
 

 

  

Шкільний округ № 401 м. Елмвуд-Парк Список документів 

для нових учнів 
Учні повинні бути резидентами міста Елмвуд-Парк з 13 серпня 2013 р.) 

 
Реєстрація учня, який не є резидентом, є шахрайством.  Якщо буде встановлено, що учень записаний обманним шляхом, 

цього учня буде негайно вилучено зі списків учнів.  Батьки або опікуни, які здійснюють незаконну реєстрацію, будуть 

повинні сплатити за пройдене навчання за ставкою, яка стягується з нерезидентів, але не більше 110% витрат на душу 

населення.  Особа, яка свідомо чи навмисно подає округу неправдиву інформацію про місце проживання учня з метою 

створення можливостей для цього учня відвідувати будь-яку школу в цьому окрузі без оплати за навчання, яка 

стягується з нерезидентів, є винною у скоєнні правопорушення класу С і буде притягнута до відповідальності округом. 

 

 

Прізвище учня: _________________________________________________ 

 

Ім'я учня: _________________________________________________ 

 

Школа: 

____________________________________________________________ 

 
 

 

Надайте такі документи: 

 

� Форма Управління у справах освіти в штаті Іллінойс про переведення учня (Довідка про 

дотримання всіх формальностей) 

� IEP/504 (Документи про спеціальну освіту), якщо є 

� Диплом про закінчення 8-го класу (тільки для дев’ятикласників) 

� Табель успішності за 8-й клас (тільки для дев’ятикласників) 

� Неофіційна виписка про академічну успішність (9 – 12 класи) (якщо видана іноземною 

державою, повинна бути перекладена та нотаріально завірена)  

� Результати успішності (1 – 8 класи) (якщо видані іноземною державою, повинні бути 

перекладені та нотаріально завірені) 

� Новий медичний огляд з підтвердженням щеплення АКДС і аналізу на туберкульоз 

� Огляд у зубного лікаря (тільки для дитячого садка, 2-го і 6-го класів) Термін подачі – 2-

й понеділок травня. 

� Довідка від окуліста про перевірку зору 

� Офіційне свідоцтво про народження дитини, видане округом (якщо видане іноземною 

державою, повинно бути перекладене та нотаріально завірене) 

� Документи про піклування, судове рішення / клопотання / лист із суду або Свідоцтво про 

опіку, форми про контроль і відповідальність учня, якщо є  



 

 

� Підтвердження місця проживання (три документи – відповідні документи див. у Формі 

підтвердження місця проживання) 

� Форма даних про учня 

� Стандарти Міністерства освіти США / Управління у справах освіти в штаті Іллінойс для 

реєстрації даних про расово-етнічний склад 

� Анкета про мову спілкування вдома 

� Форма реєстрації дітей військовиків, якщо є 

� Форма запиту даних / видачі даних (повинна бути заповнена на місці під час проходження 

реєстрації) 

 

  


