STUDENT ENROLLMENT CHECKLIST

School Year of Application:________

Last Name:__________________________________________ First Name:_______________________________
DOB:____________________ Grade:_______ ID#_______________________
Address:__________________________________________ City:_________________ State:_______Zip:_______
Are you transferring from another Dearborn Public School? ____Yes ____No
If yes, what school?____________________________________
Please do the Pre-Enrollment online at Dearbornschools.org (Select: Enrollment Information) and bring these
required documents to Student Services to complete your enrollment. *Note: Kindergarten and High School
enrollments are done at the schools.
Required Document:
____ Official Certified Birth Certificate (Original birth certificate in English) If birth certificate is not available,
please fill out the ____5111 Form.
____ Probate Court Guardianship Paper *Note: Please fill out a ____Guardianship Affidavit.
____ Government Issued Identification (example: Driver’s License/State ID Card, Resident Alien
Card or Passport)
____ Immunization records or signed Waiver Form
____ Health Appraisal Form *Note: Only for Kindergarten, Grade 6 and Grade 9; or new to U.S.
____ Custody Papers (if applicable)
____ Previous School Records
Required Documents for Proof of Residence if you OWN your home:
Please provide ONE of the following (original)
-ORPlease provide TWO of the following
*Note: Provide Current Bills, NO shut off
____Closing Statement
notices or water bills.
____Purchase Agreement (closing date within 30 days)
____Deed
____DTE Bill
____Certificate of Occupancy (C of O)
____Cable Bill
____Current Property Tax Bill
____Telephone Bill
Required Documents for Proof of Residence if you RENT your home:
Please provide ONE of the following
-ANDPlease provide ONE of the following
____Current signed Lease
____Landlord Affidavit
____(Monthly Renters ONLY) Current Rent Receipt or Month to Month Lease
Monthly Renters: ONE of these current bills: ____DTE ____Cable ____Telephone
*Note: If you do not own or rent your home, please fill out a Residency Affidavit (Located at Student Services,
18700 Audette St., Dearborn MI 48124 (313) 827-3005) with the owner of the home with which you reside in.
School Documents needed:
____Enrollment Form
____Expulsion Verification
____Emergency Form
____Pesticide Form
____Concussion Form
____Record Release Form
____Code of Conduct-Weapons ____Health Release Form
_____Code of Conduct-Mass Harm

____Health Appraisal Form (K,6th & 9th Grade Only)
____Sports Physical (6th-12th Grade-each year)
____Young 5/Kindergarten Waiver-(Kindergarten Only)
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قائمة متطلبات تسجيل
اسم العائلة  ______________:اسم الطالب ____________________:تاريخ الميالد _______________ :الصف_______ :
رقم الطالب __________________ :العنوان ______________________ :المدينة __________________ :الوالية _______ :الرمز البريدي:
_______
هل أنت منقول من إحدى مدارس ديربورن الرسمية األخرى؟ ___ نعم ____ ال .إذا كانت اإلجابة نعم  ،فمن أي مدرسة؟ ______________
يرجى القيام بملئ سجالت ما قبل التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع التالي(  )Dearbornschools.orgاختر( معلومات التسجيل) و من ثم إحضار هذه المستندات
المطلوبة إلى خدماتت الطالب الستكمال التسجيل * .مالحظة :يتم تسجيل طالب رياض األطفال والمدارس الثانوية في المدارس.
المستندات المطلوبة:
___ شهادة الميالد باللغة االنكليزية أو نموذج  5111في حال عدم توفر الشهادة األصلية.
___ مستند إثبات الوصاية الشرعية الصادر عن المحكمةت ألحد غير الوالدين الحقيقيين* مالحظة :يرجى ملء إفادة شهادةت الوصاية
___ إثبات شخصية ألحد الوالدين (مثل :شهادة القيادة ،بطاقة شخصية صادرة عن الوالية ،تصريح إقامة  ،جواز سفر)
___ سجل اللقاحاتت  /التطعيماتت أو طلب األعفاء.
___ سجل صحي لجميع الطالب القادمين من خارج البالد و لطالب صفوف الروضة و السادس و التاسع فقط
___ أوراق الوصاية القانونية في حال حصول أحد الوالدين عليها من قبل المحكمة.
___ سجل العالمات من المدرسة السابقة
المستندات المطلوبة إلثبات مكان اإلقامة لل ُمالك:
الرجاء تقديم إحدى الثبوتيات التالية
___ سند اتمام االتفاق
___ أوراق الملكية
___ صك البيع
___ اتفاقية البيع والشراء
___ شهادة السكن
___ الضريبة السنوية
المستندات المطلوبة إلثبات مكان اإلقامةت لل ُمستأجرين:
الرجاء تقديم إحدى الثبوتيات التالية
___ عقد ايجار سنوي حالي موقع

أو

و

___ وصل دفع اإليجار أو عقد اإليجار الشهري

اثنين من الثبوتيات التالية:
___ فاتورة غاز و كهرباء
___ فاتورة هاتف
___ فاتورة اشتراك المحطات الفضائية

إحدى الثبوتيات التالية:
___ تصريح اإلقامة من المالك
___ فاتورة غاز و كهرباء
___ فاتورة هاتف
___ تصريح اإلقامة من المالك
___ فاتورة اشتراك في المحطات الفضائية

** مالحظة :إذا لم تكن تمتلك أو مستأجر لمنزلك  ،فيرجى الحضور برفقة صاحب أو مستأجر العقار محل اإلقامة و ملء شهادة إقرار اإلقامة في قسم
شؤون و خدمات الطالب الواقع في  ۱٨٧۰۰شارع أوديت  ،ديربورن  ،ميشيغان  ٤٨۱٢٤هاتف رقم .۳۱۳-٨٢٧-۳۰٩۰
مستندات المدرسة المطلوبة:
__ إقرار الفصل  /الطرد

__ نموذج التسجيل
فقط)
__ نموذج اإلخطار بإستخدام المبيدات الحشرية
__ نموذج الطوارئ
__ تصريح الحصول على السجل الطبي __ طلب مشاركة المعلومات
__ مدونة قواعد السلوك  -السالح
__ مدونة السلوك  -الضرر الجماعي

__ التقرير الطبي (طالب الروضة ،السادس والتاسع و الجدد في البالد
__ التقرير الطبي الرياضي (الصف السادس إلى الثاني عشر من كل عام
__ طلب التسجيل في برنامجي الخمس الصغار و التحضيري

