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Для реєстрації потрібна наступна документація: 
• Підтвердження місця помешкання #1:  

o ДІЮЧА квитанція оплати за житло або іпотечна виписка, вексель податку на 
нерухомість, договір про оренду або тим. помешкання на ваше ім’я та адресу 

• Підтвердження місця помешкання #2: 
o ДІЮЧІ квитанції оплати за комунальні послуги або підтвердження оплати послуг від 

SMUD, PG & E або водопостачання чи збору сміття. 
o Якщо потрібно, підтвердження про спільне помешкання  

• Підтвердження віку: Для визначення віку, Згідно статті 48002 закону про освіту в 
Каліфорнії дозволяють використовувати наступні документи для підтвердження віку: 

o Завірену копію або оригінал свідоцтва про народження 
o Метрика від місцевого реєстратора або повітового реєстратора, що засвідчує дату 

народження 
o Сертифікат про хрещення 
o Паспорт 

• Якщо у вас немає нічого із переліченого, письмове свідчення від батьків або 
легального опікуна, або будь-який інший відповідний документ/засіб доведення віку 
дитини 

• Записи про щеплення відповідає закону штату Каліфорнія 
Під час реєстрації всі щеплення повинні бути поточними, як того вимагає Закон штату 
Каліфорнія. 
Усі медичні звільнення/обмеження повинні бути подані на бланку медичної установи 
про імунізацію або лікарем на офіційному бланку, і підписані та датовані медичним 
працівником. Лист повинен підтверджувати, що імунізація/щеплення не 
рекомендується на основі фізичного або медичного стану дитини, із визначенням 
які вакцини надавати заборонені із поясненням це тимчасове або постійне 
звільнення.  

• Додаткові документи (якщо є):  
o Документи про опікунство  
o План IEP вашого учня (Individualized Education Plan) 

• Для того, щоб скласти відповідний розклад для учнів 6их-12их класів, вам необхідно надати 
копію табелю вашої дитини та остаточні оцінки на день переведення. 

 
Усі реєстраційні документи повинні бути заповнені батьками, опікунами або нотаріально 
завіреним доглядачем в офісі San Juan Central Enrollment Office. 
 

Зауважте:            
 Батьки / опікуни несуть відповідальність за надання всіх необхідних документів під час реєстрації.   
      Години:  Понеділок, Вівторок, Середа, П’ятниця 8:00 am - 4:30 pm 

     Четвер 11:00 am - 6:00 pm 
* Години праці центру інші у святкові дні, влітку тощо.   

 

Програми та заходи округів повинні бути вільні від дискримінації за фактичною або сприйнятою статтю, расою, віком, кольором шкіри, 
релігією, походженням, національністю, національним походженням, імміграційним статусом, етнічною приналежністю, ідентифікацією 
назв етнічних груп, шлюбним або батьківським статусом, фізичною чи психічною непрацездатністю, станом хвороби, сексуальної 
орієнтації, статі, гендерної ідентичності, гендерного вираження, генетичної інформації або асоціацією з особою або групою з однією або 
кількома цими фактичними або сприйманими характеристиками. 

 


