TELUGU
ప్రీ-K లాటరీ ప్రరప్రియలోని దశలు
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ప్రీ-K సీటు కొరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేస్తకోండి
మీ డాకుు మోంట్లు అప్లోడ్ చేయోండి
నోటిఫికేషన కొరకు మీ ఇమయిల్ మరియు పేరోంట ఎలక్ట్రానిక్ డాష్ని తనిఖీ చేయోండి
మీ సీటును అోంగీకరిోంచోండి లేదా తిరస్క రిోంచోండి
అోంగీకరిోంచినట్యి
ల తే, 2020 మే 5-19, ఎన్రోల్్మోంట వోండలో మీకు కేటాయిోంచిన పాఠశాలకు అవస్రమైన పప్రాలను తీస్తకొని
రోండి.
మీరు వెయిట్లిస్్లో
ా ఉోంచబడితే, సీటు కేటాయిోంపు అవరశోం మరియు తదుపరి ఆదేశాల కొరకు మీ ఇమయిల్్ను నిశితోంగా
గమనిస్తు ఉోండోండి.
తలిద
ల ోంప్రులు/మరియు లేదా స్ోంరక్షకులు రిజిక్ట్రష
ా న ప్రపప్రియను పూరి ు చేరవరకు పిలల
ల ను ప్రీ-ిోండర్ గార ాన రరు ప్రకమోంలోని
అధిరరికోంగా నమోదు చేయబడరు. ఉదయోం 10 గోంట్ల మోందు పాఠశాల మొదటి రోజు హాజరురని పిలలు
ల
ప్రీ-కే తరగతిలో
తమ ్ానాన్నిి కలోో ారు.

ప్రీ-K కొరకు అవసరమైన రప్రాలు
ఆన్లైన అప్లకే
ి షన ప్రరప్రియ సమయంలో అప్లోడ్ చేయడానిి అవసరమైన డాకుు మంట్లుమరియు
ఎన్రోల్మంట వండో 5-19లో మీ కేటాయంచిన స్కూ లులో ప్రరజంట చేయాల్సి నవ
1. పుట్టినరోజు రుజువు (మీ బిడకు
డ సెప్ోం
ా బర్ 1, 2020 న్టిి లేదా అోంతకన్ి మోందు వధిగా న్లుగు స్ోంవతస రాలు
ఉోండాలి)
•

ు్ స్ోంబోంధిోంచిన హాస్పో ట్ల్ రిరర్ డ, ప్రగీన రర్ డ, పిోంక్ రర్ డ లేదా ఫెడరల్ I-94 రర్ డ;
ఒరిజినల్ స్రి ాఫైడ్ జనన స్రి ాఫికేట, లైవ్ బర్కు
లేదా పిలల
ల పాస్్పోర్ ా (ఈ డాకుు మోంట్ల రీలు అోంగీకరిోంచబడవు)

2. చటిరరమైన గారియ
ి న్షిప యొక్ూ రుజువు (ఒకవేళ వరి ురు)
•

మీ పేరు పిలల
ల జనన ధృవీకరణ పప్రతోంలో లేకపోతే మాప్రతమే అవస్రోం.

3. గురితంపు యొక్ూ తల్సిదంప్రుల /గారియ
ి న రుజువు
•

జారి ియా క్ట్ైవోంగ్ లైసెనస , లేదా చెలులబాటు అయ్యు యు.ఎస్. పాస్్పోర్ ా ఐడి వోంటి చెలులబాటు అయ్యు రాక్ట్షోం
ా లేదా ప్రపభుతవ ోం జారీ
చేస్పన ఫోటో ID

4. పేరంట/గారియ
ి న జారియా
ి
రసిడెన్సి రుజువు*
•

మీ పేరులో తనఖా లేదా లీజు/అద్దె ఒపో ోందోం, లేదా మీ పేరులోని వదుు త్, గాు స్ లేదా నీటి బిలుల, కేబుల్ మరియు ఫోన బిలులలు
ఆమోదోంచబడవు

* మీరు ఎవరితోనైన్ నివస్పస్తుోంటే మరియు మీ పేరు మీద లీజు, తనఖా లేదా యుటిలిటీ బిలుల లేకపోతే, మీరు ఈ ప్రిోంద వాటిని
స్మరిో ోంచాలి: స్ోంతకోం చేస్ప నోట్రీ చేస్పన రస్పడెనీస అఫిడవట మరియు మీరు నివస్పస్తునన వు ి
్ ు పేరు మీద లీజు/తనఖా ర
్ ట
ా ్మోంట
లేదా యుటిలిటీ బిలుల మరియు పిల్లల గార్డియన పేరిట్ అఫిడవట్లో ఉని దానిి జత అయ్యు చిరున్మాను చూపిోంచే మయిల్
రూపోం.

మీ ప్లలిల పేరు ఎంచుకోబడందని మీరు ఎలక్ట్రినిక్ నోట్టఫికేషన్ను స్వీ క్రిస్తత, మీరు ఆన్లైన్లో స్వటును
అంగీక్రించి, అప్లోడ్ చేసిన ఒరిజినల డాకుు మంట్లు (1-4) మరియు ఈ ప్రింది రప్రాలను (5-8) ఎన్రోల్మంట
వండో మే 5-19, 2020 సమయంలో మీకు కేటాయంచిన పాఠశాలలో సబ్మి ట చేయాల్స.
5. ప్లలిల ఒరిజినల సామాజిక్ భప్రదా రరుి లేదా “వేవర్”
•

మాఫీ అవస్రమైతే, నమోదు సెషన్లో ఇద మీకు అోందోంచబుతోంద

6. ప్లలిల ీచ్కేర్ రర్,ి మడకేడ్ రర్,ి ఆరోగ్ు బీమా రరుి, EBT రరుి (ఫుడ్ ్సాింప్లు) మరియు/లేదా TANF (ఒకవేళ
వరి ుోంచినట్లయితే)
7. ఇమ్యు నైజేషన సరి ిఫికేట (3231)
8. వజన, హియరింగ్, న్యు ప్రట్టషన, అండ్ డెంటల ప్రస్వూ నింగ్ సరి ిఫికేట (3300)

అవసరమైన రప్రాల ప్రువీక్రణపై ప్రీ-K స్వట కేటాయంపులు నిరంతరం ఉంటాయ.

