
TELUGU 

ప్రీ-K కొరకు అవసరమయ్యే  పప్రాలు 

కోవిడ్-19 కారణంగా, పాఠశాల పునఃప్రపారంభం అయే్య  వరకు నమోదు చేసుకునే ప్రరప్రియ ఆన్లైన నమోదు రద్ధతిగా 

మారచ బడంది. అన్ని  డాకేు మంట్లను ఇపుు డు ఎలక్ట్రానిక్ పద్దతిలో స్వీ కరంచబబడుతాయి. అన్ని  డాకేు మంట్లను మీరు 

పాఠశాలలో నమోదు చేయగలిగే హోదా ఉని  వే ి ిి  ఈ-మయిల్ చేయవచ్చచ . పాఠశాలలో నమోదు చేయగలిగే హోదా ఉని  

వే ి ిఎవరో మీకు తెలియకపోతే, ద్యచేసి మీ ్ ని న్నక పాఠశాలను సంప్రరదించండ. 

• పుటా్టక ధృవీకరణ రుజువు (సెప్ెాంబర్ 1, 2020 నాటికి లేదా అెంతకెంటే మెందు మీ పిలలవాడు నాలుగు 

సెంవతస రాల వయసు కలిగి ఉెండాలి) 

పుట్టుక ధృవీకరణ యొకక  ఒరజినల్ సర ుఫైడ్, పుట్టుక యొకక  లైవ్ హాసిు ట్ల్ రకారుు, ప్రీన కార్డ ు, పంక్ కార్డ ు లేదా ఫెడరల్ I-

94 కార్డ ు; లేదా పలలవాడ పాస్ పోర్డు (ఈ డాకేు మంట్ల కాపీలు అంీకరంచబడవు). 

• చటా్పరమైన సెంరక్షకతవ ెం యొకక  రుజువు(ఒకవేళ వర్తెంచినట్లయితే) 

పలలవాడ పుట్టుక ధృవీకరణ పై మీ పేరు లేకపోతే మాప్రరమే అవసరము. 

• తలిలద్ెంప్రడుల/గార్యిన్ గుర్తెంపు యొకక  రుజువు 

రాష్ట్ుము లేదా ప్రరబురీ ముచే జారీ చేయబడన చెలులబాట్ట అయే్య  ఫోటో ఐ్డ, Georgia ష్టైవర్డ లైసెన్ , లేదా 

చెలులబాట్యే్య  యు.ఎస్ పాస్ పోర్డు ఐ్డ వంటివి. 

• పేరెంట్/గార్యిన్్ల Georgia రసిడెన్సస  యొకక  రుజువు* 

మీ పేరు మీద్ ఉని  రనఖా లేదా లీజు/రంట్ల్ ఒరు ంద్ము, లేదా మీ పేరు మీద్ ఉని  ఎలష్టి ుక్, గాే స్ లేదా నీటి బిల్, 

కేబుల్ మరయు ఫోన బిలులలు అంీకరంచబడవు. 

*రమ రలిలద్ంప్రడులతో లేదా చట్ుబద్ధమైన సంరక్షకులతో కలిసి ఉండే, కానీ ఇరర వయోజనుల ఇంటిలో ఉండ, DeKalb కంటీ 

పాఠశాలలో నమోదు చేసుకోవాలన్న కోరుకుంట్టని  విదాే రునిలు, ఒక రసిడెనీ్  అఫిడవిట్ ఫారంను పూర ిచేయవలిసి ఉంట్టంది.  

ద్యచేసి గమనిెంచెండి: ఈ కోవిడ్-19 సమయంలో, రసిడెనీ్  అఫిడవిట్ అవసరమైన కుట్టంబాలు ఫారం ఈ ప్రింది 

మారగద్రశ కాలను ఉరయోగంచి పూరచిేసి, అపోలడ్ చేయవచ్చచ : 

1. ఫారం యొకక  2 మరయు 3 పేజీలను రలిలద్ంప్రడులు/సంరక్షకులు పూరచిేసి నోట్రీ చేయించవలెను. 

2. ఫారం యొకక  4 వ పేజీన్న ఇంటి యజమాన్న పూరచిేసి నోట్రీ చేయించవలెను. పేజీ 4 పై పాఠశాల అధికారుల సమక్షంలో 

సంరకం చేయవలసిన అవసరం లేదు. 

3. 5వ పేజీన్న ఈ సమయంలో న్నంరవలసిన  అవసరం లేదు. 

4. పూర ిచేసిన ఫారంను (రసిడెనీ్  రుజువుకు అవసరమైన అన్ని  ఇరర డాకేు మంట్లను) పాఠశాలలో హోదా కలిగన వే ి ిి  

ఈ-మయిల్ దీా రా సమరు ంచండ. పాఠశాలలో హోదా కలిగన వే ి ిఎవరో మీకు తెలియకపోతే, ద్యచేసి పాఠశాలను 

సంప్రరదించండ. 

కోవిడ్-19 రరణెంగా, పాఠశాల పునఃప్రపారెంభెం అయే్య  వరకు నమోదు చేసుకునే ప్రపప్రకియ ఆన్్లైన్ నమోదు పద్ధతిగా 

మారచ బడిెంది. 

• పిలలల ఒర్జినల్ సామాజిక భప్రద్ా రరిు లేదా “వేవర్” 

మినహాయింపు అవసరమైతే, నమోదు ప్రరప్రియ సమయంలో అది మీకు అందించబడుతంది. 

• పిలలవాడు ీచ్కేర్ రరిు, మెడిఎయిడ్ రరిు, ఆరోగే  భీమా రరిు, EBT రరిు (ఆహార ్సాాెంపులు) మర్యు/లేదా 

TANF (వర్తెంచినట్లయితే) 

• ఇమయ ే నైజేషన్ ధృవపప్రతెం (3231) 

• ధృష్ట,ా వినికిడి, పోషణ, మర్యు ద్ెంాల ప్రరక నిెంగ్ ధృవపప్రతమ (3300) 

• కోవిడ్-19 రరణెంగా, 3231 డాకేు మెెంట్్ను సమర్ప ెంచడానికి 30 రోజులు మర్యు 3300 డాకేు మెెంట్్ను 

పాఠశాలలో హోదా కలిగిన వే కి తకి ఈ-మెయిల్ చేయడానికి 90 రోజుల సమయెం తలిలద్ెంప్రడులు/సెంరక్షకులకు 

ఇవవ బడుతెంది. 

అవసరమైన రప్రతాల ధృవీకరణ పై ప్రపీ-K స్వట్ కేటాయింపులు న్నరంరరం ఉంటాయి. 


