PHILADELPHIA OKUL BÖLGESİ
KAYIT KILAVUZU
Genel:
Bir öğrenci herhangi bir okula kayıt için başvurduğunda, çocuk okulun kayıt bölgesinin sınırları içinde ikamet ediyorsa öğrencinin
kaydını gerçekleştirmek veya nereye başvurması gerektiğine dair doğru bilgileri derhal temin etmek okulun sorumluluğu haline gelir.
Bölgede ikamet eden öğrenciler, mezun olarak bir programı tamamlamış veya programdan geçerli bir nedenle uzun süreli
uzaklaştırılmış değillerse 21 yaşına kadar okula devam hakkına yasal olarak sahiptirler. Buna göre, okula dönmek isteyen öğrencilere
düzenli gündüz sınıflarına kaydolma veya yeniden kaydolma izni verilmesi şarttır.

İşlemler:

Aşağıdaki işlemler öğrencilerin Philadelphia Okul Bölgesi okul programlarına kaydolma süreçleriyle ilgili olarak ve derhal yürürlüğe
girmek üzere daha önceki bütün usul ve uygulamaların yerini almıştır.
Bir çocuğa, kayıt için çocuğun okula getirildiği günü takip eden ilk okul gününde ve her durumda okul bölgesinin gerekli evrakları
teslim almasından itibaren beş (5) iş günü içinde okula devam etme izni verilmelidir. 22 Pa. Kanunu §11.11(b).

İstenen bilgiler:
Okul Bölgesinin öğrenciler için güvenli bir ortamı muhafaza etme gayretleri kapsamında, okullar aşağıdakileri talep edebilir:
•

Kayıt anında ebeveynin/velinin resimli kimlik belgesinin bir kopyası. Bu kopya, çocuk okula gelip giderken çocuğa eşlik
etmeye yetkili kişilerin kimliklerini teyit etmek amacıyla dosyada tutulacaktır.

•

Buna ek olarak, öğrencinin uygun sınıf düzeyine/dersliğe uygun düzeydeki desteklerle birlikte yerleştirilebilmesi için okul;
sağlık veya fizik muayene kayıtlarını, akademik kayıtları, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve diğer özel eğitim kayıtlarını da
isteyebilir.

Önemli not: Okullar bu bilgilerin herhangi birini talep edebileceği halde bunu çocuğu okula kayıt veya kabul etmenin bir önkoşulu
olarak zorunlu tutamazlar ve bu gibi belgeler temin edilene kadar bir çocuğun kaydını veya okula kabulünü geciktiremezler. Okul,
çocuk okula kaydolduktan sonra bu bilgileri edinmek için ebeveyn/veli ile temas içinde kalarak konuyu takip etmeye devam edebilir.

Gerekli Belgeler
1) Çocuğun yaşının kanıtı (Aşağıdakilerden bir tanesi yeterlidir)

Kabul edilebilecek evraklar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır (aşağıda sıralananlar örnek niteliğinde olup başka belgeler
de kabul edilebilir):
• Çocuğun doğum sertifikasının aslı
• Çocuğun doğum sertifikasının noter onaylı sureti
• Çocuğun geçerli pasaportu
• Çocuğun doğum tarihini gösteren vaftiz sertifikasının aslı
• Vaftiz kaydının noter onaylı veya usulünce sertifikalanmış ve doğum tarihini gösteren sureti
• Ebeveynin veya başka bir akrabanın, çocuğun doğum tarihini belirten noter onaylı beyanı
• Çocuğun doğum tarihini gösteren daha önceki okul kayıtları

2) Aşı Kaydı (Aşağıdakilerden biri yeterlidir)

Kabul edilebilir evraklar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
• Çocuğun aşı kaydı,
• Bir önceki okul bölgesinden veya bir tıbbi makamdan alınan ve zorunlu aşıların uygulandığına veya bir zorunlu aşılama
dizisinin sürmekte olduğuna dair yazılı bir beyan,
• Bir önceki okul bölgesinin veya bir tıbbi makamın zorunlu aşıların tamamlandığına ve kayıtların bilahare temin
edileceğine dair sözlü teminatları.
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Aşı muafiyeti
(a) Tıbbi muafiyet. Bir hekim veya hekim tarafından tayin edilen bir kişi aşılamanın çocuğun sağlığına zarar verebileceği
yönünde yazılı bir beyanda bulunursa, çocukların aşılanmasına gerek kalmaz. Hekim aşılamanın çocuğun sağlığı için artık
zararlı olmadığını kararlaştırırsa, çocuk bu alt bölüm uyarınca aşılanır.
(b) Dini muafiyet. Ebeveyn, veli veya mahkeme emriyle kazai rüşt hakkı verilmiş (emancipated) çocuk dini sebeplerle veya
dini bir inanç benzeri güçlü bir ahlaki veya etik bir kanaat temelinde aşılamaya yazılı olarak itiraz ederse, çocukların
aşılanmasına gerek kalmaz.
Önemli not: Bir aşılama dizisi türü bir öğrenci üzerinde yeni uygulanmaya başlanmışsa, öğrenci kaydolabilir. Öğrencinin bu
sürece devam ediyor ve aşılarını zamanında olması şarttır (ör. öğrenci ilk aşısını olmuştur ve ilk aşıdan otuz gün sonra ikinci
aşısını olacaktır). Philadelphia Sağlık Dairesi (Department of Health), Hastalık Kontrolü Aşılama Program’ının Okula Giriş için
Philadelphia Aşılama Gerekliliklerini incelemek için lütfen burayı tıklayınız.

3) Adres Kanıtı (Aşağıdakilerden yalnızca iki (2) tanesi yeterlidir)

Kabul edilebilir evraklar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: Okulların ikamet durumunu teyit etme konusunda esnek
olması ve ailenin durumu ışığında hangi bilgilerin makul olduğunu göz önünde bulundurması gerekir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tapu
Mortgage anlaşması dökümü
Güncel doğalgaz, elektrik, kablolu televizyon, telefon
faturası
Yakın tarihli emlak vergisi makbuzu
Geçerli sürücü belgesi veya güncel adresinizi gösteren adres
değişikliği kartı
Sosyal Güvenlik Dairesinden (Social Security Office) güncel
adresi gösteren mektup
Kamusal Yardım Dairesinden (Public Assistance Office)
güncel adresi gösteren mektup
Bir çocuk bir esirgeme/çocuk bakım kurumunun bakımı
altındaysa çocuk esirgeme/çocuk bakımı ve Sağlık Hizmetleri
Dairesi (DHS) mektupları kayıt için kabul edilebilir
Ebeveynlerin/yasal velilerin ve çocukların isim(ler)inin yer
aldığı kira sözleşmesinin aslı

10. Geçerli DOT kimlik kartı
11. Güncel kredi kartı hesap ekstresi
12. Yakın tarihli taşıt tescili
13. Mevcut adresi gösteren yakın tarihli Seçmen Kayıt
Kartı (Voter Registration Card)
14. Güncel adresi içeren yakın tarihli banka hesap
dökümü
15. Vergi Dairesi (IRS) Vergi Beyanı veya diğer maaş
veya vergi beyanları ör., W2, 1040, 1099
16. Güncel adresi gösteren yakın tarihli İşveren Maaş
Bordrosu (Employer Pay Stub)
17. Evsiz öğrenciler için bakım yurduna yerleştirme
veya ikametgah mektupları kabul edilebilir
18. İmzalı emlak satış sözleşmesi ve anlaşmanın
tamamlanmasını takiben 45 iş günü içinde
anlaşma evraklarının asıl nüshası

4) Ebeveyn Kayıt Beyanı (Okul tarafından temin edilen EH40 Öğrenci Kayıt Formuna eşlik etmektedir)

Bir çocuğun herhangi bir okul birimine kabul edilebilmesi için çocuğun uyuşturucular, alkol, silahlar, okul sınırları içinde
yaralanmaya veya şiddete sebebiyet verme ile ilgili suçlar nedeniyle okuldan kısa veya uzun süreli uzaklaştırılıp
uzaklaştırılmadığına dair yeminli bir beyanın verilmesi şarttır. 24 P.S. §13-1304-A. Bir okul bir disiplin kaydı veya yeminli
beyanda yer alan bilgilere dayanarak bir çocuğun okula kaydolmasını reddedemez veya geciktiremez. Ancak, bir öğrenci
halen silahlarla ilgili bir suç nedeniyle uzun süreli uzaklaştırılmış bulunuyorsa, okul öğrenciye uzun süreli uzaklaştırma
dönemi boyunca alternatif eğitim hizmetleri temin edebilir. 24 P.S. § 13-1317.2(e.1) Disiplin kaydı veya yeminli ifade
öğrencinin daha önce kayıtlı bulunduğu bir okuldan silahlarla ilgili olan suçlar dışındaki bir nedenle uzun süreli
uzaklaştırıldığını belirtiyorsa, okulun; öğrencinin daha önceki performansını ve okul kayıtlarını, bölgede kaydolmasının
ardından temin edilecek hizmetleri ve destekleri kararlaştırmak üzere incelemesi tavsiye edilir.

5) Evde Kullanılan Dil Anketi (Okul tarafından temin edilen EH40 Öğrenci Kayıt Formuna eşlik etmektedir)

Bir okula ilk kez kayıt yaptırmak isteyen bütün öğrencilere, ABD Eğitim Bakanlığı Medeni Haklar Dairesi (Department of
Education, Office for Civil Rights) talimatları doğrultusunda evde kullanılan dil anketi verilir. Evde Kullanılan Dil Anketinin
uygulanması maksadıyla öğrencinin kaydedilmesi geciktirilemez.
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