ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ФІЛАДЕЛЬФІЇ
ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТУПУ

Загальна інформація
Коли учень подає заяву на вступ до будь-якої школи, така школа набуває зобов'язання провести зарахування, якщо учень живе в
установлених межах, або невідкладно отримати точну інформацію про те, куди учень має подати заяву.
Учні, які проживають у даній місцевості, мають законне право відвідувати школу до 21 року, якщо вони не закінчили програму
шляхом випуску або їх не було виключено на законних підставах. Відповідно, тим учням, які бажають повернутися до школи, має
бути дозволено бути зарахованими або повторно зарахованими на звичайні денні заняття.

Процедури

Із цього моменту наступна процедура заміняє всі попередні процедури та правила щодо процесу зарахування учнів до шкільних
програм шкільного округу Філадельфії.
Дитині має бути дозволено відвідувати школу з наступного дня навчання після дня, коли дитину представлено до зарахування, і не
пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів із моменту отримання шкільним округом необхідної документації. Див. Зведення
законів штату Пенсільванія (22 Pa. Code § 11.11(b)).

Необхідна інформація
У рамках зусиль Округу із забезпечення безпечного середовища для учнів шкільні адміністрації можуть вимагати надання наступної
документації:
•

Копія посвідчення особи з фотографією одного з батьків чи опікуна на момент реєстрації. Така копія буде зберігатися у
справі з метою перевірки особи тих, хто має дозвіл на супровід дитини до школи та зі школи.

•

Крім того, шкільна адміністрація може просити надати медичну картку чи матеріали медичних оглядів, відомості
академічної успішності, відомості відвідуваності, Індивідуалізовану освітню програму й інші спеціальні дані про освіту, щоб
учня можна було влаштувати в класі відповідного рівня чи відповідній класній кімнаті з належним рівнем підтримки.

Будь-ласка, візьміть до уваги: хоча шкільні адміністрації можуть просити надати будь-яку зазначену інформацію, вони не мають
права вимагати її як умову зарахування чи вступу дитини та не мають права затримувати зарахування дитини або її допуск до
відвідування школи до надання таких документів. Шкільна адміністрація може звернутися до батьків чи опікуна дитини за цією
інформацією після зарахування дитини до школи.

Необхідні документи
1) Підтвердження віку дитини (потрібно надати один із наступних документів)

До розгляду приймаються такі документи (цей перелік не є вичерпним і включає лише приклади):
• оригінал свідоцтва про народження дитини;
• нотаріально завірена копія свідоцтва про народження дитини;
• дійсний паспорт дитини;
• оригінал свідоцтва про хрещення із зазначенням дати народження дитини;
• копія запису про хрещення із зазначенням дати народження (нотаріально завірена або належним чином засвідчена);
• нотаріально завірена заява від батьків або родича із зазначенням дати народження;
• документ із попереднього місця навчання із зазначенням дати народження.

2) Записи про щеплення (потрібно надати один із наступних документів)

До розгляду приймаються такі документи:
• довідка про імунізацію дитини;
• письмова довідка з попереднього шкільного округу або з медичної установи про те, що було зроблено необхідні
щеплення або що необхідна серія щеплень триває;
• усне підтвердження від попереднього шкільного округу або медичної установи про проведення необхідних щеплень із
наданням довідки в подальшому.
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Звільнення від щеплення
(a) Звільнення з медичних причин. Дітям не потрібно проводити щеплення, якщо лікар або призначена ним особа надасть
письмову довідку про те, що щеплення може бути шкідливим для здоров'я дитини. Коли лікар вирішить, що щеплення вже
не несе шкоди для здоров'я дитини, дитині має бути зроблено щеплення відповідно до цього підрозділу.
(b) Звільнення з релігійних причин. Дітям не потрібно проводити щеплення, якщо один з батьків, опікун або вільна від
опіки дитина письмово заперечує проти щеплення з релігійних причин або на підставі сильного морального чи етичного
переконання, подібного до релігійного.
Будь-ласка, візьміть до уваги: дозволяється зараховувати учнів, які щойно почали серію щеплень. Такий учень має
дотримуватись процесу та графіка серії (наприклад, учню щойно зробили перше щеплення, а наступне він зробить через
тридцять днів). Будь ласка, натисніть тут, щоб переглянути вимоги до імунізації для вступу до школи у Філадельфії
відповідно до Програми імунізації Відділу контролю захворюваності (Division of Disease Control) Управління охорони
здоров'я Філадельфії (Philadelphia Department of Health).

3) Підтвердження адреси (потрібно надати тільки 2 (два) документи з наступних)

До розгляду приймаються такі документи: Адміністрації навчальних закладів мають проявляти гнучкість під час
перевірки відомостей про місце проживання та робити висновки про достатність цих відомостей із урахуванням
ситуації в родині учня.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Свідоцтво про придбання житла.
Відомість розрахунків за житло по іпотеці.
Нещодавній рахунок за комунальні послуги (газ,
електроенергію, кабельне телебачення, телефон).
Нещодавній рахунок податку на нерухомість.
Дійсне водійське посвідчення або картка зміни
адреси із зазначенням поточної адреси.
Лист з Управління соціальної безпеки (Social Security
Office) із зазначенням поточної адреси.
Лист із Державної служби допомоги (Public
Assistance Office) із зазначенням поточної адреси.
Якщо учень опікується органом опіки/охорони
дитинства, до реєстрації приймаються листи від
органів опіки/охорони дитинства та Департаменту
соціального забезпечення (DHS).
Оригінал договору оренди житла з іменами
батьків/законних опікунів і дітей.

10. Посвідчення особи, видане департаментом транспорту.
11. Нещодавня виписка по кредитній картці.
12. Свідоцтво про нещодавню реєстрацію транспортного
засобу.
13. Карта реєстрації виборця із зазначенням поточної адреси.
14. Нещодавня виписка з банківського рахунку із
зазначенням поточної адреси.
15. Декларація для Служби внутрішніх доходів (IRS) або інші
податкові декларації чи відомості про заробітну платню,
наприклад W2, 1040, 1099.
16. Нещодавній лист розрахунку заробітної плати із
зазначенням поточної адреси.
17. Для бездомних учнів приймаються листи про розміщення
в притулку чи про місце проживання.
18. Підписана угода про продаж нерухомості з подальшим
наданням оригіналу розрахункових документів протягом
45 календарних днів із дати розрахунку.

4) Заява батьків під час реєстрації (включена до форми реєстрації учня EH40, яка надається школою)

Щоб учня було допущено до відвідування будь-якої шкільної установи, має бути надане письмове свідчення під присягою,
що засвідчує, чи не було учня відсторонено від навчання чи виключено за порушення, пов'язані з наркотиками, алкоголем,
зброєю, нанесенням ушкоджень або насильством, які було скоєно на території школи. Див. § 13-1304-A розділу 24
Зведення законів Пенсільванії про державні школи (24 P.S. § 13-1304-A). Шкільна адміністрація не має права відмовити в
зарахуванні учня до школи або відкласти зарахування на підставі інформації, що міститься у відомості про дисциплінарні
порушення або в свідченні під присягою. Однак, якщо учня на поточний момент виключено за порушення, пов'язане зі
зброєю, школа може надати учневі альтернативні освітні послуги на період виключення. Див. § 13-1304-A розділу 24
Зведення законів Пенсільванії про державні школи (24 P.S. § 13-1317.2(e.1)). Якщо у відомості про дисциплінарні
порушення або в свідченні під присягою зазначено, що учня виключено зі школи, в якій його було раніше зареєстровано,
не через причину порушення, пов'язаного зі зброєю, шкільній адміністрації рекомендується переглянути попередні успіхи
учня та шкільні записи для визначення послуг і підтримки, які треба надати учню після його зарахування.

5) Опитування про рідну мову (включено до форми реєстрації учня EH40, що надається школою)

Усі учні, які вперше подають заяву на зарахування до школи, мають пройти опитування про рідну мову відповідно до вимог
Відділу громадянських прав (Office for Civil Rights) Міністерства освіти США (U.S. Department of Education). Не можна
затримувати зарахування учня, для того щоб провести опитування про рідну мову.
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