KINDERGARTEN
AND NEW STUDENT
REGISTRATION
BEGINS THURSDAY, FEBRUARY 18
LOCATION: ALL CCSD59 ELEMENTARY SCHOOLS
TIME: BY APPOINTMENT ONLY
Beginning February 18, please contact your school office to schedule an
appointment for new student registration. No walk-in appointments can be
accepted.
Please note that applications for the Dual Language and Ridge Family Center
for Learning choice programs are due on April 6, with the lottery drawing
taking place on April 8.

THE FOLLOWING IS REQUIRED IN ORDER TO REGISTER:
☐ Proof of residency (see below)

☐ A certified birth certificate of child
AND three additional documents, as follows:
Category A:
One (1) document required from the following accepted
options:
☐ Most recent Real Estate Tax Bill for my Residence
☐ Mortgage Papers
☐ Signed and Dated Lease
IMPORTANT:
District 59 reserves the right to evaluate the evidence
present and merely presenting the items listed below
does not guarantee admission.

Category B:
Two (2) documents required from the following
accepted options:
☐ Driver’s License
☐ Vehicle Registration
☐ Voter Registration
☐ Current Public Aid Card
☐ Current Homeowners/Renters Insurance
Policy and Premium Payment Receipt
☐ Most Recent Gas, Electric and/or Water Bill
☐ Most Recent Cable or Credit Card Bill
☐ Receipt for Moving Company Services
Showing Current Address

For more information about registration,
please visit www.ccsd59.org

INSCRIPCIÓN PARA
ESTUDIANTES DE
KINDERGARTEN Y
ESTUDIANTES NUEVOS
COMIENZA EL JUEVES 18 DE FEBRERO
LUGAR: TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL CCSD59
HORA: SOLO CON CITA PREVIA
A partir del 18 de febrero, comuníquese con la oficina de su escuela para
programar una cita para la inscripción de nuevos estudiantes. No se pueden
aceptar citas sin cita previa.
Por favor tenga en cuenta que las solicitudes para los programas de elección de
Lenguaje Dual y Ridge Family Center for Learning se tiene que entregar antes del
6 de abril, la fecha del sorteo será el 8 de abril.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
☐ Un acta de nacimiento certificada Y tres documentos
adicionales:
Categoría A:
Categoría A - Se requiere uno (1) de estos documentos:
☐ Factura más reciente de los impuestos de la propiedad
☐ Documentos hipotecarios
☐ Contrato de arrendamiento fechado y firmado
IMPORTANTE:
El Distrito 59 reserva el derecho de evaluar los
comprobantes presentados. Meramente presentar los
documentos no garantiza la admisión.

☐ Comprobantes de domicilio (véase abajo)
Categoría B:
Categoría B: Se requieren dos (2) de estos
documentos:
☐ Licencia de conducir
☐ Registro del auto
☐ Tarjeta de elector
☐ Tarjeta de asistencia pública
☐ Póliza del seguro de propietario/arrendatario y
recibo pago de la prima
☐ Factura más reciente de gas, electricidad y/o agua
☐ Factura reciente de cable o tarjeta de crédito
☐ Recibo de compañía de mudanza con la dirección
actual

Para más información sobre las inscripciones,
visite www.ccsd59.org

REJESTRAC JA DO
ZERÓWKI I
REJESTRAC JA
NOWYCH UCZNIÓW
ROZPOCZYNA SIĘ W CZWARTEK, 18 LUTEGO
MIEJSCE: WSZYSTKIE SZKOŁY PODSTAWOWE
CCSD59
CZAS: TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU
Poczynając od 18 lutego, prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem
szkoły w celu ustalenia spotkania w sprawie rejestracji nowego ucznia. Nie
będziemy akceptować nie ustalonych wcześniej wizyt.
Proszę pamiętać, że aplikacje do Programu Dwujęzykowego i Programu do
Wyboru w Ridge Family Center for Learning powinny być złożone do 6
kwietnia, a w dniu 8 kwietnia nastąpi losowanie.

WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY, ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ:
☐ Oficjalny akt urodzenia dziecka ORAZ trzy dodatkowe ☐ Potwierdzenie miejsca zamieszkania (zobacz poniżej)
dokumenty spośród wymienionych:
Kategoria B:
Kategoria B: Dwa (2) dokumenty wymagane spośród
Kategoria A:
dokumentów podanych poniżej:
Kategoria A - Jeden (1) dokument wymagany spośród
dokumentów podanych poniżej:
☐ Prawo Jazdy
☐ Dowód rejestracyjny pojazdu
☐ Najnowszy rachunek za podatek od nieruchomości
☐ Rejestracja wyborcza
☐ Dokumenty hipoteczne
☐ Aktualna karta pomocy społecznej
☐ Podpisana i datowana umowa najmu mieszkania
☐ Polisa ubezpieczeniowa na dom/apartament oraz
najnowszy rachunek za te opłaty
WAŻNE:
☐ Najnowszy rachunek za gaz, elektryczność i/lub wodę
Dystrykt 59 rezerwuje sobie prawo do oceny
☐ Najnowszy rachunek za TV rachunek karty kredytowej
przedłożonych dokumentów i samo przedłożenie
☐ Rachunek z firmy przeprowadzkowej pokazujący
dokumentów nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.
najnowszy adres

Po więcej informacji na temat rejestracji,
proszę, odwiedź www.ccsd59.org

