
Every Child. Every Day. For a Better Tomorrow.

CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS
Page 1 of 6

Every Child. Every Day. For a Better Tomorrow.

 

CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
ఎన్ ��ల్ �ెంట్ పర్కిర్యలు

ఎన్��ల్�ెంట్ �ా�ాలను సూట్ �ెంట్ �ేల్ స్�ెంట్‐ �ిమ్త్ �ాయ్�� �ెంటర్, ��ౖె�� CMS సూక్లు ల��� ��ౖె�� CMS లె�ిన్ంగ్ కమ�య్�టీ ఆ�ీసులో స�మ్ట్ 
�ేయవచుచ్.  �ెం�ో  ల�ట�ీ కొరకు న�దు �ెడ్లైన్ ము�ి�ిన తరు�ాత, ���య్రుథ్ లు ��ి�ా తమ ఎన్��ల్�ెంట్ �ా�ాలను �ేరు�ా తమ హో మ్ సూక్ళల్కు 
స�మ్ట్ �ేయ��. (ల�ట�ీ �ే�ీలు CMS �ె��ౖెట్లో� సూట్ �ెంట్ �ేల్ స్�ెంట్ మ�ియు మ��ెన్ట్ �ెకష్న్లోల్  లభయ్ం అవు���.) 

 
��ర్త్ క����� చటాట్ ల పర్కారం, కిం�ర్�ా�ెట్న్ కొరకు ప�ిగణించ���కి ఆగసుట్  31 ల��� అంతకు ముందు ���య్రుథ్ లకు ��ి�ా 5 సంవతస్�ాల వయసుస్ 
�ం���. �ీర్‐ K కారయ్కర్మం కొరకు అ�ౖెల్  �ేసుత్ నన్ ���య్రుథ్ లకు ఆగసుట్  31 ల��� అంతకంటే ముందు ��ి�ా 4 సంవతస్�ాల వయసుస్ �ం���. 

ఎన్��ల్�ెంట్ కొరకు �ిగువ ��కు��ెంట్లు అవసరం: 

 ���య్�ిథ్ ఎన్��ల్�ెంట్ �ారం 

 పుటిట్న �ే�ీ మ�ియు చటట్పర�ెనౖ �ేరు కొరకు రు�వులు ( �ే� 2 చూ�ం�ి) 

 ��ాస రు�వు ( �ే� 2 చూ�ం�ి) 

 �ేఫ్ సూక్ల్స్ �ికల్�ేషన్ 
సూక్లు �కక్ 30వ �����టిక ి�ిగువ ��కు��ెంట్లు అవసరం: 

 పర్సుత్ త టీకాల �కిార్డ్ 

 కొతత్  �ీర్‐K మ�ియు కిం�ర్�ా�ెట్న్ ���య్రుథ్ లంద�ికీ ఆ��గయ్ మ�ింపులు 

��ిత స����రం కొరకు �ిగువ ���ి� సంపర్�ిం�ం�ి. 

 �ా�ిడ్యన్�ిప్ కు సం�ం�ిం�న పర్శన్లను student.placement@cms.k12.nc.us ల��� 980‐
343‐5335 లో  సూట్ �ెంట్ �ేల్ స్ �ెంట్ను అ��ా�. 

 

 పర్�ేయ్క అవస�ాలునన్ ���య్రుథ్ లకు సం�ం�ిం�న పర్శన్లను ec@cms.k12.nc.us or 980‐343‐6960 లో �ోర్ �ార్ మ్ 
ఫర్ ఎకెస్పష్నల్ �లడ్ ర్న్ను అ��ా�.. 

 

 �ం�ిల్ష్ �రా్ ��క �ాష కా� ���య్రుథ్ లు ic@cms.k12.nc.us or 980‐343‐3784 లో �ంట�ేన్షనల్ �ెంటర్ � 
సంపర్�ిం���. 

సూట్ �ెండ్ �ేల్ స్ �ెంట్ ��ియు �ంట�ేన్షనల్ �ెంటర్ లు  
1600 టౖె��ల� ����డ్  ���ెల్ట్, NC 28210 లో ���న్� 

 

�ోర్ ��ర్ మ్ ఫర్ ఎకసె్పష్నల్ �లడ్ ర్న్ 700 ఈస్ట్  �ోట్ న్��ల్  �ీట్ ర్ట్, సూట్ 

404, 28202 లో �ం�ి 
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CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
     ఎన్ ��ల్ �ెంట్ కొరకు ఆవశయ్కతలు 

ఎవ�ౖె�� ���య్�ిథ్ ���ెల్ట్‐ �ెకన్బర్గ్  సూక్ల్స్ (CMS)కు �జర�ేయ్ందుకు కేటా�ంచబడటా�కి ముందు, ���య్�ిథ్ �కక్ త�ల్దండుర్ లు, చటట్బదధ్ �ౖెన సంరకష్కుడు లే�� 
�ాప్నస్ర్ (చటట్పర�ౖెన �ా�ిడ్యన్ �ిప్ లే�� �ాప్నస్ర్ �ిప్ కు కోరుట్  లే�� ఏజె�స్ నుం� అదనపు ��కుయ్�ెంట్ లు అవసరం) పుటిట్న �ే�ీ మ�ియు చటట్బదధ్ �ౖెన �ేరుకు 
సంబం�ిం�న రు�వులను మ�ియు �ెకెన్ బర్గ్ కంటీర్లో చటట్బదధ్ం�ా ��ాసం ఉంటునన్టుల్ �ా రు�వులను తపప్క అం�ిం���. 

పుటిట్న ��ేీ ��ియు చటట్బదధ్�ైన �ేరు కొరకు రు�వులు 
�ిగువ �ే���న� ��కుయ్�ెంట్ లోల్  ఒకటి (1) ��ి�ా చ��ిం���: 
 

��ా� రు�వు కొరకు 
�ిగువ �ే���న� ��కుయ్�ెంట్ లోల్  ఒకటి (1) ��ి�ా చ��ిం���: 

 ��ాస ఒపప్ందం �కక్ కా�ీ ల��� అ� ఇటీవ� ��ాస తనఖా �ేట్ట్ �ెంట్ 
�కక్ �ికార్డ్

 అ�ెద్కు ఇ�చ్నటుల్  దుర్ �క�ిసూత్  ఇంటి యజమా�/����రుడు నుం�ి ��ట�ీ 
�ేయబడడ్  ��ాస అ�ిడ�ట్  

 ��ాస �� �కక్ కా�ీ 
 HUH కోల్ �ంగ్ �ేట్ట్�ెంట్ 

 

��ియు 
�ిగువ �ే���న� ��కుయ్�ెంట్ లలో ఒక (1) ��కుయ్�ెంట్� ��ి�ా చ��ిం���: 

 గత 30 ���లోల్ పు �ే�ీ ఉనన్ ఏ�ౖె�� ఒక యుటి�టీ �లుల్  లే�� వర్క్ ఆరడ్ర్, �టి�� 
స�: �ాయ్స్, �రు, �దుయ్�, టె��ో న్, లే�� కేబుల్.

 �ెలుల్ బాటు అ�ేయ్ ��ర్త్ క����� �ైర్వర్స్ లై�ెన్స్ ల��� �ెలుల్ బాటు అ�ేయ్ ��ర్త్ 
క����� గు�ిత్ంపు కారుడ్

 గ�ి�న 30 ���లోల్  �ే�ీ �ేయబ�ిన
o �ే��ల్ సట్బ్
o బాయ్ంక్ �ేట్ట్ �ెంట్
o కెర్�ిట్ కారుడ్

 పర్సుత్ త �ెహికల్ �ి��ేట్ ర్షన్  
 గత సంవతస్రం �ే�ీ �ేయబ�ిన 

o �ెహికట్ టాక్స్ �లుల్  
o ఆ�ిత్  పనున్ �లుల్  
o W‐2 
o �ె�ిక్ ఎ�డ్ కారుడ్  

 

ల��� 
�ిగువ �ే���న� ��కుయ్�ెంట్లలో ఒకటి (1) ��ి�ా చ��ిం���: 

 ఆ��ించబడడ్  ఏజె�స్ నుం� లేఖ ( గూర్ పు హో మ్) 

 �ె��య్� �ీ�ెటిల్ �ెంట్ లెటర్ 
 ���ెల్ట్ హ��ింగ్ అ���ిటీ �� �కక్ కా�ీ 

ఈ ��కుయ్�ెంట్ లు �రు��మా దుర్ �కర� కొరకు మ�ియు ఎన్ ��ల్ �ెంట్ కొరకు లే�� �రు��మా మారుప్ కొరకు ఇ� పర్సుత్ త �రు��మా� ��ి�ా పర్��ం�ం���. తమ నివాస రుజువు వెరిఫౖె 
చేసుకోవడంలో iబ్బం�ి ఉనన్  కుటుంబాల కొరకు, ���య్రుథ్ లను అనవసర ఆలసయ్ం లేకుం�� ఎన్ ��ల్ �ేసుకోగలగ���కి, CMSకు oక aపీ్పల్ ప్ర కి్రయ uంది. మరిని్న వివరాల కొరకు 980‐

343‐5335 లో సూ్ట డెంట్ పే్ల స్మెంట్ లేదా 980‐343‐3784 లో aంతరా్జ తీయ సెంటర్కు కాల్ చేయండి. 
ఈ ��ాస �ాల�ీ �ెకె�‐�ెంటో చటట్ం పర్కారం �ర��ంచబడడ్  ఇలుల్  లే� ���య్రుథ్ లకు వ�ిత్ంచదు. 

��ింత �����రం కొరకు �ంద�ి�ంచం�ి www.cms.k12.nc.us, ��ె�ల్ student.placement@cms.k12.nc.us ల��� కాల్ �ేయం�ి 980‐343‐5335 

 బర్త్ స�ిట్�ికేట్ ఒ�ి�నల్ లే�� �ో టోకా�ీ
 �ాస్ �ో ర్ట్ 
 �ేట్ట్ జ��ీ �ే�ిన ��ెంటి�ికేషన్ ��కుయ్�ెంట్ లు 
 US డిపార్ట ్మెంట్ ఆఫ్ సే్ట ట్ (I‐94 రాక/పోక రికారు్డ )
 �ి��య్� �ీ�ెటిల్ �ెంట్ లెటర్ (సా్థ నిక సా్పన్సరింగ్ ఏజెనీ్స, యుeస్ డిపార్ట ్మెంట్ 

ఆఫ్ హెల్త ్ aండ్ హూ్యమన్ సరీ్వసెస్, ఆఫీస్ ఆఫ్ రెఫూ్యజీ రీసెటిల్మెంట్) 
పర్శన్లు? 980‐343‐3784 లో iంటరే్నషనల్ సెంటర్కు కాల్ చేయండి.

 దతత్త �కక్ �ికీర్

 ���య్�ిథ్ �కక్ �ైర్వర్స్ లై�ెన్స్ 
 ��త �మా �ాల�ీ 
 �డడ్కు �కితస్ �ేసుత్ నన్ �ైదుయ్డు లేక �డడ్  పుటిట్న ఆసుప�ర్  �డడ్  జన���కి 

సంబం�ిం� జ��ీ �ే�ిన ఏ�ై�� �ైదయ్ �ికారుడ్  �కక్ స�ిట్�ైడ్ కా�ీ 
 తన సభుయ్ల �కక్ జనమ్ �ికారుడ్ లను �ర�హిం�ే చ�ిచ్, మసీదు, గుడి, లేదా 

iతర మతపరమౖెన సంసథ్ల ����ా జ��ీ �ేయబడడ్  బర్త్ స�ిట్�ికేట్ �కక్ స�ిట్�ైడ్ 
కా�ీ 

 గతంలో �ె�ి�ై �ేయబడడ్  సూక్లు �ికారుడ్ లు 
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     ఎన్ ��ల్ �ెంట్ కొరకు ఆవశయ్కతలు 

ఎవ�ౖె�� ���య్�ిథ్ ���ెల్ట్‐ �ెకన్బర్గ్  సూక్ల్స్ (CMS)కు �జర�ేయ్ందుకు కేటా�ంచబడటా�కి ముందు, ���య్�ిథ్ �కక్ త�ల్దండుర్ లు, చటట్బదధ్ �ౖెన సంరకష్కుడు లే�� 
�ాప్నస్ర్ (చటట్పర�ౖెన �ా�ిడ్యన్ �ిప్ లే�� �ాప్నస్ర్ �ిప్ కు కోరుట్  లే�� ఏజె�స్ నుం� అదనపు ��కుయ్�ెంట్ లు అవసరం) పుటిట్న �ే�ీ మ�ియు చటట్బదధ్ �ౖెన �ేరుకు 
సంబం�ిం�న రు�వులను మ�ియు �ెకెన్ బర్గ్ కంటీర్లో చటట్బదధ్ం�ా ��ాసం ఉంటునన్టుల్ �ా రు�వులను తపప్క అం�ిం���. 

పుటిట్న ��ేీ ��ియు చటట్బదధ్�ైన �ేరు కొరకు రు�వులు 
�ిగువ �ే���న� ��కుయ్�ెంట్ లోల్  ఒకటి (1) ��ి�ా చ��ిం���: 
 

��ా� రు�వు కొరకు 
�ిగువ �ే���న� ��కుయ్�ెంట్ లోల్  ఒకటి (1) ��ి�ా చ��ిం���: 

 ��ాస ఒపప్ందం �కక్ కా�ీ ల��� అ� ఇటీవ� ��ాస తనఖా �ేట్ట్ �ెంట్ 
�కక్ �ికార్డ్

 అ�ెద్కు ఇ�చ్నటుల్  దుర్ �క�ిసూత్  ఇంటి యజమా�/����రుడు నుం�ి ��ట�ీ 
�ేయబడడ్  ��ాస అ�ిడ�ట్  

 ��ాస �� �కక్ కా�ీ 
 HUH కోల్ �ంగ్ �ేట్ట్�ెంట్ 

 

��ియు 
�ిగువ �ే���న� ��కుయ్�ెంట్ లలో ఒక (1) ��కుయ్�ెంట్� ��ి�ా చ��ిం���: 

 గత 30 ���లోల్ పు �ే�ీ ఉనన్ ఏ�ౖె�� ఒక యుటి�టీ �లుల్  లే�� వర్క్ ఆరడ్ర్, �టి�� 
స�: �ాయ్స్, �రు, �దుయ్�, టె��ో న్, లే�� కేబుల్.

 �ెలుల్ బాటు అ�ేయ్ ��ర్త్ క����� �ైర్వర్స్ లై�ెన్స్ ల��� �ెలుల్ బాటు అ�ేయ్ ��ర్త్ 
క����� గు�ిత్ంపు కారుడ్

 గ�ి�న 30 ���లోల్  �ే�ీ �ేయబ�ిన
o �ే��ల్ సట్బ్
o బాయ్ంక్ �ేట్ట్ �ెంట్
o కెర్�ిట్ కారుడ్

 పర్సుత్ త �ెహికల్ �ి��ేట్ ర్షన్  
 గత సంవతస్రం �ే�ీ �ేయబ�ిన 

o �ెహికట్ టాక్స్ �లుల్  
o ఆ�ిత్  పనున్ �లుల్  
o W‐2 
o �ె�ిక్ ఎ�డ్ కారుడ్  

 

ల��� 
�ిగువ �ే���న� ��కుయ్�ెంట్లలో ఒకటి (1) ��ి�ా చ��ిం���: 

 ఆ��ించబడడ్  ఏజె�స్ నుం� లేఖ ( గూర్ పు హో మ్) 

 �ె��య్� �ీ�ెటిల్ �ెంట్ లెటర్ 
 ���ెల్ట్ హ��ింగ్ అ���ిటీ �� �కక్ కా�ీ 

ఈ ��కుయ్�ెంట్ లు �రు��మా దుర్ �కర� కొరకు మ�ియు ఎన్ ��ల్ �ెంట్ కొరకు లే�� �రు��మా మారుప్ కొరకు ఇ� పర్సుత్ త �రు��మా� ��ి�ా పర్��ం�ం���. తమ నివాస రుజువు వెరిఫౖె 
చేసుకోవడంలో iబ్బం�ి ఉనన్  కుటుంబాల కొరకు, ���య్రుథ్ లను అనవసర ఆలసయ్ం లేకుం�� ఎన్ ��ల్ �ేసుకోగలగ���కి, CMSకు oక aపీ్పల్ ప్ర కి్రయ uంది. మరిని్న వివరాల కొరకు 980‐

343‐5335 లో సూ్ట డెంట్ పే్ల స్మెంట్ లేదా 980‐343‐3784 లో aంతరా్జ తీయ సెంటర్కు కాల్ చేయండి. 
ఈ ��ాస �ాల�ీ �ెకె�‐�ెంటో చటట్ం పర్కారం �ర��ంచబడడ్  ఇలుల్  లే� ���య్రుథ్ లకు వ�ిత్ంచదు. 

��ింత �����రం కొరకు �ంద�ి�ంచం�ి www.cms.k12.nc.us, ��ె�ల్ student.placement@cms.k12.nc.us ల��� కాల్ �ేయం�ి 980‐343‐5335 

 బర్త్ స�ిట్�ికేట్ ఒ�ి�నల్ లే�� �ో టోకా�ీ
 �ాస్ �ో ర్ట్ 
 �ేట్ట్ జ��ీ �ే�ిన ��ెంటి�ికేషన్ ��కుయ్�ెంట్ లు 
 US డిపార్ట ్మెంట్ ఆఫ్ సే్ట ట్ (I‐94 రాక/పోక రికారు్డ )
 �ి��య్� �ీ�ెటిల్ �ెంట్ లెటర్ (సా్థ నిక సా్పన్సరింగ్ ఏజెనీ్స, యుeస్ డిపార్ట ్మెంట్ 

ఆఫ్ హెల్త ్ aండ్ హూ్యమన్ సరీ్వసెస్, ఆఫీస్ ఆఫ్ రెఫూ్యజీ రీసెటిల్మెంట్) 
పర్శన్లు? 980‐343‐3784 లో iంటరే్నషనల్ సెంటర్కు కాల్ చేయండి.

 దతత్త �కక్ �ికీర్

 ���య్�ిథ్ �కక్ �ైర్వర్స్ లై�ెన్స్ 
 ��త �మా �ాల�ీ 
 �డడ్కు �కితస్ �ేసుత్ నన్ �ైదుయ్డు లేక �డడ్  పుటిట్న ఆసుప�ర్  �డడ్  జన���కి 

సంబం�ిం� జ��ీ �ే�ిన ఏ�ై�� �ైదయ్ �ికారుడ్  �కక్ స�ిట్�ైడ్ కా�ీ 
 తన సభుయ్ల �కక్ జనమ్ �ికారుడ్ లను �ర�హిం�ే చ�ిచ్, మసీదు, గుడి, లేదా 

iతర మతపరమౖెన సంసథ్ల ����ా జ��ీ �ేయబడడ్  బర్త్ స�ిట్�ికేట్ �కక్ స�ిట్�ైడ్ 
కా�ీ 

 గతంలో �ె�ి�ై �ేయబడడ్  సూక్లు �ికారుడ్ లు 
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CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
���య్�ిథ్ న�ద� ��రం

7/2014

కుటుంబ సమ���రం 
�ం�ిర్ �క� ���ి �ేరు  �ం�ిర్ �క� �దటి �ేరు  �ం�ిర్ �క� మధయ్ �ేరు  మరణిం��రు    అవును    

కాదు 
�రు��మా �ైన ��ే�క్న��ధం�ా�ే  అ�ా�ట్�ెంట్ �ెంబరు 

నగరం  �ాషట్ ర్ం  �� కోడ్ 

య�మా�  ఇ�ె�ల్ 
iంటి ఫేరు (   )  సెల్ ఫోన్ (    ) ���ెస్ �ో న్ (      )

���య్�ిథ్ సమ���రం ఎన్��ల్�ెంట్ సమయంలో సంతృ�ిత్ కర�ౖెన వయసుస్, చటట్బదధ్ �ౖెన �రేు మ�ియు ��ా�ా�కి సంబం�ిం�న రు�వులను అం�ిం���
���య్�ిథ్ �క� చటట్బదధ్�ైన ���ి �ేరు  ���య్�ిథ్ �క� చటట్బదధ్�ైన �దటి �ేరు  ���య్�ిథ్ �క� చటట్బదధ్�ైన మధయ్ 

�ేరు 
���య్�ిథ్ ఇషట్��ే �రేు 

�రు��మా  అ�ా�ట్�ెంట్ �ెంబరు 

నగరం  �ాషట్ ర్ం  �� కోడ్ 

ఇంటి �ో న్  
( ) 

�ెల్ �ో న్ 
( ) 

�ంగం 
 పురుషుడు మహిళ 

పుటిట్న �ే�ీ (నెనె/దిది/సససస)  పుటిట్న సథ్లం (నగరం, �ాషట్ ర్ం, �ేశం, ల��� �శేం) 

���య్�ిథ్ హి�ా�టిన్ ల��� లాటి����? 
 అవును     కాదు 

ఏ కేట�ి�ీ ���య్�ిథ్ �కక్ ���� అతుయ్తత్మం�ా �వ�ిసుత్ ం�ి? 
 అ�ె�ికన్ ఇం�యిన్ ల��� అలాసక్న్ �ేటవి్ ��ియన్ నలల్��� ల��� ��ిర్కన్ 

అ�ె�ికన్ 
 �ేటివ్ ��ా�యన్ ల��� ఇతర ��ి�ిక్ �ీ�ప��ా�ి �ెలల్��� 

���య్�ిథ్ ఎవ�ి�� ���ాత్ డు? ( �ేరు మ�ియు సంబంధం)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

స�� ��ల్దండుర్ లు చటట్�ర�ైన సంరకష్కుడు  ���న�� సమ���రం  (�క�ేళ వ�ిత్ం�నటల్��ే �ెక్ �ేయం�ి) 
 

���ి  �ేరు  �దటి �ేరు  మధయ్ �ేరు:  సంబంధం 

�రు��మా �ైన ��ే�క్న��ధం�ా�ే  అ�ా�ట్�ెంట్ �ెంబరు 

నగరం  �ాషట్ ర్ం  �� కోడ్ 

��ో య్గ య�మా�  ఇ�ె�ల్ 

��ల్ �క� ���ి �ేరు  ��ల్ �క� �దటి �ేరు  ��ల్ �క� మధయ్ �ేరు  ��ల్ �క� కుటుంబ �ేరు  మరణిం��రు    అవును    
కాదు 

�రు��మా �ైన ��ే�క్న��ధం�ా�ే  అ�ా�ట్�ెంట్ �ెంబరు 

నగరం  �ాషట్ ర్ం  �� కోడ్ 

య�మా�  ఇ�ె�ల్ 

ఇంటి �ో న్  
(         ) 

�ెల్ �ో న్ 
 ( ) 

���ెస్ �ో న్  
( ) 
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కుటుంబ సమ���రం 
�ం�ిర్ �క� ���ి �ేరు  �ం�ిర్ �క� �దటి �ేరు  �ం�ిర్ �క� మధయ్ �ేరు  మరణిం��రు    అవును    

కాదు 
�రు��మా �ైన ��ే�క్న��ధం�ా�ే  అ�ా�ట్�ెంట్ �ెంబరు 

నగరం  �ాషట్ ర్ం  �� కోడ్ 

య�మా�  ఇ�ె�ల్ 
iంటి ఫేరు (   )  సెల్ ఫోన్ (    ) ���ెస్ �ో న్ (      )

���య్�ిథ్ సమ���రం ఎన్��ల్�ెంట్ సమయంలో సంతృ�ిత్ కర�ౖెన వయసుస్, చటట్బదధ్ �ౖెన �రేు మ�ియు ��ా�ా�కి సంబం�ిం�న రు�వులను అం�ిం���
���య్�ిథ్ �క� చటట్బదధ్�ైన ���ి �ేరు  ���య్�ిథ్ �క� చటట్బదధ్�ైన �దటి �ేరు  ���య్�ిథ్ �క� చటట్బదధ్�ైన మధయ్ 

�ేరు 
���య్�ిథ్ ఇషట్��ే �రేు 

�రు��మా  అ�ా�ట్�ెంట్ �ెంబరు 

నగరం  �ాషట్ ర్ం  �� కోడ్ 

ఇంటి �ో న్  
( ) 

�ెల్ �ో న్ 
( ) 

�ంగం 
 పురుషుడు మహిళ 

పుటిట్న �ే�ీ (నెనె/దిది/సససస)  పుటిట్న సథ్లం (నగరం, �ాషట్ ర్ం, �ేశం, ల��� �శేం) 

���య్�ిథ్ హి�ా�టిన్ ల��� లాటి����? 
 అవును     కాదు 

ఏ కేట�ి�ీ ���య్�ిథ్ �కక్ ���� అతుయ్తత్మం�ా �వ�ిసుత్ ం�ి? 
 అ�ె�ికన్ ఇం�యిన్ ల��� అలాసక్న్ �ేటవి్ ��ియన్ నలల్��� ల��� ��ిర్కన్ 

అ�ె�ికన్ 
 �ేటివ్ ��ా�యన్ ల��� ఇతర ��ి�ిక్ �ీ�ప��ా�ి �ెలల్��� 

���య్�ిథ్ ఎవ�ి�� ���ాత్ డు? ( �ేరు మ�ియు సంబంధం)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

స�� ��ల్దండుర్ లు చటట్�ర�ైన సంరకష్కుడు  ���న�� సమ���రం  (�క�ేళ వ�ిత్ం�నటల్��ే �ెక్ �ేయం�ి) 
 

���ి  �ేరు  �దటి �ేరు  మధయ్ �ేరు:  సంబంధం 

�రు��మా �ైన ��ే�క్న��ధం�ా�ే  అ�ా�ట్�ెంట్ �ెంబరు 

నగరం  �ాషట్ ర్ం  �� కోడ్ 

��ో య్గ య�మా�  ఇ�ె�ల్ 

��ల్ �క� ���ి �ేరు  ��ల్ �క� �దటి �ేరు  ��ల్ �క� మధయ్ �ేరు  ��ల్ �క� కుటుంబ �ేరు  మరణిం��రు    అవును    
కాదు 

�రు��మా �ైన ��ే�క్న��ధం�ా�ే  అ�ా�ట్�ెంట్ �ెంబరు 

నగరం  �ాషట్ ర్ం  �� కోడ్ 

య�మా�  ఇ�ె�ల్ 

ఇంటి �ో న్  
(         ) 

�ెల్ �ో న్ 
 ( ) 

���ెస్ �ో న్  
( ) 
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CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
���య్�ిథ్ న��ు ��రం

 
 
Form 725110.1 (T) 

CMSలో ఎన్�ోల్ ��న కుటుంబంలో� ఇతర 

సంబం�ిత ��ోగయ్ లే�� �ౖెదయ్ సమా��రం మ�ియు సూచనలను జ����

టీకా �ికారుడ్ లు అం�ించబ��డ్ �   అవును    లేదు 
�క�ేళ కాదు అ��ే, ��ర్త్ క�ో��� చటాట్ లకు అనుగుణం�ా, సూక్లులో పర్�ే�ం�ే �టట్�దటి �ో�న త�ల్దండుర్ లు/�ా�ిడ్యన్ ��ి�ా 

టీకాలకు సంబం�ంి�న స�ిట్�ికేషన్� అం�ిం���.  �క�ళే ��కుయ్�ెంటేషన్లు పర్జంట్ �యేనటల్��ే, ��కుయ్�ెంటేషన్ స��ట్ �యేడం 

 

ఇంటి�ో న్  
( ) 

�ెల్ �ో న్ 
( )

���ెస్ �ో న్ 
( ) 

 
చటట్పర�ైన �ేరు  సూక్లు  �ేర్డ్ 

చటట్పర�ైన �ేరు  సూక్లు  �ేర్డ్ 

చటట్పర�ైన �ేరు  సూక్లు  �ేర్డ్ 

��ోగయ్ సమా��రం 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� �డడ్కు టీకాలు ఇ�ేచ్టపుప్డు �� �డడ్  �కక్ టకీాల �ికారుడ్ లు   అవసరం అ�ేయ్ ��ోగయ్ సంరకష్ణ పర్��త�� �ాటి� పంచుకు�ేందుకు సూక్లు/నరుస్కు అనుమ�. 
అవును    కాదు

 

 
    ���య్�ిథ్ �కక్ పర్సుత్ త �క��� �ేల్ ��ెంట్� ���ే�ి సూ�ం�ం�ి 

 

 __________ సూక్ల్ సంవతస్ర కోసం కొతత్  కిండర్ �ార   ___________ �ేర్డులో�కి    ____________  ప్ర వేశిసు్త న్న కొతత్  ���య్�ిథ్  
 కొతత్  �ీర్‐ కిండర్�ా�ెట్న్, దయ�ే�ి �ోర్ �ార్ మ్ ఎంచుకోం�ి:       మాంటి�ో �ీ     NC �ీర్‐K/బౖెర్ట్ ��ి�ం�స్      EC 

 
 

    ���య్�ిథ్ �కక్ గత �క��� �ేల్ ��ెంట్� ���ే�ి సూ�ం�ం�ి 
 

 ��రట్ర్ సూక్లు:       �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్లో         �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్కి �ెలుపల 

 పర్��ేట్ సూక్లు        �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్లో         �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్కి �ెలుపల 

 ప�ల్ క్ సూక్లు (��రట్ర్ కాకుం�� ఇతర):       �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్లో         �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్కి �ెలుపల 

 గూర్ పు హో మ్ లే�� ఇతర ఇ��ిట్టూయ్షన్      �ి�సట్ర్డ్ హోం సూక్లు      ఇత�ాలు    

 �ీర్ సూక్లు      లై�ెన్డ్  �ైల్డ్  కేర్      హెడ్ �ాట్ ర్ట్      NC �ీర్‐K/బౖెర్ట్ ��ి�ం�స్         ��ీకాదు�ఇ�ి ���య్�ిథ్ �కక్ �దటి అకడ�క్ �ేల్ స్�ెంట్ 

 
 

���ి�� ���ౖెన �ేర్డ్

�రు��మా 
నగరం �ాషట్ ర్ం �� కోడ్
�వ�ి�ా �జ�ౖెన �ే�ీ    
�ెల సంవతస్రం

���య్�ిథ్ గత ��ి �ెంబరు

���య్�ిధ్ ఎపుప్�ై�� CMSలో న�దు కాబ��డ్ ��? 
 అవును     లేదు 

�క�ేళ అవును అ��ే, �వ�ి�ా �జ�ౖెన సూక్లు
సూక్లు �ేరు                                                                                     ���య్ సంవతస్రం 

హై సూక్లు మాతర్�ే 
���య్�ిథ్ ��ిల్/ ��యర్ హౖెసూక్లు ఎకక్డ �జరయాయ్డు? 

�ేరు                                                                                                           �రు��మా                                                                                 నగరం                                                                                            �ాషట్ ర్ం 

� ���య్�ిథ్ హౖె సూక్లు నుం� �రా్ డుయ్�ేట్ అయాయ్��?   అవును    కాదు 

సూక్లు సమా��రం/�క��� �ేల్ ��ెంట్ 

CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
���య్�ిథ్ న��ు ��రం

 
 
Form 725110.1 (T) 

CMSలో ఎన్�ోల్ ��న కుటుంబంలో� ఇతర 

సంబం�ిత ��ోగయ్ లే�� �ౖెదయ్ సమా��రం మ�ియు సూచనలను జ����

టీకా �ికారుడ్ లు అం�ించబ��డ్ �   అవును    లేదు 
�క�ేళ కాదు అ��ే, ��ర్త్ క�ో��� చటాట్ లకు అనుగుణం�ా, సూక్లులో పర్�ే�ం�ే �టట్�దటి �ో�న త�ల్దండుర్ లు/�ా�ిడ్యన్ ��ి�ా 

టీకాలకు సంబం�ంి�న స�ిట్�ికేషన్� అం�ిం���.  �క�ళే ��కుయ్�ెంటేషన్లు పర్జంట్ �యేనటల్��ే, ��కుయ్�ెంటేషన్ స��ట్ �యేడం 

 

ఇంటి�ో న్  
( ) 

�ెల్ �ో న్ 
( )

���ెస్ �ో న్ 
( ) 

 
చటట్పర�ైన �ేరు  సూక్లు  �ేర్డ్ 

చటట్పర�ైన �ేరు  సూక్లు  �ేర్డ్ 

చటట్పర�ైన �ేరు  సూక్లు  �ేర్డ్ 

��ోగయ్ సమా��రం 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� �డడ్కు టీకాలు ఇ�ేచ్టపుప్డు �� �డడ్  �కక్ టకీాల �ికారుడ్ లు   అవసరం అ�ేయ్ ��ోగయ్ సంరకష్ణ పర్��త�� �ాటి� పంచుకు�ేందుకు సూక్లు/నరుస్కు అనుమ�. 
అవును    కాదు

 

 
    ���య్�ిథ్ �కక్ పర్సుత్ త �క��� �ేల్ ��ెంట్� ���ే�ి సూ�ం�ం�ి 

 

 __________ సూక్ల్ సంవతస్ర కోసం కొతత్  కిండర్ �ార   ___________ �ేర్డులో�కి    ____________  ప్ర వేశిసు్త న్న కొతత్  ���య్�ిథ్  
 కొతత్  �ీర్‐ కిండర్�ా�ెట్న్, దయ�ే�ి �ోర్ �ార్ మ్ ఎంచుకోం�ి:       మాంటి�ో �ీ     NC �ీర్‐K/బౖెర్ట్ ��ి�ం�స్      EC 

 
 

    ���య్�ిథ్ �కక్ గత �క��� �ేల్ ��ెంట్� ���ే�ి సూ�ం�ం�ి 
 

 ��రట్ర్ సూక్లు:       �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్లో         �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్కి �ెలుపల 

 పర్��ేట్ సూక్లు        �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్లో         �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్కి �ెలుపల 

 ప�ల్ క్ సూక్లు (��రట్ర్ కాకుం�� ఇతర):       �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్లో         �ెకన్ బర్గ్ కంటీర్కి �ెలుపల 

 గూర్ పు హో మ్ లే�� ఇతర ఇ��ిట్టూయ్షన్      �ి�సట్ర్డ్ హోం సూక్లు      ఇత�ాలు    

 �ీర్ సూక్లు      లై�ెన్డ్  �ైల్డ్  కేర్      హెడ్ �ాట్ ర్ట్      NC �ీర్‐K/బౖెర్ట్ ��ి�ం�స్         ��ీకాదు�ఇ�ి ���య్�ిథ్ �కక్ �దటి అకడ�క్ �ేల్ స్�ెంట్ 

 
 

���ి�� ���ౖెన �ేర్డ్

�రు��మా 
నగరం �ాషట్ ర్ం �� కోడ్
�వ�ి�ా �జ�ౖెన �ే�ీ    
�ెల సంవతస్రం

���య్�ిథ్ గత ��ి �ెంబరు

���య్�ిధ్ ఎపుప్�ై�� CMSలో న�దు కాబ��డ్ ��? 
 అవును     లేదు 

�క�ేళ అవును అ��ే, �వ�ి�ా �జ�ౖెన సూక్లు
సూక్లు �ేరు                                                                                     ���య్ సంవతస్రం 

హై సూక్లు మాతర్�ే 
���య్�ిథ్ ��ిల్/ ��యర్ హౖెసూక్లు ఎకక్డ �జరయాయ్డు? 

�ేరు                                                                                                           �రు��మా                                                                                 నగరం                                                                                            �ాషట్ ర్ం 

� ���య్�ిథ్ హౖె సూక్లు నుం� �రా్ డుయ్�ేట్ అయాయ్��?   అవును    కాదు 

సూక్లు సమా��రం/�క��� �ేల్ ��ెంట్ 
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CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
���య్�ిథ్ న�దు �ారం

 
 
Form 725110.1 (T) 

 

 
� �డడ్కు వయ్కిత్గ�క�ించబడడ్  ఎడుయ్కషేన్ �ోర్ �ార్ మ్ (IEP) �నన్�ా? అవును    కాదు

 
 

� �డడ్కు 504 ఎడుయ్కేషన్ �ాల్ న్ �నన్�ా? అవును    కాదు
 

 
�ెడరల్ మ�ియు �ేట్ట్ చటాట్ ల పర్కారం�ా పర్� ��ాయ్�ిథ్ ఇంటి వదద్  మాటాల్ �ే �ాష(లు)లను సూక్ళుల్  �ెలుసుకో�ా�స్ �ంట�ం�ి.  �క�ేళ �ిగువ ఏ�ౖె�ా పర్శన్లకు ��ాబు ఇం�ిల్ష్ కాకుం�ా ఏ�ౖె�ా ఇతర �ాష 

అ�నటల్��ే, ఇం�ిల్ష్ �ా�ా �ౖెపు�ాయ్�న్ �ెలుసుకోవడం కొరకు మీ బిడ్డ  WIDA యాకెస్స్ �ేల్ స్ �ెంట్ టెస్ట్  (W‐APT) �ావ్�ా మ�ింపు �ేయబడ�ాడు.�ా� �కక్ ���ాలు ��ారం�ా, � �డడ్  ��టెడ్ 

ఇం�ిల్ష్ �ొర్ �ి�ి�ె�స్ (LEP) �ా గు�ిత్ంచబడవచుచ్ మ�ియు ఇం�ిల్ష్ లాం�ేవ్జ్ లెరన్ర్ ELL) స�ీవ్స్లకు కావ్��ౖె కా��చుచ్.
యు.ఎస్ లో � �డడ్  �దటి�ా�ి K‐12కు ���ౖెన �ే�ీ �ేయం�ి (�ీర్‐K� �ేరచ్వదుద్ )

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్ కమ�య్�కేట్ �ేయడం కొరకు అతయ్ంత తరచు�ా ఏ �ాషను �ప��ి�ాత్ రు? 

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్ �దట మాటాల్ డటం �రా్ రం�ం�నపు�డు అతడు/��ె ఏ �ాషను �ేరుచ్కు�ాన్రు? 

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్�� �రు అతయ్ంత తరచు�ా మాటాల్ �ే �ాష ఏ�ి? 

 
� �డడ్  చదువుకు సంబం�ిం�న సూక్లు �టింగ్ లకు కొరకు �కు అను�ాదకుడు అవసరమా? 
అవును    కాదు   �క�ేళ అవును అ��ే, ఏ �ాషలో? _ 

 

 
ఈ �డడ్కు సంబం�ిం� �కు �గల్ కసట్�ీ �నన్�ా? అవును    కాదు 

 
 

�డడ్ను సూక్లు నుం� �సుకు�ావ�ా�కి ఇదద్రు త�ల్దండుర్ లకు అ�ికారం �నన్�ా?  అవును    కాదు �క�ేళ కాదు అ��ే, దయ�ే�ి చటట్పర�ౖెన �ాకుయ్�ెంట్లను అం�ించం�ి 
 

 
 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 

 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 

 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 
 

 
త�ల్దండుర్ లు/చటట్బదధ్�ైన సంరకష్కుడు  �ే�ీ    

ఈ �ా�ా�� సంతకం �ే�ి � �డడ్  �కక్ వయసుస్ మ�ియు చటట్బదధ్�ైన �ేరు, ��ాస రు�వులు మ�ియు �ేఫ్ సూక్ల్స్ ����ల్ �ెంట్ �ికల్�ే�����ాట��ా స��ట్ �ేయా�. 

 
Student ID      

Registration  Completion Date     

Enrollment Date  Grade     

School ________________________________________

Immunization Record  Yes    No  Transportation ________________________________ 
Proof of Age/Legal Name  Yes    No  Teacher’s Name _________________________________ 
Proof of Residency  Yes    No  Previous School Records  � Yes    � No   
School Receiving Packet     
Referred to International Center 980‐343‐3784   Date   

Name of Person Receiving Packet  ___________________ 

 

పర్�యే్క స�ీవ్సులు 

హోం �� స�ేవ్ 

కసట్�ీ 

�మ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్ �ెంబరు  సంపర్�ించడం కొరకు దయ�ే�ి సమా�ా�ా�న్ అం�ించం�,ి త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు

త�ల్ండుర్ లు/చటట్బదధ్ �ౖెన సంర�కు�ి �కక్ సంతకం అవసరం అవుత�ం�ి.

��ీసు �ప��ం కొరకు మాతర్�ే
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CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
���య్�ిథ్ న�దు �ారం

 
 
Form 725110.1 (T) 

 

 
� �డడ్కు వయ్కిత్గ�క�ించబడడ్  ఎడుయ్కషేన్ �ోర్ �ార్ మ్ (IEP) �నన్�ా? అవును    కాదు

 
 

� �డడ్కు 504 ఎడుయ్కేషన్ �ాల్ న్ �నన్�ా? అవును    కాదు
 

 
�ెడరల్ మ�ియు �ేట్ట్ చటాట్ ల పర్కారం�ా పర్� ��ాయ్�ిథ్ ఇంటి వదద్  మాటాల్ �ే �ాష(లు)లను సూక్ళుల్  �ెలుసుకో�ా�స్ �ంట�ం�ి.  �క�ేళ �ిగువ ఏ�ౖె�ా పర్శన్లకు ��ాబు ఇం�ిల్ష్ కాకుం�ా ఏ�ౖె�ా ఇతర �ాష 

అ�నటల్��ే, ఇం�ిల్ష్ �ా�ా �ౖెపు�ాయ్�న్ �ెలుసుకోవడం కొరకు మీ బిడ్డ  WIDA యాకెస్స్ �ేల్ స్ �ెంట్ టెస్ట్  (W‐APT) �ావ్�ా మ�ింపు �ేయబడ�ాడు.�ా� �కక్ ���ాలు ��ారం�ా, � �డడ్  ��టెడ్ 

ఇం�ిల్ష్ �ొర్ �ి�ి�ె�స్ (LEP) �ా గు�ిత్ంచబడవచుచ్ మ�ియు ఇం�ిల్ష్ లాం�ేవ్జ్ లెరన్ర్ ELL) స�ీవ్స్లకు కావ్��ౖె కా��చుచ్.
యు.ఎస్ లో � �డడ్  �దటి�ా�ి K‐12కు ���ౖెన �ే�ీ �ేయం�ి (�ీర్‐K� �ేరచ్వదుద్ )

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్ కమ�య్�కేట్ �ేయడం కొరకు అతయ్ంత తరచు�ా ఏ �ాషను �ప��ి�ాత్ రు? 

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్ �దట మాటాల్ డటం �రా్ రం�ం�నపు�డు అతడు/��ె ఏ �ాషను �ేరుచ్కు�ాన్రు? 

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్�� �రు అతయ్ంత తరచు�ా మాటాల్ �ే �ాష ఏ�ి? 

 
� �డడ్  చదువుకు సంబం�ిం�న సూక్లు �టింగ్ లకు కొరకు �కు అను�ాదకుడు అవసరమా? 
అవును    కాదు   �క�ేళ అవును అ��ే, ఏ �ాషలో? _ 

 

 
ఈ �డడ్కు సంబం�ిం� �కు �గల్ కసట్�ీ �నన్�ా? అవును    కాదు 

 
 

�డడ్ను సూక్లు నుం� �సుకు�ావ�ా�కి ఇదద్రు త�ల్దండుర్ లకు అ�ికారం �నన్�ా?  అవును    కాదు �క�ేళ కాదు అ��ే, దయ�ే�ి చటట్పర�ౖెన �ాకుయ్�ెంట్లను అం�ించం�ి 
 

 
 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 

 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 

 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 
 

 
త�ల్దండుర్ లు/చటట్బదధ్�ైన సంరకష్కుడు  �ే�ీ    

ఈ �ా�ా�� సంతకం �ే�ి � �డడ్  �కక్ వయసుస్ మ�ియు చటట్బదధ్�ైన �ేరు, ��ాస రు�వులు మ�ియు �ేఫ్ సూక్ల్స్ ����ల్ �ెంట్ �ికల్�ే�����ాట��ా స��ట్ �ేయా�. 

 
Student ID      

Registration  Completion Date     

Enrollment Date  Grade     

School ________________________________________

Immunization Record  Yes    No  Transportation ________________________________ 
Proof of Age/Legal Name  Yes    No  Teacher’s Name _________________________________ 
Proof of Residency  Yes    No  Previous School Records  � Yes    � No   
School Receiving Packet     
Referred to International Center 980‐343‐3784   Date   

Name of Person Receiving Packet  ___________________ 

 

పర్�ేయ్క స�ీవ్సులు 

హోం �� స�ేవ్ 

కసట్�ీ 

�మ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్ �ెంబరు  సంపర్�ించడం కొరకు దయ�ే�ి సమా�ా�ా�న్ అం�ించం�,ి త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు

త�ల్ండుర్ లు/చటట్బదధ్ �ౖెన సంర�కు�ి �కక్ సంతకం అవసరం అవుత�ం�ి.

��ీసు �ప��ం కొరకు మాతర్�ే
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CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
���య్�ిథ్ న�దు �ారం

 
 
Form 725110.1 (T) 

 

 
� �డడ్కు వయ్కిత్గ�క�ించబడడ్  ఎడుయ్కషేన్ �ోర్ �ార్ మ్ (IEP) �నన్�ా? అవును    కాదు

 
 

� �డడ్కు 504 ఎడుయ్కేషన్ �ాల్ న్ �నన్�ా? అవును    కాదు
 

 
�ెడరల్ మ�ియు �ేట్ట్ చటాట్ ల పర్కారం�ా పర్� ��ాయ్�ిథ్ ఇంటి వదద్  మాటాల్ �ే �ాష(లు)లను సూక్ళుల్  �ెలుసుకో�ా�స్ �ంట�ం�ి.  �క�ేళ �ిగువ ఏ�ౖె�ా పర్శన్లకు ��ాబు ఇం�ిల్ష్ కాకుం�ా ఏ�ౖె�ా ఇతర �ాష 

అ�నటల్��ే, ఇం�ిల్ష్ �ా�ా �ౖెపు�ాయ్�న్ �ెలుసుకోవడం కొరకు మీ బిడ్డ  WIDA యాకెస్స్ �ేల్ స్ �ెంట్ టెస్ట్  (W‐APT) �ావ్�ా మ�ింపు �ేయబడ�ాడు.�ా� �కక్ ���ాలు ��ారం�ా, � �డడ్  ��టెడ్ 

ఇం�ిల్ష్ �ొర్ �ి�ి�ె�స్ (LEP) �ా గు�ిత్ంచబడవచుచ్ మ�ియు ఇం�ిల్ష్ లాం�ేవ్జ్ లెరన్ర్ ELL) స�ీవ్స్లకు కావ్��ౖె కా��చుచ్.
యు.ఎస్ లో � �డడ్  �దటి�ా�ి K‐12కు ���ౖెన �ే�ీ �ేయం�ి (�ీర్‐K� �ేరచ్వదుద్ )

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్ కమ�య్�కేట్ �ేయడం కొరకు అతయ్ంత తరచు�ా ఏ �ాషను �ప��ి�ాత్ రు? 

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్ �దట మాటాల్ డటం �రా్ రం�ం�నపు�డు అతడు/��ె ఏ �ాషను �ేరుచ్కు�ాన్రు? 

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్�� �రు అతయ్ంత తరచు�ా మాటాల్ �ే �ాష ఏ�ి? 

 
� �డడ్  చదువుకు సంబం�ిం�న సూక్లు �టింగ్ లకు కొరకు �కు అను�ాదకుడు అవసరమా? 
అవును    కాదు   �క�ేళ అవును అ��ే, ఏ �ాషలో? _ 

 

 
ఈ �డడ్కు సంబం�ిం� �కు �గల్ కసట్�ీ �నన్�ా? అవును    కాదు 

 
 

�డడ్ను సూక్లు నుం� �సుకు�ావ�ా�కి ఇదద్రు త�ల్దండుర్ లకు అ�ికారం �నన్�ా?  అవును    కాదు �క�ేళ కాదు అ��ే, దయ�ే�ి చటట్పర�ౖెన �ాకుయ్�ెంట్లను అం�ించం�ి 
 

 
 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 

 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 

 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 
 

 
త�ల్దండుర్ లు/చటట్బదధ్�ైన సంరకష్కుడు  �ే�ీ    

ఈ �ా�ా�� సంతకం �ే�ి � �డడ్  �కక్ వయసుస్ మ�ియు చటట్బదధ్�ైన �ేరు, ��ాస రు�వులు మ�ియు �ేఫ్ సూక్ల్స్ ����ల్ �ెంట్ �ికల్�ే�����ాట��ా స��ట్ �ేయా�. 

 
Student ID      

Registration  Completion Date     

Enrollment Date  Grade     

School ________________________________________

Immunization Record  Yes    No  Transportation ________________________________ 
Proof of Age/Legal Name  Yes    No  Teacher’s Name _________________________________ 
Proof of Residency  Yes    No  Previous School Records  � Yes    � No   
School Receiving Packet     
Referred to International Center 980‐343‐3784   Date   

Name of Person Receiving Packet  ___________________ 

 

పర్�యే్క స�ీవ్సులు 

హోం �� స�ేవ్ 

కసట్�ీ 

�మ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్ �ెంబరు  సంపర్�ించడం కొరకు దయ�ే�ి సమా�ా�ా�న్ అం�ించం�ి, త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు

త�ల్ండుర్ లు/చటట్బదధ్ �ౖెన సంర�కు�ి �కక్ సంతకం అవసరం అవుత�ం�ి.

��ీసు �ప��ం కొరకు మాతర్�ే
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� �డడ్కు వయ్కిత్గ�క�ించబడడ్  ఎడుయ్కషేన్ �ోర్ �ార్ మ్ (IEP) �నన్�ా? అవును    కాదు

 
 

� �డడ్కు 504 ఎడుయ్కేషన్ �ాల్ న్ �నన్�ా? అవును    కాదు
 

 
�ెడరల్ మ�ియు �ేట్ట్ చటాట్ ల పర్కారం�ా పర్� ��ాయ్�ిథ్ ఇంటి వదద్  మాటాల్ �ే �ాష(లు)లను సూక్ళుల్  �ెలుసుకో�ా�స్ �ంట�ం�ి.  �క�ేళ �ిగువ ఏ�ౖె�ా పర్శన్లకు ��ాబు ఇం�ిల్ష్ కాకుం�ా ఏ�ౖె�ా ఇతర �ాష 

అ�నటల్��ే, ఇం�ిల్ష్ �ా�ా �ౖెపు�ాయ్�న్ �ెలుసుకోవడం కొరకు మీ బిడ్డ  WIDA యాకెస్స్ �ేల్ స్ �ెంట్ టెస్ట్  (W‐APT) �ావ్�ా మ�ింపు �ేయబడ�ాడు.�ా� �కక్ ���ాలు ��ారం�ా, � �డడ్  ��టెడ్ 

ఇం�ిల్ష్ �ొర్ �ి�ి�ె�స్ (LEP) �ా గు�ిత్ంచబడవచుచ్ మ�ియు ఇం�ిల్ష్ లాం�ేవ్జ్ లెరన్ర్ ELL) స�ీవ్స్లకు కావ్��ౖె కా��చుచ్.
యు.ఎస్ లో � �డడ్  �దటి�ా�ి K‐12కు ���ౖెన �ే�ీ �ేయం�ి (�ీర్‐K� �ేరచ్వదుద్ )

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్ కమ�య్�కేట్ �ేయడం కొరకు అతయ్ంత తరచు�ా ఏ �ాషను �ప��ి�ాత్ రు? 

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్ �దట మాటాల్ డటం �రా్ రం�ం�నపు�డు అతడు/��ె ఏ �ాషను �ేరుచ్కు�ాన్రు? 

 
� కుమారుడు/కుమా�ెత్�� �రు అతయ్ంత తరచు�ా మాటాల్ �ే �ాష ఏ�ి? 

 
� �డడ్  చదువుకు సంబం�ిం�న సూక్లు �టింగ్ లకు కొరకు �కు అను�ాదకుడు అవసరమా? 
అవును    కాదు   �క�ేళ అవును అ��ే, ఏ �ాషలో? _ 

 

 
ఈ �డడ్కు సంబం�ిం� �కు �గల్ కసట్�ీ �నన్�ా? అవును    కాదు 

 
 

�డడ్ను సూక్లు నుం� �సుకు�ావ�ా�కి ఇదద్రు త�ల్దండుర్ లకు అ�ికారం �నన్�ా?  అవును    కాదు �క�ేళ కాదు అ��ే, దయ�ే�ి చటట్పర�ౖెన �ాకుయ్�ెంట్లను అం�ించం�ి 
 

 
 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 

 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 

 ఎమ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్                                                                                                                                                           (         ) 
(త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు)      �ేరు సంబంధం �ో న్                                    
ఈ వయ్కిత్ సూక్లు నుం� ��ాయ్�ిథ్� �ికప్ �ేసుకోగల�ా?   అవును    కాదు 
 

 
త�ల్దండుర్ లు/చటట్బదధ్�ైన సంరకష్కుడు  �ే�ీ    

ఈ �ా�ా�� సంతకం �ే�ి � �డడ్  �కక్ వయసుస్ మ�ియు చటట్బదధ్�ైన �ేరు, ��ాస రు�వులు మ�ియు �ేఫ్ సూక్ల్స్ ����ల్ �ెంట్ �ికల్�ే�����ాట��ా స��ట్ �ేయా�. 

 
Student ID      

Registration  Completion Date     

Enrollment Date  Grade     

School ________________________________________

Immunization Record  Yes    No  Transportation ________________________________ 
Proof of Age/Legal Name  Yes    No  Teacher’s Name _________________________________ 
Proof of Residency  Yes    No  Previous School Records  � Yes    � No   
School Receiving Packet     
Referred to International Center 980‐343‐3784   Date   

Name of Person Receiving Packet  ___________________ 

 

పర్�ేయ్క స�ీవ్సులు 

హోం �� స�ేవ్ 

కసట్�ీ 

�మ�ెజ్�స్ కాంటాక్ట్ �ెంబరు  సంపర్�ించడం కొరకు దయ�ే�ి సమా�ా�ా�న్ అం�ించం�ి, త�ల్దండుర్ లు కాకుం�ా ఇతరులు

త�ల్ండుర్ లు/చటట్బదధ్ �ౖెన సంర�కు�ి �కక్ సంతకం అవసరం అవుత�ం�ి.

��ీసు �ప��ం కొరకు మాతర్�ే
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CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
�����ిథ్ న�దు �ారం

Form 725110.1 (T) 

�ేఫ్ సూక్ల్స్ ఎన్ ��ల్ �ెంట్ �ికల్�ేషన్
���ెల్ట్ �ెకన్ బర్గ్ సూక్ళల్కు బ�ి��ై ���య్రుథ్ లంద�ి త�ల్దండుర్ లు, �ా�ిడ్యన్లు, లే�� చటట్బదద్�ౖెన క�ోట్ �ియన్లు, ��ర్త్ క����� జనరల్ �ేట్టస్ 115C-366 (a4) పర్కారం�ా, ���య్�ిథ్ ఎపుప్�ౖె�� ఈ �ాషట్ ర్ం లే�� ��ౖె�� �ాషట్ ర్ంలో
గతంలో �జ�ౖెన పర్��ేట్ లే�� ప�ల్ క్ సూక్లోల్  స�ెప్నష్న్ లే�� బహిషక్�ించడం లే�� ఈ �ాషట్ ర్ం లే�� ��ై�� ఇతర �ాషట్ ర్ంలో ��ిక �వర్త క��ిన �ేరంలో �ో�ి�ా �ర��ించబ��డ్ �� ���ే��కి సంబం�ిం�న సమా���ా�న్ 

�ం�ిం���స్ ఉంటుం�ి. ఈ �ాషట్ ర్ం లే�� ��ౖె�� ఇతర �ాషట్ ర్ంలో ఇంతకు వరకు ఎనన్డూ న�దు కా� లే�� పర్��ేట్ లే�� ప�ల్ క్ సూక్లుకు �జరు కా� ���య్�ిథ్కి ఇ� ివ�ిత్ంచదు. 

 ఎన్ ��ల్ �ేయబడుతునన్ �����ిథ్ స����రం 
�ేరు                                                                                                                                                                                                                           

�వ�ి �దటి మధయ్
�రు��మా                                                                                                                                                                                             

��ి నగరం �ాషట్ ర్ం �� కోడ్
పుటిట్న �ే�ీ _______________________________________________ వయసుస్ __________________________ �ేర్డ్

స�ెప్నష్న్ లు ��ియు బహిషక్రణలు 
�ైన �ే��క్నన్ ���య్�ిథ్కి సంబం�ిం�న�ధం�ా త�ిన బ�కుస్�ై దయ�ే�ి �ెక్ �ేయం�ి.
❒ ఇతడు పర్సుత్ తం ��ై�� సూక్లు నుం� స�ెప్ండ్ కావడం లే�� బహిషక్�ించబడటంజరగలేదులే�� ఎలాంటి �ెం�ింగ్ స�ెప్నష్న్ లే�� బహిషక్రణ �ెం�ింగ్ లో లేదు
❒ �ీరఘ్కాలం�ాటు (10 ���ల కంటే ఎకుక్వ) స�ెప్నష్న్ లే�� బహిషక్రణకు �ి�ారసు �ేయబ�ిం�ి.

(సూక్లు) �ేరం మ�ియు �ెం�ింగ్లో ఉనన్ కర్మ��ణ� చరయ్లు �వ�ించం�ి.

❒ �ీరఘ్కాలం�ాటు  (సూక్లు) నుం� స�ెప్ండ్ కావడం లే�� (సూక్లు)
�ేరం మ�ియు �ెం�ింగ్ లో ఉనన్ కర్మ��ణ� చరయ్లు �వ�ించం�ి.

 ��ిక ��ర్త క��ిన �ేరంలో �ో�ి 
�ైన �ే��క్నన్ ���య్�ిథ్కి సంబం�ిం�న�ధం�ా త�ిన బ�కుస్�ై దయ�ే�ి �ెక్ �ేయం�ి.
❒ ఈ లే�� ��ై�ా �ాషట్ ర్ంలో ��ిక �వర్త క��ిన �ేరంలో �ో�ి�ా ర���� కాలేదు.
❒ ��ిక �వర్త క��ిన �ే�ా�కి �ో�ి�ా ��ాధ్ �ించబ��డ్ డు:

ఇకక్డ �ోషం�ా ��ాధ్ �ించబ��డ్ డు:

లో  (నగరం , ట ౌన్ ,  &  � ాషట్ ర్ ం ) :                                                 

�ో �ి �ా  � �ాద్ �ిం చ బ డడ్  �ే �ీ :                       

�ే రం  �కక్�వ రణ :           

�ో న్:

కో రుట్  క��స్ల ర్ : �ో న్:

�ేను, ______________________________________________________  (త�ల్దండుర్ లు/�ా�ిడ్యన్/చటట్బదధ్ �ౖెన క�ోట్ �ియన్) �ౖెన �ే��క్నన్ సమా��రం సతయ్ం మ�ియు
���త�ౖెనద� ఇందుమ�లం�ా పర్మాణం �ేసుత్ ��న్ను లే�� దుర్ �క�ిసుత్ ��న్ను. 

  త�ల్దండుర్ లు/�ా�ిడ్యన్/చట్టబదధ్�ౖెన క�ోట్ �ియన్ �ేరు:         
ఇలుల్ /� ెల్ /వర్క్ � ో న్ :                                                                                                                                       

Every child. Every Day. For a Better Tomorrow.
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�ొ ర్ బెషన్ ��ీసర్:

CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS 
�����ిథ్ న�దు �ారం

Form 725110.1 (T) 

�ేఫ్ సూక్ల్స్ ఎన్��ల్�ెంట్ �ికల్�ేషన్
���ెల్ట్ �ెకన్బర్గ్ సూక్ళల్కు బ�ి��ై ���య్రుథ్ లంద�ి త�ల్దండుర్ లు, �ా�ిడ్యన్లు, లే�� చటట్బదద్�ౖెన క�ోట్ �ియన్లు, ��ర్త్ క����� జనరల్ �ేట్టస్ 115C-366 (a4) పర్కారం�ా, ���య్�ిథ్ ఎపుప్�ౖె�� ఈ �ాషట్ ర్ం లే�� ��ౖె�� �ాషట్ ర్ంలో
గతంలో �జ�ౖెన పర్��ేట్ లే�� ప�ల్ క్ సూక్లోల్ స�ెప్నష్న్ లే�� బహిషక్�ించడం లే�� ఈ �ాషట్ ర్ం లే�� ��ై�� ఇతర �ాషట్ ర్ంలో ��ిక �వర్త క��ిన �ేరంలో �ో�ి�ా �ర��ించబ��డ్ �� ���ే��కి సంబం�ిం�న సమా���ా�న్

�ం�ిం���స్ ఉంటుం�ి. ఈ �ాషట్ ర్ం లే�� ��ౖె�� ఇతర �ాషట్ ర్ంలో ఇంతకు వరకు ఎనన్డూ న�దు కా� లే�� పర్��ేట్ లే�� ప�ల్ క్ సూక్లుకు �జరు కా� ���య్�ిథ్కి ఇ�ి వ�ిత్ంచదు.

ఎన్��ల్ �ేయబడుతునన్ �����ిథ్ స����రం
�ేరు

�వ�ి �దటి మధయ్
�రు��మా

��ి నగరం �ాషట్ ర్ం �� కోడ్
పుటిట్న �ే�ీ _______________________________________________ వయసుస్ __________________________ �ేర్డ్

స�ెప్నష్న్లు ��ియు బహిషక్రణలు
�ైన �ే��క్నన్ ���య్�ిథ్కి సంబం�ిం�న�ధం�ా త�ిన బ�కుస్�ై దయ�ే�ి �ెక్ �ేయం�ి.
❒ ఇతడు పర్సుత్ తం ��ై�� సూక్లు నుం� స�ెప్ండ్ కావడం లే�� బహిషక్�ించబడటంజరగలేదులే�� ఎలాంటి �ంె�ింగ్ స�ెప్నష్న్ లే�� బహిషక్రణ �ెం�ింగ్లో లేదు
❒ �ీరఘ్కాలం�ాటు (10 ���ల కంటే ఎకుక్వ) స�ెప్నష్న్ లే�� బహిషక్రణకు �ి�ారసు �ేయబ�ిం�ి.

(సూక్లు) �ేరం మ�ియు �ెం�ింగ్లో ఉనన్ కర్మ��ణ� చరయ్లు �వ�ించం�ి.

❒ �ీరఘ్కాలం�ాటు (సూక్లు) నుం� స�ెప్ండ్ కావడం లే�� (సూక్లు)
�ేరం మ�ియు �ెం�ింగ్లో ఉనన్ కర్మ��ణ� చరయ్లు �వ�ించం�ి.

��ిక ��ర్త క��ిన �ేరంలో �ో�ి
�ైన �ే��క్నన్ ���య్�ిథ్కి సంబం�ిం�న�ధం�ా త�ిన బ�కుస్�ై దయ�ే�ి �ెక్ �ేయం�ి.
❒ ఈ లే�� ��ై�ా �ాషట్ ర్ంలో ��ిక �వర్త క��ిన �ేరంలో �ో�ి�ా ర���� కాలేదు.
❒ ��ిక �వర్త క��ిన �ే�ా�కి �ో�ి�ా ��ాధ్ �ించబ��డ్ డు:

ఇకక్డ �ోషం�ా ��ాధ్ �ించబ��డ్ డు:

లో (నగరం , ట ౌన్ ,  &  � ాషట్ ర్ ం ) :

�ో �ి �ా � �ాద్ �ిం చ బ డడ్ �ే �ీ :

�ే రం �కక్�వ రణ :

�ో న్:

కో రుట్ క� �స్ల ర్ : �ో న్:

�ేను, ______________________________________________________ (త�ల్దండుర్ లు/�ా�ిడ్యన్/చటట్బదధ్ �ౖెన క�ోట్ �ియన్) �ౖెన �ే��క్నన్ సమా��రం సతయ్ం మ�ియు
���త�ౖెనద� ఇందుమ�లం�ా పర్మాణం �ేసుత్ ��న్ను లే�� దుర్ �క�ిసుత్ ��న్ను.

త�ల్దండుర్ లు/�ా�ిడ్యన్/చట్టబదధ్�ౖెన క�ోట్ �ియన్ �ేరు:
ఇలుల్ /� ెల్ /వర్క్ � ో న్ :

Every child. Every Day. For a Better Tomorrow.
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�ొ ర్ బెషన్ ��ీసర్:


