Aplicatia de Admitere/Eliberare Optionala a Scolilor din Regiunea Buncombe pentru Anul Scolar _______
O FORMA ESTE NECESARA PENTRU FIECARE ELEV- NU TRIMITE-TI PRIN FAX

Etapa 1 – ALEGE O OPTIUNE DE ADMITERE/ELIBERARE SI MOTIVUL – VEZI DETALII PE PARTEA REVERSA
A) Eliberare de la o Scoala din Regiunea
Buncombe pentru Admiterea la o alta Scoala
din Regiunea Buncombe

B) Eliberare de la Scolile din Regiunea
Buncombe la Scolile din Orasul Asheville * sau o
alta Regiune

C) Admiterea la Scolile din Regiunea
Buncombe de la Scolile din Orasul Asheville
sau din o alta Regiune

Parintii/Tutorii trebuie sa obtina semnatura de la :
Directorul Eliberator SI Directorul Primitor.

Parintii/Tutorii trebuie sa obtina semnatura DOAR de la
Directorul Eliberator.

Parinti/Gardiani trebuie sa obtina semnatura de la:
Directorul Primitor SI Raionul Eliberator (anexa-ti un
exemplar a oricarui document de eliberare de la
raionul care elibereaza)

Angajatul Curent la BCS – Va fi verificat.

Ingrijire a Copilului din Apropiere

Ingrijire a Copilului din Apropiere

Finisarea Anului

Finisarea Anului

Angajat de catre alt Sistem Scolar

Angajatul Curent la BCS – Va fi verificat.

Clauza Bunelului

Plasarea Fratelui/Sorei

Ingrijire a Copilului din Apropiere
Finisarea Anului

Serviciul in Apropiere – Sepoate fi verificat
cu angajatorul.

Plasarea Fratelui/sorei
Servicii Speciale

Altele – Trebuie sa fie aprobat de Serviciile pentru

Servicii Speciale – Plasarea Fratelui/sorei
Serviciul in Apropiere – Sepoate fi verificat
cu angajatorul.
Altele – Trebuie sa fie aprobat de Serviciile
pentru Elevi

________________________________________

Elevi

Plasarea Fratelui/Sorei
Serviciul in Apropiere – Sepoate fi verificat
cu angajatorul.

_________________________________________
*Eliberarile la Scolile din Orasul Ashville trebuie
sa fie LIVRATE MANUAL la Scolile din Regiunea
Buncombe. Se va da o chitanţă (de primire) care
trebuie oferita la Scolile din Orasul Asheville.

Altele – Trebuie sa fie aprobat de Serviciile
pentru Elevi

_______________________________________
_______________________________________

ETAPA 2 – INFORMATIA ELEVULUI & PARINTELUI – VA RUGAM SA PRINTATI CITEŢ
Clasa la
care
aplica

Numele copilului

Este Elevul
Atlet?
Da

Parintele Custodial/Tutorele:

DE LA: Scoala de Eliberare
(Scoala in Regiunea de
Resedinta)

LA: Scoala de Primire
(Scoala Solicitata)

Nu
Nr. de telefon Preferat.:

Nr. de telefon optional.:_______________

Adtresa de Strada: _______________________________________________________________Orasul:

Statul:_____ Codul postal:

Adresa Postala (daca este diferita):____________________________________________________Regiunea de Resedinta:___________________________
Semnatura mea confirma ca Eu am citit i acceptat regulile regulamentului care
reglementează această cerere. Confirm faptul că toate informa iile furnizate
sunt adevărate. Falsificarea de informa ii va duce la o negare imediată sau
revocarea Admiterea/Eliberarea Optionala al Elevului. Am în eles că
regulamentul 4130 este disponibil pe site-ul regiunii, la toate colile dinRegiunea
Buncombe, i la Serviciile pentru Elevi.

Sunte-ti angajat in present la Scoala din Regiunea Buncombe?
NU

Da, Locaţia _____________________________________

__________________________________________
Semnatura Parintelui/Tutorelui Legal

________________
Data

ETAPA A 3 – PARINTELE/TUTORELE TREBUIE SA OBTINA SEMNATURA DIRECTORULUI INAINTE DE TRIMITERE
Aprobat

Nu este aprobat

Plasarea Coninua

Semnatura Directorului de Eliberare:

Aprobat

Nu este aprobat

Plasarea Continua

Semnatura Directorului de Primire:

CAZURI POSIBILE PLASATE LA ADMITEREA OPTIONALA DE CATRE DIRECTORUL PRIMITOR (frecventa, disciplina):

STEP 4 – REMITEREA APLICATIEI COMPLETATE SI PLATA LA SERVICIILE PENTRU ELEV





O taxă nerambursabilă de $ 10 este necesară pentru fiecare elev pe an, cu un maxim de $ 50 pe familie. Scrie-ti cecurile pentru
Scolile din Regiunea Buncombe.
Trimite-ti Cererile pentru Admitere/Eliberare optionala completa la: Departamentul Serviciilor pentru Elevi, 175 Bingham Rd,
Asheville, NC 28806. ELIBERARILE LA SCOLILE DIN ORASUL ASHEVILE TREBUIE SĂ FIE ÎNMÂNATE LA SERVICIILE PNTRU
ELEVI.
To i elevii ai căror părin i / reprezentant legal au re edin a în afara Regiunii Buncombe trebuie să plătească colarizarea, o sumă egală
cu cheltuielile pe elev din fondurile locale. Această sumă se schimbă în fiecare an i pot fi ob inute prin contactarea Serviciilor pentru
Elevi. Contractul de colarizare (pe verso) trebuie să fie completat i transmis în persoană de către părinte / tutore
Fiecare cerere completata va fi evaluată la o întâlnire viitoare a Consiliului Scolii. O scrisoare de confirmare va fi trimisa prin po tă, după
întâlnire de a confirma aprobarea oficială sau negare a cererii

STUDENT SERVICES USE ONLY Director of Student Services Recommendation: Approved

Not Approved

___________________________________

Date Received ____________________________ Initials: _____________

Verified Address: PowerSchool_______ Map ___________ County of Residence _______________________________

$10.00 Processing Fee

Verified Parent/Guardian PowerSchool______Employee Name/Location__________________________

Tuition

Yes

Check #

_____

Cash

No If yes, see Tuition Contract.

OTHER_____________________________________________________________________________________

Vede-ti Regulamentul 4130 pentru informatia completa.
Toate motivele sunt la discre ia directorului care elibereaza si/sau care primeste i sunt supuse aprobării bazate pe spa iu i disponibilitate.
Elevii care au participat la o coală de Admitere pe baza discre ionară, în anul anterior ar trebui să fie, de asemenea, men ionată ca
"Plasament Continuare." Părintele / tutorele este responsabil pentru transportul elevilor din afara regiunii. colarizarea este necesara pentru
to i eleviii care locuiesc în afara Regiunii Buncombe.
CODURILE DE MOTIVE ACCEPTABILE PENTRU ADMITEREA/ELIBERAREA OPTIONALA:
A) Eliberare de la o Scoala din Regiunea Buncombe pentru Admiterea la o alta Scoala din Regiunea Buncombe:
Angajat prezent la BCS: Parintele/tutorele este un angaat current permanent la Scolile din Regiunea Buncombe. Admiterea
Optionala este doar acceptabila in regiunea unde parintele/tutorele lcreaza. Locul de munca va fi verificat de catre Serviciile pentru
Elevi. (nu se cere plata pentru educatie)
Ingrijire a copilului in apropiere: Persoanele de ingrijire a copilului inainte sau dupa scoala al elevului sunt in vecinatatea din
apropiere la scoala primitaore. Verificatie a ingrijire a copilului poate fi necesara.
Finalizarea anului colar: Dacă părintele / tutorele isi schimba domiciliu după începerea anului colar, elevul poate să stee la coala
lui pentru restul anului colar. Dacă părintele / tutorele isi schimba domiciliu după ce elevul a început clasa a XI-a sau a XII, elevul
poate men ine eligibilitatea atletic, dacă altfel atletic eligibil.
Clauza bunicul: În cazul în care motivele de admitere optionale rămân acelea i i spa iul continuă să fie disponibil la coală care
prime te, un elev aprobat pentru admiterea optionala la o coală din Regiunea Buncombe în cursul anului colar precedent li se va
permite să finalizeze cel mai înalt nivel de calasa la scoala. Cererea optionala de Admitere/Eliberare trebuie completată în fiecare an.
Plasarea frate/sora: Când fra ii locuiesc in mai multe familii custodiale, admiterea optionala poate fi solicitata de a inscrie pe elevi în
una din zone prezente în care una dintre familiile custodiale î i are domiciliul.
Servicii speciale: În cazul elevilor cu dizabilită i, atunci când
pentru a accesa programele si serviciile speciale.

coala în care elevul î i are domiciliul nu este u or accesibilă sau

Servicii speciale – Plasare fratelui/sorei: Fratii elevului inscrisi la programe speciale în
Admiterea optionala în aceasta coală pentru fiecare an unde plasarea este în vigoare.

coli din afara regiunii lor pot solicita

locul de muncă in vecinatate: Locul de muncă al Părintelui / tutorelui este în apropierea scolii care primeste. Verificarea poate fi
necesară.
Altele: trebuie să fie aprobată de către Serviciile pentru Elevi.
B) Eliberare de la Scolile din Regiunea Buncombe la Scolile din Orasul Asheville sau o alta Regiune:
Finalizarea anului colar(vezi mai sus)
Ingrijire a copilului in apropiere(vezi mai sus)

Angajat de catre un alt Sistem scolar: Parintele/tutorele este in prezent angajat de cate un alt sistem scolar.
locul de muncă in vecinatate (vezi mai sus)
Plasarea frate/sora (vezi mai sus)
Altele (vezi mai sus)

C) Admiterea la Scolile din Regiunea Buncombe de la Scolile din Orasul Asheville (NU SE CERE PLATA PENTRU SCOLARIZARE) sau
o alta Regiune (PLATA PENTRU SCOLARIZARE ESTE NECESARA):
Angajat prezent la BCS (vezi mai sus)
Ingrijire a copilului in apropiere (vezi mai sus)
Finalizarea anului colar (vezi mai sus)
Plasarea frate/sora (vezi mai sus)
locul de muncă in vecinatate (vezi mai sus)
Altele (vezi mai sus)

PLATA PENTRU SCOLARIZARE ESTE NECESARA DOAR PENTRU
ELEVII CARE MERG LA SCOLILE DIN REGIUNEA BUNCOMBE CARE
LOCUIESC IN AFARA REGIUNII BUNCOMBE

***TUITION PAYMENT CONTRACT with Buncombe County Schools – To be completed by Student Services***
Must be presented in person in Student Services. Call 828-255-5918 to schedule appointment. Your appointment date/time is:_______
Tuition in the amount of ______________________ for the _______________________ school year is owed.

Payment Method
Lump Sum – 1 payment due by the 1st day of school _________________________.
Bi-annual – 2 equal payments in the amount of _____________ due on August 15, _______ and January 15, _______.
Monthly – 10 equal payments in the amount of _____________ due on the 15th of each month, beginning in August ________ ending
in May _______.
Other – Must be approved by Student Services:______________________________________________________________________
Am citit si acceptat regulile regulamentului care reglementează aceasta cerere de admitere/liberare optionala. Am în eles că regulamentul 4130
este disponibil pe site-ul regiunii, la toate colile din Regiunea Buncombe si la Serviciile pentru Elevi. Am în eles că taxa de înscriere este
pentru Scolile din Regiunea Buncombe, deoarece domiciliul meu principal nu este în Regiunea Buncombe. Scolarizarea va fi plătită după cum
se men ionează mai sus. Elevii care sunt in ultimul an cu o balanta neplatita pentru scolarizare, nu li se va permite să participe la absolvire.
colarizare neplatita este neremunerată cu ne-înscriere. Elevii cu scolarizarea neplatita din anul precedent nu vor fi înscri i în anii viitori.

EMAIL-UL:_________________________________________

(Rev. 2-3-14)

_________________________________
Semnatura Parintelui/Tutorelui Legal

_______________
Data

Sistemul Scolar al Regiunii Buncombe nu face discriminări pe bază de rasă, culoare, religie, sex, vârstă, origine na ională, sau de invaliditate în
admiterea sau accesul la, sau tratament sau ocuparea for ei de muncă, în, programele i activită ile sale, în conformitate cu legile aplicabile
federale si de stat.
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