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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Se va completa doar de către personal Dacă înscrierea s-a efectuat DUPĂ ultima 
dată de înscriere: 

Data de astăzi: Elevul începe/Data de înmatriculare: ☐ Formular de înscriere completat
 și semnat 

Numele școlii: Clasa: Itinerar autobuz: ☐ Contract de locuință anexat

Nr matricol elev: Cadru didactic / Consilier: Domiciliul: ☐ Orarul complet

UIC: Contract locuință:  ☐Da  ☐Nu  ☐ Validare frecvență 

Nou în DPS: ☐Da  ☐Nu     Dacă DA:   Vaccinări:  ☐ Foaie matricolă: ☐  Card raport: ☐ ☐ Copii exemplare documente  
  PPM via A.S. 

În cazul în care locuința nu se află în aria Detroit Public School: 
  În ce cartier se află locuința? _______________________________________ 

În ce temei are loc înmatricularea: _________  
  Opțiunile O, X se închid vineri, în prima săptămână de școală. 

Informații școala frecventată anterior 

A frecventat elevul o altă școală DPS (incl. PK, K)?  ☐Da  ☐Nu      În caz afirmativ, denumirea școlii _____________________________________________________ 

Școala DPS frecventată anterior: ______________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

  Nume    Strada        Oraș    Statul    Cod 

Listă nume alți copiii din familie 

Informații de contact în situații de urgență 

Apartenența etnică și limba maternă 

Informații privind domiciliul 

Nume elev Prenume elev Nume mijlociu elev Sufix  (Jr., III, etc.) 

Data nașterii 
  /    /  

Sexul:☐Masculin  ☐Feminin Telefon domiciliu Telefon mobil Adresă email 

Adresă  (domiciliul elevului) 
Stradă        Oraș    MI    Cod  

Adresă corespondență (dacă diferă de adresă domiciliu) 
Strada                                               Orașul        Statul,    Cod  

Contract de locuință Clasa Are unul sau mai mulți frați gemeni?   ☐Da    ☐Nu 
În caz afirmativ, vă rugăm indicați geamăn, triplet etc. 
________________________ 

Cetățean american:  

 ☐Da    ☐Nu 

Orașul și statul în care s-a născut elevul Certificat de naștere nr: Numele de fată al mamei:  

Informații părinte/tutore legal 

Părintele/Tutorele locuiește la aceeași adresă cu elevul:  ☐Da    ☐Nu 
În caz contrar, vă rugăm frunizați adresa:   Strada ________________________________Orașul  ______________________Statul  ________      Cod   _____________________ 

 (vă rugăm bifați)  ☐Mamă  ☐Tată  ☐Bunic  ☐Părinte adoptiv  ☐Părinte vitreg  ☐Tutore  ☐Altă calitate ______________________________  
A. Nume și prenume Angajator   Tel locul de muncă  Tel mobil/tel 

domiciliu 
Adresă domiciliu 

(vă rugăm bifați)  ☐ Mamă ☐ Tată ☐ Bunic ☐ Părinte adoptiv ☐ Părinte vitreg ☐ Tutore ☐ Altă calitate ______________________________ 

B. Numele și prenumele Angajator   Tel locul de muncă  Tel mobil/tel 
domiciliu  

Adresă email 
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Vă sfătuim să completați rubrica privind apartenența etnică și limba maternă a copilului dvs. În caz contrar, Ministerul 

Învățământului din SUA va solicita școlii să furnizeze această informație în numele dvs. 
Apartenența etnică: 

         Hispanic/Latino?  ☐NU, NU ESTE Hispanic     ☐DA, este Hispanic/Latino   (se va bifa o singură opțiune) 
 

         Rasa?  ☐ Amerindian sau nativ al statului Alaska     ☐Asiatic     ☐de culoare sau afroamerican    ☐alb      ☐nativ Hawai/altă insulă din Pacific 

                                                              ☐Alta __________________________________________   Țara de origine __________________________________________         
Limba maternă: 

           Limba maternă,  dacă diferă de limba engleză?  ☐DA   ☐NU  Dacă da, specificați  __________________________________         

          Cunoaște copilul dvs alte limbi, în afara limbii engleze, NIVEL  ÎNCEPĂTOR, conversație, lectură ȘI  scriere ? ☐DA ☐NU În caz afirmativ, despre ce limbă este 
vorba?________________ 

          Este limba vorbită în familie alta decât limba engleză? ☐DA   ☐NU  În caz afirmativ, despre ce altă limbă este vorba?  _________________________________         

          A urmat elevul un program educațional bilingv sau unul în limba engleză?  ☐DA   ☐NU   

          A urmat copilul dvs cursuri în altă țară finalizate cu succes pe o durată de minim un semestru (4-6 luni)? ☐DA   ☐NU        

          În caz afirmativ, dețineți foaia matricolă relevantă (atestare oficială)?  ☐DA   ☐NU   

          S-a născut copilul dvs în SUA?  ☐DA   ☐NU              DATA INTRĂRII ÎN SUA: ____/____/____             Țara de origine: _________ 
                                                                                                                                                                                                            Luna     Ziua          Anul   
Informații Părinte/Tutore: 

         Necesită părintele/tutorele corespondență oficială sau comunicare orală pe linie de școală într-o altă limbă decât limba engleză? ☐DA  ☐NU 

         În caz afirmativ, specificați limba _________________________    ☐Scris    ☐Oral   Care este limba pe care o vorbiți curent?_________  

  Gradul de rudenie față de elev _________________________          EDUCAȚIE   ☐Ciclul primar         ☐Liceu     ☐Colegiu     ☐Studii Master/Studii doctorale    ☐Altele 

 

Cazuri speciale / Urgențe de ordin personal 

Există circumstanțe speciale, care pot constitui situații de urgență și despre care ați dori să ne informați?   ☐DA    ☐NU 
În caz afirmativ, vă rugăm descrieți aici: 

Date medicale Programe educaționale speciale 

 

Suferă elevul dvs de o afecțiune despre care este necesar să informați instituția școlară?   ☐DA    

☐NU 

Este elevul dependent de medicație?  ☐DA    ☐NU 
În caz afirmativ, vă rugăm precizați:  

 
In cazul în care copilul dvs a participat la astfel de programe , vă rugăm să 
bifați rubrica corespunzătoare de mai jos: 
 

☐ IEP     ☐ 504 Plan  ☐ Altele ___________________________ 
 

Cadre militare drept membrii ai familiei Elevi migranți 

 
Părintele sau tutorele își face serviciul într-o diviziune a Armatei, Marinei sau Forțelor de ordine de 
coastă?  În această categorie pot intra copiii personalului nedeclarat Michigan National Guard, activ sau 

în rezervă  ☐DA    ☐NU 

 
S-a mutat părintele sau tutorele pe durata ultimilor 3 ani în 
căutare de loc de muncă temporar sau sezonal în domeniul agricol 

sau piscicol? ☐DA    ☐NU 

Discipline 

 
A suferit elevul vreodată o suspendare din oricare dintre școlile frecventate anterior?   ☐DA    ☐NU 
 

În caz afirmativ, vă rugăm specificați durata:  ☐ 1 – 9 zile    ☐ 10 sau peste 10 zile           Vă rugăm specificați cauza suspendării: 
 

A fost elevul obligat să se retragă dintr-o școală frecventată anterior pe motive disciplinare?   ☐DA    ☐NU 
 
În caz afirmativ, vă rugăm specificați:  

CONFIRMARE ȘI SEMNĂTURĂ 

Prin prezenta certific autenticitatea informației furnizate în cadrul acestui formular. În caz de necesitate, sunt de acord să răspund întrebărilor 
departamentului responsabil cu frecvența școlară. 
Îmi asum faptul că furnizarea de date incorecte poate duce la revocarea înmatriculării. Înțeleg faptul că ține de propria mea responsabilitate să 
informez autoritățile școlare în cauză cu privire la orice schimbare de statut intervenită. 
Prin semnarea prezentului formular de înscriere certific faptul că informațiile furnizate aici sunt corecte și conforme cu realitatea. Înțeleg că în 
caz contrar sunt pasibil/ă de a plăti daune școlii districtuale, taxe de școlarizare pentru elev (la rata cea mai ridicată prevăzută de legislația în 
vigoare) pe toată durata în care copilul meu nu este rezident al școlii districtuale în cauză– prin taxe înțelegând, onorarii proces. 
 
Semnătura părinte / tutore      Data                             


