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Proszę WysŁac Aplikację na Poniższy Adres:
Middle Village Preparatory Charter School
PO Box 790224
Middle Village
New York, 11379

E S T. 2013

Aplikacja na rok akademicki 2019-2020

Aplikacje bedĄ akceptowane do 1 Kwietnia, 2019. Uczniowie bedĄ wybrani poprzez loteriĘ
ktÒra odbĘdzie siĘ 17 Kwietnia, o godzinie 7:00 wieczorem w budynku szkolnym

Informacje Ucznia:

*wymagane informacje

Nazwisko:
Imie:

Plec: Kobieta Mezczyzna

Adres Zamieszkania (ulica):
Miasto:

Stan:

Student musi isc do
6 klasy Jesienia 2019

Dystrykt szkolny:

Kod Pocztowy:

Obecna Szkola:
Data urodzenia: (mm/dd/yyyy)

Informacje o rodzenstwie:

**Rodzenstwo ma mozliwosc zlozenia aplikacji
porzez “sibling preference”

Czy student ma rodzenstwo ktore obecnie uczy sie w Middle Village Prep?
TAK

NIE

Prosze podac pelne imie:

Klasa:

Loteria MVP jest otwarta dla wszystkich uczniow rozpoczynajacych 6 klase Jesienia 2019 i mieszkajacych w Stanie
Nowy York. Studenci mieszkajacy w Dystrykcie Szkolnym 24 maja pierwszenstwo przyjecia. Dzieci pracownikow MVP a
takze rodzenstwo uczniow MVP automatycznie kwalifikuja się do przyjęcia. Zachecamy wszystkich uczniow z Dystryktu
24 do zlozenia aplikacji, wlacznie z uczniami ELLs oraz IEPs.
MVP obecnie przyjmuje aplikacje uczniow ktorzy zaczna 6-ta klase Jesienia 2019.
Aplikacje musza byc zlozone do 1 Kwietnia, 2019 aby mogly brac udzial w loterii.
Prosze wyslac aplikacje na ponizszy adres:
Middle Village Preparatory Charter School
P.O. Box: 790224., Middle Village, NY 11379

**2 Potwierdzenia adresu będą potrzebne przy rejestracji.
Akceptowane potwierdzenia adresu: Rachunek za Gaz, Prad,
Wode, Kontrakt Wynajmu Mieszkania, Rachunki Podatkowe,
Dokumenty Federalne/Stanowe/Miastowe

Szkola czarterowa nie ma prawa dyskriminowac zadnego ucznia lub ograniczac przyjecia zadnego ucznia na
podstawie pochodzenia etnicznego, narodowosci, plci, niepelnosprawnosci, zdolnosci intelektualnych, osiagniec i umiejetnosci, zdolnosci sportowych, rasy, wyznania, religii lub pochodzenia, lub na jakiejkolwiek
innej podstawie ktora jest niezgodna z prawem. Szkola nie moze wymagac zadnych dzialan za strony studenta
lub rodziny (np. wstepny test, wstepna rozmowa, uczestnictwo w nieformalnej sesji, itp.) aby aplikant mogl
otrzymac, lub zlozyc aplikacje do tej szkoly.

Wiecej na odwrocie

Informacje Rodzinne:
Uczen mieszka z (zakresl ktore dotyczy):
Matka

Ojciec

Inne:_____________________________________________________________

Uczen mieszka z osoba dorosla ktorej informacje podane sa pozniej:
Nazwisko:
Imie:
Spokrewnienie:

Matka

Telefon domowy:

Ojciec

Opiekun Prawny:

Numer do pracy:

Komorka:

E-mail:
Prosze wyraznie napisac, ten e-mail bedzie on potrzebny do zweryfikowania otrzymanego wniosku.

Podpis rodzica/opiekuna

Processed by:____________

Data:

Date: ____________

Ta czesc tylko do uzytku sluzbowego:

CSD#: ____________
Proof of Address Submission (2 Req.): ____gas/electric
____water

____lease

____tax bill

____Federal/State/City Doc

Middle Village Preparatory Charter School jest szkola publiczna i jest darmowa dla wszystkich uczniow. MVP ma obecnie 150 miejsc dla
uczniow ktorzy zaczna 6-ta klase. MVP oczekuje wiecej niz 150 nadeslanych aplikacji. Z tego powodu odbedzie sie loteria aby wybrac
150 uczniow z nadeslanych aplikacji.
Aplikacja kazdego potencjalnego ucznia bedzie uczestniczyla w loterii. MVP bedzie losowala uczniow pojedynczo, az wszystkie miejsca
beda zajete. Szkola poinformuje rodzicow jezeli ich dziecko zostalo wybrane na jedno ze 150 miejsc. Jezeli Twoje dziecko nie zostanie
wylosowane, bedzie umieszczone na liscie oczekujacych w przypadku udostepnienia jakichkolwiek miejsc w przyszlosci. Obecnosc
podczas losowania nie jest obowiazkowa ale szkola zacheca do uczestnictwa.
Aby otrzymac wiecej informacji, albo uzyskac odpowiedz na jakiekolwiek pytania prosze odwiedzic nas w internecie na
www.MiddleVillagePrep.org albo skontaktuj sie z nami poprzez e-mail info@middlevillageprep.org

Wyslij wypelniona aplikacje na ponizszy adres:
Middle Village Preparatory Charter School
PO Box 790224
Middle Village
New York, 11379

Termin skladania aplikacji konczy sie 1 Kwietnia 2019.
Loteria odbedzie sie 17 Kwietnia 2019.

