‘One Stop’ Registration
and
Harvey Give-Away
Register your child and also receive
information from the district's child
nutrition free and reduced meal
program; Bilingual; Special Education, Port Arthur Public Library and
more school related organizations.
Join PTA and receive helpful and
useful parent information from the
District Title 1 program. Also share
parent input concerning the Title 1
program by completing a one page
evaluation/survey.

Tuesday July 24, 2018
9:00 a.m.- 7:00 p.m.
Memorial High School
Competition Gym
3501 S/Sgt. Lucian Dr.
Port Arthur, TX 77642

Registration for the 2018-2019
school year is for every student
who plans to attend or is currently
enrolled in the Port Arthur ISD.

For more information, please
contact: Kristyn Cathey at
989-6160 or khunt@paisd.org or
Dr. LaWanda Finney at
409-989-6291 or
lfinney@paisd.org

Documents Needed for Registration
●Birth Certificate
●Social Security Card
●Immunization Record
●Proof of Residence
●Last issued Report Card

Ventanilla de Registro Temprano Para todo estudiante de Port Arthur ISD
Martes 24 de julio 2018, 9:00 a.m. - 7 p.m.
Registro Temprano para el ciclo
escolar 2018- 2019 para todo estudiante
con planes de asistir o que está actualmente matriculado en el distrito escolar
de Port Arthur.
Documentos que necesita:
●Acta de nacimiento
●Tarjeta de seguro social
●Registro de vacunas
●Comprobante de domicilio
●La última boleta escolar de
calificación

Lugar: Memorial High School
3501 S/Sgt. Lucian Dr. Port Arthur
Para más información llame a
Ricardo Celis
409-989-6131
409-460-0783
O al correo electronico
rcelis@paisd.org

Ghi danh cho tất cả các em học sinh thuộc khu học chánh Port Arthur ISD

Dr. Mark Porterie, Superintendent
Phyllis Geans, Assistant Superintendent for
Business & Finance
and Chief Financial Officer
Dr. Melvin Getwood, Assistant Superintendent for Curriculum & Instruction-Secondary

Ghi danh cho tất cả các em học sinh đang
học hoặc sẽ dự định học ở các trường thuộc
khu học chánh Port Arthur ISD cho niên khóa
học 2018-2019.
Những giấy tờ cần thiết khi ghi danh:
●Giấy khai sinh
●Thẻ an sinh xã hội
●Giấy chích ngừa
●Giấy chứng minh địa chỉ
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@paisd.org

Port Arthur Independent School District is an Equal Opportunity Employer in full compliance with the Title VI, Civil Rights Act, 1964; Title IX, Education Amendment, 1972; Section 504, Rehabilitation Act, 1973. It is the policy of the Port Arthur Independent School District not to discriminate
based on race, color, age, gender, handicap, religion, or national origin in educational or vocational programs, activities or employment. For further information, please call (409) 989-6244.

