Ņudžersijas latviešu skolas
Pieteikuma/Informācijas anketa*
Skolēna vārds, uzvārds:___________________________________________________
Dzimšanas datums:_______________________________________________________
Kuru klasi amerikāņu skolā septembrī sāks _____________________________
Adrese:_________________________________________________________________
Mājas telefona #:_________________________________________________________
Mātes vārds: ____________________________________________________________
Mobīlā tel. # :___________________________________________________________
e-pasts:_________________________________________________________________
Tēva vārds:_____________________________________________________________
Mobīlā tel. # :___________________________________________________________
e-pasts:_________________________________________________________________
Vai esat Ņujorkas draudzes locekļi:_________________________________________
Nelaimes gadījumā ziņot __________________________________________________
Vai skolēnam ir kādi veselības jautājumi, par kuriem skolotājai būtu vēlams zināt?
_______________________________________________________________________
Alerģijas? ______________________________________________________________
Astma? ________________________________________________________________
Vai bērns nēsā sev līdz zāles? ______________________________________________

Šij anketai klāt jāpievieno veselības apdrošināšanas kartiņas kopija, kā arī
parakstīta nelaimes gadījumu lapa.
*

Ņudžersijas latviešu skola
Skolas maksājumu kārtība
Skolas darbības atbalsts galvenokart sastāv no divām daļām – skolas maksas
un vecāku dežūrām. Bez abām šīm daļām skola nevar pastāvēt.

Skolas maksa
2012./2013. mācību
gadam
1 bērns
2 bērni
3+ bērni

Ņujorkas draudzes
locekļiem

Citiem

$ 540
$ 760
$ 880

$ 590
$ 810
$ 930

Skolas maksas kārtība
Pirmā iemaksa līdz 30. septembrim - 25% no attiecīgās skolas maksas.
Otrā iemaksa līdz 31. oktobrim - 25% no attiecīgās skolas maksas.
Trešā iemaksa līdz 31. janvārim - 25% no attiecīgās skolas maksas.
Ceturtā iemaksa līdz 31. martam - 25% no attiecīgās skolas maksas.
Čekus raksta Latvian Ev. Lutheran Church of New York vārdā un nosūta
skolas kasierei, Dacei Spanier, 82 Maplewood Ave, Maplewood N J07040.
Dežūras kārtība
Kārtējā dežūra
Vecāki rotācijas kārtībā dežūrē skolā 2-3 reizes gadā. Ar vecāku dežūras
pienākumiem var iepazīties Vecāku rokas grāmatā, kas atrodama skolas
mājas lapā, njskola.org. Ar jautājumiem griezties pie dežūru vadītāja/s.
Sarīkojumu dežūra
Katra ģimene uzņemas dežurēt vienā lielā sarīkojumā (piem. Z. Sv. Eglītē,
izlaidumā). Ar jautājumiem griezties pie vecāku padomes priekšsēdes/ža.

Ņudžersijas latviešu skola
Mēs apņemamies maksāt skolas maksājumus kā norādīts un pildīt skolas
dežūras.

__________________________________

_________________

Paraksts

Datums

Dežūru dienām varēs pieteikties elektroniski pēc dežūras vadītāja/s
norādījumiem. Sekojiet tālākai informācijai.
Lūdzu, saprotiet, ka šis ir minimālais atbalsts, ko prasam no katras skolas
ģimenes. Ir vēl daudz darbiņu, kur skolai vajag palīdzīgu roku. Par tiem
varat lasīt tālāk Vecāku rokas grāmatā. Katrs darbiņš, kuru jūs darat, lai
atbalstītu savu bērnu skolu, palīdz veidot Ņudžersijas latviešu skolu par
vietu, kur jūsu bērns var gūt ne tikai latvisku izglītību, bet arī latviešu
draugus un piederības sajūtu latviešu sabiedrībā gan šeit Amerikā, gan
Latvijā.

