ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA
LITHUANIAN CULTURAL SCHOOL OF CHICAGO, 5620 S. CLAREMONT AVE., CHICAGO, IL 60636, TEL. 773-778-7500

REGISTRACIJOS INFORMACIJA 2018 – 2019 MOKSLO METAMS
Čikagos lituanistinėje mokykloje yra prasidejusi mokinių registracija. Registracijos formą galite rasti internete:

www.cikagoslituanistinemokykla.org. Skatiname formas pildyti elektroniniu būdu. Šeimos, kuriose yra keli lankantys
mokyklą mokiniai, turi užpildyti vieną registracijos formą.
Labai svarbu:
• Tikslus adresas ir tėvelių telefonai;
• Papildomi telefonai, jeigu negalėtume susisiekti su tėvais;
• Vaiko vartojami vaistai, alergijos ar kitos ligos (diabetas ir kt.). Jei nevartoja jokių vaistų ar neserga, taip ir parašykite
(nevartoja, neserga);
• Išsami informacija apie sveikatos draudimą. Jeigu draudimo neturite, taip ir parašykite;
• Būtinai pažymėkite, ar norite mokyklos informaciją gauti elektroniniu paštu ar ne.
Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam mokiniui) prašome siųsti paštu
šiuo adresu: 6041 W 103rd St., Chicago Ridge, IL 60415. Mokiniai, už kuriuos nesumokėta už praėjusius mokslo metus,
NEBUS REGISTRUOJAMI NAUJIEMS MOKSLO METAMS.
Kartu su registracija galite mokėti visus arba pusę mokslapinigių. Pageidautina mokėti čekiu. Čekius prašome rašyti
„ČLM“. Taip pat ant čekio būtinai užrašykite vaiko (vaikų) vardus, pavardes ir klasę, kurioje mokosi.
Kaip Jūs jau pastebėjote mokslapinigiu suma yra šiek tiek padidėjusi ($50 metams), tad norėjome dar karteli Jums tai
priminti.

Registracijos
mokestis (dol.)

I semestras (dol.)

II semestras (dol.)
Iš viso (dol.):

1 mokinys

2 mokiniai

3 mokiniai

4 mokiniai

30.00

60.00

90.00

120.00

300.00

437.00

520.00

565.00

300.00

437.00

520.00

565.00

630.00

934.00

1,130.00

1,250.00

Mokėjimo data
2018 m. rugpjūcio 31 d.

2018 m. rugpjūcio 31 d.

2019 m. sausio 31 d.

Papildomi mokesčiai bus įtraukti į sąskaitą, kurią gausite rugpjūčio mėnesį:
Vadovėliai

suma priklausomai nuo skyriaus

Mokestis, atsisakant budėjimo pareigų

$ 75.00 (mokestis gražinamas atbudejus)

Metraščio užsakymas

$ 30.00 (perkant du ar daugiau kaina $25)

Auka mokyklai

$5.00

$10.00

$20.00

____ kita suma

Telefonai pasiteirauti: 630 613-0343 (direktorė - Vida Rupšienė) arba 630 248-8538 (Irma Bliukienė)

