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

REGISTRACIJOS INFORMACIJA 2017 – 2018 MOKSLO METAMS

Gerbiamieji tėveliai,
Šių metų kovo 11 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje vyks registracija. Registracijos formą galite rasti internete:
http://www.cikagoslituanistinemokykla.org . Skatiname formas pildyti elektroniškai. Prašome šeimas, kurių ne vienas vaikas
lankys mokyklą, užpildyti vieną registracijos formą.
Labai svarbu:
 Tikslus adresas ir tėvelių telefonai;
 Atsarginiai 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 vaikui) prašome grąžinti savo
vaikų mokytojai arba siųsti paštu šiuo adresu: 6041 W 103rd St., Chicago Ridge IL 60415. Vaikai, už kuriuos nesumokėta už
šiuos mokslo metus, NEBUS REGISTRUOJAMI ATEINANTIEMS MOKSLO METAMS. Registruojantis po gegužės 20 d.
pridedamas 30 dol. pavėlavimo mokestis.
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 mokysis.
1 vaikas

2 vaikai

3 vaikai

4 vaikai

Mokėjimo data
2017 m. kovo 11 d.

Registracijos
mokestis (dol.)

30.00

60.00

90.00

120.00

275.00

412.00

495.00

540.00

275.00

412.00

495.00

540.00

(po gegužės 20 d. pridedama 30 dol.
bauda)
2017 m. rugpjūčio 31 d.

I semestras (dol.)

(po rugsėjo 09 d. pridedama 30 dol.
bauda)
2018 m. sausio 31 d.

II semestras (dol.)

(po vasario 28 d. pridedama 30 dol. bauda)

Budėjimas (bus
grąžinamas
atbudėjus) (dol.)

50.00

50.00

50.00

50.00

Iš viso (dol.):

630.00

934.00

1,130.00

1,250.00

Mokestis už vadovėlius ir mokyklos metraštį bus įtrauktas į sąskaitą, kurią gausite rugpjūčio mėnesį.

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

