2017-2018 Registracijos Forma
Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinė Šeštadieninė Mokykla
Atsakingi Tėvai / Responsible Parents:
Adresas / Address:

Namų telefonas / Home phone number:
E-Paštas / E-Mail:
Atsarginis kontaktinis numeris /
Emergency contact phone number:
A. Tėvai sutinka prisidėti prie šio talkos komiteto ir atlikti budėjimo pareigas:
(Parents have chosen to help the school with the following committee and to participate in gate duty)
(Prisirašyti galima tik registracijos metu mokykloj / Sign up only available during registration at the school)
Ir / And
Komitetas (Committee)

Budėjimo data (Date for Gate Duty)

B. Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla turi mano / mūsų leidimą naudoti mano / mūsų
sūnaus / dukros nuotrauką mokyklos tinklapyje bei leidiniuose:
Los Angeles St. Casimir Lithuania School has my / our authorization to use my / our
son's / daughter's picture on the school's website and in other publications related to the school.

Tėvų parašas (Parent signature)

Taip / Yes
Ne / No

Data (Date)

C. Continuing Consent to Treatment form:
1 Naudoti anksčiau uzpildytą formą: / Continue using previous form:
2 Įteikiu naują formą / Submitting new form:

Taip / Yes
Įteikiu naują formą / Submitting form

D. Pasirašė leidimo formą del "Teaching Touching Safety" - 2017 rugsėjo 23 d.
Signed permission form for "Teaching Touching Safety" - September 23, 2017
Mokinio Vardas (Student's Name)

Gimimo Data (DOB)

Taip / Yes

Klasė (Grade)

Mokslapinigiai (Fee)

$75

Šeimos Registracija (Family Registration Fee)

Budėjimo mokestis (atsisakius budėti)
Gate duty fee (non-participating)
Lankomumo apdovanojimas/ Attendance award

Čekius rašyti / Write checks to:
St. Casimir Lithuanian Saturday School

$60 ar $0
$60 or $0
Minus $100

Total
Grynais / Cash
Čekis #/ Check #

Mokesčius ir mokslapinigius reikia užmokėti iki 2017 rugsėjo 23 dienos. Po šios dienos pridedamas $50 mokestis.
Po lapkričio 18 dienos mokesčiai ir mokslapinigai nebus grąžinami.
Registration and school fees are due September 23, 2017. A late fee of $50 will be due and payable after this date.
Registration and school fees are not refundable after November 18, 2017

