
 

 

2021-2022 ENROLLMENT BEGINS JANUARY 25, 2021 
 

 

Kindergarten (K): Student must turn 5 on or before September 1, 2021  

Transitional Kindergarten (TK): Student must turn 5 between September 2, 2021 and December 2, 2021 

Extended Transitional Kindergarten (ETK):  Student must turn 5 between December 3, 2021 and May 20, 2022 and meet certain 
criteria (foster youth, transitional family, English Language Development (ELD), qualify for free and reduced lunch) verified 
through Instructional Services. 

Students assigned a grade according to birth date only 

Students must enroll at their school of residence for K-12th grade but will have a choice for TK as we do not offer TK at all BUSD sites. TK 
placement is based upon space. ETK is only held at Washington Elementary.  

TK AND ETK students will automatically move to their schools of residence for Kindergarten.  

If, at the time of completed enrollment, your school of residence is at capacity, you will be placed on a waiting list in the order of completed 
enrollment and be placed at another BUSD school with space. Sometimes a particular grade level at a school is at capacity. Please know that 
we monitor grade level numbers daily. 

ENROLLMENT INSTRUCTIONS 

STEP 1: Visit www.burbankusd.org and select the 2021-2022 enrollment tab. On the next page you will find information relating to 
every grade and a spot to begin the online enrollment process. 

STEP 2: Visit the website for your school of residence to obtain an email address for enrollment documents. The rest of your 
documentation should be scanned and emailed to the school site to complete the enrollment process. YOUR CHILD IS NOT ENROLLED IN 
BUSD UNTIL YOU COMPLETE BOTH STEPS. If your student is placed on a waiting list for their school of residence, it will be in the order of 
completed enrollment NOT the date you began the online enrollment process. This is critical as our elementary sites fill up quickly. Custodial 
parent or guardian MUST be the person to enroll. 

REQUIRED INFORMATION TO COMPLETE ENROLLMENT 

Proof of Age: Original birth certificate is preferred. If not available, we can accept other legal documentation such as a passport. We can 
also use a baptismal certificate, hospital birth certificate, etc. but parents need to provide a birth certificate or passport within 45 days.  
Proof of Burbank Residency: Utility bill (BWP or Gas Bill) 
Picture ID of Parent/Guardian 
Immunization Records: Please visit www.shotsforschool.org for California requirements. We advise doing this as soon as possible.  
Enrollment cannot be completed unless all immunization requirements are met.     
 

INFORMATIONAL MEETING FOR INCOMING TK, ETK, AND KINDERGARTEN STUDENTS 

January 14, 2021 via zoom for a morning and afternoon time slot (The same information will be presented at each time slot) 
and the presentation will also be recorded and posted on the district website for your review.  The recorded presentation will 
be closed captioned in English, Spanish, and Armenian. 

9:00 – 10:00 AM and 1:00 – 2:00 PM  

 

http://www.burbankusd.org/
http://www.shotsforschool.org/


 

INSCRIPCIONES PARA 2021-2022 INICIAN EL 25 DE ENERO, 2021 
 

 

Jardín de Niños (K): Los estudiantes deben cumplir 5 años en o antes del 1 de Septiembre, 2021  

Jardín de Niños de Transición (TK): Los estudiantes deben cumplir 5 años entre el 2 de Septiembre, 2021 y el 2 de Diciembre, 
2021 

Jardín de Niños de Transición Extendido (ETK):  Los estudiantes deben cumplir 5 años entre el 3 de Diciembre, 2021 y el 20 de 
Mayo, 2022 y cumplir con cierto s requisitos (jóvenes de crianza, familia en transición, Desarrollo del Idioma Ingles (ELD), 
calificar para alimentos gratuitos o a precio reducido) verificado a través de Servicios Instructivos. 

Solo estudiantes con grados asignados de acuerdo a su fecha de nacimiento 

Los estudiantes se deben inscribir en su escuela de residencia para K-12vo grado, pero tendrán la opción de TK ya que no tenemos TK en 
todos los planteles del BUSD. La colocación en TK se basa en espacio. ETK solo está disponible en la Escuela Primaria Washington. 

Estudiantes de TK Y ETK automáticamente se moverán a su escuela de residencia para Jardín de Niños.  

Si al momento de completar la inscripción, tu escuela de residencia está llena a capacidad, serás colocado en una lista de espera en el orden 
en que se completó la inscripción y serás colocado en otra escuela del BUSD que tenga espacio. A veces un nivel de grado en particular en 
una escuela está lleno a capacidad. Les hacemos saber que monitoreamos los números de niveles de grado diariamente. 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN 

PASO 1: Visite www.burbankusd.org y seleccione la pestaña de inscripción de 2021-2022. En la siguiente página encontrará 
Información relacionada con todos los grados y un lugar para iniciar el proceso de inscripción por internet.   

PASO 2: Visite la página de internet de su escuela de residencia para obtener un correo electrónico para los documentos de la 
inscripción. El resto de los documentos deben ser escaneados y enviados por correo electrónico para completar el proceso de inscripción. 
SU HIJO NO ESTÁ INSCRITO EN BUSD HASTA QUE USTED COMPLETE AMBOS PASOS. Si su estudiante es colocado en una lista de espera para 
su escuela de residencia, será en el orden en que se complete la inscripción NO en orden de la fecha en que usted inició el proceso de 
inscripción. Esto es importante ya que nuestros planteles de escuela primaria se llenan muy rápido. El padre que tiene la custodia DEBE 
estar presente para poder inscribir a su hijo. 

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COMPLETRA LA INSCRIPCIÓN 

Comprobante De Edad: Acta de nacimiento original. Si no la tiene, Podemos aceptar otros documentos legales como un pasaporte. 
También aceptamos certificado de bautismo, certificado de nacimiento del hospital, etc. pero los padres deben proporcionar el acta de 
nacimiento o pasaporte dentro de 45 días.  
Comprobante de Residencia en Burbank: Recibo de Servicios Públicos (Agua, Luz o Gas) 
Identificación con Foto de los Padres/Tutores Legales 
Tarjetas de Vacunas: Por favor visite www.shotsforschool.org para ver los requisitos de California. Les aconsejamos hacer esto lo más 
pronto posible.  
La inscripción no puede ser completada a menos que todos los requisitos de vacunas sean cumplidos.     

REUNIÓN INFORMATIVA PARA NUEVOS ALUMNOS DE TK, ETK, Y JARDÍN DE NIÑOS 

14 de Enero, 2021 vía zoom con dos horarios uno en la mañana y uno en la tarde (La misma información será presentada en 
cada turno) y la presentación también será grabada y publicada en la pagina de internet del distrito para su revisión. La 
presentación grabada tendrá subtítulos en Inglés, Español, y Armenio.     

9:00 - 10:00 am y 1:00 -2:00 PM 

http://www.burbankusd.org/
http://www.shotsforschool.org/


 

2021-2022 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-ԻՆ, 2021 
 

 

Մանկապարտեզ (K). Աշակերտի 5 տարին պետք է լրանա 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին կամ դրանից առաջ:   
 
Անցումային մանկապարեզ (TK). Աշակերտի 5 տարին պետք է լրանա 2021 թվ. սեպտեմբերի 2-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ը:  
 
Երկարացված անցումային մանկապարտեզ (ETK).  Աշակերտի 5 տարին պետք է լրանա 2021 թվ. դեկտեբերի  3-ից մինչև 2022 թվ. մայիսի 
20-ը և համապատասխանի որոշ չափանիշների (ուրիշի տանը կամ ժամանակավոր ընտանիքի հետ ապրող երեխա, անգլերեն լեզվի 
զարգացում (ELD), որակավորվի անվճար կամ զեղչված գնող սննունդ), որը կստուգվի Ուսուցողական ծառայությունների կողմից:  
 

Աշակերտների տեղաբաշխումը կատարվում է միայն տարիքի վրա հիմնվելով:  
 

Մ-12-րդ դասարանների աշակերտներին պետք է արձանագրվել բնակության շրջանի դպրոցում, իսկ ԱՄ-ի աշակերտները ընտրանի 
կունենան, քանի որ ոչ բոլոր դպրոցներն ունեն ԱՄ դասարան: ԱՄ-ի ընդունելությունը կկատարվի հնարավոր տեղերի առկայությումբ: 
ԵԱՄ-ի դասարանը կլինի միայն Վաշինգտոն տարրական դպրոցում:   

ԱՄ-ի և ԵԱՄ-ի աշակերտները ինքնաբերաբար կտեղափոխվեն իրենց բնակության շրջանի դպրոցը մանկապարեզը սկսելիս:   

Եթե արձանագրությունը ավարտելուց հետո, ձեր բնակության շրջանի դպրոցում տեղ չլինի, երեխայի անունը կդրվի սպասողական 
ցուցակում, ըստ արձանագրության ամսաթվի և երեխան կտեղավորվի ԲԴՄՇ-ի մեկ այլ դպրոցում: Շատ անգամ մի քանի դասարանում է 
տեղ մնում տվյալ դպրոցում: Մենք ամեն օր ստուգում ենք դպրոցներում առկա ազատ տեղերը:  
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ  

1-ԻՆ ՔԱՅԼ.  Հյուրընկալել  www.burbankusd.org կայքը և ընտրել 2021-2022 արձանագրություն: Հաջորդ էջի վրա տեղադրված է 
տեղեկություն յուրաքանչյուր դասարանի վերաբերյալ և այդտեղից պետք է սկսել արձանագրության գործընթացը:  

2-ՐԴ ՔԱՅԼ.  Հյուրընկալել բնակության դպրոցի կայքը, անհրաժեշտ փաստաթղթերն  ուղարկելու էլեկտրոնային փոստի հասցեն 
վերցնելու համար: Փաստաթղթերը պետք է ներբեռնել և էլեկտրոնային փոստով ուղարկել դպրոցին արձանագրությանն ավարտելու 
համար: ԱՌԱՆՑ ԱՅՍ 2 ՔԱՅԼԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՄԱՐՎԵԼ:  Հարկ եղած դեպքում, 
սպասողական ցուցակի մեջ երեխաները կդրվեն արձանագրությունը ավարտելուց հետո և ՈՉ թե համացանցում գրանցվելուց հետո: Սա 
շատ կարևոր է, քանի որ տարրական դպրոցները արագությամբ են լցվում: Իրավասու ծնողը կամ խնամակալը ՊԵՏՔ է ներկա գտնվի 
արձանագրության ընթացքում:  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ  

Տարիքային ապացույց.  Ծննդյան իսկական վկայական: Եթե չունեք, կարող եք ներկայացնել անձնագիր: Ընդունելի է նաև 
կնունքի կամ հիվանդանոցի  վկայական, բայց ծննդյան իրական վկայականը կամ անձնագիրը պետք է ներկայացնել 45 
օրվա ընթացքում:   
Բրբենքում բնակվելու ապացույց. Կոմունալ վճարման ստացական (BWP կամ Gas Bill) 
Ծնողի/պահապանի անձը հաստատող լուսանկարով փաստաթուղթ (ID) 
Պատվաստումների ապացույց. հյուրընկալել  www.shotsforschool.org կայքը Կալիֆոռնիայի պահանջների հետ 
ծանոթանալու համար:  Խորհուրդ ենք տալիս այն անհապաղ կատարել:   
Արձանագրությունը չի կարող ավարտվել առանց պատվաստումների ապացույցի:    
 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ԺՈՂՈՎ ԱՄ, ԵԱՄ ԵՎ ՄԱՆԿԱՊԱՐԵԶ ՆՈՐ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  

2021 թվականի հունվարի 14-ին, Զում ծրագրի միջոցով առավոտյան և կեսօրից հետո կայանալիք ժողովներին ներկա 
գտնվելու համար: (Յուրաքանչյուր ժողովի ընթացքում կտրվի նույն տեղեկությունը:) Ժողովը կձայնագրվի և կտեղադրվի 
շրջանի կայքում: Ձայնագրված տեսաժապավենը ենթատեքստեր կունենա անգլերեն, իսպաներեն և հայոց լեզուներով:  

Առավոտյան ժամը 9-10  և կեսօրից հետո ժամը 1-2 

http://www.burbankusd.org/
http://www.shotsforschool.org/
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