
DURING THE SUMMER………… 
 

 ENROLLMENT FOR TK-5TH GRADE 
 

WELCOME!! 
My name is Maureen Baer and during the summer I will be doing enrollments for 

all the Elementary schools while they are on summer break. 

Enrollment will start on June 15th and go through July 28th 

(before June 14th and after Aug 1st you can enroll directly with your home school) 

My hours will be 8:00 to 4:00 Tuesday, Wednesday and Thursday. 

You can email me anytime at maureenwilliamsbaer@burbankusd.org  

My number is 818-729-1203 (ext. 10393)                                                                          
If I don’t answer, please feel free to leave a message and I will get back to you. 

 

TO START ENROLLMENT 
1. Go to the BUSD website at www.burbankusd.org 
2. On QUICK LINKS, select 2022/23 enrollment information 

3. Click on the pencil:   
4. You can upload all the necessary documents online  

 

After you have finished the online portion of your enrollment, send me an 
email and I will check all the info and let you know what and if I need 

anything else.  I will also notify you when your enrollment is complete. 

Thank You 
(the elementary school’s office staff will return on August 1st) 
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DURANTE EL VERANO............ 

 

 

 INSCRIPCIONES PARA LOS GRADOS TK-5º 
 
 
 

¡¡BIENVENIDOS!! 

Mi nombre es Maureen Baer y durante el verano estaré coordinando las 

inscripciones de todas las escuelas primaria mientras el personal escolar está 

en su receso de verano 

Estaré disponible desde el 15 junio hasta el 28 Julio 

(antes del 14 de junio y después del 1 de agosto podrán inscribirse directamente en su 

escuela de residencia) 

Mi horario será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. martes, miércoles y jueves. 

Pueden escribirme un email maureenwilliamsbaer@burbankusd.org 

Mi teléfono es 818-729-1203 {ext.10393) 

Sino contesto, siéntase con la libertad de dejar un mensaje para poder 
regresarle la llamada. 

 

PARA COMENZAR CON LA INSCRIPCION  
1. Acudan a la página de internet del BUSD al burbankusd.org 

2. En donde dice “QUICK LINKS” seleccione “2022/23 enrollment information” 

 
3. Bajen el cursor hasta donde dice “ ENROLL NOW!” 

4. Puede subir todos los documentos necesarios en línea 
 

Después de concluir con la porción en línea de la inscripción, envíenme un 

correo electrónico, yo revisaré la información, y le haré saber si se necesita 

algo adicional. También le notificaré cuando su proceso de inscripción haya 

terminado. 

Gracias 

(El personal de oficina de escuelas primaria regresará el 1 de agosto) 

 
 

Documento traducido al idioma español exclusivam ente para BUSD por Nuria Lundberg (mayo. 2022) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 
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ԱՄԱՌՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ………… 
 

 ԱՄ-5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ 

Իմ անունը Մորին Բաեր է և ամառվա ընթացքում ես կկատարեմ տարրական բոլոր 
դպրոցների արձանագրությունները, երբ դպրոցները փակ կլինեն: 

 
Ես աշխատելու եմ հունիսի 15-ից մինչև հուլիսի 28-ը 

(հունիսի 14-ից առաջ և օգոստոսի 1-ից հետո դուք կարող եք կատարել 
արձանագրությունը բնակչության ձեր դպրոցում) 

 
Իմ աշխատանքային ժամերն են առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսօրից հետո  

ժամը 4-ը՝ երեքշաբթի, չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին: 
 

Ցանկացած ժամանակ, դուք կարող եք էլեկտրոնային փոստով նամակ ուղարկել ինձ. 
maureenwilliamsbaer@burbankusd.org 

 
Իմ հեռախոսի համարն է 818-729-1203 (x. 10393) 

Եթե հեռախոսազանգերին չպատասխանեմ, խնդրում եմ հաղորդագրություն թողնել և 
ես ձեզ հետ կզանգահարեմ: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԿՍԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
1. Հյուրընկալել ԲԴՄՇ-ի կայքէջը. Burbankusd.org  
2. QUICK LINKS բաժնում ընտրել 2022/23 արձանագրման տեղեկատվությունը 

 

3. Սեղմել մատիտը.    

4. Դուք կարող եք ներբեռնել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը  
 

Առցանց արձանագրությունն ավարտելուց հետո, էլեկտրոնային փոստի միջոցով ինձ 
տեղեկացրեք և ես կստուգեմ ու ձեզ կտեղեկացնեմ, եթե անհրաժեշտ է ինչ որ մի քայլ 

ձեռնարկել: Ես կտեղեկացնեմ ձեզ նաև արձանագրումն ավարտելուց հետո: 

Շնորհակալություն  
(տարրական դպրոցների գրասենյակների աշխատակազմը աշխատանքի 

կվերադառնա օգոստոսի 1-ին) 
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