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“Strengthening family . . . Building Community” 
January 15, 2017 
 

Dear Parents, 
 

 We are pleased you have chosen to submit an application for your child to be placed on the waiting list at 
Lawrence Family Development Charter School for school year 2017-2018. 
 

 Enclosed you will find the application package for school year 2017-2018. Please fill out this package very 
carefully. It is important that you submit the following documents with the application package. Please bring 
originals with one copy.  We will return the originals to you. 
 

���� Copy of Birth Certificate 
���� Copy of valid picture i.d. (driver’s license, passport, etc.) 
���� Copy of proof of address (gas bill or electric bill) 
���� Most recently completed Immunization Record and Physical 
 

Note: Applications will not be processed without all of the documents mentioned above. 
 

 Children eligible to enter Kindergarten-2 through Grade 3 must submit a completed application by 
Friday, February 24, 2017 to be considered in the March 8, 2017 lottery. 
 

 Students having a sibling physically enrolled in the school as of the first official day of school will be moved 
to the appropriate placement on the sibling wait list. All others will be drawn in the lottery and placed at the bottom 
of the existing waitlist in the number allocated during the drawing. 
 

 Any applications that are submitted after the February 24 deadline will be placed in a file for subsequent 
lottery drawings to be held in August as needed to determine a number for placement at the bottom of the waitlist. 
You will be notified by mail of your child’s waitlist number. 
 

 If you move, please let us know immediately of your change of address and telephone. If your letter is 
returned to us with an incorrect, insufficient, or unknown address, a visit will made to your last known address. Your 
child’s name may be removed from the waitlist, and the slot will be awarded to the next student on the waitlist. 
 

 If you have any questions, please contact Zori Davidovich @ (978) 689-9863, X 140 or Susan Earabino @ 
(978) 689-0609, X 211. 
 

Sincerely, 
 
 
 
 
Ralph L. Carrero, Superintendent      Dr. Susan Earabino, Principal 
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Residence Requirement: 
Massachusetts Charter School Law requires that Lawrence residents must be enrolled before students from any other Mass. community. Students from other Mass. 
communities may be enrolled from a waiting list if there are no Lawrence residents waiting.  If a student enrolls at our school through the lottery and becomes 
homeless, the student may continue to attend and transportation arrangements will be provided. 
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      15 de enero 2017 

Estimados Padres, 
 
 Estimados Padres, 
 

 Es un honor para nosotros el que usted haya seleccionado someter una aplicación para su hijo(a) para la lista 
de espera en nuestra escuela Lawrence Family Development Charter para el año 2017-2018. 
 

 Adjunto encontrará el paquete de inscripción para el año escolar 2017-2018. Favor de llenarlo 
cuidadosamente.  Es muy importante que usted someta los siguientes documentos con esta forma.  Por favor traiga 
consigo original y una copia.  Nosotros le devolveremos sus originales. 
 

√√√√ Copia de Certificado de Nacimiento 
√√√√ Copia de identificación valida (licencia de conducir, pasaporte, etc.) 
√√√√ Copia de Prueba de Dirección (factura de gas o luz) 
√√√√ Reporte de las vacunas actualizado y físico 

 

Nota: NO se aceptarán inscripciones si no están todos los documentos arriba mencionados. 
 
 Los niños elegibles para entrar al Kindergarten-2 hasta el grado tres (3) deben traer sus documentos a más 
tardar el  viernes 24 de febrero de 2017, para ser considerados parte de la lotería que tendrá lugar el miércoles 8 de 
marzo de 2017. 
 

 Los estudiantes que tienen  un hermano físicamente matriculado en la escuela desde el primer día oficial de 
la escuela se trasladarán a la colocación apropiada en la lista de espera de hermanos. Todos los demás se pondrán en 
una lista de espera de acuerdo al orden en que fueron seleccionados en la lotería. 
 
 Cualquier aplicación que se presentan después de la fecha límite del 24 de febrero se situará en un archivo 
para los dibujos de lotería posterior que se celebrará en agosto según sea necesario para determinar un número para 
la colocación en la parte inferior de la lista de espera. Se le notificará por correo de número de lista de espera de su 
hijo.  
 

 Si usted se muda, por favor déjenos saber inmediatamente de su cambio de domicilio y teléfono. Si su carta 
nos es devuelta por razón de dirección inexacta, insuficiente o desconocida, una visita será hecha a su última 
dirección conocida.  El nombre de su hijo(a) perderá su espacio y se le adjudicará al próximo niño en la lista de 
espera. 
 
 

 Si tiene preguntas por favor llame a Zori Davidovich al 978-689-9863 Ext. 140 o a la Principal la Sra.  
Susan Earabino al 978-738-0609, ext. 211. 
 

Sinceramente, 
 
 
 
 
Ralph L. Carrero, Superintendente    Dr. Susan Earabino, Principal 
 
Requisitos de residencia: 
La ley que rige a las escuelas Charter de Massachussets exige que los  residentes de Lawrence sean matriculados antes que los estudiantes de cualquier otra 
comunidad en Massachussets.  Los estudiantes de otras comunidades de Massachussets pueden ser matriculados si no hay residentes de Lawrence en la lista de 
espera.  Si un estudiante se matricula en nuestra escuela por la lotería y llega a quedar sin hogar, el estudiante puede continuar asistiendo a nuestra escuela y el 
arreglo del transporte será proporcionado. 
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15 tháng 1 năm 2017 
Thưa quý phụ huynh, 
 
 Chúng tôi rất vui mừng bạn đã chọn để gửi một ứng dụng cho con của bạn được đặt trên danh sách chờ đợi 
tại Lawrence gia đình phát triển trường cho năm học 2017-2018. 
 
 Kèm theo, bạn sẽ tìm thấy các gói ứng dụng cho năm học 2017-2018. Vui lòng điền này gói rất cẩn thận. Nó 
là quan trọng rằng bạn gửi các tài liệu sau với các gói phần mềm ứng dụng. Vui lòng mang theo bản gốc với một bản 
sao.  Chúng tôi sẽ trở lại với bản gốc cho bạn. 
 

���� Bản sao giấy khai sinh  
���� Bản sao của hình ảnh hợp lệ ID (lái xe, hộ chiếu, vv) 
���� Bản sao giấy tờ chứng minh địa chỉ (khí hóa đơn hoặc hóa đơn điện) 
���� Phần lớn vừa mới hoàn thành hồ sơ tiêm chủng và vật lý 
 

Lưu ý: Ứng dụng sẽ không được xử lý mà không có tất cả các tài liệu nêu trên. 
 

 Trẻ em hội đủ điều kiện để vào lớp mẫu giáo-2 đến cấp 3 phải gửi một ứng dụng hoàn thành thứ sáu 24 
tháng 2, năm 2017 để được xem xét trong xổ số kiến thiết ngày 8 tháng 3 năm 2017. 
 

Sinh viên có anh chị em một thể chất ghi danh vào trường học vào ngày làm việc chính thức đầu tiên của 
trường sẽ được chuyển đến các vị trí thích hợp trong danh sách chờ đợi anh chị em. Tất cả những người khác sẽ 
được rút ra trong xổ số và được đặt ở dưới cùng của waitlist hiện tại trong số phân bổ trong các bản vẽ. 

 
Bất kỳ ứng dụng được gửi sau thời hạn 24 tháng 2 sẽ được đặt trong một tập tin cho xổ số tiếp theo bản vẽ 

được tổ chức vào tháng tám khi cần thiết để xác định một số vị trí ở dưới cùng của waitlist. Bạn sẽ được thông báo 
bằng thư số của em waitlist. 

 
Nếu bạn di chuyển, xin vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức thay đổi của bạn địa chỉ và điện thoại.  Nếu 

thư của bạn được trả lại cho chúng tôi với một địa chỉ không đúng, không đầy đủ hoặc không rõ, một chuyến thăm sẽ 
tạo cho địa chỉ được biết đến cuối. Tên của con quý vị có thể được gỡ bỏ từ waitlist, và các khe cắm sẽ được trao 
cho học sinh tiếp theo trên waitlist. 

 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với Zori Davidovich @ (978) 689-9863, X 140 hoặc Susan 

Earabino @ (978) 689-0609, X 211. 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Ralph L. Carrero, Superintendent     Susan D. Earabino, Principal 
 
 
 

    

 

Cư trú yêu cầu: Massachusetts trường luật pháp yêu cầu Lawrence cư dân phải ghi danh trước khi sinh viên đến từ các cộng đồng khác bất kỳ 
MASS. Sinh viên đến từ các cộng đồng khác của MASS có thể được ghi danh từ một danh sách chờ đợi nếu không có không có cư dân Lawrence 
chờ đợi.  Nếu một sinh viên tuyển sinh tại trường học của chúng tôi thông qua xổ số và trở thành vô gia cư, học sinh có thể tiếp tục tham gia và 
giao thông vận tải sắp xếp sẽ được cung cấp. 
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Student Registration Form 2017-2018 
 

Grade for which applying         Please circle if you have 
next year; Grado que está  K-2  1  2  3 a sibling in our school 
aplicando el próximo año 
Circle/Circule               Yes/ Si            No 
 

Name of Student as it appears on Birth Certificate/Nombre del Estudiante según aparece en el Certificado de Nacimiento 
Student Birth Certificate Verified by Staff Initials __________ 
 

Name/Nombre _________________________    Middle/Segundo Nombre ____    Last/Apellido ________________________ 

Address/Dirección____________________________________________________________________________________ 

City/Ciudad __________________________________, MA      Zip Code/Código Postal  _________________________ 

Date of Birth/ Fecha de Nacimiento _____________________________________          Sex/Sexo _______________________ 
       Month/Mes Day/Día  Year/Año 

Place of Birth/Lugar de Nacimiento _______________________________________________________________________ 
      City/Ciudad   State/Estado  Country/País 
 

The following question is optional.  You are not required to answer this question.  
Las siguientes preguntas son opcionales.  No es obligatorio responder a estas preguntas.  
Race/grupo étnico 
     Please Circle/Favor Circule White/Blanco Black/Negro White Hispanic Black Hispanic Asian/Asiático 

  American – Alaskan Native/Indio Americano – Nativo de Alaska Other/Otro _________________ 
 

 

Primary language spoken at home/Lenguaje primario que se habla en su casa ________________________________________ 
*Is your child receiving services on an IEP ___ 504___ ELL (English language learner) ___ or Health Plan ___ 
*Esta su hijo recibiendo servicios en un IEP ___ 504 ___ ELL  ___ o Plan de Salud  ___  
Current School or Pre-School/________________________Escuela a la que asiste actualmente _________________________ 
Address/Dirección   ___________________________________________________________________________________ 
 

Does this child have any siblings (brothers or sisters) currently attending LFDCS?  Yes ______ No ______ 
¿Tiene este niño/niña algún hermanito(a) actualmente asistiendo la escuela LFDCS?   Si _______ No ______ 

If your answer is yes, please provide sibling’s name, grade, and age_______________________________________________ 

Si su respuesta es si, favor de proveer el nombre grado y edad del hermanito(a) ______________________________________ 
 

Does your child require special academic help? Yes ______ No _____ 
¿Necesita su hijo alguna ayuda académica especial?   Si  ______ No _____ 
 

Parent’s Signature: _______________________________________  Date (Fecha):__________________________ 
(Firma del padre o encargado) 
 

**In accordance with M.G.L. Chapter 71, Section 89(g) LFDCS will release student name & address to a third party mail 
house upon request unless parent/guardian objects to disclosure of information./**De acuerdo con la ley M.G.L. Capítulo 71, 
Sección 89(g),LFDCS notificará el nombre y domicilio del estudiante a una tercera agencia cuando corresponda a menos que el 
padre/guardián se oponga a dar esta información.  
 

I prefer not to release my child(s) info: ______________________________________ (Prefiero no notificar la información de mi hijo/a) 
 
NOTE: IF YOUR CHILD IS ENROLLED, THIS PROCESS WILL ONLY BE COMPLETE UPON RECEIPT OF A SIGNED APPLICATION, MEDICAL AND DENTAL 
RECORDS, BIRTH CERTIFICATE, AND ALL SCHOOL RECORDS INCLUDING DISCIPLINE AND SPECIAL EDUCATION RECORDS. **FAILURE TO 
DISCLOSE ANY RELEVANT SERVICES REGARDING YOUR CHILD WILL DELAY THE SCHOOL IN PROVIDING SERVICES TO YOUR CHILD 
 

 NOTA: SI SU HIJO(A) ES ACEPTADO, LA MATRICULA SERA COMPLETADA SOLO SI RECIBIMOS LA APLICACION FIRMADA, RECORD MEDICO Y 
DENTAL, CERTIFICADO DE NACIMEINTO, Y TODOS LOS RECORDS DE LA ESCUELA INCLUYENDO DISCIPLINA Y EDUCACION ESPECIAL. ** EL 
FRACASO EN REVELAR ALGUN SERVICIO PERTINENTE CON RESPECTO A SU NIÑO/A DEMORARA A LA ESCUELA EN PROVEER LOS SERVICIOS A SU 
NIÑO/A. 
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Sinh viên đăng ký mẫu 2017-2018 
Grade for which applying         Please circle if you have 
next year;   K-2  1  2  3 a sibling in our school 
 
Circle                Yes            No 
 

Name of Student as it appears on Birth Certificate/ Tên của học sinh như nó xuất hiện trên giấy khai sinh 
Student Birth Certificate Verified by Staff Initials Giấy khai sinh cho sinh viên xác minh bởi đội ngũ nhân viên tắt_____ 
 

Name _________________________    Middle  ____       Last ______________________________ 

Address   ____________________________________________________________________________________ 

City  _____________________________________________, MA      Zip Code __________________________ 

Date of Birth _____________________________________     Sex ___________________ 
     Month  Day  Year 

Place of Birth/Lugar de Nacimiento _______________________________________________________________________ 
      City   State  Country 
 

The following question is optional.  You are not required to answer this question.  
Race 
     Please Circle  White  Black  White Hispanic  Black Hispanic Asian 

  American – Alaskan Native/Indio Americano – Nativo de Alaska Other/Otro _________________ 
 

 

Primary language spoken at home ________________________________________ 
*Is your child receiving services on an IEP ___ 504___ ELL (English language learner) ___ or Health Plan ___ 
Current School or Pre-School:__________________________________________________ _________________________ 
Address:___________________________________________________________________________________________ 
 

Does this child have any siblings (brothers or sisters) currently attending LFDCS?  Yes ______ No ______ 
If your answer is yes, please provide sibling’s name, grade, and age_______________________________________________ 
 

Does your child require special academic help? Yes ______ No _____ 
 

Parent’s Signature: _______________________________________   Date:__________________________ 
 

**In accordance with M.G.L. Chapter 71, Section 89(g) LFDCS will release student name & address to a third party mail 
house upon request unless parent/guardian objects to disclosure of information.  * Phù với M.G.L. chương 71, phần 89 (g) 
LFDCS sẽ phát hành sinh viên tên & địa chỉ để một bên thứ ba thư nhà theo yêu cầu trừ khi phụ huynh/giám hộ các đối tượng để 
tiết lộ thông tin. 
  

I prefer not to release my child(s) info/ Tôi không muốn phát hành thông tin của tôi child(s): ______________________________________ 
 
NOTE: IF YOUR CHILD IS ENROLLED, THIS PROCESS WILL ONLY BE COMPLETE UPON RECEIPT OF A SIGNED APPLICATION, MEDICAL AND DENTAL 
RECORDS, BIRTH CERTIFICATE, AND ALL SCHOOL RECORDS INCLUDING DISCIPLINE AND SPECIAL EDUCATION RECORDS. **FAILURE TO 
DISCLOSE ANY RELEVANT SERVICES REGARDING YOUR CHILD WILL DELAY THE SCHOOL IN PROVIDING SERVICES TO YOUR CHILD 
LƯU Ý: NẾU CON QUÝ VỊ GHI DANH THEO HỌC, QUÁ TRÌNH NÀY SẼ CHỈ ĐƯỢC HOÀN TẤT SAU KHI NHẬN ĐƯỢC MỘT CHỮ KÝ ỨNG DỤNG, Y TẾ VÀ 
NHA KHOA HỒ SƠ, GIẤY KHAI SINH, VÀ TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG GHI HỒ SƠ BAO GỒM CẢ KỶ LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT. ** KHÔNG TIẾT LỘ BẤT KỲ 
DỊCH VỤ THÍCH HỢP LIÊN QUAN ĐẾN TRẺ EM CỦA BẠN SẼ CHẬM TRỄ CÁC TRƯỜNG HỌC TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO TRẺ EM CỦA BẠN 
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EMERGENCY SHEET 
HOJA DE EMERGENCIA 

 
Nombre/Student Name _________________________________________________________________________________ 
    Name    Middle Name   Last Name 
 
Dirección/Address______________________________________Teléfono/Telephone:   _____________________________ 
 
IN CASE OF EMERGENCY THE LAWRENCE FAMILY DEVELOPMENT CHARTER SCHOOL PERSONNEL IS 
AUTHORIZED TO CONTACT: 
 
EN CASO DE EMERGENCIA EL PERSONAL DE LA LAWRENCE FAMILY DEVELOPMENT CHARTER 
SCHOOL ESTA AUTORIZADA PARA LOCALIZAR Ha: 
 
Madre/Encargada 
Mother/Female Guardian      Teléfono 
Name _____________________________________________ Telephone __________________________ 
 

Lugar de trabajo       Teléfono 
Place of employment _________________________________ Telephone __________________________ 
 

Extensión, cargo, departamento 
Extensión, title, department ____________________________________________________________________ 
 

Padre/Encargado 
Father/Male Guardian      Teléfono 
Name _____________________________________________ Telephone __________________________ 
 

Lugar de trabajo       Teléfono 
Place of employment _________________________________ Telephone __________________________ 
 

Extensión, cargo, departamento 
Extensión, title, department ______________________________________________________________________ 
 
En el caso de que los padres o encargados no se puedan localizar favor de llamar a:  __________________________ 

In the event that the parents or guardians cannot be contacted please call: ___________________________________ 
 
Nombre       Relación 
Name: ______________________________________ Relationship: _______________________________ 
 

Dirección      Teléfono 
Address: _____________________________________ Telephone: _________________________________ 
 

Nombre       Relación 
Name: ______________________________________ Relationship: _______________________________ 
 

Dirección      Teléfono 
Address: _____________________________________ Telephone: ________________________________
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STUDENT HEALTH QUESTIONNAIRE 
 

Student Name: ______________________________   Date of Birth: _____________________ 
 

Parent Name: _______________________________   Telephone: _______________________ 
__ 

Physician’s Name: ___________________________   Telephone: _______________________ 
 

Physician’s Address: _________________________    
 

1.) When did your child last see a medical doctor?    ____________________________________________ 

 Reason: __________________________________________________________________________ 
 

2.) Does your child have any problem that affects the function of the eyes, ears, heart, kidney, muscles, lung, or 
 immune system? 
 Yes: ________ No: ________  if yes, please explain: ____________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
 

3.) List any operations, fractures, sprains, or bone dislocations: ___________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
 

4.) Has your child ever had any of the following? 
 

 Asthma and/or Allergies  Y N  Mononucleosis   Y N 

 Fainting and/or Convulsions Y N  Pneumonia   Y N 

 Heart Murmur/Heart Condition Y N  Hepatitis   Y N 

 Rheumatic Fever   Y N  Bronchitis   Y N 

 Kidney Disease or Injury  Y N  Head Injury   Y N 

 Heart Stroke/Heat Exhaustion Y N  Concussion   Y N 

 Diabetes   Y N  Seizure    Y N 

 Menstrual Problems  Y N  Serious Dental Problems  Y N 

 Blood Disorders   Y N  Tumors    Y N 

 Arthritis and/or Joint redness Y N  Bridges or False Teeth  Y N 

        None of the above        O 
 Any other serious Illness or Injury: ______________________________________________________ 
 

 Please explain if you answered yes to any of the above questions:   ______________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
 

5.) Does your child take any medications now? _____ If so what? _________________________________ 
 

6.) Does your child wear glasses or contact lenses?  Y N 
 

7.) Is your child able to participate in the school’s regular program of physical activities? Y   N 
 

 If no please explain: _________________________________________________________________ 
 
 

SIGNATURE: ___________________________________ DATE: __________________________ 
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CUESTIONARIO DE SALUD 
 
Nombre del Estudiante: ____________________________  Fecha de Nacimiento:  _______________ 
 

Nombre de los Padres:   ____________________________  Teléfono: _________________________ 
 

Nombre del médico:      ____________________________  Teléfono: _________________________ 
 

Dirección del médico:    ____________________________________________________________________ 
 

1.) ¿Cuando fue la última vez que su niño/a visitó al médico? _____________________________________ 
 Razón: __________________________________________________________________________ 
 

2.) ¿Tiene su hijo/a algún problema que afecte el funcionamiento de los ojos, oídos, corazón, riñón,  músculos, 
 pulmones, o el sistema inmune? 
 Si: ____  No: _____ Si es sí, por favor explique: __________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 

3.) Mencione alguna operación, fractura, torcedura, o dislocación de un hueso: ________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 

4.) ¿Ha tenido su hijo/a alguna de las siguientes condiciones? 
 

 Asma o alergia    S N  Mononucleosis   S N 
 Mareos o Convulsiones   S N  Pulmonía   S N 
 Soplo o problemas del corazón  S N  Hepatitis   S N 
 Fiebre Reumática   S N  Bronquitis   S N 
 Enfermedad del riñón   S N  Herida de cabeza  S N 
 Ataque del corazón/fatiga de calor S N  Concusión   S N 
 Diabetes    S N  Convulsión   S N 
 Problemas de Menstruación  S N  Problema serio dental  S N 
 Desordenes de sangre   S N  Tumores   S N 
 Artritis/inflamación de coyunturas S N  Ninguna de las anteriores      O 
 

 Cualquier otra enfermedad o herida: ____________________________________________________ 
 

 Por favor explique si respondió si a algunas de las preguntas anteriores: __________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 

5.) ¿Está su hijo/a tomando algún medicamento ahora? _______ ¿Cuál? ____________________________ 
 

6.) ¿Usa su niño/a anteojos o lentes de contacto? Si ______ No ______ 
 

7.) ¿Es su niño/a capaz de participar en el programa regular de actividades físicas de la escuela? Si ___ No ___ 
 Si es no, explique: __________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA DEL PADRE O ENCARGADO: __________________________________ FECHA: ____________
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PHIẾU CHẨN ĐOÁN Y TẾ SINH VIÊN 
  

Tên học sinh: ____________________________ ngày sinh: _______________________________________ 
  
Tên mẹ: ________________________________ điện thoại: _______________________________________ 
  
Bác sĩ của tên: ___________________________ điện thoại: _______________________________________ 
  
Địa chỉ của bác sĩ: ________________________________________________________________________  
  

1.) khi đã làm con bạn cuối nhìn thấy một bác sĩ y khoa không?    ______________________________________ 

Reason: ________________________________________________________________________________ 
  

2.) không trẻ em của bạn có bất kỳ vấn đề ảnh hưởng đến chức năng của mắt, tai, tim, thận, cơ bắp, phổi hoặc hệ 
thống miễn dịch?  Có: ___ No: ___ nếu có, xin giải thích: ___ 
______________________________________________________________________________________ 
  
3.) danh sách bất kỳ hoạt động, gãy xương, bong gân hoặc xương lệch:  _________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
  

4.) đã con bạn đã bao giờ có bất kỳ sau đây? 
  

Hen suyễn và/hoặc dị ứng   Y  N   Mononucleosis   Y N 
Ngất và/hoặc co giật    Y  N  viêm phổi    Y  N 
Tim Murmur/trái tim tình trạng   Y N   viêm gan   Y N 
Sốt thấp khớp    Y  N  viêm phế quản    Y  N 
Bệnh thận hoặc chấn thương   Y N   đầu chấn thương   Y N 
Trung tâm đột quỵ nhiệt kiệt sức  Y  N  Concussion    Y N 
Bệnh tiểu đường    Y N  thu giữ     Y  N 
Vấn đề kinh nguyệt    Y  N   nghiêm trọng vấn đề Nha khoa  Y  N 
Máu rối loạn     Y N  khối u     Y N 
Viêm khớp và/hoặc phần đỏ   Y N   cầu hoặc răng giả  Y  N 
Không ai trong số           O trên 
Bất kỳ khác nghiêm trọng bệnh tật hoặc chấn thương:    _______________________________________ 

  
Xin vui lòng giải thích nếu bạn trả lời có cho bất kỳ câu hỏi trên: _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

  

5.) không trẻ em của bạn có bất cứ loại thuốc bây giờ? ___ Nếu vậy những gì? ____________________________ 
  

6.) để trẻ em đeo kính hoặc kính áp tròng?  Y  N 
  
7.) là con của bạn có thể tham gia trong chương trình thường xuyên của nhà trường trong các hoạt động thể chất? Y N 

If no please explain   ____________________________________________________________________ 
 
SIGNATURE: ________________________________________________ DATE: ____________________ 
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HEALTH HISTORY FORM 
 

Child’s Name: _______________________________ Date of Birth: ___________________________ 
Address:  ___________________________________ 
    ___________________________________ 
 
Sex: (please circle one)   Male  Female 
 
Child’s Health Provider 
Where do you take your child for medical care? __________________________________________________ 
Doctor’s Name: ______________________________ Phone Number: __________________________ 
Address:  ___________________________________ 
    ___________________________________ 
 
Medical Information 
1. Does your child have any medical problems or conditions that require special attention, such as asthma, diabetes, 

seizure disorder, heart condition, specialized medical care that includes catheterization, tracheostomy care, etc.? 
 YES  NO 

If yes, explain _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
2. Is your child currently taking any medicines?  YES  NO 
    If yes, what are the names of the medicines and why is the student taking them?_______________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Does your child have any allergies such as insect bites, toads, drug, pollen or other substances?      YES      NO 

If yes, explain ________________________________________________________________________ 
 
4. May the school include this medical information on a confidential list for teachers? YES NO 
 

Health Insurance Information 
School nurse services are provided at no cost to you, but in case other health services are needed, we would like to 
know if you have health insurance.  Please provide the following information. Do you have any of the following 
types of insurance to cover care for your child? 
 

____ Private Medical/Health Insurance 
Insurance Name: _______________________________ Policy Number: ________________________ 
Card Holder’s Name: ____________________________ 
Relation to Child: _______________________________ 
 

____ Mass Health/Medicaid 
Card Number: __________________________________ 
Child’s Case Number: ____________________________ 
 
(This is the number that appears under your child’s name on the Medicaid card)
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FORMA DE HISTORIAL DE SALUD 
 
 

Nombre del niño/a: ___________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________ 
Dirección:  __________________________________________ 
        __________________________________________ 
 
Sexo: (por favor circule uno)  Masculino  Femenino 
 
Proveedor de Salud del Niño/a 
¿A dónde lleva a su hijo para el cuidado médico? __________________________________________________ 
Nombre del Médico: _________________________________ Número de Teléfono: ________________ 
Dirección:  ________________________________________ 
        _________________________________________ 
 

Información Médica 
1. ¿Tiene su hijo/a algún problema o condición médica que requiera atención especial, como el asma, diabetes, 
convulsiones o condición del corazón, cuidado médico especializado que incluye cateterismo y cuido de 
traqueotomía, etc.?  SI  NO 
Si contestó si, explique: ____________________________________________________________________ 
2. ¿Está su niño/a tomando algún medicamento actualmente?  SI  NO 
Si contestó si, ¿Cuáles son los nombres de las medicinas y explique el porque los está tomando?________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. ¿Tiene su hijo/a algún tipo de alergia, tales como picadas de insectos, sapos, medicamento, polen o alguna otra 
sustancia?  SI  NO 
Explique: ______________________________________________________________________________ 
4. ¿Puede la escuela incluir esta información médica en una lista confidencial para el maestro?     SI NO 
 
Información de su Plan de Seguro Médico 
Los servicios de la enfermera de nuestra escuela se proveen sin costo alguno para usted, pero en caso de que usted 
necesite otros servicios, información acerca de su plan de seguro nos haría falta.  Por favor provea la siguiente 
información.  
¿Tiene usted alguno de los siguientes tipos de seguro para cubrir a su hijo/a? 
 

____Plan de Seguro Médico Privado 
Nombre de la compaña: ___________________________ Número de póliza: _____________________ 
Nombre del asegurado: ___________________________ Relación con el niño/a __________________ 
 
____MassHealth/Medicaid 
Número de la tarjeta: _____________________________ 
Número del caso del niño/a: _______________________ 
  
Este es el número que aparece debajo o al lado del nombre del niño/a en la tarjeta)
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Y TẾ LỊCH SỬ BIỂU MẪU 
  

Em tên: _____________________________________  ngày sinh: _____________________________ 
Address: ___________________________________ 
               ___________________________________ 
 

Giới tính: (xin vui lòng khoanh tròn một) nam nữ 
Nhà cung cấp sức khỏe của trẻ 
Nơi để bạn có thể đi bác sĩ gia đình của bạn trẻ em để chăm sóc y tế? _________________________________ 
Tên bác sĩ: _____________________________________ số điện thoại: _____________________________ 
Address: ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
Thông tin y tế 
1. Con quý vị có bất kỳ vấn đề y tế hoặc các điều kiện đòi hỏi sự chú ý đặc biệt, chẳng hạn như bệnh suyễn, tiểu 

đường, rối loạn cơn động kinh, bệnh tim, đặc biệt chăm sóc y tế bao gồm đặt ống thông ương, chăm sóc 
tracheostomy, vv?     CÓ KHÔNG 
If yes, explain ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

  
2. trẻ em của bạn hiện đang dùng thuốc bất kỳ?   CÓ  KHÔNG 

Nếu có, tên của các loại thuốc là gì và tại sao học sinh đang họ______________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  
3. con bạn có bất kỳ dị ứng như côn trùng cắn, con cóc, ma túy, phấn hoa hoặc các chất khác không? CÓ KHÔNG 

If yes, explain _________________________________________________________________________ 
  
4. Tháng năm, nhà trường bao gồm các thông tin y tế này trên một danh sách bảo mật dành cho giáo viên? 

CÓ  KHÔNG 
  

Thông tin bảo hiểm y tế 
Trường y tá dịch vụ được cung cấp miễn phí cho bạn, nhưng trong trường hợp các dịch vụ y tế khác là cần thiết, 
chúng tôi muốn biết nếu bạn có bảo hiểm y tế. Vui lòng cung cấp các thông tin sau. Bạn có bất kỳ loại bảo hiểm bao 
gồm chăm sóc cho trẻ em của bạn, sau đây? 
  
___ Riêng y tế/bảo hiểm 
Bảo hiểm tên: __________________________ số lượng chính sách: ____________________________ 
Tên của chủ thẻ: ______________________________ 
Liên quan đến trẻ em: __________________________ 
  

___ Mass Health/Medicaid 
Số thẻ: _____________________________________ 
Số trường hợp của đứa trẻ: ______________________ 
  

(Đây là số xuất hiện dưới tên của con bạn trên thẻ Medicaid)
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HEALTH CARE CONSENT FORM 
 

I give my consent for my child to receive health care at the Greater Lawrence Family Health Center, Inc. Lawrence 
Family Development Charter School Nurse’s Office. I authorize the designated health professional to provide 
necessary treatment for my child. I have completely disclosed all known allergies, chronic illnesses, prior 
medications or drugs that have resulted in adverse reactions and current medications with respect to my child. I 
agree to the following as needed for appropriate health care: 
 
♦ Exchange of medical information between the school nurse and other health care providers 
♦ Referrals to the student’s primary health care provider or other health care provider 
♦ In case of emergency I give permission for my child to be transported to Lawrence General Hospital emergency 

room for treatment 
 
I understand that Massachusetts law, Chapter 112, section 12F, permits students to be treated in an emergency and 
give minors the right to consent on their own to confidential diagnosis and treatment, if they have been exposed to 
certain diseases, such as sexually transmitted diseases, if they are pregnant, or support themselves and live on their 
own.  Minors may also be able to consent to treatment for substance abuse and mental health problems. I also 
understand that the health center may have policies that encourage minors’ involvement in decisions about treatment 
and sharing information. 
 
I have read and completed this consent form for my child.  I understand that any questions I have concerning this 
health service can be answered by calling (978) 689-9863, ext. 130. 
 
________________________________________  _____________________________________ 
Student’s Name         DOB 
 
________________________________________  _____________________________________ 
Signature of Parent/Guardian     Date 
 
________________________________________ 
Name of Parent/Guardian (Please print) 
 
________________________________________  ____________________________________ 
Work Address       Daytime phone 
 
Please list people who have your permission to pick up your child when we are not able to reach you: 
 
1. Relative or Friend: ______________________________  Phone: ________________________ 
 
2. Relative or Friend: ______________________________  Phone: ________________________ 
 
3. Relative or Friend: ______________________________  Phone: ________________________ 
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FORMA DE PERMISO PARA CUIDADO DE SALUD 
 

Le doy permiso a mi hijo/a para que reciba cuidados de salud por parte del Greater Lawrence Family Health Center, 
Inc. y a la oficina de la enfermera de la escuela Lawrence Family Development Charter.  Autorizo al personal 
profesional a que le provean los tratamientos necesarios a mi niño/a.  Yo les he dado a conocer la historia de las 
alergias de mi hijo/a, así como sus enfermedades crónicas, medicamentos o drogas que  ha tomado anteriormente 
que le puedan causar diferentes reacciones con medicamentos actuales.  Estoy de acuerdo con los siguientes 
procedimientos: 
 

♦ Intercambio de información médica entre la enfermera y otros proveedores de salud. 
♦ El estudiante será referido a su proveedor de salud primario o algún otro proveedor de salud. 
♦ En caso de emergencia doy permiso para que transporten a mi hijo/a a la sala de emergencia del Hospital 

Lawrence General para ser tratado. 
 

Yo entiendo que la ley de Massachussets, Capítulo 112, Sección 12F, permite que los estudiantes sean tratados en 
case de emergencia y le da a los menores el derecho a obtener diagnósticos y tratamientos confidenciales, si han 
estado expuestos a ciertas enfermedades sexualmente transmitidas, si están embarazadas, o se mantienen así mismos 
o viven independientemente.  Los menores pueden también pedir tratamiento para el abuso de drogas y otras 
sustancias, así como problemas mentales.  También entiendo que el Centro de Salud tiene ciertas políticas que 
incluye a los menores en la toma de decisiones acerca de sus tratamientos y la divulgación de la información. 
 

He leído y completado esta forma de permiso para mi hijo/a.  Entiendo que si tengo alguna pregunta concerniente 
acerca de los servicios de salud deberé llamar al (978) 689-9863, Ext. 130. 
 

___________________________________   _________________________________ 
Nombre del estudiante      Fecha de Nacimiento 
 
___________________________________   _________________________________ 
Firma del padre, guardián o encargado                Fecha 
 
____________________________________________ 
Nombre del padre, guardián o encargado (Letra de molde) 
 
___________________________________   _________________________________ 
Dirección del trabajo      Teléfono durante el día 
 
Favor mencionar las personas que tienen su permiso para recoger a su hijo/a cuando no se le pueda contactar a usted: 
 
Amigo o familia: ______________________________ Teléfono: __________________________ 
 
Amigo o familia: ______________________________ Teléfono: __________________________ 
 
Amigo o familia: ______________________________ Teléfono: _________________________
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỒNG Ý HÌNH THỨC 
  

Tôi cung cấp cho sự đồng ý của tôi cho con tôi nhận được chăm sóc sức khỏe tại văn phòng lớn hơn Lawrence gia 
đình y tế Trung tâm, Inc Lawrence gia đình phát triển điều lệ trường học của y tá. Tôi cho phép chuyên gia y tế định 
để cung cấp các điều trị cần thiết đối với trẻ em của tôi. Tôi hoàn toàn đã tiết lộ tất cả các nổi dị ứng, bệnh mãn tính, 
trước khi các loại thuốc hoặc các loại thuốc có kết quả trong phản ứng bất lợi và các loại thuốc hiện hành đối với trẻ 
em của tôi. Tôi đồng ý những điều sau đây là cần thiết cho chăm sóc y tế thích hợp: 
  
♦ Trao đổi các thông tin y tế giữa các y tá trường học và nhà cung cấp chăm sóc y tế khác 
♦ Giới thiệu của học sinh tiểu học Chăm sóc sức khỏe hoặc nhà cung cấp chăm sóc y tế khác 
♦ Trong trường hợp khẩn cấp, tôi cho phép con tôi được vận chuyển đến phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa 

Lawrence cho điều trị 
  
Tôi hiểu rằng Massachusetts pháp luật, chương 112, phần 12F, cho phép các sinh viên để được điều trị khẩn cấp và 
cung cấp cho trẻ vị thành niên phải đồng ý để bí mật của chẩn đoán và điều trị, nếu họ có được tiếp xúc với một số 
bệnh như bệnh lây truyền qua đường tình dục, nếu họ đang mang thai, hoặc hỗ trợ bản thân và sống trên riêng của 
họ. Trẻ vị thành niên cũng có thể đồng ý với các điều trị cho các vấn đề sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất. Tôi 
cũng hiểu rằng Trung tâm y tế có thể có chính sách khuyến khích sự tham gia của trẻ vị thành niên trong các quyết 
định về điều trị và chia sẻ thông tin. 
  
Tôi đã đọc và hoàn thành hình thức đồng ý cho con tôi. Tôi hiểu rằng bất kỳ câu hỏi nào tôi có liên quan đến dịch vụ 
y tế này có thể được trả lời bằng cách gọi (978) 689-9863, ext. 130. 
  
________________________________________                _____________________________________ 
Của học sinh tên       DOB 
  
________________________________________                _____________________________________ 
Chữ ký của phụ huynh      giám hộ ngày 
  
________________________________________ 
Tên của phụ huynh/giám hộ (xin vui lòng in) 
  
________________________________________                ____________________________________ 
Điện thoại địa chỉ ban       ngày làm việc 
  
Xin vui lòng danh sách những người có giấy phép của bạn để nhận trẻ em của bạn khi chúng tôi không thể tiếp cận 
với bạn: 
  
thân nhân hoặc bạn bè: __________________________ điện thoại: __________________________________ 

 
thân nhân hoặc bạn bè: _________________________   điện thoại: __________________________________ 

 
thân nhân hoặc bạn bè: __________________________ điện thoại: __________________________________ 
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    Enrollment PolicyEnrollment PolicyEnrollment PolicyEnrollment Policy    
 

Lawrence Family Development Charter School (LFDCS) is a public school operating under a charter/ license granted 
by the Lawrence Family Development Charter School (LFDCS) is a public school operating under a charter/ license 
granted by the Commonwealth of Massachusetts. Admission to the school is open to all eligible applicants who are 
residents of the City of Lawrence in grades K-1 – grade 3. 
 
LFDCS does not discriminate on the basis of race, color, national origin, creed, sex, ethnicity, sexual orientation, 
gender identity, disability, age, ancestry, athletic performance, special need, proficiency in the English language or 
a foreign language or prior academic achievement when recruiting or admitting students 603 M.G.L. Chapter. 71, 
89(1); 603 CMR 1.06(1). LFDCS accepts applications throughout the year in anticipation of a public lottery to be 
held on the second Wednesday of March each year.  LFDCS has an approved Recruitment and Retention Plan that 
targets traditionally underserved students.  
 
Eligibility for Admittance 

Every student, regardless of sibling preference, residence preference or non-residence preference must complete 
an Enrollment Application (includes attached Enrollment Policy Form) prior to the deadline to be entered into the 
lottery. LFDCS will announce and hold a subsequent lottery each year for those families submitting applications 
after the deadline to be held in the last week of August prior to the commencement of the school year. Applicants 
for enrollment must be a resident of Massachusetts at the time of their application. Available lottery seats will be 
offered first to siblings, then residents of the City of Lawrence.  
 
Non-residents of the community will participate in the lottery only if more seats are available at the time of the 
lottery than resident applicants; otherwise, a separate lottery will be conducted for non-residents. Proof of 
residency (except in the case of homeless students) is required in the form of a gas bill, electric bill or a signed 
lease. LFDCS does not require applicants to attend interviews or informational meetings as a condition of 
enrollment. LFDCS does ask parents and students to meet with the Parent Liaison to finalize paperwork, review the 
Parent/Student Handbook, meet the Principal and Head of School and tour the building.  Applicants for enrollment 
are not administered any tests of ability or achievement. Applications for enrollment do not require dual 
parent/guardian signatures. Student applicants for the K-1 must be four years old by September 1st of the 
enrollment year. 
 
Enrollment Process 

LFDCS accepts applications throughout the year in anticipation of a public lottery held on the second Wednesday of 
March each year. LFDCS has an approved Recruitment and Retention Policy Plan that specifically targets 
traditionally underserved students. The school specifically publicizes its application process, application deadline 
and date of lottery by January 15th of each year. The lottery is publicized beginning in January—including the date, 
time and location—on its website (www.lfdcs.org), in local newspapers, on local radio programs, in a notice to all 
current families, and in a flyer or poster posted in local businesses and organizations. 
 
All announcements disclose that LFDCS does not discriminate on the basis of race, color, national origin, creed, sex, 
ethnicity, sexual orientation, gender identity, disability, age, ancestry, athletic performance, special need, 
proficiency in the English language or a foreign language or prior academic achievement 603 M.G.L. Chapter 71, 
89(1); 603 CMR 1.06(1).  LFDCS’ lottery is open to the public. 



 

 

Student names, by grade level, are entered based on completed applications signed by a parent or legal guardian. LFDCS 
draws the lottery using student names unless a parent chooses to opt out of having their child(ren)’s name(s) publicly 
used at which time a number will be assigned and the parent will be notified in advance. Once a student is accepted, 
that student must finalize acceptance. Parents are notified by phone, followed by a first class letter of Congratulations 
and Welcome sent within three school days of the lottery. Parents must notify the school of their acceptance within 10 
school days of LFDCS’ notification of their child’s selection. 
 
Release of Student Names and Addresses 

Parents of student applicants need to be informed that the Lawrence Family Development Charter School in accordance 
with M.G.L. Chapter 71, Section 89(g) shall release the names and addresses of students to a third party mail house 
upon request unless the parent or guardian of said student objects to disclosure of information. The school will release 
this information at the request of the Lawrence public school district. If a parent of a charter school student and or 
applicant wishes not to have their student’s information released to a third party mail house, the parent needs to 
complete the form that is attached as part of the application. 
 
Lottery Process 

LFDCS must hold a lottery to determine which applicants will receive an offer of admission 603 CMR 1.06(3)(a). A public 
chart lists each grade level at the school—K-1 - Grade 3—indicating the number of slots available at each grade level. If 
an applicant is the sibling of a student currently attending LFDCS, a card with the student’s name, address, and sibling 
name and grade is placed in the lottery and drawn and posted for available slots. Each year the Lottery is conducted the 
school identifies an individual that has no affiliation with the school to publicly draw the names from the applicant pool. 
The lottery is held in the school gymnasium located at 400 Haverhill Street, Lawrence, MA. Once all siblings of current 
students are drawn and posted, the names of resident children are drawn and posted, in the order drawn.  If there are 
more siblings drawn than available slots, those students are placed on the sibling waitlist for that grade in the order 
drawn;  then non- resident students are drawn and posted until all current openings for that grade are filled. Once all 
openings for a grade are filled, all remaining names are drawn, and posted in order, creating a waitlist for that grade 
level while taking into consideration of a sibling preference waitlist, a resident waitlist and a non-resident waitlist. If the 
lottery process in a given year fails to adequately draw the sufficient number of students for enrollment, the school will 
hold a subsequent lottery after public notice has been advertised for a month and the required lottery process is 
followed. 
 
Waitlists 

LFDCS will keep a rolling waitlist from one year to the next and draw students from the waitlist in each school year if 
any openings occur prior to accepting new applicants. Applications received after the deadline for the annual March 
lottery are placed in the August lottery and upon being drawn will be added to the existing waitlist for grades K-2 – 
Grade 3. 
  

The order of the student’s placement on the waitlist may change depending on the preferences that exist at the time an 
offer of admission is extended—such as, a student moving up on a waitlist due to a sibling or residential status. Any new 
applicant would be placed at the bottom of the waitlist once a public lottery is held. LFDCS maintains accurate waitlist 
records including student names, home addresses, telephone numbers and grade levels of students who were part of 
the lottery but did not gain admission. Students accepted from the waitlist are notified by telephone and in writing. If a 
letter is returned by the post office without sufficient forwarding information, the school will make every effort, in 
compliance with the child-find law, to go to the last known physical address to ensure that the family is not homeless. If 
a student declines an offer of admission, the school will immediately contact the family of the student first on the 
waitlist that meets all eligibility requirements as mentioned before. No student will be admitted ahead of other eligible 
students on the waitlist unless said student is either a sibling of a currently enrolled student or a resident of Lawrence 
should the other student be a choice student. LFDCS attempts to fill vacancies in K-1 – grade 3 as they occur during the 
school year. Vacancies which occur in grades 4 – 8 are excluded statutorily. Vacancies not filled after February 15th will 
move into the subsequent grade to be filled the following September if such grade is not in the last half of the grades 
offered. Students for whom enrollment in the charter school would cause the sending district to exceed their tuition cap 



 

 

will not be offered admission but will remain on the waiting list. If those students are siblings of students currently in 
attendance at the school, the state may pay the child’s tuition, subject to appropriation (M.G.L. Chapter 71, Section 
89(i); 603 CMR 1.06(4)(e)). 
 

Siblings are potential students who currently have a sibling attending the charter school at the time of the lottery. 
Siblings are children that share a common biological or legal parent as opposed to children who may live in the same 
house but do not share a common parent. If a student moves out of the city but remains enrolled, that student’s sibling 
has preference in the admission even though they are non-residents at the time of the application. 
 

Residents are students that live in the city in which the charter school is located. Residents enrolled in district, charter, 
private or parochial schools get equal preference. Students must be residents of the city at the time of application.   
 

Non-Residents are students who live in Massachusetts but outside the city in which the charter school is located. LFDCS 
acknowledges that non-resident applicant names are kept separate from Lawrence residents. A lottery may be held if 
non-resident names are submitted. Non-resident students will be offered a place at the school only if there are no 
resident student names on the waitlist. 
 

Students Who Move from Lawrence: LFDCS acknowledges that once a student enters the charter school, that student 
may continue to attend even if the family moves to a new community within the State of Massachusetts; however, 
transportation of the student will be the responsibility of the parent. 
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PolíticaPolíticaPolíticaPolítica    de de de de InscripciónInscripciónInscripciónInscripción    
 

Lawrence Family Development Charter School es una escuela pública que opera bajo una licencia charter otorgada por 
el Commonwealth de Massachusetts.  La admisión a la escuela está abierta para todo estudiante elegible que sea 
residente de la ciudad de Lawrence en los grados K-1 hasta el tercer grado (3). 
 
LFDCS no discrimina a bases raciales, color, nacionalidad, credo, género, grupo étnico, orientación sexual, mental o 
inhabilidad física, educación especial, destrezas en el idioma inglés, previos logros académicos cuando se recluta o 
admite a un estudiante.  603 M.G.L. Chapter. 71, 89(1); 603 CMR 1.06(1).  LFDCS acepta inscripciones a través del año 
en anticipación de una lotería pública cada año realizada el segundo miércoles del mes de marzo.  LFDCS tiene una 
Contratación y Plan de Retención ya aprobado que tradicionalmente se concentra en carencias de servicios para 
estudiantes.   
 
Elegibilidad de Matriculación  

Cada estudiante, a pesar de preferencia de hermano, preferencia de residencia o sin preferencia de referencia debe 
llenar una solicitud con una copia de la Política de Matriculación anexa antes de la fecha de la lotería.  LFDCS anunciará 
y tendrá una lotería subsiguiente cada año para esas familias que someten su solicitud después del plazo de fecha lo 
cual se realizara en agosto para coincidir con la conclusión de la visita escolar anual.   Los solicitantes para la 
matriculación deben ser residentes de Lawrence en el momento de su solicitud.   Además, los cupos disponibles durante 
la lotería serán primero ofrecidos a residentes de la ciudad de Lawrence. Aquellas personas que no residen en la 
comunidad tomarán parte en la lotería sólo si más cupos  están disponibles en el momento de la lotería y no hay 
suficiente solicitantes que son residentes; de otro modo, una lotería separada será realizada para los que no son 
residentes.  Prueba de residencia (no en el caso de estudiantes sin hogar) se requiere en forma de una cuenta de gas, 
factura de luz o un arrendamiento firmado.  Una vez que un estudiante haya sido seleccionado por el proceso de lotería 
para matriculación, LFDCS les pide a los padres y estudiantes que se reúnan con la Coordinadora de Escuela/Hogar para 
finalizar todos los trámites que falten, revisar el manual de Padre/Estudiante,  conocer la principal, y la directora, y por 
ultimo hacer un tour del edificio.  LFDCS no requiere que los solicitantes asistan a entrevistas ni reuniones de 
información como condición de matriculación.  Los solicitantes para la matriculación no se les  administran ninguna 
prueba de capacidad ni logro.  Las aplicaciones para la matriculación no requieren doble  firmas por el padre/guardián.  
Los solicitantes de estudiante del  K-1 deben tener cuatro años de edad para el primero de septiembre del año de 
matriculación.   
 

Proceso de Matriculación 

LFDCS acepta inscripciones a través del año en anticipación de una lotería pública realizada  cada año el segundo 
miércoles del mes de marzo.  LFDCS tiene una Contratación y Plan de Retención ya aprobada que tradicionalmente se 
concentra en carencias de servicios para estudiantes.  La escuela anuncia al público su proceso de aplicación, fecha para 
aplicar, y la fecha de la lotería para el 15 de enero de cada año.  La lotería se pública empezando en enero, fecha de 
ultimo día para aplicar, hora y lugar, en nuestra página de internet (www.lfdcs.org), en los periódicos locales, en 
programas de radio locales, en una nota a todas las  familias en la escuela, y en panfletos o carteles distribuidos en 
negocios y organizaciones locales.  Todos los anuncios darán a conocer que LFDCS no discrimina a bases raciales, color, 
nacionalidad, credo, género, grupo étnico, orientación sexual, mental o inhabilidad física, educación especial, destrezas 
en el idioma inglés, o logros académicos previos cuando se recluta o admite a un estudiante.  603 M.G.L. Chapter 71, 
89(1); 603 CMR 1.06(1).  La lotería de LFDCS está abierta al público.  Los nombres del estudiante y su nivel de grado se 



 

 

someten a la lotería siempre en cuando la solicitud este llena y firmada por el padre o guardián legal.  El proceso de la  
lotería es de sacar el nombre del estudiante y el grado a menos que el padre opte a no usar el nombre de su hijo (hijos) 
públicamente y en tal caso se le asignara un número al padre y será notificado por anticipo.  

 

Notificación de  Nombre y Domicilio del Estudiante 

Los padres que solicitan participación en la lotería para sus hijos deben ser informados que la escuela Lawrence Family  
Development Charter de acuerdo con la ley M.G.L. Capítulo 71, Sección 89 (g), notificará el nombre y domicilio del 
estudiante a una tercera agencia a menos que el padre o guardián del estudiante  se oponga a esta información.  La 
escuela le notificara esta información cuando el Distrito Escolar de las escuelas Públicas de Lawrence lo solicite.  Si un 
padre de un estudiante en escuela chárter y o solicitante opta para que no se notifique la información de su estudiante 
a una tercera agencia,  el padre debe llenar la forma anexa como parte de la aplicación. 
 

 

Proceso de la Lotería 

LFDCS debe realizar una lotería para determinar cuales solicitantes recibirán oferta de admisión de acuerdo con la ley 
603CMR 1.06(3)(a).  Un gráfico público lista cada nivel de grado en la escuela desde el K-1 – hasta el grado (3) indicando 
el número de espacios disponibles en cada nivel de grado.  Si un solicitante es hermano/a de un estudiante actualmente 
asistiendo a LFDCS, una tarjeta con el nombre del estudiante, dirección, y el nombre del hermano/a será  informado 
para los espacios disponibles.  Cada año que la lotería es realizada, la escuela identifica a un individuo que no tenga 
afiliación con la escuela para sacar los nombres de los solicitantes  públicamente.  La lotería se realiza en el gimnasio de 
la escuela Intermedia localizada en la 400 de la calle Haverhill en Lawrence, MA.  Una vez que se nombren todos los 
hermanos de estudiantes actualmente en LFDCS y se pongan en una lista, los nombres de estudiantes sin hermanos en 
LFDCS también se nombran y se ponen en una lista hasta que todos los cupos para ese grado se cierren.  Una vez que 
todos los cupos para un grado estén llenos, todos los nombres que queden se sacan en orden, creando una lista de 
espera para ese nivel de grado y tomando en consideración la lista de espera de preferencia de hermanos, lista de 
espera para residentes, y lista de espera de los que no residen en la ciudad.   Si el proceso de lotería en un año dado 
deja de sacar el suficientemente  número de estudiantes para la matriculación, la escuela tendrá una lotería 
subsiguiente después de que una nota pública haya sido anunciada por un mes y el proceso necesario de la lotería es 
seguido. 
 

Listas de Espera 

LFDCS mantendrá una lista de espera continua de un año al próximo y llamará a estudiantes de la lista de espera cada 
año escolar si se desocupa un espacio antes de aceptar nuevos solicitantes.  Las aplicaciones recibidas después que 
acaba el plazo para la lotería anual de marzo se colocaran en la lotería de agosto y después del proceso serán añadidas a 
la lista de espera que ya existe para los grados K2-hasta el grado 3.  
 
La orden de la colocación del estudiante en la lista de espera puede cambiar dependiendo de las preferencias que 
existen en el momento que se extiende una oferta de admisión,  tal como el estudiante que sube en la lista de espera 
debido a un hermano o estatus residencial.  Cualquier nuevo solicitante sería colocado a lo último en la lista de espera 
una vez que se realiza la lotería pública.  LFDCS mantiene registros exactos de lista de espera inclusive nombres de 
estudiante, domicilios, número de teléfonos, y nivel de grado de estudiante que formaron parte de la lotería pero no 
lograron entrar.  Los estudiantes aceptados de la lista de espera son notificados por teléfono y por escrito. Si la 
correspondencia es regresada por falta de información, la escuela hará cada esfuerzo en conformar con la ley de 
hallazgo-de niño (child-find law) e irá a la última dirección conocida para asegurar que la familia no este sin hogar.  Si un 
estudiante declina la oferta de admisión, la escuela contactará inmediatamente a la próxima familia del estudiante en la 
lista de espera que ha cumplido con todos los requisitos de elegibilidad como antes mencionado.  Ningún estudiante 
será admitido delante de otros estudiantes elegibles en la lista de espera, a menos que tal estudiante sea hermano de 
un estudiante actualmente matriculado o residente de Lawrence si es que el otro estudiante es un estudiante selecto 
(choice student).  LFDCS intenta  llenar los cupos vacíos en el K-1 – hasta el grado 3 tal como sean disponibles durante el 
año escolar.  Los cupos que ocurren en los Grados del 4to al 8vo son excluidos reglamentariamente.  Los  cupos que no 



 

 

se llenan después del 15 de febrero se pasaran al grado subsiguiente y serán ofrecidos el siguiente septiembre si tal 
grado no está en la última mitad de los grados ofreció. 
 

Hermanos 

Los hermanos son aquellos estudiantes que actualmente tienen un hermano/a que asiste a la escuela charter en el 
momento de la lotería. Los hermanos son niños que comparten un padre común, (biológico o legal) en comparación con 
niños que pueden vivir en el mismo hogar pero no compartir a un padre común.  Si un estudiante se muda de la ciudad 
pero se queda matriculado, el hermano/a de ese estudiante tiene preferencia en la admisión aunque ellos no sean 
residentes en el momento de aplicación.   
 

Residentes son estudiantes que viven en la ciudad en la que la escuela charter esta situada. Los residentes matriculados 
en el distrito, charter, escuelas privadas o parroquiales tienen preferencia igual. Los estudiantes deben ser residentes de 
la Ciudad en el momento que están haciendo la aplicación. 
 

No Residente es el/la estudiante que vive en Massachusetts pero fuera de la ciudad en la que la escuela charter esta 
situada.  LFDCS reconoce que los nombres de los solicitantes que no son residentes se mantienen separados de aquellos 
residentes de Lawrence.  Se puede hacer una lotería si hay nombres sometidos que no son residentes. Estudiantes que 
no son residentes se les ofrece un lugar en la escuela sólo si no hay nombres de estudiantes residentes en la lista de 
espera.
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Chính sách tuyChính sách tuyChính sách tuyChính sách tuyển sinhn sinhn sinhn sinh    

    
Lawrence gia đình phát triển điều lệ trường học (LFDCS) là một trường công lập hoạt động theo điều lệ / giấy phép 
được cấp bởi các Lawrence gia đình phát triển điều lệ trường học (LFDCS) là một trường công lập hoạt động theo điều lệ 
/ giấy phép được cấp bởi khối thịnh vượng chung Massachusetts. Nhập học cho các trường học được mở cho tất cả ứng 
viên đủ điều kiện là các cư dân của thành phố Lawrence ở lớp K-1-lớp 3. 
  
LFDCS không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu, nguồn gốc quốc gia, tín ngưỡng, giới tính, dân tộc, khuynh 
hướng tình dục, giới tính, Khuyết tật, tuổi, gốc, hiệu suất thể thao, nhu cầu đặc biệt, thành thạo trong ngôn ngữ tiếng 
Anh hoặc tiếng nước ngoài hoặc thành tích học tập trước khi tuyển dụng hoặc thừa nhận học sinh 603 M.G.L. chương. 
71, 89(1); 603 CMR 1.06(1). LFDCS chấp nhận các ứng dụng trong suốt cả năm với dự đoán xổ số khu vực được tổ chức 
vào thứ bảy thứ hai của Tháng ba hàng năm. LFDCS có được chấp thuận tuyển dụng và duy trì kế hoạch mục tiêu truyền 
thống underserved sinh viên.  
  
Đủ điều kiện cho Admittance 
Mỗi học sinh, bất kể anh chị em ưu tiên, ưu đãi nơi cư trú hoặc sở thích-residence phải hoàn thành một ứng dụng ghi 
danh (bao gồm kèm theo ghi danh sách mẫu) trước khi thời hạn để được nhập vào trong xổ số. LFDCS sẽ thông báo và 
giữ một xổ số tiếp theo mỗi năm cho những gia đình có trình ứng dụng sau khi thời hạn được tổ chức vào tuần cuối 
cùng của tháng trước khi bắt đầu năm học. Xin tuyển sinh phải là một cư dân của tiểu bang Massachusetts tại thời điểm 
ứng dụng của họ. Có xổ số ghế sẽ được cung cấp đầu tiên để anh chị em, sau đó các cư dân của thành phố Lawrence.  
  
Phòng Không cư trú của cộng đồng sẽ tham gia vào xổ số kiến thiết nếu thêm ghế có sẵn tại thời điểm của xổ số hơn 
ứng viên cư trú; Nếu không, xổ số kiến thiết riêng biệt sẽ được tiến hành cho không cư trú. Bằng chứng cư trú (ngoại trừ 
trong trường hợp học sinh vô gia cư) là cần thiết trong các hình thức của một hóa đơn gas, hóa đơn tiền điện hoặc hợp 
đồng thuê nhà đã ký. LFDCS yêu cầu người nộp đơn tham dự phỏng vấn hay thông tin các cuộc họp như là một điều 
kiện tuyển sinh. LFDCS yêu cầu phụ huynh và học sinh để đáp ứng với các liên lạc của phụ huynh để hoàn tất thủ tục 
giấy tờ, xem lại Cẩm nang phụ huynh/học sinh, đáp ứng hiệu trưởng và đầu của trường và tour du lịch xây dựng. Xin 
đăng ký là không dùng bất kỳ bài kiểm tra khả năng hay thành tựu. Ứng dụng cho đăng ký không yêu cầu chữ ký kép phụ 
huynh/người giám hộ. Sinh viên nộp hồ sơ cho K-1 phải là bốn tuổi bởi ngày 01 tháng chín năm tuyển sinh. 
  
Quá trình tuyển sinh 
LFDCS chấp nhận các ứng dụng trong suốt cả năm với dự đoán xổ số khu vực được tổ chức vào thứ bảy thứ hai của 
Tháng ba hàng năm. LFDCS có một tuyển dụng được chấp thuận và duy trì chính sách có kế hoạch cụ thể nhắm mục tiêu 
theo truyền thống underserved sinh viên. Trường đặc biệt publicizes quá trình ứng dụng, nộp hồ sơ và ngày của xổ số 
của nó bằng 15 tháng mỗi năm. Xổ số công bố công khai bắt đầu vào tháng Giêng — bao gồm ngày, thời gian và địa 
điểm — trên trang web của mình (www.lfdcs.org), báo chí địa phương, về chương trình của đài phát thanh địa phương, 
trong một thông báo đến tất cả các gia đình hiện tại, và trong một phi công hay poster được đăng trong các doanh 
nghiệp địa phương và các tổ chức. 
  
Tất cả thông báo tiết lộ rằng LFDCS không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu, nguồn gốc quốc gia, tín ngưỡng, 
giới tính, dân tộc, khuynh hướng tình dục, giới tính, Khuyết tật, tuổi, gốc, hiệu suất thể thao, nhu cầu đặc biệt, thành 
thạo trong ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài hoặc thành tích học tập trước 603 M.G.L. chương 71, 89(1); 603 

 



 

 

CMR 1.06(1). LFDCS' xổ số được mở cho công chúng. Tên học sinh, bằng cấp lớp, được nhập dựa trên các ứng dụng đã 
hoàn thành, có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. LFDCS rút ra trong xổ số bằng cách sử dụng tên học 
sinh trừ khi một phụ huynh lựa chọn để chọn không tham gia việc có con của họ (ren) của (các) tên công khai được sử 
dụng nhất mà tại đó thời gian một số sẽ được chỉ định và phụ huynh sẽ được thông báo trước. Một khi một học sinh 
được chấp nhận, mà sinh viên phải hoàn thành sự chấp nhận. Phụ huynh sẽ được thông báo qua điện thoại, sau đó là 
một lá thư đầu tiên của lớp của xin chúc mừng và chào mừng các bạn đã gửi trong vòng ba ngày trường xổ số. Phụ 
huynh phải thông báo cho các trường học của họ chấp nhận trong vòng 10 trường ngày LFDCS' thông báo của sự lựa 
chọn của con em mình. 
  
Phiên bản sinh viên tên và địa chỉ 
Phụ huynh của sinh viên đương đơn cần phải được thông báo rằng các Lawrence gia đình phát triển trường theo M.G.L. 
chương 71, phần 89(g) sẽ phát hành các tên và địa chỉ của các sinh viên để một bên thứ ba thư nhà theo yêu cầu trừ khi 
cha mẹ hoặc người giám hộ của đối tượng học sinh để tiết lộ thông tin cho biết. Nhà trường sẽ phát hành thông tin này 
theo yêu cầu của khu học chánh công Lawrence. Nếu một phụ huynh của một thuê bao học sinh và hoặc đương đơn 
muốn không có thông tin sinh viên của họ phát hành cho một bên thứ ba thư nhà, phụ huynh cần hoàn tất mẫu đơn 
đính kèm như là một phần của ứng dụng. 
  
Xổ số quá trình 
LFDCS phải giữ một xổ số để xác định mà người nộp đơn sẽ nhận được một lời mời nhập học 603 CMR 1.06(3)(a). Một 
biểu đồ công danh sách mỗi cấp lớp tại trường-K-1-lớp 3-chỉ số của khe cắm có sẵn tại mỗi cấp lớp. Nếu một người nộp 
đơn là anh chị em của một sinh viên hiện đang tham dự LFDCS, một thẻ với tên, địa chỉ, và anh chị em ruột tên và lớp 
của sinh viên đặt trong xổ số rút ra và gửi cho các khe cắm có sẵn. Mỗi năm xổ số kiến thiết được tiến hành nhà trường 
xác định một cá nhân mà không có liên kết với các trường phải công khai rút ra những cái tên từ các hồ bơi ứng viên. Xổ 
số được tổ chức tại trường gymnasium tại 400 Haverhill Street, Lawrence, MA. Sau khi tất cả anh chị em của học sinh 
hiện nay đang được rút ra và đăng, tên của các cư dân trẻ em được rút ra và đăng, trong đơn đặt hàng được rút ra. Nếu 
có nhiều anh chị em được rút ra hơn có sẵn khe, những học sinh được đặt trên waitlist anh chị em cho rằng lớp để rút 
ra; sau đó học sinh không cư trú được rút ra và gửi cho đến khi tất cả hiện tại openings cho lớp đó có đầy. Sau khi tất cả 
các lỗ cho một lớp được lấp đầy, tất cả các tên còn lại rút ra, và gửi theo thứ tự, việc tạo ra một waitlist cho rằng lớp 
cấp trong khi tham gia vào xem xét một anh chị em ưu tiên waitlist, một cư dân waitlist và waitlist không cư trú. Nếu 
trình xổ số kiến thiết, một năm không đầy đủ vẽ đủ số lượng sinh viên ghi danh, trường sẽ tổ chức một xổ số tiếp theo 
sau khi thông báo công cộng đã được quảng cáo cho một tháng và yêu cầu xổ số quá trình theo sau. 
  
Waitlists 
LFDCS sẽ giữ cán waitlist từ một năm đến kế tiếp và thu hút sinh viên từ waitlist trong mỗi năm học nếu bất kỳ cơ hội 
xảy ra trước khi chấp nhận nộp hồ sơ mới. Ứng dụng nhận được sau khi thời hạn cho xổ số của Tháng ba hàng năm 
được đặt trong xổ số kiến thiết ngày và khi đang được rút ra sẽ được thêm vào waitlist sẵn có cho các lớp K-2-lớp 3. 
  
Thứ tự của các vị trí của học sinh trên waitlist có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích mà tồn tại vào thời điểm mở rộng 
một lời mời nhập học — chẳng hạn như, một học sinh di chuyển lên trên một waitlist do anh chị em ruột hoặc tình trạng 
khu dân cư. Bất kỳ đương đơn mới sẽ được đặt ở phía dưới waitlist sau khi xổ số khu vực được tổ chức. LFDCS duy trì 
bản ghi chính xác waitlist bao gồm các tên học sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại và cấp bậc của sinh viên là một phần của 
xổ số nhưng không được nhập học. Học sinh được chấp nhận từ waitlist được thông báo qua điện thoại và bằng văn 
bản. Nếu một bức thư được trả lại do văn phòng đăng bài mà không cần chuyển tiếp thông tin đầy đủ, nhà trường sẽ cố 
gắng hết sức, tuân thủ luật trẻ em tìm thấy, để đi đến địa chỉ vật lý được biết đến cuối để đảm bảo rằng các gia đình 
không phải là người vô gia cư. Nếu một học sinh từ chối một lời mời nhập học, trường sẽ ngay lập tức liên lạc với gia 
đình học sinh đầu tiên trên waitlist đáp ứng yêu cầu hội đủ điều kiện như đã đề cập trước khi. Không có sinh viên sẽ 
được nhận trước các sinh viên khác đủ điều kiện vào waitlist trừ khi nói sinh viên là một trong hai anh chị em của một 
sinh viên hiện đang ghi danh hoặc một cư dân của Lawrence các học sinh khác nên một sinh viên lựa chọn. LFDCS cố 
gắng để điền vào chỗ trống trong K-1-lớp 3 như chúng xảy ra trong năm học. Vị trí tuyển dụng này xảy ra ở lớp 4-8 bị 
loại trừ statutorily. Vị trí tuyển dụng không đầy sau ngày 15 tháng 2 sẽ di chuyển vào các lớp tiếp theo sẽ được lấp đầy 
sau ngày nếu như lớp không phải là trong nửa cuối của các lớp được cung cấp. Mà theo học tại trường sẽ gây ra huyện 



 

 

gửi vượt quá cap học phí của học sinh sẽ không được nhập học, nhưng sẽ vẫn còn trên danh sách chờ đợi. Nếu những 
học sinh này là anh chị em học sinh hiện đang tham gia học tại các trường học, nhà nước có thể thanh toán học phí của 
con, bị chiếm đoạt (M.G.L. chương 71, phần 89(i); 603 CMR 1.06(4)(e)). 
  
Anh chị em tiềm năng sinh viên hiện nay có anh chị em đến tham dự trường lúc đó của xổ số. Anh chị em là trẻ em chia 
sẻ cha mẹ sinh học hay pháp lý phổ biến như trái ngược với con người có thể sống trong cùng một nhà nhưng không 
chia sẻ chung cha mẹ. Nếu một học sinh di chuyển ra khỏi thành phố, nhưng vẫn đăng ký, anh chị em học sinh đó có ưu 
tiên trong việc nhập học ngay cả khi họ không cư trú tại thời điểm ứng dụng. 
  
Cư dân sinh viên sống ở thành phố mà trong đó trường nằm. Cư dân theo học trong huyện, điều lệ, riêng hoặc parochial 
trường nhận được bằng sở thích. Học sinh phải là các cư dân của thành phố tại thời điểm ứng dụng.  
  
Không cư trú sinh viên sống ở tiểu bang Massachusetts, nhưng bên ngoài thành phố, trong đó trường nằm. LFDCS thừa 
nhận rằng tên người nộp đơn không cư trú được lưu giữ riêng biệt từ Lawrence cư dân. Một vé số có thể được tổ chức 
nếu tên không cư trú được gửi. Phòng Không cư trú sinh viên sẽ được cung cấp tại các trường học chỉ nếu không có 
không có tên học sinh cư dân trên waitlist. 
  
Sinh viên chuyển từ Lawrence: LFDCS thừa nhận rằng một khi một học sinh vào trường, học sinh đó có thể tiếp tục 
tham gia ngay cả khi gia đình di chuyển đến một cộng đồng mới trong vòng tiểu bang Massachusetts; Tuy nhiên, 
phương tiện giao thông của học sinh sẽ là trách nhiệm của phụ huynh.
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MMMMMMMMEEEEEEEEMMMMMMMMOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDUUUUUUUUMMMMMMMM        

TO: Prospective Parents and Students 

FROM: Ralph L. Carrero, Director/Superintendent  

DATE: January 15, 2017 

RE:  Lottery Process 

The Charter School regulations, 603 CMR 1.06 (6), state that enrollment lotteries shall be conducted in public with a 
disinterested party drawing student names. Please be informed that you as a parent have the right not to have your 
child’s name used in the lottery, at which time a number would be assigned to your child. You would be entitled to that 
number in advance of the lottery. his option is a parent’s right under state and Federal law ensuring the privacy of the 
child. If a parent chose to exercise this privacy right you are required to inform the school at the time of submitting your 
official application for lottery.   

Las regulaciones 603 CMR 1.06 (6) de las escuelas Charter indican que las loterías de matriculación serán realizadas en 
público con un participante desinteresado que sacara los nombres de los estudiantes.  Por favor este  informado como  
padre que usted tiene el derecho de no tener el nombre de su niño utilizado en la lotería, en cual momento un número 
sería asignado a su niño.  Usted tendrá derecho a ese número por adelanto de la lotería.  Esta opción es el derecho del  
padre bajo la ley del estado y Federal asegurando la privacidad  del niño.  Si el padre escoge ejercitar este derecho de 
privacidad  usted está requerido a informar a la escuela en el  momento de someter su aplicación oficial para la lotería. 

Quy định của điều lệ trường, 603 CMR 1.06 (6), nhà nước đó đăng ký xổ số sẽ được tiến hành ở nơi công cộng với một 
bên vô tư vẽ tên học sinh. Xin được thông báo rằng bạn là một phụ huynh có quyền không có tên con của bạn được sử 
dụng trong xổ số, thời gian đó một số sẽ được chỉ định cho trẻ em của bạn. Bạn sẽ được hưởng số xổ số trước khi nó. 
lựa chọn của mình là một phụ huynh dưới quyền nhà nước và pháp luật liên bang, đảm bảo sự riêng tư của trẻ em. 
Nếu cha mẹ đã chọn để thực hiện quyền riêng tư này bạn phải thông báo cho nhà trường tại thời điểm nộp đơn chính 
thức cho xổ số kiến thiết.  


