
Інструкція з реєстрації у Літній програмі 
 

Виконайте наведені нижче інструкції, щоб завершити реєстрацію на літню програму D63. 

Натисніть на посилання в електронному листі щодо літньої програми. Батьків/опікуна буде 
перенаправлено на Батьківський портал. Натисніть «Форми» (Forms) 

  

Виберіть вкладку «Реєстрація» (Enrollment) 

Натисніть посилання «Реєстрація на Літню програму 2022 року» (2022 Summer Program 
Registration) 

Якщо сторінка перекладена іспанською мовою, натисніть кнопку спадного меню у верхній 
правій частині сторінки та виберіть мову «Іспанська». 

 



Інструкція з реєстрації у Літній програмі 
 
Реєстрація Особи, що вивчає англійську мову, та на Літню розвивальну програму –  

Сторінка реєстрації студентів, які відповідають вимогам, що застосовуються до Особи, яка вивчає 
англійську мову/Літньої школи з вивчення двох мов, виглядатиме, як показано на скріншоті нижче.  

Виберіть Так (Yes), щоб зарахувати студента до Літньої школи для осіб, що вивчають англійську 
мову (ELL summer school).  

Натисніть Так (Yes) або Ні (No), щоб зареєструватися в Літній розвивальній програмі (Summer 
Enrichment program). Якщо вибрано Так, виберіть сесію, яку буде відвідувати дитина: Сесію №1 з 
11 по 21 липня або Сесію №2 з 25 липня по 4 серпня. Виберіть зі спадного меню заняття, які 
дитина хотіла б відвідати. Зарахування залежить від наявності вільних місць. Враховуються 
уподобання студентів, проте першість вибору не гарантується. 

Вкажіть, чи потрібен транспорт. Заповніть усі поля на сторінці реєстрації. Після завершення 
натисніть кнопку «Надіслати» (submit) в нижньому правому куті.   

 

 
 

 

 

 

 



Інструкція з реєстрації у Літній програмі 
 
 

Реєстрація лише на Літню розвивальну програму – 

Натисніть Так (Yes) або Ні (No), щоб зареєструватися в Літній розвивальній програмі (Summer 
Enrichment program). Якщо вибрано «Так», виберіть сесію, яку буде відвідувати дитина: з 11 по 21 
липня або з 25 липня по 4 серпня. Виберіть зі спадного меню заняття, які дитина хотіла б відвідати. 
Зарахування залежить від наявності вільних місць. Враховуються уподобання студентів, проте 
першість вибору не гарантується. 

Вкажіть, чи потрібен транспорт. Натисніть кнопку «Надіслати» (submit) в нижньому правому куті, 
коли завершите заповнення сторінки реєстрації.  

 

 

     



Інструкція з реєстрації у Літній програмі 
 
 

Реєстрація на Подовжений навчальний рік та на Літню розвивальну програму –  

Сторінка реєстрації студентів, які відповідають вимогам, що застосовуються до Літньої школи з 
подовженим навчальним роком (Extended School Year (ESY) Summer School), виглядатиме, як 
показано на скріншоті нижче.  

Виберіть Так (Yes), щоб зарахувати студента до Літньої школи з подовженим навчальним роком 
(ESY summer school).  

Натисніть «Так» або «Ні», щоб зареєструватися в Літній розвивальній програмі. Якщо вибрано Так, 
виберіть сесію, яку буде відвідувати дитина: Сесію №1 з 11 по 21 липня або Сесію №2 з 25 липня 
по 4 серпня. Виберіть зі спадного меню заняття, які дитина хотіла б відвідати. Зарахування 
залежить від наявності вільних місць. Враховуються уподобання студентів, проте першість вибору 
не гарантується. 

Вкажіть, чи потрібен транспорт. Заповніть усі поля на сторінці реєстрації. Після завершення 
натисніть кнопку «Надіслати»( submit) в нижньому правому куті.   

 

 


