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ĐỐI TƯỢNG: Phụ huynh hay người giám hộ và các em tròn 5 tuổi trước hoặc vào
ngày 1 tháng 9, 2020.
SỰ KIỆN: Mới trong năm nay, phần lớn quá trình đăng ký, bao gồm cả việc tải lên
các tài liệu cần thiết để đăng ký, sẽ được hoàn thành trực tuyến. Hầu hết các tệp đính
kèm tài liệu (PDF, JPG, DOC, PNG, v.v.) đều tương thích. Giới hạn kích thước tệp
là 2 MB.
ĐỊA ĐIỂM: Truy cập trang web của trường để đăng ký trực tuyến. Nếu bạn không
bíết con mình sẻ đi trường nào, truy cập trang "Tra cứu
trường học" của chúng tôi trực tuyến tại: http://bit.ly/GCPSSchoolLocator
TẠI SAO: Hoàn tất đăng ký trực tuyến sẽ giúp giáo viên dạy con của
bạn sẵn sàng chào đón học sinh mẫu giáo mới vào ngày đầu tiên
đến trường Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020. (Tìm trực tuyến các ngày lịch quan
trọng khác cho năm học 2020 - 21.)
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NHỮNG GÌ BẠN CẦN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN: Một tài liệu chính thức cho
thấy bằng chứng về ngày sinh; giấy khám nghiệm thị giác, thính giác, răng, và
kiểm tra dinh dưỡng trong năm vừa qua (Mẫu đơn Georgia 3300-Rev. 2013 hiện
hành); giấy chứng nhận chủng ngừa còn hiệu lực tiểu bang (Mẫu đơn Georgia 3231);
chứng minh rằng bạn sống trong vùng đi học; giấy xác nhận của người có thẩm quyền
ghi danh; số an sinh xã hội của trẻ (hoặc quí vị có thể ký giấy từ chối cung cấp số an
sinh xã hội tại trường); và một giấy xác minh nhân thân có dán hình của người lớn
đến đăng ký nhập học cho trẻ. Xem trang web để biết chi tiết về giấy tờ
yêu cầu.
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Đăng ký mẫu giáo trực tuyến hiện đang mở!

Các gia đình không thể có được các tài liệu
tiêm chủng và / hoặc sàng lọc theo yêu cầu
do tình huống COVID-19 sẽ được cung cấp
thêm thời gian để có được các tài liệu đó
nhưng nên tiếp tục và bắt đầu quá trình
đăng ký trực tuyến.
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Chúng tôi mong được chào đón bạn và
con bạn đến trường của chúng tôi!
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