Sẵn Sàng Cho Lớp Mẫu Giáo.
Đăng ký mẫu giáo trực tuyến hiện đang mở!
Ai:

Các trẻ mẫu giáo đang gia tăng - trẻ em sẽ được năm tuổi vào hoặc
trước ngày 1 tháng 9 năm 2020 và cha mẹ hoặc người giám hộ.

Khi nào: Bắt đầu từ ngày 07 tháng 4, hoàn thành đăng ký trực tuyến trên
trang web của trường mới của con quý vị. Khi các trường GCPS đã
mở cửa trở lại, các trường tiểu học của chúng tôi sẽ lên kế hoạch
cho các hoạt động để chào đón và giới thiệu các học sinh mẫu giáo
mới đến trường mới của họ. Định kỳ kiểm tra trang web của nhà
trường trong tương lai của con quý vị để cập nhật vào các hoạt
động này.
Địa Điểm: Truy cập trang web của trường để đăng ký trực tuyến. Nếu bạn
không chắc chắn con bạn sẽ theo học trường nào, hãy truy cập
trang trực tuyến của Trường Tìm kiếm 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.)
Cách thức: 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. 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.

Những gì bạn cần cho đăng ký trực tuyến
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.
•

•

Các văn bản chính thức xác nhận ngày tháng năm sinh. Ví dụ như
bản gốc giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký ngày sinh, các đơn chính
thức của tiểu bang hay liên bang có ngày tháng năm sinh, hoặc sổ
thông hành. Phụ huynh có thể yêu cầu giấy khai sinh cho trẻ sinh tại
Georgia thông qua dịch vụ ROVER của tiểu bang có tính lệ phí.
(http://gta.georgia.gov/rover).

hợp miễn trừ y tế, nếu áp dụng, phải được lưu ý trong Mẫu # 3231 với
ngày hết hạn.
•

dưỡng được thực hiện trong năm qua. Thông tin này phải có trên
Mẫu Georgia hiện tại # 3300 (rev. 2013), có sẵn từ sở y tế hoặc bác sĩ

Giấy xác nhận thường trú tại khu vực nhập học theo tuyến. Nhà

và nha sĩ của bạn và được ghi trong vòng 12 tháng qua. Thư từ các

trường yêu cầu bằng chứng về việc thường trú tại khu vực nhập học

chuyên gia chăm sóc sức khoẻ thích hợp và giấy chứng nhận ngoài tiểu

theo tuyến. Quí vị phải xuất trình hóa đơn dịch vụ tiện ích (không tính

bang có thể chấp nhận được, nếu hoàn thành trong vòng 12 tháng qua

hóa đơn điện thoại) VÀ một trong các giấy tờ sau: hợp đồng mua nhà

và đóng dấu vào mẫu đơn của tiểu bang.

chính thức, hợp đồng thuê nhà, hồ sơ hoàn thuế thu nhập gần đây nhất,
phiếu trả lương hiện hành, hóa đơn hay giấy thuế đất ngụ cư hiện hành,

•

Bằng chứng của người có thẩm quyền đăng ký. Những người sau

chứng thư bảo đảm quyền sở hữu hiện hành hay khế ước chuyển

đây được ủy quyền ghi danh cho học sinh: cha mẹ (tự nhiên hoặc nuôi

nhượng quyền lợi hiện hành, hợp đồng mua nhà hiện hành, hay giấy

dưỡng), người giám hộ hợp pháp, ông bà có giấy ủy quyền thực hiện

báo hiểm chủ sở hữu nhà hiện hành. Giấy này phải bao gồm địa chỉ

hợp pháp cho việc chăm sóc trẻ vị thành niên, người chăm sóc con với

giống với hóa đơn dịch vụ tiện ích đi kèm. Trường hợp ngoại lệ: Một

Bản Khai Chứng Minh Người chăm sóc Gia đình đã được thực hiện

hợp đồng không có địa chỉ có thể được chấp nhận nếu đi kèm hai hóa

hợp lệ, hoặc cha mẹ nuôi một cơ quan nhà nước.

đơn dịch vụ tiện ích (không tính hóa đơn điện thoại) với cùng địa chỉ
trong khu vực nhập học theo tuyến. Hợp đồng mua bán nhà chưa chính

•

hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hình ảnh chính thức khác, chẳng hạn như

sống cùng với bạn bè hay người thân trong gia đình và cần biết thông

thẻ căn cước nhận được thông qua cơ quan chính phủ hoặc lãnh sự

tin về việc xác nhận địa chỉ hiện tại của quí vị, liên hệ với nhà trường.

quán chính thức.

(Một danh sách các số điện thoại trường học có sẵn trên trang web
Kindergarten Registration.)
Giấy chứng nhận tiêm chủng Georgia. Theo luật tiểu bang, Giấy
chứng nhận hợp lệ Georgia tiêm chủng (Sở Công Form Health # 3231)
hoặc một Affidavit công chứng Miễn Tôn giáo (Sở Mẫu sức khỏe

ID ảnh. Người đăng ký học sinh phải có giấy tờ tùy thân. Việc nhận
dạng này có thể bao gồm giấy phép lái xe, thẻ căn cước của tiểu bang,

thức sẽ không được chấp nhận (contingency contract). Nếu quí vị sinh

•

Bằng chứng về tầm nhìn, thính giác, nha khoa, và sàng lọc dinh

•

Số an sinh xã hội của trẻ. Luật tiểu bang bắt buộc các trường yêu cầu
xuất trình số an sinh xã hội tại thời điểm đăng ký nhập học. Học sinh sẽ
được nhập học, ngay cả khi không cung cấp số an sinh xã hội. Tuy
nhiên, phụ huynh sẽ được yêu cầu ký giấy từ chối cung cấp số an sinh
xã hội.

cộng đồng # 2208, có sẵn từ trường) là yêu cầu ghi danh. Giấy chứng
nhận chích ngừa phải do phòng y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế
của quý vị điền đầy đủ. Một mẫu hợp lệ số 3231 phải được đánh dấu
bằng "Ngày hết hạn" hoặc "Hoàn tất Trường học" (Chứng chỉ được
đánh dấu bằng "Ngày hết hạn" hết hạn vào ngày được chỉ định. Chứng
chỉ hiện tại phải được nộp trong vòng 30 ngày hết hạn). Một trường
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