Sẵn Sàng Cho Lớp Mẫu Giáo

Đăng ký mẫu giáo trực tuyến hiện đang mở!

Học sinh sẽ học mẫu giáo vào mùa thu năm 2020 phải nộp hai hình thức nhà nước như một
phần của việc đăng ký học - các hình thức đó cho thấy bằng chứng về thị giác, thính giác, và
chiếu dinh dưỡng nha khoa trong năm qua (hiện tại Georgia Mẫu # 3300, sửa đổi năm 2013 )
và Giấy chứng nhận hợp lệ tiêm chủng (Georgia Mẫu # 3231). Nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc
nha sĩ có thể hoàn thành các hình thức hoặc bạn có thể ghé thăm một trong các sở y tế địa
phương để hoàn thành các mẫu.
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.
Xem trang web của hệ thống trường học để tìm hiểu về Đăng ký mẫu giáo trực tuyến. 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 buổi khám sức khoẻ cho trường được cung cấp tại các trung tâm y tế của Quận Gwinnett
ở Buford, Lawrenceville và Norcross. Gia đình nên đến ít nhất một giờ trước khi trung tâm
đóng cửa để chắc chắn có đủ thời gian để hoàn thành thủ tục giấy tờ.
ĐỊA ĐIỂM CÁC PHÒNG Y TẾ TẠI GWINNETT
Kiểm tra http://www.gnrhealth.com/locations/ để biết giờ hoạt động. Một khi các cơ sở này mở
cửa trở lại cho hoạt động bình thường.
Buford Health Center
2755 Sawnee Ave.
in Buford
770-614-2401

Lawrenceville Health Center
455 Grayson Hwy., Suite 300
In Lawrenceville
770-339-4283

Norcross Health Center
5030 Georgia Belle Ct.
In Norcross
770-638-5700

Gwinnett County Public Schools
437 Old Peachtree Road, NW
Suwanee, GA 30024-2978
www.gcpsk12.org
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