NĂM HỌC 2020-2021

HỌC SINH ĐĂNG KÍ ĐI HỌC CẦN CÓ CÁC GIẤY TỜ

LỚP MẪU GIÁO

Vui lòng thu thập các giấy tờ sau đây, trước khi đăng ký học cho con em quý vị:
□ Giấy

Khai Sinh hoặc Hộ Chiếu - để xác minh ngày tháng năm sinh

□ Giấy tờ Chích Ngừa - Vui lòng điền vào mẫu đơn Chứng nhận Tiêm chủng của
Oregon, có sẵn tại các trường học hoặc trên online https://www.pps.net/Page/2899.
□ Các

giấy tờ chứng minh Địa chỉ - Hai loại Giấy Tờ - Ví dụ bao gồm hóa

đơn tiền điện/nước/gas/điện thoại, hợp đồng mướn nhà, cuống phiếu tiền lương,giấy tờ bảo
hiểm hoặc giấy tờ trả góp tiền nhà. Tất cả các giấy tờ phải được ghi ngày trong vòng 30
ngày và có tên cha mẹ hoặc người giám hộ được liệt kê.
Ghi danh bằng cách đăng ký online hoặc điền đơn:

Online - Đánh vào pps.net/enroll và nhấp vào Trường mẫu giáo Tuyển sinh
“Kindergarten Enrollment” để bắt đầu ghi danh. Đăng ký càng sớm càng tốt, tốt nhất là
trước ngày 31 tháng 5 năm 2020.
Hoặc là
Điền Đơn- Hoàn tất hai mẫu đơn dưới đây và nộp các giấy tờ đã hoàn tất đến văn phòng
trường càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước ngày 31 tháng 5 năm 2020.
□ Đơn Chứng Nhận Khám Mắt và Khám Răng- Đối với bất kỳ trẻ em 7
tuổi hoặc nhỏ hơn.
□ ĐƠN HỌC SINH GHI DANH- có sẵn tại trường hoặc online tại trang web
của trường Portland Public Schoolpps.net/enroll
Trung tâm Ghi danh & Chuyển giao -The Enrollment & Transfer Center, Địa chỉ: 501. N.
Dixon St, phòng 140, chấp nhận đăng ký từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8. Gọi 503-9163205 để biết chính xác ngày và giờ.

Chào mừng Lớp mẫu giáo!!

