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Bắt đầu học Mẫu Giáo tại Seattle – đăng ký ngay!
Con bạn sẽ được 5 tuổi vào ngày 31 tháng 8 ?
Nếu vậy, bé có thể bắt đầu học Mẫu Giáo tại Seattle

Thứ Hai ngày 12 tháng 9 năm 2016 ngày
nhập học của lớp Mẫu Giáo. Tất cả các
khối lớp khác sẽ nhập học vào Thứ Tư
ngày 7 tháng 9 năm 2016. Phụ huynh và
giáo viên lớp Mẫu Giáo sẽ gặp nhau
trước khi năm học bắt đầu. Hãy ghi danh
đi học cho con bạn, càng sớm càng tốt .
Làm thế nào để đăng ký học:
1. Xem video để tìm hiểu cách đăng ký
bằng tiếng Anh, Quảng Đông, Tây Ban
Nha, Somali and Việt tại trang mạng
www.seattleschools.org/admissions/registration.
2. Lấy mẫu đơn cần thiết. Bạn có thể tải đơn đăng ký và chích ngừa tại trang mạng
www.seattleschools.org/admissions/registration. Hay, gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ để yêu cầu gửi
đơn đến nhà tại số điện thoại (206) 252-0760.
3. Chuẩn bị sẵn 4 điều cần thiết để đăng ký :

o
o
o

Hình ảnh nhận dạng cha mẹ hay người giám hộ (bằng lái xe, thẻ căn cước, CMND, hộ chiếu)*

o

Giấy chứng nhận chích ngừa của con bạn do bác sĩ hay bệnh viện cấp

Cung cấp ngày sinh để xác nhận con của bạn (giấy khai sinh hay hộ chiếu)
2 tài liệu chứng minh nơi bạn đang cư ngụ ( bằng lái xe, hóa đơn điện & nước, hóa đơn tiền thuê
nhà, DSHS hay tài liệu của tòa án có địa chỉ của bạn)

4. Nộp lại mẫu đơn đã điền và những tài liệu khác cho các trường học Seattle:
o

Trực tiếp nộp tại: Trung Tâm Dịch Vụ Seattle Schools (John Stanford Center) lúc 8:30-4:00 từ thứ
Hai đến thứ Sáu tại 2445 3rd Ave S. at Lander St.

o

Bằng email: servicecenter@seattleschools.org gửi đơn đã điền và các tài liệu yêu cầu khác.

o

By Fax: (206) 252-0761 gửi đơn đã điền và các tài liệu yêu cầu khác.

Sau khi con bạn được đăng ký, trường học Seattle sẽ gửi thư về những dịch vụ quan trọng cho
bạn như:
o Bữa ăn miễn phí, tham quan, trại hè, bảo hiểm sức khỏe miễn phí hay chi phí thấp, chăm sóc
nha khoa và mắt – Xin ký tên và gửi trả lại trang đầu mẫu đơn miễn phí / giảm bữa ăn.

o

Jump Start – Chương trình học nữa ngày miễn phí trong tuần ngày 22-26 tháng 8 để giúp học
sinh mẫu giáo mới.

Có giúp đỡ cho các gia đình trong thời gian chuyển đổi . Xin gọi (206) 252-0857
Nếu bạn cần giúp đỡ về thông dịch, những giấy tờ cần thiết, hay muốn giúp đỡ trực tiếp, xin đến Trung
Tâm Dịch Vụ Seattle Schools. Bạn có thể gọi 206- 252-0760 hay trang mạng
www.seattleschools.org/admissions
QUAN TRỌNG: để được giúp đỡ nhanh, xin đăng ký trước ngày 11 tháng 7 năm 2016,
nếu không bạn sẽ phải chờ đến ngày 8 tháng 8 năm 2016.Trung Tâm Dịch Vụ của Nha Học Chánh
Seattle sẽ đóng cửa từ ngày 11 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 8 năm 2016

