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HỒ SƠ GHI DANH NHẬP HỌC
GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ GHI DANH CHO LỚP 1 - LỚP 8
NIÊN HỌC 2022-2023

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ CẦN NHỮNG GIẤY TỜ SAU ĐÂY KHI GHI DANH CHO CON
EM. (Xin dùng tờ thông báo này để kiểm lại những giấy tờ mà quý vị cần.)
___ 1. Giấy chứng minh tuổi (có thể dùng một trong những giấy tờ sau đây):
a. Bản sao giấy khai sinh có thị thực chữ ký
b. Bản chính giấy chứng nhận ngày sinh do quận hạt cấp (giấy chứng nhận của bệnh viện sẽ không được chấp
thuận)
c. Giấy thông hành
d. Chứng chỉ rửa tội
e. Bản khai báo nơi cư trú của phụ huynh, người giám hộ, hay người chăm sóc học sinh, hoặc những phương
cách thích hợp khác để chứng minh tuổi của con em
_____ 2. Giấy xác nhận nơi cư trú (có thể dùng một trong những giấy tờ sau đây):
a. Hóa đơn điện nước (điện thoại, điện, nước, v.v...)
b. Hợp đồng thuê/mướn nhà
c. Biên lai trả tiền thuế đất
d. Cuống phiếu lương
e. Giấy ghi danh bầu cử
f. Văn thư từ cơ quan chính phủ
g. Giấy xác nhận nơi cư trú do phụ huynh hay người giám hộ hợp pháp thực hiện
___ 3. Hồ Sơ Chích Ngừa/Hồ Sơ Sức Khỏe:
____a. Hồ sơ chích ngừa phải được cập nhật (xin tham khảo Những Quy Định về Y Tế Khi Ghi Danh Nhập Học)
____b. Khám sức khỏe tổng quát chỉ quy định cho học sinh lớp 1 nếu đây là năm đầu em được ghi danh nhập
học tại một trường công lập
____c. Khám răng chỉ quy định cho học sinh lớp 1 nếu đây là năm đầu em được ghi danh nhập học tại một
trường công lập
____d. Học sinh phải được chích ngừa TDAP trước khi nhập học lớp 7
____e. Thử Vi Trùng Lao Trên Da (TB Risk Assessment)
 Nếu chuyển trường từ ngoài Quận Hạt Santa Clara, học sinh phải nộp mẫu đơn TB Risk
Assessment for School Entry do người chăm sóc sức khỏe hay tương đương (như giấy bác sĩ) hoàn tất
trong vòng 12 tháng trước ngày ghi danh nhập học
 Nếu chuyển trường trong Quận Hạt Santa Clara, học sinh phải nộp mẫu đơn TB Risk Assessment
được hoàn tất trong thời gian em học tại trường
____4. Những Dịch Vụ/Chương Trình Đặc Biệt (nếu áp dụng)
____ a. Bản sao Mẫu IEP (Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân)
____ b. Đánh dấu vào những chương trình/dịch vụ mà con em quý vị được hưởng trong giấy ghi danh nhập học
LƯU Ý: LUẬT TIỂU BANG QUY ĐỊNH mỗi học sinh phải được khám sức khỏe tổng quát trong vòng 18 tháng trước khi vào lớp 1.
Mẫu giấy báo cáo của bác sĩ được đính kèm trong hồ sơ ghi danh nhập học này. Hầu hết các bác sĩ muốn khám sức khỏe tổng quát
cho học sinh khi bổ túc hồ sơ chích ngừa của em.
Để biết thêm thông tin, xin quý vị liên lạc Văn Phòng Trường Học Thuộc Nơi Cư Trú hay vào trang mạng của chúng tôi tại
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