_____ Kindergarten
enrollment
_____ Transitional
Kindergarten
enrollment

MẪU GHI DANH LỚP MẪU GIÁO CHUYỂN TIẾP (TK)/MẪU GIÁO
CHO NIÊN HỌC 2018-2019
Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, Học Khu Oak Grove sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh cho các em sẽ vào học lớp mẫu giáo chuyển tiếp
(TK) và mẫu giáo vào tháng 8 năm 2018. Các em sinh trước hoặc vào ngày 1 tháng 9 năm 2013 có thể ghi danh vào chương trình học
mẫu giáo. CÁC EM CÓ NGÀY SINH TỪ 2 THÁNG 9, 2013 VÀ 2 THÁNG 12, 2013 CÓ THỂ GHI DANH VÀO CHƯƠNG
TRÌNH MẪU GIÁO CHUYỂN TIẾP CỦA HỌC KHU OAK GROVE.
PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ CẦN MANG NHỮNG GIẤY TỜ SAU ĐÂY KHI ĐẾN GHI DANH CHO CÁC EM.
(Xin dùng tờ thông báo này để kiểm lại những giấy tờ mà quý vị cần mang theo.)
___

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

___

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. Giấy xác nhận nơi cư trú - nếu quý vị không mướn hay làm chủ nhà, nhưng thuê phòng của một căn nhà nào đó,
thì chủ nhà và quý vị phải cùng đến văn phòng với giấy tờ xác nhận nơi cư trú (phần “a” hoặc “b”). Quý vị và
chủ nhà đều phải ký vào giấy xác nhận nơi cư trú với sự hiện diện của nhân viên nhà trường.

___

3. Giấy chứng nhận của bác sĩ có ghi rõ tháng và năm của những lần chích ngừa sau đây:
a. Ngừa bệnh bại liệt (OPV hay IPV) 4 lần nhưng 3 lần cũng được chấp thuận nếu lần cuối cùng được chích sau
khi em học sinh được 4 tuổi.
b. DPT 5 lần nhưng 4 lần cũng được chấp thuận nếu lần cuối cùng được chích sau khi em học sinh được 4 tuổi.
- Bệnh bạch hầu
- Bệnh ho gà
- Bệnh phong đòn gánh
c. MMR (2 lần) Mũi đầu tiên phải được chích vào hoặc sau sinh nhật 1 tuổi.
- Bệnh ban sởi
- Bệnh quai bị
- Bệnh phong chấn
d. Bệnh viêm gan B (3 lần)
e. Bệnh đậu mùa phải được chích vào hoặc sau sinh nhật 1 tuổi
f. Mẫu Đơn TB Risk Assessment for School Entry Form của Sở Y Tế Quận Hạt Santa Clara do bác sĩ gia
đình hoàn tất trong vòng 12 tháng trước ngày ghi danh nhập học.

___

4. Khám sức khỏe tổng quát (các em phải được khám sức khỏe tổng quát sau ngày 1 tháng 3 năm 2018).
5. Khám răng (các em phải được khám răng sau ngày 1 tháng 8 năm 2017).

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.
Điều lệ của Học Khu quy định các em phải được khám sức khỏe không quá sáu tháng trước khi nhập học mẫu giáo (sau ngày 1 tháng 3 năm
2018). Mẫu giấy báo cáo của bác sĩ có kèm theo trong tài liệu 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.
Ghi danh nhập học mẫu giáo sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 2018. Phụ huynh của các em lớp TK cần phải điền đơn xin học lớp TK rồi
nộp lại cho Văn Phòng Học Khu. Mọi thắc mắc, xin quý vị liên lạc Văn Phòng Xin Chuyển Trường của Học Khu Oak Grove tại số điện
thoại (408) 227-8300, số chuyển tiếp 100208.
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