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(Vietnamese assistance, if needed)

CHƯƠNG TRÌNG SONG NGỮ ANH-VIỆT
̉ HỌ C TERRACE
tại TRƯỜ NG TIÊU
2018-2019 GHI DANH TRƯỚ C CHO LỚ P PRE-K & KINDERGARTEN
Thờ i gian Ghi Danh Trướ c cho Pre-K và Kindergarten sẽ đượ c diễn ra và o
ngày 7, Tháng Năm đến ngà y 1 Tháng Sáu, 2018
 (PK)-Con củ a qui ́ vi ̣ đã đượ c 4 tuổi trong hoặc trướ c ngà y 1, Tháng 9, 2018.
 (K)-Con củ a qui ́ vi ̣ đã đượ c 5 tuổi trong hoặc trướ c ngà y 1, Tháng 9, 2018.
 Phải cư ngụ trong Khu Họ c Chánh Spring Branch.
Cần phải mang theo giấy tờ chứ ng minh điạ chi ̉ lú c ghi danh.
Khi đến Ghi Danh, qui ́ vi ̣ nhớ mang theo nhữ ng giấy tờ cần thiết sau đây:
Giấy Khai Sinh (bản gốc)
Giấy An Sinh Xã Hộ i (bản gốc)
Bản Ghi Chép Chi ́ch Ngừ a
Thẻ Căn Cướ c có hình Phụ Huynh
Giấy Chứ ng Minh Điạ Chi ̉ hiện tại*
*Nhớ mang theo giấy thế chấp nhà, biên lai thuế cho khu vự c Spring Branch hoặc giấy tờ thuê Nhà/Chung Cư,
có tên củ a qui ́ vi ̣ và con em đi ́nh kè m trong danh trú CÙ NG mộ t hóa đơn vật dụ ng của nhà cử a.
Chỉcó Phụ Huynh hoặ c ngườ i giá m hộ hợ p phá p đượ c quyền ghi danh cho con em của mình.
(mà không phải là Ông Bà , Cô/Dì, Chú/Bá c hay bạ n bè)
Qui ́ Vi ̣ PHẢ I trở lại trườ ng và o Tháng Tám để hoàn tât́ hồ sơ ghi danh cho con em.
Qui ́ vi ̣ sẽ nhận đượ c thư nhắc nhở và o giữ a Tháng Bảy để hoàn tât́ nhữ ng thủ tụ c cần thiêt́ cò n lại cho hồ sơ
ghi danh, và nhữ ng thông tin ấy sẽ đượ c sẵn sàng qua trự c tuyến và o ngà y 1, Tháng 8, 2018.
Mong qui ́ vi ̣ hãy lấy Giờ Hẹn Ghi Danh vào tuần đầu tiên củ a Tháng 8 và mang theo mẫu đơn đã in ra khi ghi
danh qua trự c tuyến.
Niên Họ c sẽ đượ c bắt đầu và o Thứ Năm, ngày 16 tháng 8, năm 2018
Nếu có thắc mắc gì, xin qui ́ vi ̣ liên lạc Cô Nita Flores, Hộ Ti ̣ch Viên (sẽ có ngườ i Việt trợ giúp nêú cần thiêt́ )
qua số điện thoại 713-251-7200 hoặc nita.flores@springbranchisd.com

