
VIETNAMESE 

Các Tài liệu Cần Thiết đối với Chương Trình Mẫu Giáo Bé 

Do tình hình dịch Covid-19, khung thời gian ghi danh đã được sửa đổi thành quy trình đăng ký trực tuyến 
cho đến khi các trường mở cửa trở lại. Tất cả các tài liệu hiện được chấp nhận dưới dạng điện tử. Quý vị 
có thể gửi tất cả tài liệu qua email cho người được chỉ định đăng ký của trường quý vị. Nếu quý vị không 
chắc người được chỉ định đăng ký của trường mình là ai, vui lòng liên hệ với trường địa phương của quý 
vị. 

• Giấy Chứng Sinh (Con quý vị phải được bốn tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 năm 2020) 
Giấy khai sinh gốc được chứng nhận, Hồ Sơ Bệnh Viện Khi Sinh, Thẻ Xanh, Thẻ Hồng hoặc Thẻ I-
94 Liên Bang; hoặc hộ chiếu của trẻ (Không chấp nhận bản sao của các tài liệu này). 

• Giấy chứng minh quyền giám hộ hợp pháp (Nếu có) 
Chỉ bắt buộc nếu tên của quý vị không có trên giấy khai sinh của trẻ. 

• Giấy tờ chứng minh nhận dạng của Phụ Huynh/Người Giám Hộ 
ID có ảnh hợp lệ do tiểu bang hoặc chính phủ cấp, ví dụ như một giấy phép Lái Xe của tiểu bang 
Georgia, hoặc một ID hộ chiếu Hoa Kỳ hợp lệ. 

• Giấy Chứng Minh Cư Trú Tại Georgia của Phụ Huynh/Người Giám Hộ* 
Hợp đồng thế chấp hoặc cho thuê/thuê đứng tên quý vị, HOẶC hóa đơn điện, ga hoặc nước đứng 
tên quý vị, không chấp nhận hóa đơn truyền hình cáp và điện thoại. 

* Học sinh sống với phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của họ, nhưng cư trú tại nhà của một 
người lớn khác và đang muốn ghi danh vào trường học của Quận DeKalb, phải hoàn thành mẫu giấy Bản 
Khai Cư Trú. 

Vui Lòng Lưu Ý: Trong thời gian đóng cửa do dịch COVID-19 này, các gia đình yêu cầu Bản Khai Cư 
Trú có thể hoàn thành và tải mẫu đơn lên theo các hướng dẫn sau: 

1. Phụ Huynh/Người Giám Hộ phải hoàn thành trang 2 & 3 của mẫu giấy và có công chứng. 

2. Chủ nhà phải điền và ký tên vào trang 4 của mẫu giấy. Trang 4 KHÔNG cần phải ký trước sự có 
mặt của nhân viên nhà trường. 

3. Trang 5 KHÔNG cần phải hoàn thành vào lúc này. 

4. Gửi mẫu giấy đã hoàn thành (và tất cả các tài liệu cần thiết khác để chứng minh cư trú) qua email 
cho người được chỉ định của nhà trường. Nếu quý vị không chắc người được chỉ định của trường là 
ai, vui lòng liên hệ với nhà trường. 

Do tình hình dịch COVID-19, khung thời gian ghi danh đã được sửa đổi để chấp nhận tất cả các tài 
liệu dưới dạng điện tử cho đến khi các trường mở cửa trở lại. 

• Thẻ An Sinh Xã Hội HOẶC “Giấy Miễn Trừ” bản gốc của trẻ 
Giấy miễn trừ sẽ được cung cấp cho quý vị trong giai đoạn đăng ký nếu cần. 

• Thẻ Peachcare, thẻ Medicaid, thẻ bảo hiểm y tế, Thẻ EBT (tem phiếu thực phẩm) và/hoặc 
TANF của trẻ (Nếu có) 

• Chứng Nhận Tiêm Chủng (3231) 

• Chứng Nhận Khám Sàng Lọc Thị Giác, Thính Giác, Dinh Dưỡng và Nha Khoa (3300) 

• Do tình hình dịch COVID-19, phụ huynh/người giám hộ có 30 ngày để nộp tài liệu 3231 và 90 
ngày để nộp tài liệu 3300 bằng cách gửi email cho người được chỉ định của nhà trường. 

Việc chỉ định suất học Mẫu Giáo Bé phụ thuộc vào việc xác minh các tài liệu bắt buộc. 


