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Online Registration for new 
kindergartners is now open! 
Who:  Parents or guardians of rising kindergartners— children 

who will be five years old on or before September 1, 2021. 

What:  Register your child for the 2021-22 school year in an easy, 
two-step process. 

When:  April 6 to May 28 (Online registration begins April 6, and 
local school registration appointments will be available from 
April 12 to May 28.) 

Why:  Completing online registration will help us be ready to 
welcome your kindergartner and make sure your child 
is eligible for summer enrichment activities. 

How:  Much of the registration process, including the 
uploading of documents needed for registration, will 
be completed online. Most document attachments 
(PDF, JPG, DOC, PNG, etc.) are compatible. The file-
size limit is 2 MB.  

Where: Step 1—Complete online registration on the 
GCPS website, starting Tuesday, April 6. 
(http://bit.ly/GCPS21Kregis) 

  Step 2—Between April 12 and May 28, schedule an 
appointment with your child’s new school to verify 
information, complete a kindergarten readiness 
profile, pick up materials to help prepare your child 
for school, and learn about exciting summer 
enrichment opportunities for your new kindergartner! 
Check the website of your child’s new school to learn 
more. If you’re not sure which school your child will 
attend, go to “Find My School” on the district website.

You should begin online registration now, even if your child’s health records are not up to date.  
Be sure to complete your child’s health screening and immunizations with  
the Health Department or your physician before school starts on August 4.

What You Need for Online Registration 
• An official document showing proof of birth date. Examples 

include an original birth certificate or birth registration, an official 
state or federal form with date of birth, or passport. Parents can 
order a birth certificate for a child born in Georgia through the 
state’s ROVER service for a fee. http://gta.georgia.gov/rover  

• Proof of residency in attendance zone. The school requires 
proof of residency, which may be verified by presenting a current 
utility bill (excluding telephone bills) AND one of the following 
documents: a non-contingent sales contract, current lease/rental 
agreement, most recent income tax return, current paycheck stub, 
current residential property tax statement or bill, current warranty 
or quitclaim deed, current home purchase agreement, or current 
homeowner’s insurance policy. Documents presented for 
residency verification must include the same address as the 
accompanying utility bill. An exception: A deed without an  
address is acceptable if accompanied by two utility bills  
(excluding telephone bills) with same address in the attendance 
zone. A contingency contract is not acceptable. If you live with  
a friend or family member and need information about verifying 
your residency, call your local school. 

• A Georgia certificate of immunization. By state law, a valid 
Georgia Certificate of Immunization (Department of Public Health 
Form #3231) or a notarized Affidavit of Religious Exemption 
(Department of Public Health Form #2208, available from the 
school) is required for enrollment. The certificate of immunization 
must be completed by the health department or your healthcare 
provider. A valid Form #3231 must be marked with either “Date of 
Expiration” or as “Complete for School Attendance.” (A certificate 
marked with a “Date of Expiration” expires on the date indicated.  

A current certificate must be submitted within 30 days of 
expiration.) A medical exemption, if applicable, should be noted on 
Form #3231 with a current date of expiration.  

• Evidence of Vision, Hearing, Dental, and Nutrition Screening 
obtained in the past year. This information should be on a current 
Georgia Form #3300 (rev. 2013), available from the health 
department or your physician and dentist and dated within the 
last 12 months. Letters from appropriate healthcare professionals 
and out-of-state certificates are acceptable, if completed within 
the last 12 months and stapled to the state form. 

• Proof of authorized person to enroll. The following people are 
authorized to enroll students: parent (natural or adoptive), legal 
guardian, grandparent with a properly executed power of 
attorney for the care of a minor child, kinship caregiver with a 
properly executed Kinship Caregiver Affidavit, or foster parent 
appointed by a state agency. 

• A photo ID. The person enrolling a student should present 
proper identification. This identification may include a driver’s 
license, a state identification card, a passport, or other official 
photo identification, such as an ID card obtained through an 
official government agency or consulate. During online 
registration, the photo ID uploaded in Step 1 should match the 
person who conducts Step 2 of the enrollment process. 

• The child’s social security number. State law  
requires that schools ask for this number at the time  
of enrollment. However, students will be enrolled,  
even if the number is not provided. 
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¡Ya está disponible la matrícula 
en línea para los alumnos que 

entran a kindergarten! 
Para:          Los padres de familia o tutores de los futuros alumnos de 

kindergarten — los niños que van a cumplir cinco años el o antes 
del 1 de septiembre de 2021. 

Qué:  Matricule a su niño para el año lectivo 2021-22 con un proceso 
fácil de dos pasos. 

Cuando:    Del 6 de abril al 28 de mayo (la inscripción en línea comienza el 6 
de abril, y las citas para la matrícula en la escuela local estarán 
disponibles del 12 de abril al 28 de mayo). 

Por qué:    Al hacer la inscripción en línea nos ayuda a que podamos darle la 
bienvenida a su niño de kindergarten y nos permitirá asegurarnos 
de que sea elegible para las actividades de enriquecimiento 
durante el verano. 

Cómo:  La mayoría del proceso de inscripción será en línea incluido el subir 
electrónicamente los documentos necesarios para la matrícula. La 
mayoría de los documentos para anexar (PDF, JPG, DOC, PNG, 
etc.) son compatibles. El tamaño máximo del archivo es de 2 MB.  

En dónde:    Primer paso— A partir del martes 6 de abril complete la 
inscripción en línea en el sitio web de las Escuelas Públicas 
del Condado de Gwinnett (http://bit.ly/GCPS21Kregis). 

  Segundo paso— Haga una cita en la escuela de su niño 
entre el 12 de abril y el 28 de mayo para verificar la 
información, complete el perfil sobre la preparación para 
kindergarten, recoja los materiales para que le ayude a su 
niño a alistarse para la escuela y aprenda sobre las 
¡emocionantes oportunidades de enriquecimiento durante el 
verano para su futuro alumno de kindergarten! Para más 
información visite el sitio web de la escuela de su niño. Si 
no está seguro de cual escuela le corresponde a su niño 
vaya al sitio web del distrito y entre a “Find My School”.

Usted debe empezar a hacer la inscripción en línea desde ahora, incluso si los registros de salud de su niño no están al día.  
Antes de iniciar la escuela el día 4 de agosto, asegúrese de hacerle a su niño las valoraciones de salud y de  

vacunación ya sea en el departamento de salud o donde el doctor.

 Lo que se necesita para la matrícula en línea
• Un documento oficial que compruebe la fecha de nacimiento del niño. 

Por ejemplo, la partida/acta de nacimiento original, el registro de 
nacimiento, el pasaporte, o un documento oficial de agencias estatales o 
federales que incluya la fecha de nacimiento. Los padres pueden pagar una 
tarifa y solicitar el Acta/Certificado de Nacimiento de un niño nacido en 
Georgia a través del servicio estatal ROVER. http://gta.georgia.gov/rover    

• Un comprobante indicando que vive en el área correspondiente a la 
escuela. La escuela requiere un comprobante de que usted vive en el 
área que pertenece a esa escuela. Usted debe presentar un recibo de 
agua, luz o gas (no se aceptan recibos de teléfono), junto con uno de los 
siguientes documentos: un contrato de propiedad final sin cláusulas de 
contingencia o condiciones de compraventa, un contrato de 
arrendamiento/alquiler o la escritura legal de la propiedad, su declaración 
de impuestos más reciente, un comprobante de su nómina o sueldo más 
reciente, declaración o factura reciente de impuestos sobre su propiedad, 
escritura de propiedad con garantía o de transferencia de propiedad 
vigentes, acuerdo de compraventa actual de la propiedad, o la póliza 
actual de seguro para propietarios. Los documentos que se presenten 
para verificar su domicilio deben incluir la misma dirección que se 
encuentra en los recibos de las cuentas de servicios públicos (gas, agua y 
luz). Excepción: Una escritura legal de propiedad sin dirección se puede 
aceptar si se acompaña de dos recibos de las cuentas de servicios 
públicos (excluyendo los recibos de las cuentas de teléfono) con la misma 
dirección que se encuentre en la zona de asistencia escolar. No se 
aceptan los contratos con cláusulas de contingencia o condiciones de 
compraventa de una propiedad. Llame a su escuela local si reside con 
amistades o familiares y necesita información acerca de la manera en 
cómo comprobar que vive en el área que le corresponde a la escuela. 

• Un certificado de vacunas del Estado de Georgia.  Para poder 
matricular a los niños, la ley estatal requiere que se presente un 
certificado válido de vacunas (Formulario # 3231) o un afidávit de 
exención por razones religiosas (Formulario #2208, disponible en la 
escuela). El departamento de salud o su médico privado debe llenar el 
certificado de vacunas. El formulario válido # 3231 debe tener ya sea la 
“fecha de vencimiento” o indicar que está “completo para la asistencia 

escolar”. (Un certificado que está marcado con “fecha de vencimiento” 
se vence en la fecha ahí indicada. Se debe entregar un certificado 
actualizado 30 días antes de la fecha de vencimiento). Si es aplicable 
una exención médica, esta debe indicarse en el formulario # 3231 con 
una fecha de vencimiento al día. 

• Comprobante de que en el último año ha tenido un examen dental, de 
la vista, la audición y de nutrición. Esta información se debe presentar 
usando el formulario actualizado y oficial de Georgia #3300 (revisión del 
2013), disponible en el departamento de salud, o en la oficina de su 
médico y dentista, y debe tener una fecha dentro de los últimos 12 meses. 
Se aceptarán cartas provenientes de profesionales de salud autorizados, 
como también certificados provenientes de otros estados de los Estados 
Unidos, si éstos se han otorgado durante el último año y si se adjuntan al 
formulario estatal. 

• Comprobante de identidad de la persona autorizada para hacer la 
matricula. Las siguientes personas están autorizadas para matricular 
estudiantes: el padre (por nacimiento o adoptivo), el tutor legal, el abuelo 
con un poder notarial ejecutado correctamente para el cuidado de un 
menor de edad, un tutor con un afidávit de tutela por consanguinidad 
ejecutado correctamente, o los padres de crianza temporal nombrados 
por una agencia estatal. 

• Una identificación con foto. La persona que acompaña al niño a la 
matrícula debe presentar una identificación apropiada. Esta identificación 
puede incluir una licencia de conducir, una tarjeta estatal de identificación, 
un pasaporte, u otra identificación oficial con foto, tal como una tarjeta de 
identificación expedida por una agencia gubernamental oficial o un 
consulado. Durante la matrícula en línea la identificación con foto que suba 
en el primer paso debe coincidir con la de la persona que realiza el 
proceso de matrícula en el segundo paso.  

• El número de seguro social del estudiante. La ley estatal 
exige que las escuelas pidan este número al momento de 
matricular a un niño. Sin embargo, se le permitirá matricular al 
estudiante, aunque no se provea un número de seguro social.
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幼儿园新生在线注册 

现在开放啦! 
何人:  幼儿园新生—2021年9月1日或之前满5岁的儿童的家长或

监护人。 

何事:  用简单、两个步骤的方法为您的孩子为2021-22学年注

册。 

何时:  4月6日至5月28日(在线注册从4月6日开始，当地学校注册

预约从4月12日至5月28日提供)。 

为何:  完成在线注册将帮助我们准备好欢迎您的幼儿园学

生，并确保您的孩子有资格参加暑期充实活动。 

如何:  大部分注册过程，包括注册所需文件的上传，都将在

网上完成。大多数文档附件（PDF、JPG、DOC、PNG

等）都是兼容的。文件大小限制为2 MB。  

何处:  步骤 1—从4月6日开始，在GCPS网站 

(http://bit.ly/GCPS21Kregis)完成在线注册。  

  步骤 2—在4月12日和5月28日之间，和您孩子的新学

校安排预约，以核实信息，完成幼儿园准备就绪状

况，领取材料帮助孩子准备上学，并了解有关您的幼

儿园新生令人兴奋的暑期充实机会！查看您孩子新学

校的网站以了解更多的信息。如果您不确定您的孩子

上哪个学校，请到学区网站的 “School Locator”  

（“找我的学校”）。

您现在应该开始在线注册，即使您孩子的健康记录不是最新的。 
在 8 月 4 日开学前，一定要在卫生部门或您的医生那里完成您孩子的健康筛查和免疫接种。

在线报名需要什么 

• 正式官方文件证明出生日期：这些包括出生证原件，或表明出生

日期的州政府或联邦政府官方证件，或者护照。在乔治亚州出生

的孩子，家长也可以付费通过乔治亚州ROVER服务索取出生证 

http://gta.georgia.gov/rover  

• 居住在就学区的证明：您为孩子注册时，学校会要求您出示居住

证明。比如近期的水电费账单等（不包括电话账单）以及以下所

列的任何一个文件：无附加条款的买房契约，有效租赁合约，最

近一次的报税单，目前薪水存底单，目前房产税单，所属房屋产

权证明或房产证，有效购房合约，或所居住房屋保险单。无论以

上哪一样证明必须和水电费账单是同一个地址。有一种例外：那

就是如果房产证没有地址，那么这张房产证必须与有两份同一地

址的水电账单（不包括电话单）一起来证明您居住在该学区内。

我们不接受带附加条件的临时买房合约。如果您与朋友或者亲戚

住一起，而想了解如何出示您的居所证明，请给当地学校打电话

询问。 

• 乔治亚州免疫证明：乔治亚州法律规定，学生入学必须持有有效

免疫证明（公共卫生局3231表格）或者出示由于宗教原因免除疫

苗注射的公证书（公共卫生局2208表格，可从学校取得）。免疫

证书必须由健康卫生部或者您的医生填写完成。有效的3231表格

必须标注“到期日”或写有“为入学所用”的字样（标注“到期日”的证

书于该日失效。现行有效的3231表格必须在到期前三十天之内呈

交。）免除疫苗注射(如适用)应在3231表格上面说明并标注到期

日。  

• 最近一年的视力，听力，牙齿和营养状态的检查证明: 这些信息均

应该填写在乔治亚州3300表格上(2013年修正)，此表格可以从当

地卫生健康部门或家庭医生和牙医那里取得，日期必须是最近一

年内。如果所持表格或信件是出自于其他合法医疗人员或来自外

州，只要它们是在过去的12个月内填写，并且与3300表格装订在

一起的，也可以被接受。 

• 监护权证明。如下人员是学生注册的监护人：父母（亲生或养父

母）、法定监护人、有照顾未成年儿童正确执行委托书的祖父

母、有正确执行亲属关系看护人书面陈述的亲属关系看护人或由

国家机关指定的养父母。 

• 带有照片的身份证明。带孩子来校注册的家长必须出示合法的身

份证明。这些包括驾驶执照，州颁发的身份卡，护照，或者其他

带有照片的正式的身份证明，例如政府官员或外交领馆颁发的身

份卡等。在线注册时，步骤1中上传的带有照片的身份证明应与注

册过程中执行步骤2的人员相符合。 

• 孩子的社会安全号码: 乔治亚州法律规定学校在学生注册时要求学

生的社会安全号码。不过，即使没有这个号码，学生仍然可以注

册。 
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올 가을 킨더가든에 입학하는 학생들을 

위한 온라인 등록이 시작되었습니다! 

대상:  2021년 9월 1일이나 그 전에 만 5세가 되는, 올 가을에 

킨더가든에 진학하는 자녀를 두신 부모님 또는 보호자. 

하실 일:  간편한 2 단계 절차를 통한 자녀의 2021-22 학사연도 

킨더가든 등록. 

기간:  4월 6일부터 5월 28일까지(온라인 등록은 4월 6일에 

시작되며 학교별 등록 예약은 4월 12일부터 5월 28일까지 

가능합니다.) 

이유:    온라인 등록을 하시면 개학시 학교측이 자녀를  

              맞이할 준비를 할 수 있으며 자녀가 여름 강화 활동   

              (summer enrichment activities) 에 참여할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

어디에서: 1단계 – 다음 GCPS 웹사이트에서 4월 6일, 화요일부터 

시작되는 온라인 등록을 마치십시오. 

(http://bit.ly/GCPS21Kregis) 

   2단계 – 4월 12일에서 5월 28일 사이, 정보 확인, 

킨더가든 준비용 프로파일 작성, 진학 준비를 돕는 자료 

픽업및 신나는 여름 강화 활동 관련 정보를 얻도록 자녀가 

다니게 될 학교와 약속을 잡으십시오! 학교 웹사이트에서 

자세한 내용을 확인 하십시오. 자녀가 다니게 될 학교를 

모르시면, 다음을 클릭하신 후 주소를 입력하십시오:  

“School Locator” 

 

자녀의 건강 기록에 최근 정보가 업데이트 되지 않았더라도 온라인 등록은 지금 시작하셔야 합니다.                                                                            

8 월 4 일 개학 전 보건소나 주치의를 통해 자녀의 건강 검사와 예방접종을 마치십시오. 

온라인 등록에 필요한 서류 

• 출생일을 증명할  공식 서류.  예를 들어 출생 증명서(birth 

certificate) 또는 출생 등록서(birth registration)원본, 또는  출생일이 

기재된 기타 주 정부/연방정부 정식 문건 또는 여권.(소정의 

비용으로 조지아주의 ROVER 서비스를 통해 조지아에서 출생한 

자녀의 출생 증명서를 주문하실 수 있음.) 

(http://gta.georgia.gov/rover) 

• 해당 학교 구역 거주 증명 서류.  최근 유틸리티 고지서(전화 요금 

고지서 제외)와 다음 중 하나를 제시해야 함: 확정된 주택매매 

계약서(non-contingent sales contract), 현재 임대/대여 동의서 

(lease/rental agreement), 가장 최근 소득세 신고 서류(income tax 

return), 현재 급료 지급명세서(paycheck stub), 현재 주거용 재산세 

(residential property tax) 청구서나 명세서, 현재 보증 증서(warranty 

deed)나 큇 클래임 디드(quitclaim deed), 현재 주택 구입 동의서 

(current home purchase agreement) 또는 현재 주택 소유자 보험    

증서 (homeowner’s insurance policy). 이러한 서류에는 반드시 

유틸리티 고지서에 기재된 것과 동일한 주소가 들어있어야 합니다.       

예외: 해당 학교 지역 내 동일한 주소가 적힌 2개의 공과금 

고지서(전화요금 고지서 제외)를 제시할 경우 주소가 명시되지 않은 

증서(deed)를 허용합니다. 조건부 계약서(contingency contract)는   

인정되지 않으며 가족이나 친구 집에서 살고 계셔서 거주지 입증에 

관한 서류가 필요하시면  등록할 학교에 문의하십시오. (카운티 내   

초등 학교 전화번호 목록은 교육구 웹사이트에서 보실 수 있음.) 

   조지아주 예방접종 증명서.  조지아법에 의해, 등록시 유효한 

조지아 예방 접종 증명서(공공 보건부 서식 #3231) 또는 공증을 

필한  종교적 사유의 예방접종 면제서(학교에 비치된 공공 보건부 

서식 #2208)를 요구합니다. 예방 접종 증명서는 반드시 

보건부(health department)나 귀하의 주치의가 작성하여야 하며 

서식 #3231은 “등교에 필요한 접종을 마침”  또는  “접종 

만기일(Date of Expiration)” 중 하나에 표시된 것이어야 유효한 

것으로 간주합니다.   

(“접종 만기일” 에 표시된 증명서의 경우 표시된 날짜에 증명서가 

만기되며 반드시 만기일 30일 내에 현재 증명서를 제출하여야 함). 

의료상의  면제에 관한 사항은, 해당된다면, 현 만기일과 함께 서식  

#3231에 기재되어야 합니다.            

    전 년도 시력, 청력, 치과 및 영양 검사 증명.  보건소나 귀하의 

주치의와 담당 치과의가 12개월 이내에 조지아주 서식 #3300(2013년 

개정됨)에 작성된 것이어야 합니다. 타당한 의료 담당자의  편지나 

타주에서 발행된 증명서도 최근 12개월 내에 작성되고 조지아 주 

서식에 첨부된 것이면 인정합니다.  

    등록을 허락받았음을 증명하는 서류.  학생을 등록할 수 있는 

성인은 다음과 같습니다: 부모(친부모나 양부모), 법적 후견인, 미성년 

아동 양육을 위임받았음을 증명하고자 발행된 적합한 위임장을 지닌 

조부, 적합하게 발행된 친족 양육자  진술서(Kinship Caregiver 

Affidavit)를  지닌 친족 양육자, 또는 주정부 기관이 지정한 수양부모 

(foster parent). 

    사진이 부착된 신분증명.  학생을 등록하는 어른은 적합한 신분 

증명을 제시해야 합니다. 이러한 신분 증명에는 운전 면허증, 주에서 

발급한 신분증명 카드, 여권, 또는 공식 정부 기관이나 영사관을 통해 

획득한 신분 증명 카드 등 사진이 부착된 기타 공식 신분 증명서가 

포함됩니다. 온라인 등록 1단계에서 업로드한  사진이 부착된 

신분증명과 2단계에서 등록을 하는 사람이 일치해야 합니다.  

    자녀의 소셜 시큐리티 번호(social security number). 조지아 

주법은 등록시 학교측이 소셜 시큐리티 번호를 묻도록 요구하지만 

번호 제공 없이도 자녀를 학교에 등록 하실 수 있습니다.

 

Gwinnett County Public Schools • 437 Old Peachtree Road, NW • Suwanee, GA 30024 • 678-301-6000 • www.gcpsk12.org 

http://bit.ly/GCPS21Kregis
https://apps.gwinnett.k12.ga.us/locator/Eligibility.aspx?Page=School
http://www.gcpsk12.org/


 

2021 Kindergarten Registration Flyer - Vietnamese  Current 3/21 

Đăng ký trực tuyến cho trẻ 
mẫu giáo mới đã được mở! 

 
Ai:   Cha mẹ hoặc người giám hộ của những trẻ mẫu giáo 

đang lên— những đứa trẻ sẽ được năm tuổi vào hoặc 

trước ngày 1 tháng 9 năm 2021. 

Nội dung: Đăng ký cho con bạn vào năm học 2021-22 trong một 

quy trình dễ dàng gồm hai bước. 

Thời gian: Ngày 6 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5 (Đăng ký trực 

tuyến bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 và các cuộc hẹn đăng 

ký trường địa phương sẽ có sẵn từ ngày 12 tháng 4 đến 

ngày 28 tháng 5.) 

Lý do:   Việc hoàn tất đăng ký trực tuyến sẽ giúp chúng tôi sẵn 

sàng chào đón con bạn đi học mẫu giáo và đảm bảo con 

bạn đủ điều kiện tham gia các hoạt động bổ túc trong 

mùa hè. 

Cách thức: Phần lớn quy trình đăng ký, bao gồm cả việc tải lên các 

tài liệu cần thiết để đăng ký, sẽ được hoàn tất trực 

tuyến. Hầu hết các tệp đính kèm tài liệu (PDF, JPG, 

DOC, PNG, v.v.) đều tương thích. Giới hạn kích thước 

tệp là 2 MB. 

Ở đâu:   Bước 1 — Hoàn tất đăng ký trực tuyến trên trang web 

GCPS, bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 6 tháng 4. 

(http://bit.ly/GCPS21Kregis) 

  Bước 2 — Trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 4 

đến ngày 28 tháng 5, hãy lên lịch hẹn với trường học 

mới của con bạn để xác minh thông tin, hoàn thành hồ sơ 

sẵn sàng đi học mẫu giáo, chọn tài liệu để giúp chuẩn bị 

cho con bạn đi học và tìm hiểu về các cơ hội bổ sung vào 

mùa hè thú vị cho trẻ mẫu giáo mới của bạn ! Kiểm tra 

trang web của trường học mới của con bạn để tìm hiểu 

thêm. Nếu bạn không chắc con mình sẽ theo học trường 

nào, hãy truy cập “Tìm trường của tôi” trên trang web của 

khu học. 

 

Bạn nên bắt đầu đăng ký trực tuyến ngay bây giờ, ngay cả khi hồ sơ sức khỏe của con bạn không được cập nhật. 

Hãy nhớ hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe và chủng ngừa của con bạn với Bộ Y 

 tế hoặc bác sĩ của bạn trước khi trường học bắt đầu vào ngày 4 tháng 8. 

 

Những gì bạn cần để đăng ký trực tuyến 

• Các văn bản chính thức xác nhận ngày tháng năm sinh. Ví dụ như 
bản gốc giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký ngày sinh, các đơn chính thức 

của tiểu bang hay liên bang có ngày tháng năm sinh, hoặc sổ thông hành. 

Phụ huynh có thể yêu cầu giấy khai sinh cho trẻ sinh tại Georgia thông 
qua dịch vụ ROVER của tiểu bang có tính lệ phí. 

(http://gta.georgia.gov/rover). 

• Giấy xác nhận thường trú tại khu vực nhập học theo tuyến. Nhà 

trường yêu cầu bằng chứng về việc thường trú tại khu vực nhập học theo 

tuyến. Quí vị phải xuất trình hóa đơn dịch vụ tiện ích (không tính hóa 
đơn điện thoại) VÀ một trong các giấy tờ sau: hợp đồng mua nhà chính 

thức, hợp đồng thuê nhà, hồ sơ hoàn thuế thu nhập gần đây nhất, phiếu 

trả lương hiện hành, hóa đơn hay giấy thuế đất ngụ cư hiện hành, chứng 
thư bảo đảm quyền sở hữu hiện hành hay khế ước chuyển nhượng quyền 

lợi hiện hành, hợp đồng mua nhà hiện hành, hay giấy báo hiểm chủ sở 

hữu nhà hiện hành. Giấy này phải bao gồm địa chỉ giống với hóa đơn 
dịch vụ tiện ích đi kèm. Trường hợp ngoại lệ: Một hợp đồng không có 

địa chỉ có thể được chấp nhận nếu đi kèm hai hóa đơn dịch vụ tiện ích 

(không tính hóa đơn điện thoại) với cùng địa chỉ trong khu vực nhập học 
theo tuyến. Hợp đồng mua bán nhà chưa chính thức sẽ không được chấp 

nhận. Nếu quí vị sinh sống cùng với bạn bè hay người thân trong gia 

đình và cần biết thông tin về việc xác nhận địa chỉ hiện tại của quí vị, 
liên hệ với nhà trường.  

 

• Giấy chứng nhận tiêm chủng Georgia. Theo luật tiểu bang, Giấy 

chứng nhận hợp lệ Georgia tiêm chủng (Sở Công Form Health # 3231) 
hoặc một Affidavit công chứng Miễn Tôn giáo (Sở Mẫu sức khỏe cộng 

đồng # 2208, có sẵn từ trường) là yêu cầu ghi danh. Giấy chứng nhận 

chích ngừa phải do phòng y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị 
điền đầy đủ. Một mẫu hợp lệ số 3231 phải được đánh dấu bằng "Ngày 

hết hạn" hoặc "Hoàn tất Trường học" (Chứng chỉ được đánh dấu bằng 

"Ngày hết hạn" hết hạn vào ngày được chỉ định. Chứng chỉ hiện tại phải 
được nộp trong vòng 30 ngày hết hạn). Một trường hợp miễn trừ y tế, 

nếu áp dụng, phải được lưu ý trong Mẫu # 3231 với ngày hết hạn. 

• Giấy chứng nhận tiêm chủng Georgia. Theo luật tiểu bang, Giấy 

chứng nhận hợp lệ Georgia tiêm chủng (Sở Công Form Health # 3231) 

hoặc một Affidavit công chứng Miễn Tôn giáo (Sở Mẫu sức khỏe cộng 
đồng # 2208, có sẵn từ trường) là yêu cầu ghi danh. Giấy chứng nhận 

chích ngừa phải do phòng y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị 

điền đầy đủ. Một mẫu hợp lệ số 3231 phải được đánh dấu bằng "Ngày 
hết hạn" hoặc "Hoàn tất Trường học" (Chứng chỉ được đánh dấu bằng 

"Ngày hết hạn" hết hạn vào ngày được chỉ định. Chứng chỉ hiện tại phải 

được nộp trong vòng 30 ngày hết hạn). Một trường hợp miễn trừ y tế, 
nếu áp dụng, phải được lưu ý trong Mẫu # 3231 với ngày hết hạn. 

 

• Bằng chứng về tầm nhìn, thính giác, nha khoa, và sàng lọc dinh 

dưỡng được thực hiện trong năm qua. Thông tin này phải có trên Mẫu 

Georgia hiện tại # 3300 (rev. 2013), có sẵn từ sở y tế hoặc bác sĩ và nha 

sĩ của bạn và được ghi trong vòng 12 tháng qua. Thư từ các chuyên gia 

chăm sóc sức khoẻ thích hợp và giấy chứng nhận ngoài tiểu bang có thể 

chấp nhận được, nếu hoàn thành trong vòng 12 tháng qua và đóng dấu 

vào mẫu đơn của tiểu bang 

• Giấy tờ tùy thân có ảnh. Người ghi danh học sinh phải xuất trình giấy tờ 

tùy thân thích hợp. Giấy tờ tùy thân này có thể bao gồm bằng lái xe, thẻ 

căn cước tiểu bang, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh chính thức 

khác, chẳng hạn như thẻ căn cước nhận được thông qua cơ quan chính 

phủ hoặc lãnh sự quán chính thức. Trong quá trình đăng ký trực tuyến, 

giấy tờ tùy thân có ảnh được tải lên ở Bước 1 phải khớp với người thực 

hiện Bước 2 của quy trình đăng ký. 

• Số an sinh xã hội của đứa trẻ. Luật tiểu bang yêu cầu các trường phải 

xin số này tại thời điểm ghi danh. Tuy nhiên, học sinh sẽ được ghi danh, 

ngay cả khi số lượng không được cung cấp.  
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