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Các tài liệu sau đây có thể được tải lên trong quá trình đăng ký 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 MG. 

Lưu ý: Nếu tài liệu không có sẵn tại thời điểm đăng ký, bạn có thể cung cấp các tài liệu 
này vào một ngày sau đó. 

• Hai tài liệu Chứng minh cư trú - Một hóa đơn tiện ích hiện tại, ngoại trừ hóa đơn điện 
thoại, cộng với một tài liệu khác có cùng địa chỉ.

• Xác nhận sinh - Giấy khai sinh của học sinh, Hộ chiếu vv
• Giấy chứng nhận tiêm chủng Georgia (Mẫu Georgia # 3231)
• Bằng chứng về tầm nhìn, thính giác, nha khoa và sàng lọc dinh dưỡng thu được trong 

năm qua (Mẫu Georgia hiện tại # 3300-Rev.2013)
• Bằng chứng về người được ủy quyền đăng ký - Điều này chỉ bắt buộc đối với Cha mẹ 

không sinh
• ID ảnh cho người lớn đăng ký trẻ em
• Số an sinh xã hội của trẻ con - Học sinh sẽ được ghi danh, ngay cả khi số này không 

được cung cấp. 
• Thẻ / Bảng điểm Báo cáo không phải là GCPS
• Hồ sơ kỷ luật không phải là GCPS
• Mẫu Rút của trường trước

Cách tải lên tài liệu trong khi hoàn thành Đăng ký trực tuyến 

1. Để tải tài liệu lên phần Tài liệu (Documents) đăng ký, chọn
Tải lên (Upload).
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2. Chọn tài liệu để tải lên, nhấp vào Mở (Open).

              Tài liệu này sẽ xuất hiện trong lĩnh vực Chọn tài liệu (Select document). 

Xóa một tài liệu 

1. Để xóa tài liệu, chọn biểu tượng vòng tròn màu đỏ bên cạnh tên tệp.

2. Nhấp vào Có (Yes) để xóa tài liệu.


