
THÀNH CÔNG BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY!

CHỨNG NHẬN NƠI CƯ TRÚ 

Hợp đồng thuê nhà, hóa đơn điện thoại 

hoặc PG&E hiện tại có tên của quý vị. 

Nếu không có, dùng bằng chứng của chủ 

nhà cùng với thư xác nhận quý vị đang 

sống tại địa chỉ đó. 

Literacy rate by country based on a research in 2010.

CÁC YÊU CẦU GHI DANH

XÁC MINH NGÀYSINH CỦA TRẺ 

Giấy Khai sanh, Hộ chiếu, Tờ khai cam 

kết hoặc I-94 

Bạch Hầu, Uốn Ván, và Ho Gà (5 liều)
Viêm gan B (3 liều)
Sởi, Quai Bị, và Rubella (Sởi Đức) (2 liều)
Bại Liệt (4 liều)
Thủy Đậu (1 liều)
Đánh giá rủi ro bệnh lao (TB) và/hoặc thử 
lao: Phải được thử và đọc trong 12 tháng 
trước khi nhập học Mẫu giáo (sau tháng 
3, 2014). 
Phụ huynh phải trình Giấy Chích Ngừa 
của trẻ như là bằng chứng của việc chích
ngừa. 

HỒ SƠ CHÍCH NGỪA 

Kiểm Tra Thể lực 

Phải được kiểm tra trong 12 tháng 

trước khi vào lớp 1 

Học sinh Chuyển từ nơi khác đến 
Hồ sơ rút khỏi trường cũ bao gồm bản sao của 
Phiếu Điểm cuối cùng, điểm Kiểm tra STAR 
và/hoặc CELDT 

Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (TK) 
Mẫu Giáo Chuyển Tiếp là cầu nối giữa lớp Mầm non và lớp Mẫu giáo dành 
cho trẻ em sẽ tròn 5 tuổi trong khoảng thời gian giữa 2 tháng 9 và 2 tháng 
12. Chương trình này cung cấp cho những học viên nhỏ tuổi sự chuẩn bị 
trước và cung cấp cơ hội học tập và phát triển trong môi trường được 
định sẵn để đáp ứng những nhu cầu giáo khoa và xã hội của các em. 
 
Danh sách chờ lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp 
Các học viên nhỏ tuổi sẽ tròn 5 tuổi trong khoảng thời gian giữa 3 tháng 
12 và 31 tháng 5 đủ điều kiện cho Danh sách chờ lớp Mẫu Giáo Chuyển 
Tiếp. Nếu còn chỗ trống, các trẻ em sẽ được liên lạc từ danh sách chờ. 
 
Mẫu Giáo 
Trẻ em sẽ tròn 5 tuổi vào ngày hoặc trước ngày 1 tháng 9 đủ điều kiện học
lớp Mẫu Giáo. 
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