
Hồ sơ Đăng ký Nhập học Trường mầm non - Hội đồng Giáo dục Bridgeport 
Để đủ điều kiện nhập học trường mầm non, trẻ phải ở trong độ tuổi từ 3-4 tuổi, vào hoặc trước ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

 

Hồ sơ Đăng ky ́ #  _______ 

CÁC YÊU CẦU ĐĂNG KÝ 

 
Để đủ điều kiện nhập học trường mầm non, trẻ phải ở trong độ tuổi từ 3-4 tuổi 

vào hoặc trước ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
 

Chỉ Phụ huynh/Người giám hộ mới có thể đăng ký cho tre ̉. Vui lòng cung cấp giấy tờ gốc.   

 

1. GIẤY KHAI SINH BẢN GỐC có đóng dấu (giáp lai) hoặc HỘ CHIẾU  

• Giấy tơ ̀ cu ̉a Người giám hộ (nê ́u có) 
• Nếu quy ́ vị là Cha mẹ nuôi, vui lòng liên hệ với Cán bộ Xã hội DCF của quy ́ vi ̣ 

2. BẰNG CHỨNG CƯ TRÚ 

Mô ̣t trong hai (2) giâ ́y tờ sau 

• Giấy phép Lái xe của Phụ huynh/Người giám hộ hoặc Thẻ đi ̣nh danh do Tiểu 

bang câ ́p có ghi rõ địa chỉ hiện tại 

• Hóa đơn tiện ích hiện tại (không quá 1 tháng) đối vơ ́i ca ́c di ̣ch vụ CHIÊ ́U SA ́NG 

CHUNG, GAS, NƯỚC hoặc CÁP 

• HỢP ĐÔ ̀NG CHO THUÊ hoặc GIÂ ́Y CÔNG CHỨNG cho biết rằng quy ́ vi ̣ đang sống 

ta ̣i địa chỉ đó. 

KHÔNG CHẤP NHẬN HÓA ĐƠN ĐIỆN THOẠI DI ĐÔ ̣NG HOẶC BẢN SAO GIẤY KHAI SINH 

3. HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE (Thể chất Hàng năm) 

• Phần I: Tiê ̀n sử Sức khỏe 

• Phần II: Đánh giá Y tế và Hồ sơ Tiêm chủng 

TRẺ PHẢI ĐƯỢC TIÊM CHÍCH NGỪA BỆNH CÚM TRƯỚC NGÀY 02 THÁNG 01 

4. Các mục sau đây là cần thiết: 

______ Loại bảo hiểm y tế (_______công cộng ______tư nhân ______ không có) 

______ Số thành viên gia đình khai báo trong thuế của quý vị (____người lớn ____trẻ em) 

______ 2019 Thuế thu nhập (cho cả cha và mẹ) 

______ (3) Cuống phiếu lương gần đây (cho cả cha và mẹ) – 3 tuần qua 

______ Bảng Trợ Cấp Thất Nghiệp – Toàn bộ giấy tờ; tất cả các trang 

______ Bảng Thu Nhập An Sinh Xã Hội – Toàn bộ giấy tờ; tất cả các trang  

______ DCF Mẫu trợ cấp 

______ Thư trợ cấp của nhà nước (DSS Mẫu ngân sách) Toàn bộ giấy tờ; tất cả các trang và nếu 

quý vị đang làm việc, hãy cung cấp 3 cuống phiếu lương gần đây 
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MỖI CHƯƠNG TRÌNH GIA ́O DU ̣C MÂ ̀M NON CA ̉ NGA ̀Y SE ̃ ĐƯỢC TÍNH PHÍ CHĂM SÓC  

Phụ huynh đồng ý trả phí chăm sóc theo mức thu nhập và quy mô gia đình 

Chữ ký phụ huynh: x__________________________________________ 

Tên học sinh: ___________________________________________________ 

 
Chữ ký nhân viên: __________________________________________________ 

 

Ngày:__________________________ 

 

 

Tên trẻ: _______________________________________________________________________________ 

                                  (Ho ̣)    (Tên)             (Tên đê ̣m viê ́t tắt) 

 

Ngày sinh:  ________________    Nam □     Nữ □ 

 

Địa chỉ: __________________________________________________Zip__________________________ 

 

Số điện thoại nhà: (     ) __________________ Số điện thoại di đô ̣ng: (     ) _____________________ 

Tên mẹ:  

________________________________________________________________________________________ 

(Ho ̣)                     (Tên)    (Tên đê ̣m viết tắt)  

 

Tên cha: 

 _______________________________________________________________________________________ 

(Ho ̣)                          (Tên)               (Tên đê ̣m viê ́t tắt)  

 

Con quý vi ̣ co ́ tư ̀ng theo ho ̣c tại bất kỳ trường mầm non hoặc nhà trẻ nào trước đo ́ chưa?  □ Co ́  □ Chưa  Nếu 

có, tại đâu?  

ABCD, Hall Neighborhood House, Lovable Angels, Precious Memories, Trường công lập, YMCA hoặc trường khác 

___________ 

Con quý vi ̣ có bảo hiểm y tế không? □ Co ́  □ Không   Nếu quý vi ̣ chọn ti ́ch va ̀o ô Có, ha ̃y chọn ti ́ch loại bảo hiểm y tế.  

Husky  □ Có    Tư nhân  □ Có    □Khác (Loại) ___________ 

Tên của Bác sĩ hoặc Phòng khám: __________________________________________ 

Địa chỉ văn phòng: _________________________ Sô ́ điện thoại văn phòng: _________________ 

Con quý vi ̣ co ́ tư ̀ng được Chương trình Birth to Three đánh giá bao giờ chưa? □ Co ́  □ Chưa 

Nếu có, con quý vi ̣ có đủ điều kiện nhận các dịch vụ từ Chương trình Birth to Three không?  

Vui lòng mô tả:_____________________________________________________________________ 

Con quý vi ̣ có nhận được các dịch vụ hỗ trợ không? □ Co ́  □ Không 

Nếu quý vi ̣ ti ́ch cho ̣n vào ô Co ́, đo ́ là các loại dịch vụ nào?  Chi ̉ Di ̣ch vụ Thoại: □ Co ́  □ Không   Giáo dục Đặc 

biệt: □ Co ́  □ Không   □KHA ́C (Loại) _________________________ 
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Thông tin về Sắc tộc và Chủng tộc 

□Người Tây Ban Nha hoặc La-tinh  □Người Mỹ  □Người Ấn Độ hoặc Alaska bản địa  □Người Châu Á  

□Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi  □Người da trắng 

Bằng cách ký tên bên dưới, quý vị xác nhận rằng các thông tin bên trên trong mẫu đăng ký này là hoàn toàn 

đầy đủ và chính xác. 

Chữ ký cu ̉a Phụ huynh/Người giám hộ __________________________________________Ngày ___________ 
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Chứng tư ̀ Tài chính của Trươ ̀ng mầm non 
Để xác định tính phù hợp hàng tuần 

 

Tên trường: ____________________________________________________ 

Tên học sinh: ___________________________________________________ 
 

Tên me ̣: ______________________________________ 

Số điện thoại: ______________________________________  

Email 

                         
 

Tên cha: ___________________________________________ 

Số điện thoại: ______________________________________ 

Email 

                         

Thông tin Liên lạc: Tôi muốn tham gia Ứng dụng Nhắc nhở   Co ́              Không   

 
Số thành viên trong hộ gia đình được kê khai trong tờ khai thuê ́ của quy ́ vị 
 

Người lớn_________  Tre ̉______________ 

Nếu bất kỳ thông tin nào (số điện thoại, chủ sử dụng lao động, địa chỉ, quy mô gia đình, v.v.) có sự thay đổi, vui lòng gọi ngay 

tới Phòng Gia ́o dục Mâ ̀m non để câ ̣p nhâ ̣t hồ sơ đăng ky ́ của quy ́ vi ̣. 

Chính sách Sẵn sàng Đến trường của Tiểu bang Connecticut quy định rằng các chương trình 

gia ́o dục mầm non trong ngày học đều 

CÓ THU PHÍ. 


