
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 2020. 

 

Hồ sơ Đăng ký #  _______ 

CÁC YÊU CẦU ĐĂNG KÝ 
 

Để đủ điều kiện nhập học trươ ̀ng mầm non, trẻ phải ở trong đô ̣ tuổi từ 3-4 tuổi 
vào hoặc trước ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

 
Chỉ Phụ huynh/Người giám hộ mới có thể đăng ký cho trẻ. Vui lòng cung cấp giâ ́y tơ ̀ gốc.   

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

 Giấy tờ của Người giám hộ (nếu có) 
 Nếu quý vi ̣ là Cha mẹ nuôi, vui lo ̀ng liên hệ với Cán bộ Xã hội DCF của quý vi ̣ 

2. BẰNG CHỨNG CƯ TRÚ 
Một trong hai (2) giấy tờ sau 

 Giấy phép Lái xe cu ̉a Phụ huynh/Người giám hộ hoặc The ̉ định danh do Tiê ̉u 
bang câ ́p co ́ ghi ro ̃ địa chỉ hiện tại 

 Hóa đơn tiện ích hiện tại (không quá 1 tháng) đối vơ ́i ca ́c di ̣ch vụ CHIÊ ́U SÁNG 
CHUNG, GAS, NƯỚC hoặc CÁP 

 HỢP ĐÔ ̀NG CHO THUÊ hoặc GIÂ ́Y CÔNG CHỨNG cho biết rằng quy ́ vi ̣ đang sống 
tại 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: Tiền sư ̉ 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 

 

 


