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Tháng 12 năm 2019
Bộ Phận Trường Công Lập Braintree vui mừng thông báo về đăng ký học Mẫu Giáo cho năm học 2020-2021. Hồ sơ của
chúng tôi cho thấy quý vị có con đủ điều kiện đi học mẫu giáo vào tháng 9 năm 2020!
Quy Trình Đăng Ký
Đăng ký dành cho TẤT CẢ các học sinh Mẫu Giáo thường trú ở Braintree đủ điều kiện cho năm học 2020-2021, bất kể các
học sinh đó sống ở đâu trong thị trấn, sẽ được tổ chức tại nhà ăn tự phục vụ tại TRUNG TÂM MẪU GIÁO TRƯỜNG
MONATIQUOT, có trụ sở ở 25 Brow Avenue, Braintree (Xin lưu ý, bãi đỗ xe nằm bên cạnh Trung Tâm Mẫu Giáo Trường
Monatiquot. Chúng tôi yêu cầu tất cả các phụ huynh đỗ xe trong khu vực này và không đỗ xe trên đường phố.
Phụ huynh nên vào trường từ cổng trước trên Brow Avenue).
Đính kèm trong đây, quý vị sẽ tìm thấy các giấy tờ cần thiết để đăng ký cho con của quý vị: Các giấy tờ này phải được hoàn
thành tại thời điểm đăng ký. Có ba mốc ngày và giờ sau đây - vui lòng chọn một mốc thuận tiện nhất cho quý vị.
Tuần Lễ Đăng Ký tại Trung Tâm Mẫu Giáo Trường Monatiquot
Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020 -- từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối
Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2020 -- từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020 -- từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng
Khi tuần đăng ký kết thúc, chúng tôi sẽ đánh giá số lượng gia đình yêu cầu chương trình học nửa ngày và cả ngày. Chúng tôi
sẽ thông báo cho tất cả các gia đình về việc xếp lớp của con em học vào chương trình học cả ngày hoặc nửa ngày trong suốt
tuần từ ngày 3 tháng 2 năm 2020. Vào thời điểm đó, nếu cần bốc thăm cho các yêu cầu xếp lớp học mẫu giáo cả ngày,
những gia đình đó sẽ được thông báo và cung cấp thông tin về quy trình bốc thăm.
VUI LÒNG LƯU Ý: Trong năm học 2020-2021, hầu hết các lớp Mẫu Giáo cả ngày sẽ được học tại Trung Tâm Mẫu Giáo
Trường Monatiquot.
Chương trình học mẫu giáo cả ngày có mức phí là $3.500,00 mỗi năm cho mỗi học sinh. Nếu đăng ký của quý vị được xác
nhận xếp lớp học cả ngày cho năm học 2020-2021, quý vị phải gửi số tiền đặt cọc là $600,00 muộn nhất là ngày 28 tháng
2 năm 2020 để giữ chỗ cho con quý vị. Đối với những gia đình có thể đủ điều kiện được giảm học phí, có mức giảm học phí
$1750,00 mỗi năm cho mỗi học sinh và phải gửi số tiền đặt cọc được giảm $300,00 muộn nhất là ngày 28 tháng 2 năm
2020. Để đủ điều kiện được giảm học phí, vui lòng hoàn thành Đơn Xin Giảm Học Phí. Xin lưu ý rằng tổng số tiền học phí cho
tất cả các gia đình phải được thanh toán muộn nhất là ngày 24 tháng 7 năm 2020 (xem lịch thanh toán được đính kèm).
Nếu có các trường hợp miễn giảm sẽ giúp quý vị không phải thực hiện các khoản thanh toán như được nêu trong lịch trình
thanh toán kèm theo chậm nhất vào ngày 24 tháng 7 năm 2020, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Hành Chính bằng văn bản
theo địa chỉ BPSKindergarten@braintreeschools.org

Chúng tôi rất mong được gặp quý vị trong Tuần Lễ Đăng Ký Học Mẫu Giáo tại Trung Tâm Mẫu Giáo Trường Monatiquot!
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