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Các Yêu Cầu & Hướng Dẫn Đăng Ký Học Mẫu Giáo

Các thông tin sau đây được cung cấp làm hướng dẫn cho tất cả các phụ huynh đang có kế hoạch ghi danh cho
con mình vào Hệ Thống Trường Công Lập Braintree.
Khung Thời Gian Năm Học 2020-2021
• Đăng Ký (Ngày 21,23 & 25 tháng 1)
• Thông báo Xếp Lớp Chương Trình Học Mẫu Giáo Cả Ngày trong suốt tuần từ ngày 3 tháng 2
• Tiền đặt cọc cho Chương Trình Học Mẫu Giáo Cả Ngày có thời hạn đến ngày 28 tháng 2
• Khám Sàng Lọc cho Học Sinh Mẫu Giáo
•

Trẻ vào học mẫu giáo phải đủ năm tuổi trước ngày 31 tháng 8 của năm nhập học. Con em học sinh và gia
đình phải là cư dân thường trú của Thị Trấn Braintree và phải chứng minh được tình trạng cư trú của họ. Các
bằng chứng cư trú được chấp nhận được nêu trong thư này. Dịch vụ chuyên chở được cung cấp là tùy chọn
đối với tất cả các gia đình. Dịch vụ chuyên chở ở cấp tiểu học không mất phí.

•

Luật Chủng Ngừa Học Đường, Chương 76, Phần 15 của Pháp Luật Đại Cương yêu cầu chủng ngừa phòng
bệnh bạch hầu, ho gà (ho khò khè), uốn ván, bại liệt, sởi, quai bị, rubella và viêm gan B và bệnh thủy đậu, và
yêu cầu phải thực hiện khám sàng lọc nhiễm độc chì và bệnh lao cùng với khám sức khỏe hiện tại bao gồm
khám thị lực với thị lực lập thể. Các yêu cầu về chủng ngừa học đường yêu cầu mỗi trẻ nhập học Mẫu Giáo
phải có bằng chứng về nhận chủng ngừa sởi, quai bị, rubella (MMR) mũi thứ hai và chủng ngừa thủy đậu mũi
thứ hai. Luật pháp quy định: "không được nhận trẻ nào vào trường, ngoại trừ những trường hợp được cung
cấp sau đây." Cụ thể, quý vị phải có:
1. Giấy chứng nhận của bác sĩ liệt kê những lần chủng ngừa đã thực hiện và/hoặc các bệnh mà trẻ đã mắc
phải; hoặc
2. Giấy chứng nhận của bác sĩ nói rằng chủng ngừa được chống chỉ định vì lý do sức khỏe; hoặc
3. Tuyên bố của phụ huynh hoặc người giám hộ rằng chủng ngừa mâu thuẫn với tín ngưỡng tôn giáo.
4. Giấy chứng nhận xác minh rằng con quý vị đã trải qua khám sàng lọc thị lực, bao gồm cả khám thị lực lập
thể, trong vòng 12 tháng qua được xác minh trên mẫu khám sức khỏe đính kèm.
5. Khám sàng lọc chì với kết quả được ghi trên mẫu khám thể chất.
6. Đánh giá nguy cơ đối với bệnh Lao được ghi trong mẫu khám sức khỏe.
7. Khám sức khỏe có ghi ngày trong vòng một năm kể từ ngày nhập học
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