Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Trường Công Lập Braintree!
Phụ huynh/người giám hộ của một học sinh mới đến nên xem xét các tài liệu sau đây và hoàn thành tất cả các mẫu có ô
đánh dấu:
1.

Mẫu Dữ Liệu Học Sinh

2.

Mẫu Xác Minh Cư Trú và
Bản Tuyên Thệ Cư Trú dựa trên hoàn cảnh sống của quý vị:

3.

Nếu phụ huynh/người giám hộ sở hữu một ngôi nhà ở Braintree, họ phải điền vào mẫu có tên “Bản Tuyên
Thệ Cư Trú (Chủ Nhà)”
• Nếu phụ huynh/người giám hộ thuê một bất động sản ở Braintree và có thể cung cấp một hợp đồng thuê,
NGƯỜI CHO THUÊ phải hoàn thành mẫu đơn có tên “Bản Tuyên Thệ Cư Trú/Thỏa Thuận Cho Thuê Của
Người Cho Thuê”
• Nếu phụ huynh/người giám hộ sống trong một bất động sản ở Braintree, nhưng với tư cách là người thuê nhà
tự nguyện (không có hợp đồng thuê) hoặc không trả tiền cho chủ sở hữu của bất động sản, CHỦ NHÀ/BÊN
THUÊ NHÀ THEO HỢP ĐỒNG phải điền vào mẫu có tên “Bản Tuyên Thệ Cư Trú của Chủ Nhà/Bên Thuê
Nhà Theo Hợp Đồng”
Khảo Sát Ngôn Ngữ Tại Nhà

4.

Yêu Cầu Hồ Sơ Học Sinh Chuyển Tiếp (vui lòng bỏ qua đối với bậc mầm non)

•

5. Tài Liệu Dịch Vụ Điều Dưỡng
6.

Phiếu Tiền Sử Bệnh

7.

Hồ Sơ Sức Khỏe MA (Massachusetts) phải được điền bởi bác sĩ trị liệu của con quý vị

8.

Giấy Chứng Nhận Tiêm Chủng

Theo Luật Tiểu Bang, con của quý vị phải được tiêm chủng đầy đủ, khám sức khỏe và tài liệu chứng thực đánh giá nguy
cơ mắc bệnh lao thấp trước khi trẻ có thể vào trường. Trẻ em vào học mẫu giáo cũng phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc
Chì và sàng lọc thị lực lập phương. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng
Trẻ không được coi là đã đăng ký và không thể đến trường vào tháng Chín
cho đến khi y tá sở hữu những tài liệu này!
9. Chính Sách Vùng Giới Hạn Linh Hoạt
Thông Tin Chính Sách Vùng Giới Hạn Linh Hoạt
•
Thẻ Chuyển Giao MA từ trường học trước của trẻ với Số ID MA của Trẻ được liệt kê (vui lòng bỏ qua đối với bậc
mẫu giáo)
•

Giấy Khai Sinh Bản Gốc – trợ lý hành chính sẽ tạo bản sao và gửi trả bản gốc lại cho quý vị

Thẻ Y Tế Khẩn Cấp - có sẵn từ cán bộ đào tạo của quý vị, phải được hoàn thành khi trả lại giấy tờ nêu trên (các gia
đình có con ở bậc mẫu giáo sẽ nhận được vào đầu năm học)
Tài liệu bổ sung chỉ dành cho gia đình có con ở bậc mẫu giáo: Thông tin từ Dịch Vụ Thực Phẩm:
•

10.

Mẫu Đơn Đăng Ký Bậc Mẫu Giáo

11.

Bảng Câu Hỏi Phụ Huynh Của Học Sinh Mới

12.

Khảo Sát Kinh Nghiệm Giáo Dục Thời Thơ Ấu

13. Lịch Thanh Toán Học Phí & Thông Tin Giảm Học Phí
Incoming new student letter 2021-Vietnamese

•

•

Đơn Cấp Bữa Ăn Miễn Phí & Giảm Giá (đơn
đăng ký mới phải hoàn thành vào các tháng
Tám/Chín, trước khi bắt đầu năm học, nên có thể
những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo)
Chia Sẻ Thông Tin (để quý vị có thể được cân
nhắc nhận giảm chi phí chương trình)

