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Quá Trình Ghi Danh Học Mẫu Giáo Năm 2019
Dưới đây là hướng dẫn và thời gian về cách thức nộp đơn và thu nhận học sinh vào mẫu giáo của Trường Tiểu
Học Penn Alexander Elementary (PAS) cho niên học 2019-2020.
Thời Gian Thu Nhận Học Sinh Mẫu Giáo Theo Phương Pháp Xổ Số Của Trường Penn Alexander
Ngày ghi danh
Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2019 đến thứ sáu ngày 8 tháng 2 năm 2019
Nhân viên nhà trường sẽ gởi email danh
13 tháng 2
sách sau cùng đến OSEP.
Sở Giáo Dục xét duyệt đơn
14-15 tháng 2
Thơ xô số sẽ được gởi về nhà học sinh
Thứ sáu ngày 22 tháng 2
Hướng Dẫn Chung
•

Chỉ có học sinh cư trú trong địa bàn của PAS mới đủ tiêu chuẩn được thu nhận bằng phương pháp xổ số. Tất
cả các đơn nộp sau ngày 8 tháng 2 năm 2019 sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi. Khi đến ghi danh, phụ
huynh phải nộp hai chứng từ chứng minh việc thường trú trong địa bàn PAS đồng thời họ phải cho nhân viên
trường xem 2 chứng từ này vào ngày khai trường.

•

Văn Phòng Giáo Dục Tuổi Thơ sẽ thu thập danh sách của học sinh nhà trẻ Head Start nào cư trú trong địa
bàn Trường Penn Alexander để đưa cho trường. Văn Phòng Giáo Dục Tuổi Thơ cũng sẽ thông báo cho Nhà
Trẻ biết về thời gian ghi danh Mẫu Giáo của trường PAS.

•

Văn Phòng Dịch Vụ Đặc Biệt sẽ thu thập danh sách học sinh nào thuộc diện Can thiệp Sớm và cư trú trong
địa bàn Trường Tiểu Học Penn Alexander để giao cho trường. Văn Phòng Giáo Dục Đặc Biệt cũng sẽ thông
báo cho Nhà Trẻ biết về thời gian ghi danh Mẫu Giáo của trường PAS.

•

Chứng từ về việc ghi danh Head Start và Can Thiệp Sớm phải được nộp trong thời gian ghi danh. Đơn nào
nộp sau ngày 8 tháng 2 năm 2019 sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi. Khi đến ghi danh, phụ huynh phải
nộp hai chứng từ chứng minh việc thường trú trong địa bàn PAS.

•

Thông báo này sẽ được duyệt lại hàng năm và được công bố trên trang web của Sở Giáo Dục khi Sở thông
báo về việc ghi danh vào Mẫu Giáo vào hoặc trước ngày 1 tháng 12. Tất cả các thông báo sẽ được dịch ra 8
ngôn ngữ đa số của sở.

•

Phụ huynh phải nộp tất cả các đơn ghi danh cho PAS vào hoặc trước thời hạn chót từ 8:00 sáng đến 3:00
chiều.

•

Tất cả những quyết định thu nhận học sinh chỉ được gởi bằng thơ theo đường bưu điện đến nhà của học sinh.
Quyết định thu nhận học sinh sẽ không được thông báo bằng điện thoại cũng không được gởi đến phụ huynh
từ Văn Phòng Ghi Danh và Phân Bổ Học Sinh.
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