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Dưới đây là hướng dẫn và mốc 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 2022-2023.  
Phải gửi tất cả các đơn xin nhập học thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến. 
 
 
Thời Gian Thu Nhận Học Sinh Mẫu Giáo Theo Phương Pháp Xổ Số Của Trường Penn Alexander  

Ngày ghi danh Thứ ba 18 tháng Giêng, 2022 đến thứ sáu 4 tháng 2, 2022  
Nhân viên nhà trường sẽ gởi email danh sách 
sau cùng đến OSEP.  

Thứ sáu 11 tháng 2, 2022 

Sở Giáo Dục xét duyệt đơn  14-18 tháng 2, 2022 
Thơ xô số sẽ được gởi về nhà học sinh  Thứ sáu, 25 tháng 2, 2022 

 
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 hết hạn ghi danh sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi và sẽ không được 
xét tuyển bằng phương pháp xổ số. Các đơn xin nhập học sẽ được đưa vào danh sách chờ theo thứ tự 
mà chúng tôi nhận bắt đầu bằng số đầu tiên sau khi xổ số thu nhận học sinh. Đơn chỉ được xem là hoàn 
tất sau khi được thư ký trường đánh dấu là đã hoàn tất.  

 

● Khi nộp hồ sơ ghi danh, phụ huynh phải nộp hai chứng từ chứng minh việc thường trú trong địa 
phương với một chứng từ là tờ xác nhận chủ quyền nhà, hợp đồng thuê nhà được công chứng, hóa đơn 
điện nước hoặc thông tin do chính phủ cấp. Hóa đơn tiền nước, giấy xác nhận thường trú, giấy ủy 
quyền trách nhiệm của phụ huynh sẽ KHÔNG được chấp nhận. PHẢI gởi tất cả thông tin kể cả giấy 
tiêm ngừa để được xét duyệt. Tất cả các đơn xin nhập học nào đáp ứng quy định về nơi cư trú sẽ được 
đưa vào xổ số.  

 
● 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 thức sáu 7 tháng 1. Tất cả các thông 
báo sẽ được dịch ra 8 ngôn ngữ đa số của sở.   

 
● Tất cả các đơn ghi danh phải được nộp cho  cho PAS vào hoặc trước thời hạn chót. Hệ thống sẽ không 

còn nhận đơn kể từ 11:59 khuya ngày thứ sáu 4 tháng 2, 2022.  
 

● Tất cả những quyết định thu nhận học sinh chỉ được gởi bằng email đến địa chỉ email nào được ghi 
trong đơn đăng ký. Quyết định thu nhận học sinh sẽ không được Trường Penn Alexander hoặc Trung 
Tâm Giáo Dục Sở thông báo bằng điện thoại hoặc bằng thơ. 

 
● Muốn biết thêm chi tiết về quá trình ghi danh trực tuyến, xin vui lòng truy cập trang web:  
     www.philasd.org/studentplacement/registration  
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Chứng Từ Xác Minh Địa Chỉ 

 

 
Chứng Từ Xác Minh Địa Chỉ (Hai (2) chứng từ bắt buộc phải có) 
Những chứng từ có thể chấp nhận được ghi trong danh sách dưới đây: Một chứng từ phải là bằng 
khoán nhà, hợp đồng thuê nhà có công chứng hoặc hóa đơn điện. Tất cả thông tin về nơi cư trú 
sẽ được xác minh tính chính xác. Thông tin bổ sung có thể được yêu cầu trong quá trình xác 
minh. 
 

 

Bằng Khoán Nhà  Thẻ chứng minh DOT   

Tờ giải quyết thế chấp nhà Hóa đơn thẻ tín dụng hiện hành  

Hóa đơn (điện, ga) hiện tại  Thẻ Chủ Quyền Xe hiện hành  

Hóa đơn thuế bất động sản hiện tại Thẻ đi bầu có ghi địa chỉ hiện tại 

Bằng Lái Xe hiện hành hoặc thẻ đổi địa chỉ có 
ghi địa chỉ hiện tại 

Báo Cáo Tài Khoản Ngân Hàng có ghi địa chỉ 
hiện tại 

Thơ của Văn Phòng An Sinh Xã Hội có ghi 
địa chỉ hiện nay 

Báo cáo thuế lợi tức IRS hoặc báo cáo về tiền 
lương và thuế khác như là W2, 1040, 1099 

Thơ của Văn Phòng Trợ Cấp Công Cộng có 
ghi địa chỉ hiện tại  

Cùi séc lương hiện hành có ghi địa chỉ hiện tại  
 

Thơ của văn phòng DHS và/hoặc nhận con 
nuôi được chấp nhận cho việc ghi danh khi 
đứa trẻ dưới dự chăm sóc của cơ quan nuôi 
dưỡng 

Bản chính hợp đồng thuê nhà có ghi tên phụ 
huynh/giám hộ pháp lý của học sinh  

Hợp đồng mua bán nhà đất đã ký, kèm theo 
bản chính giấy tờ thanh toán trong vòng 45 
ngày kể từ ngày thanh toán. 

 

 
 


