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Những Yêu Cầu về Ghi Danh
Để ghi danh thành công học sinh của quý vị vào các Trường Công Lập Hạt Anne Arundel
(Anne Arundel County Public Schools), xin hãy đọc kỹ và làm theo các bước dưới đây

Bước 1
Hai Bằng Chứng Cư Trú tại Hạt Anne Arundel
Ít nhất hai bằng chứng cư trú phải có để ghi danh học sinh, nhưng có thể cần thêm.
1. Một Tài Liệu Thuê, Thế Chấp, Chứng Thư hoặc Văn Tự buộc phải có. Nếu tài liệu được cung cấp không đứng
tên quý vị, một bản Xác Minh Cư Trú của Người Thuê (TRV) có công chứng phải kèm theo tài liệu đã nêu.
Quý vị có thể lấy một TRV tại bất cứ trường công nào ở khu vực quý vị.
2. Một hóa đơn tiện ích mới đây hoặc sao kê ngân hàng hiện thời gởi đến chủ nhà hoặc người thuê cũng phải
được cung cấp.
Thay đổi về địa chỉ nhà hoặc thông tin liên hệ phải được thông báo kịp thời cho nhà trường và bằng chứng cư trú
mới phải được cung cấp.

Bước 2
Chứng Sinh
Một giấy khai sanh gốc hoặc hộ chiếu phải được cung cấp. Nếu không có khai sanh, buộc phải có một bản
tuyên thệ có kèm tài liệu chứng minh.

Bước 3
Hồ Sơ Sức Khỏe Hiện Thời
Hồ sơ chính thức, bao gồm ngày đầy đủ (tháng, ngày, năm) tổ chức tiêm ngừa hoặc giấy miễn hợp lệ
buộc phải có để ghi danh học sinh.
Hãy gọi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe quý vị hoặc các trung tâm sức khỏe khu vực thuộc
Sở Y Tế Hạt Anne Arundel để biết yêu cầu tiêm ngừa trước khi lập lịch hẹn tại Văn Phòng Dịch Vụ Học
Sinh Quốc Tế.
Glen Burnie Health Center (Trung Tâm Y Tế Glen Burnie)
Parole Health Center (Trung Tâm Y Tế Parole)
1950 Drew Street, Annapolis, MD 21401
416 A Street, S.W., Glen Burnie, MD 21061
410-222-7247
410-222-6633
Fax 410-222-4323
Fax 410-222-6077
Ngoài ra, bằng chứng xét nghiệm máu lao phổi QuantiFERON phải có để ghi danh học sinh nào đã cư trú tại
một quốc gia khác ít nhất 6 tháng (với ngoại lệ là các nước có trong Danh Sách Ngoại Lệ). Kết quả xét nghiệm
buộc phải có thì học sinh mới được nhập học.

Bước 4
Hồ Sơ Trường Trước Đây

Hồ sơ học tập và/hoặc học bạ gốc phải có cho học sinh trung học đệ nhất và nên có cho học sinh tiểu
học. Những kỳ không theo học tại trường mới đây phải được kể ra. Nếu nộp tài liệu được dịch thuật,
thì tài liệu gốc bằng tiếng Việt cũng phải được nộp.
Gọi 410-263-6420 để lập cuộc hẹn.
Lưu ý—Học sinh ghi danh phải được đi kèm bởi một phụ huynh, người chăm sóc hợp pháp hoặc giám
hộ được tòa chỉ định. Nếu học sinh sẽ đi một mình, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ Học Sinh Quốc Tế để
được tư vấn.

Mở cửa Thứ Hai–Thứ Sáu, 8:00 sáng – 4:00 chiều

