Đăng ký học sinh & Hướng dẫn di chuyển
Chào mừng đến với Baltimore County Public Schools!
Chúng tôi biết rằng trường học là một mối quan tâm chính khi lựa chọn nơi cư trú của bạn và chúng
tôi rất mừng vì bạn đã chọn Baltimore County Public Schools.

Đăng ký trong khi trường đống cửa vì COVID-19
Theo bắt buộc của nhà nước, tất cả các tòa nhà trong BCPS vẫn đóng cửa cho đến khi có thông
báo. Để bắt đầu quá trình đăng ký, chúng tôi đã phát triển các tài nguyên sau đây cho các gia đình
để bắt đầu đăng ký trong một môi trường từ xa.
Con bạn có đủ điều kiện được học không?
•
•
•

Để đủ điều kiện cho trường Mầm non (Preschool) , trẻ em phải đủ ba tuổi vào/trước ngày 1
tháng 9. Đây là danh sách các trường học sẽ cung cấp một chương trình cho trẻ em ba
tuổi.
Để đủ điều kiện cho các trường Tiền mẫu giáo (PreKindergarden), trẻ em phải đủ bốn tuổi
vào/trước ngày 1 tháng 9.
Để đủ điều kiện cho Mẫu giáo (Kindergarden), trẻ em phải từ 5 tuổi vào/trước ngày 1 tháng
9.

Hãy thực hiện theo các bước sau đây để ghi danh cho con
của bạn. Việc đăng ký cho học sinh chưa hoàn thành cho
đến khi mẫu đơn đăng ký hoàn tất, và tất cả các tài liệu đã
được chấp nhận.
Tìm trường của con bạn.
•

Sử dụng công cụ Định vị ranh giới trường học của chúng tôi để tìm kiếm các trường học
dựa trên địa chỉ của bạn. Sau đó, xin vui lòng gọi cho Văn phòng Kế Hoạch Chiến Lược tại
443-809-4215 để xác nhận.

Thu thập thông tin cần thiết.
•

•

Khi đăng ký một đứa trẻ, bạn sẽ cần phải trình bày:
o Bằng chứng cư trú Quận Baltimore phù hợp với Quy tắc 5150 (Giấy tờ chứng minh
chủ quyền nhà hoặc giấy chứng minh nhà cho thuê và ảnh ID với 3 bằng chứng cư
trú)
o Giấy khai sinh
o Hồ sơ tiêm chủng
o Bản sao của thẻ báo cáo gần đây nhất của trẻ (nếu có)
Nếu học sinh được chuyển từ một trường công cộng khác ở Maryland, một bản sao của bản
ghi chuyển sinh viên Maryland sẽ được yêu cầu. Hình thức này có thể được lấy tại trường
mà học sinh được chuyển giao.

Điền vào mẫu đăng ký trực tuyến.
•

Bạn sẽ cần phải gửi một bản sao của mỗi tài liệu (hai tùy chọn).
o Scan và đính kèm tài liệu vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến, hoặc
o Mang theo một bản sao của mỗi tài liệu đến trường một khi các tòa nhà mở cửa trở
lại.

Tiếp theo là gì?
•
•

Sau khi biểu mẫu đã được gửi, nhân viên trường sẽ bắt đầu quá trình đăng ký. Một lần
nữa, quá trình đăng ký không hoàn thành cho đến khi tất cả các tài liệu cần thiết đã
được cung cấp.
Nhân viên trường sẽ thông báo cho các gia đình để cho họ biết một khi đăng ký hoàn tất
hoặc xác định bất kỳ tài liệu bổ sung cần thiết để kết hợp đăng ký.

Đăng ký con của bạn
Tôi đăng ký cho con tôi LẦN ĐẦU TIÊN tại Trường Công Lập Quận Baltimore BCPS
Tôi sẽ nộp một đơn CHIA SẼ GIA HẠN NGỰ TRÚ (SHARED DOMICILE RENEWAL) cho con tôi
cho năm học 2020-2021
Tôi sẽ nộp một GIA HẠN XÁC NHẬN CƯ TRÚ (REVERIFICATION OF RESIDENCY) cho con tôi là
đứa trẻ trong lớp 5 hoặc lớp 8 cho năm học 2019-2020 và được chuyển sang lớp 6 hoặc lớp 9 trong
năm học 2020-2021.

Nếu bạn có khó khăn sữ dụng công nghệ, hoặc biết ai đó
không thể truy cập trang web này:
•

Vui lòng gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ Nhân Sự: 443-809-0404.

Nếu con của bạn nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh:
•
•

Đối với lớp mẫu giáo thông qua lớp 5, con của bạn sẽ tham dự trường học được khoanh
vùng của họ và phải hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến ở trên.
Đối với lớp 6-12, con của bạn sẽ tham dự một trung tâm ESOL (tiếng Anh cho người nói
ngôn ngữ khác). Liên hệ với ESOL Welcome Center tại 443-809-6752 để biết thêm hướng
dẫn về việc ghi danh cho con của bạn.

Đăng ký truyền thống
Các loại ghi danh truyền thống được liệt kê dưới đây có thể sẽ do trường học hoàn thành. Phụ
huynh/người giám hộ nên đọc từng mô tả trong phần này để xác định việc sắp xếp cuộc sống chính
xác mô tả tình hình của họ.
Truyền thống cho người mới vào
Học sinh đang ở trong quyền nuôi dưỡng của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp là một chủ nhà
hoặc một người cầm giấy thuê nhà trong Quận Baltimore.

Xác minh năm chuyển tiếp
Học sinh được chuyển từ trường tiểu học đến trung học cơ sở (lớp 5 vào lớp 6), hoặc từ trung học
cơ sở đến trung học phổ thông (lớp 8 vào lớp 9); cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải thành
lập cư trú tiếp tục tại Quận Baltimore.
Gia hạn Chia sẻ Ngự Trú (Shared Domicile Renewal)
Học sinh đang trong quyền nuôi con của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp tiếp tục sống ở
Quận Baltimore mà không có lợi ích của giấy chứng minh chủ quyền nhà hoặc giấy thuê nhà của
riêng mình; người chủ nhà hoặc người thuê nhà leaseholder mà học sinh đang sống chung là một
cư dân của Quận Baltimore.
Tiền mẫu giáo (Pre-Kindergarden)
Học sinh đang ở trong quyền nuôi con của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp là một chủ nhà
hoặc leaseholder trong Quận Baltimore. Nếu cha mẹ không phải là một chủ nhà hoặc
leaseholder của Quận Baltimore, hãy tham khảo Nhân viên Học Sinh Công nhân Pupil
Personnel Worker như học sinh trong hoàn cảnh Chia Sẽ Ngự Trú.
Mẫu giáo (Kindergarden)
Học sinh đang ở trong quyền nuôi con của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp là một chủ nhà
hoặc leaseholder trong Quận Baltimore. Nếu cha mẹ không phải là một chủ nhà hoặc
leaseholder của Quận Baltimore, hãy tham khảo Nhân viên Học Sinh Công nhân Pupil
Personnel Worker như học sinh trong hoàn cảnh Chia Sẽ Ngự Trú.

Đăng ký Không truyền thống
Tuyển sinh không truyền thống bao gồm nhà ở chung, vô gia cư, khó khăn, thân tộc, vị trí đại lý và
tuyển sinh được giám sát của nhà nước. Những loại đăng ký này đòi hỏi sự chấp thuận của điều tra
viên cư trú của trường. Phụ huynh/người giám hộ có thể tìm hiểu thêm về từng đăng ký phi truyền
thống bằng cách truy cập trang web của văn phòng dịch vụ nhân sự trong phần này để xác định việc
sắp xếp cuộc sống chính xác mô tả tình hình của họ.

Làm thế nào để tôi có thể lấy thêm thông tin về các trường
công lập Quận Baltimore?
•
•

Liên hệ với trường con bạn sẽ đi học bằng cách sử dụng thư mục trường học của chúng
tôi.
Truy cập vào phần Về chúng tôi của trang web này.

