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XIN LỖI!! Đơn ghi danh của con em quý vị không được chuyển giao ngày hôm nay bởi vì những giấy tờ cần thiết phải được nộp
cùng với đơn ghi danh



Chứng minh thư của Phụ huynh / Giám hộ (bằng lái xe hoặc ID của tiểu bang hoặc Sổ Thông Hành (Passport)



Giấy khai sinh – Ký tên ngắn gọn vào cả hai để xác minh:
_____
_____



Giấy chứng minh hiện đang cư ngụ - Chọn lựa những giấy mà quý vị có để xác minh:
____
____
____
____



Xác minh ngày sinh của trẻ (Ví dụ: Đơn ghi danh cho 2017-2018 chương trình trẻ 4 tuổi (PK 4, NSECD,) sẽ vào khoảng mùa Thu ngày 1
tháng 10, 2012- ngày 30 tháng 9, 2013.) Ngày sinh Là: ________________
Xác minh người hoàn tất đơn ghi danh là phụ huynh có tên trong khai sinh. (Nếu người hoàn tất đơn ghi danh
KHÔNG có tên trong giấy khai sinh, phải trình giấy xác nhận của tòa là người giám hộ.)

Biên lai tiền điện có tên và địa chỉ của phụ huynh. (Biên lai Điện hoặc Gas)
Biên lai tiền nhà hoặc giấy mướn nhà
Nếu phụ huynh và trẻ sống cư ngụ với người thân hoặc bạn, người đó phải cung cấp lá thư xác để bổ sung thêm cho các mục trên.
Trường hợp sinh hoạt tạm thời vì mất nhà hoặc kinh tế khó khăn (Xác minh bởi LEA)

Giấy chứng minh thu nhập – chọn những giấy tờ quý vị có để xác minh:
____
____

____
____
____
____
____
____
____

Hai (2) tấm check stubs của MỖI PHỤ HUYNH hoặc NGƯỜI CHỦ HỘ cho năm hiện tại (trong khoảng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn
ghi danh.)
Một lá thư của văn phòng nơi quý vị làm việc có ghi những điều sau đây:

Địa chỉ nơi Phụ huynh/Giám làm công nhân

Số tiền trả cho một giờ làm việc

Tổng số giờ trung bình làm việc của Phụ huynh/Giám hộ trong một tuần.

Ngày bắt đầu làm công nhân
SNAP/Food Stamps – phải có tên trẻ và ngày còn gia hạn. (chứng nhận tới ______________)
Một bản chứng từ của văn phòng Social Security Administration chứng minh trẻ có tên trong danh sách đang nhận lợi ích của SSI, phải
đính kèm hai tấm check stubs từ cơ quan của phụ huynh.
Một bản thỏa thuận của foster care từ DCF
Phụ huynh bị thất nghiệp phải cung cấp một lá thư để hỗ trợ vào chứng từ có nguồn thu nhập.
Trường hợp phụ huynh không thể cung cấp check stubs phải nộp lá thư có ghi rõ ngày, chử ký và số tiền được trả một tháng.
Những gia đình mà có sinh hoạt tạm thời vì không có nơi cư ngụ hoặc kinh tế khó khăn (vô gia cư). Theo nguyên tắc mạng lưới công
cộng của LEA-sẽ xác minh tình trạng vô gia cư.
Phụ huynh phải cung cấp giấy thu nhập năm 2016 có tên cha mẹ và giấy thu nhập hàng năm (bắt buộc cho Jeff Cap, Birth to Five và
Head Start). W2 HOẶC 10402 – Tải toàn bộ tài liệu xuống. Chỉ cho phép lớp PK4 nếu không có những giấy thu nhập để xác minh. Giấy
thuế thu nhập của năm trước không cho phép.

(Tổng số người lớn trong hộ gia đình: _______; Tổng số trẻ em trong hộ gia đình: _______)



Tải xuống giấy Chủng ngừa (Immunization Records) (thuộc Tiểu bang Louisiana Universal Certificate of Immunization. Không đòi hỏi tới
tháng 8)



Giấy chứng nhận của Giáo dục Đặc biệt (Special Education documentation) (nếu có IEP/Evaluation)

___

Chúc mừng! Những tài liệu của quý vị đã được tải xuống, và đơn ghi danh của quý vị sẽ được xem xét trong lottery. Quý vị sẽ nhận được
thông báo như: đủ điều kiện, tên trường học hoặc trong danh sách chờ đợi từ email của quý vị đã viết trong đơn ghi danh.

Người hổ trợ điền đơn: ___________________
Tên trẻ: _______________________________________________
Ngày: __________________________________
Thông tin của Phụ huynh để mở tài khoản (Login):
Email Address: ___________________________________________________
Password: ________________________________________________________
Chọn 1st ____________________________
Chọn 2nd_______________________________ Chọn 3rd_____________________________
(Chú ý: Phương tiện di chuyển chỉ cung cấp cho học sinh nam/nữ theo học trường thuộc khu vực của mình.)

