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Học Khu Thống Nhất Elk Grove
Tập Chào Mừng Học Sinh Mới
Thưa Phụ Huynh / người Giám Hộ:
Học Khu Thống Nhất Elk Grove rất vui mừng chào đón qúi vị và con em qúi vị đến học khu của chúng tôi!
“Tập Chào Mừng Dành cho Học Sinh Mới” này dùng để thu thập thông tin cần thiết khi qúi vị ghi danh cho con em vào
các trường học của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho việc học tập và phúc lợi của con em qúi vị. Ngoài ra,
tập này còn cung cấp cho qúi vị những thông tin quan trọng về học khu, trường học của chúng tôi và quyền của phụ
huynh và học sinh trong học khu học của chúng tôi.
Các Tập Chào Mừng Học Sinh Mới có thể có tại (các) trường nội trú/trường địa phương của qúi vị trong giờ học bình
thường hoặc tải xuống tại trang mạng www.egusd.net/enrollment/how-to-enroll
Xin lưu ý;
Các “Tập Chào Mừng Học Sinh Mới”được chia thành ba phần:
● Phần I: Mẫu Ghi Danh Học Sinh
● Phần II: Mẫu Bổ Sung Thông Tin Học Sinh*
● Phần III: Thông Tin cho Gia Đình*
*
*Không giống như Mẫu Ghi Danh, việc hoàn thành Mẫu Bổ Sung Thông Tin là không bắt buộc cho các mục đích ghi danh
cho con em qúi vị vào Học Khu. Tuy nhiên, việc gửi Bổ Sung Thông Tin giúp cho Học Khu cung cấp hỗ trợ học tập cho học
sinh và truy cập vào các chương trình cụ thể của học sinh.
Giới Thiệu về Học Khu Thống Nhất Elk Grove
Học Khu Thống Nhất Elk Grove (HKTNEG) được công nhận trên toàn quốc vì có giáo viên và nhân viên chất
lượng hàng đầu, các chương trình đổi mới và các trường học an toàn, được duy trì tốt. Chúng tôi cung cấp
một chương trình học tập xuất sắc, công nghệ cập nhật, giá trị công dân và giáo dục đạo đức ở tất cả các cấp
lớp. Chúng tôi có các tiêu chuẩn hành vi mạnh mẽ và một loạt các chương trình học tập được thiết kế để đáp
ứng nhu cầu của mọi trẻ em. Các chương trình của chúng tôi bao gồm các khóa học gia tốc, các lớp học nâng
cao, các lớp cho học viện đại học và nghề nghiệp và các chương trình can thiệp sớm.
HKTNEG bao gồm 320 dặm vuông trải dài qua các cộng đồng của Florin, Franklin, Laguna Creek, Laguna
West, Rancho Murieta, Sheldon, Sloughhouse, Valley Hi, Vineyard, Wilton, tất cả thuộc thành phố Elk Grove
và các bộ phận của các thành phố Sacramento và Cord Cordova. Học khu nằm ở một trong những khu vực đa
dạng nhất của California.
Học sinh của chúng tôi đại diện cho sự đa dạng tuyệt vời của California: Học sinh của chúng tôi nói hơn 110
ngôn ngữ, 12% là người Mỹ gốc Phi, 1% là người Mỹ gốc Ấn Độ, 24% là người châu Á, 6 % là người
Philippines, 26% là người gốc Tây Ban Nha hoặc người Latinh, 2% là người Thái Bình Dương và 20 phần
trăm là da trắng.
HKTNEG điều hành 42 trường tiểu học, chín trường trung học cơ sở, chín trường trung học phổ thông, ba
trường tiếp tục, một chương trình học độc lập từ K-12, một trường bán công, một chương trình K-8 trực tuyến
và một trường giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, Học Khu cung cấp các chương trình giáo dục mầm non, chương
trình giáo dục người lớn và trung tâm đào tạo nghề nghiệp cho người lớn.

PHẦN I: TẬP CHÀO MỪNG HỌC SINH MỚI
MẪU GHI DANH HỌC SINH
Hướng Dẫn Ghi Danh
Một số tiết mục được yêu cầu để ghi danh con qúi vị vào các trường công lập California. Bằng chứng công dân không
đòi hỏi vào mục đích ghi danh. Nếu qúi vị không có một mục hoặc bất kỳ câu hỏi, vui lòng tiếp xúc với trường học của qúi
vị.
Để được hỗ trợ ghi danh, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi tại www.egusd.net/enrollment hoặc sử dụng các liên
hệ sau:
• Tiểu học (Lớp TK-6): 916-686-7704
• Trung học (Lớp 7-12): 916-686-7706
Các mẫu hoàn toàn ghi danh sẽ được nhận tại trường nơi cư trú /ranh giới trường học trong giờ học bình thường.
Khi nộp lại mẫu ghi danh đã hoàn thành, qúi vị phải mang theo các giấy tờ sau theo yêu cầu của Bộ Luật Giáo Dục
California, Phần 48000-48070.6:
Những điều sau đây là bắt buộc để ghi danh vào trường thuộc Học Khu Thống Nhất Elk Grove (HKTNEG).
• Xác minh tuổi và tên hợp pháp - MỘT trong những điều sau đây:
□ Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc bản khai của cơ quan đăng ký địa phương hoặc người ghi chép
quận xác nhận ngày sinh
□ Giấy chứng nhận rửa tội hoặc hồ sơ sinh chính thức của bệnh viện;
□ Hộ chiếu
□ Khi không có bất kỳ điều nào ở trên có thể đạt được, một Bản Tuyên Thệ về Bằng Chứng Tuổi Vị Thành
Niên có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của học sinh có thể được chấp nhận
• Hồ sơ Tiêm Chủng (xem Bảng Yêu Cầu Tiêm Chủng trong Phần III của tập này)
• ID có ảnh phụ huynh hoặc người giám hộ để xác minh danh tính của người lớn đăng ký (ID do chính phủ cấp hoặc
không do chính phủ cấp, ví dụ: huy hiệu ID nơi làm việc, bằng lái xe, ID trường đại học, thẻ tín dụng có ảnh, thẻ
thành viên Costco)
• ảng rút điểm/bảng sao điểm không chính thức (nếu có)
• Bằng chứng cư trú hiện tại trong học khu ( Lưu ý: phải là địa chỉ đường phố; PO Box không được chấp nhận ) bao
gồm MỘT trong những điều sau đây với địa chỉ hiện tại và tên của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp
được liệt kê:
□ Biên lai nộp thuế tài sản
□ Tuyên bố thế chấp, hợp đồng cho thuê tài sản, hoặc hợp đồng cho thuê nhà
□ Dịch vụ tiện ích hiện tại (ví dụ: hợp đồng PG & E, SMUD, nước, rác, cống rãnh), bảng kê khai hoặc biên lai
thanh toán
□ Biên lai thanh toán tài sản cho thuê
□ Cuống phiếu lương gần đây của phụ huynh hoặc người giám hộ
□ Đăng ký cử tri
□ Thư từ cơ quan chính phủ (ví dụ: tài liệu từ Bộ Hỗ Trợ Nhân sinh, tài liệu tòa án, đăng ký xe cơ giới, bằng
lái xe, v.v. ).
□ Tuyên bố cư trú do phụ huynh / người giám hộ của học sinh thực hiện
□ Nếu học sinh cư trú tại nhà của một người lớn chăm sóc trong phạm vi học khu, một bản khai có tuyên thệ
được thực hiện bởi người lớn chăm sóc
Ngoại lệ:
Bất kỳ thanh niên vô gia cư hoặc nuôi dưỡng phải được ghi danh bất kể bằng chứng cư trú. Hỗ trợ cho các gia đình và
trường học có sẵn thông qua Liên Lạc Học Khu tại 916-686-7568. Có những yêu cầu cư trú duy nhất cho trẻ em có cha mẹ
đang làm nghĩa vụ quân sự và cha mẹ là cư dân của tiểu bang và rời khỏi tiểu bang theo ý muốn của họ. Hỗ trợ cho các gia
đình và trường học trong tình huống này có sẵn thông qua Phòng Dịch Vụ Y Tế và Hỗ Trợ Học Sinh theo số (916) 686-7568.

HỌC KHU THỐNG NHẤT ELK GROVE (HKTNEG)

Ngày Hôm Nay

Phần I: Mẫu Ghi Danh Học Sinh

____/____/____

Thông tin trên trang này là cần thiết để ghi danh.
THÔNG TIN HỌC SINH
Học sinh đã từng học trường HKTNEG (bao gồm cả trường mầm non): • Không • Có ID Học Sinh HKTNEG # _________
Học sinh này hiện đang bị trục xuất hoặc đang chờ xét xử trục xuất ở HKTNEG hoặc bất kỳ khu vực nào? Có Không
Tên pháp lý đầy đủ của học sinh _____________________________________________________________________
Họ
Tên
Tên Đệm
Chữ đầu, Cuối (Jr. III, IV)
Cấp lớp ___ Giới tính: ☐ Nam

☐ Nữ

☐ không nhị phân

Biệt danh __________

AKA / Tên khác: Họ ____________ Tên _____________ Tên đệm ______________Chữ đầu/chữ cuối ________________
Ngày sinh (Tháng / Ngày / Năm) ____________ Email của học sinh ____________Phôn di động của học sinh __________
CHỦNG TỘC / DÂN TỘC
Dân tộc: • Không gốc Tây Ban Nha • Tây Ban Nha / Latin (người Cuba, Mexico / Puerto Rico, Nam / Trung Mỹ hoặc nguồn gốc Tây Ban Nha khác)
Chủng tộc - Vui lòng chọn tất cả những gì áp dụng
☐ Trắng
☐ Gốc Phi/Đen
☐ Trung Hoa
☐ Nhật Bản
☐ Viet Nam
☐ Ấn Độ
☐ Cambodian
☐ Hmong
☐ Gốc Hawaii
☐ Sri Lanka
☐ Tahitian
☐ Đảo Thái Bình Dương

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Mỹ Da Đỏ
Hàn Quốc
Lào
Á Châu khác
Samoa
Phi Luật Tân

NHÂN KHẨU HỌC
Địa chỉ cư trú____________________________________________________________________________________
Số & Đường Thành Phố
Tiểu Bang
Mã Zip
Địa chỉ gửi thư ____________________________________________________________________________________
(nếu khác với địa chỉ cư trú ) PO Box / Số & Đường Thành Phố
Tiểu Bang
Mã Zip
KHẢO SÁT NGÔN NGỮ
1. Con bạn học ngôn ngữ nào khi bé bắt đầu biết nói? ________________________________________________________
2. Ngôn ngữ nào con bạn thường xuyên nói nhất ở nhà? _______________________________________________________
3. Ngôn ngữ nào bạn thường xuyên sử dụng nhất ở nhà khi nói chuyện với con?_____________________________________
4. Ngôn ngữ mà người lớn trong nhà thường nói nhất là gì? ______________________________________________________
(ví dụ: cha mẹ, người giám hộ, ông bà hoặc bất kỳ người lớn nào khác)
CHỈ DÙNG CHO VĂN PHÒNG
Tên Trường____________________________________Ngày ghi danh__________________________ Ngày sinh đã xác nhậnt ☐
Phương thức xác minh ngày sinh ____________________________ _ Phương thức xác minh địa chỉ ______________________________
Hoàn Tất Tiêm chủng? ☐ CÓ ☐ KHÔNG Thông Báo cho Học Sinh? ☐ CÓ ☐ KHÔNG Loại Giấy Phép______ _ Ngày Giấy Phép_____________
Khối Theo Học ___________ Ghi Danh bởi___________________________________Ngày nhập vào Synergy ____________________________

Vui lòng hoàn thành cả hai trang
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Thông tin trên trang này là cần thiết để ghi danh.
THÔNG TIN PHỤ HUYNH / NGƯỜI GIÁM HỘ
Phụ Huynh / Người Giám Hộ ____________________________________________☐ Người Giám Hộ hợp pháp ☐ Khác
Mối quan hệ _______________ Người này có sống với học sinh không? ☐ Có ☐Không
☐Không

Phổ biến liên lạc ☐ Có

Địa chỉ gửi thư ____________________________________________________________________________________
(nếu khác với học sinh) Số & Đường –
Thành Phố
Tiểu Bang
Mã Zip
Phôn Di Động_________________________Làm việc__________________________Nhà __________________
Địa chỉ email _________________________________________ Ngôn ngữ ưa thích ______________________
Trình độ học vấn - vui lòng đánh dấu vào một ô áp dụng gần nhất:
☐ Không tốt nghiệp trung học ☐Một số bằng đại học hoặc cao đẳng

☐Tốt nghiệp đại học / sau đại học

☐Tốt nghiệp trung học

☐ Nghĩa vụ quân sự

☐Tốt nghiệp cao đẳng

☐Lực lượng quân sự hiện dịch ☐ Toàn thời gian Vệ binh quốc gia

☐ Lực lượng trừ bị

THÔNG TIN PHỤ HUYNH / NGƯỜI GIÁM HỘ
Phụ Huynh / Người Giám Hộ ______________________________☐ Người Giám Hộ hợp pháp ☐ Khác ☐ Đã chết
Mối quan hệ _______________Người này có sống với học sinh không? ☐ Có ☐ Không

Phổ biến liên lạc ☐ Có ☐ Không

Địa chỉ gửi thư ____________________________________________________________________________________
(nếu khác với học sinh) Số & Đường Thành Phố
Tiểu Bang
Mã Zip
Địa chỉ email __________________________________________ Ngôn ngữ ưa thích ______________________
Trình độ học vấn - vui lòng đánh dấu vào một ô áp dụng gần nhất:
☐ Không tốt nghiệp trung học

☐ Một số bằng đại học hoặc cao đẳng

☐Tốt nghiệp đại học / sau đại học

☐ Tốt nghiệp trung học

☐Tốt nghiệp cao đẳng

☐ Nghĩa vụ quân sự

☐ Lực lượng quân sự hiện dịch

☐ Toàn thời gian Vệ binh quốc gia

☐ Lực lượng trừ bị

Tên của người hoàn thành mẫu đơn (vui lòng viết chữ in) : ___________________________Liên hệ: ____________
Chữ ký của Phụ Huynh / Người Giám Hộ: __________________________________________Ngày: ______________
(xác nhận thông tin được cung cấp là chính xác)

Chúc mừng qúi vị đã hoàn thành sự tiến hành ghi danh. Chúng tôi mong qúi vị dành một chút thời gian để
hoàn thành Mẫu Bổ Sung Thông Tin Học Sinh được đi cùng với Tập Chào Mừng Học Sinh này (hoặc) hãy
truy cập vào trang mạng www.egusd.net/students-families/egusd-forms
Thông tin qúi vị cung cấp cho chúng tôi sẽ rất quan trọng trong việc nhận biết các chương trình và dịch vụ đáp
ứng tốt nhất nhu cầu của con qúi vị.

Vui lòng hoàn thành cả hai trang
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