
 

Chào mừng vào Mẫu giáo! 

 

Tiểu bang yêu cầu con bạn 5 tuổi trước ngày 31 tháng 8 phải đi học Mẫu giáo. 

Để đăng ký cho con bạn học Mẫu giáo, bạn sẽ cần cung cấp các tài liệu sau: 

 Chứng sinh của con bạn 

Giấy khai sinh, hộ chiếu, hoặc tài liệu từ văn phòng bác sĩ cho biết ngày sinh của con 

bạn. 

 Tiêm chủng 

Danh sách ngày và các loại tiêm chủng con bạn nhận được. 

 Chứng nhận địa chỉ 

Hợp đồng mua bán hoặc thuê mướn, hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích hiện tại cho biết tên 

và địa chỉ của bạn trong khu vực dịch vụ của trường mà bạn đang đăng ký. 

 Tên và số điện thoại của 2 số liên lạc khẩn cấp 

Đây là những người nhà trường liên lạc trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu con bạn bị 
ốm tại trường và chúng tôi không thể liên lạc được với bạn. 

*Nhà trường có thể có một số mẫu bổ sung mà bạn sẽ cần phải điền để hoàn tất đăng ký cho con 

mình. 
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