Học Khu Edmonds
Danh sách Kiểm tra Đăng ký Học sinh
BƯỚC 1
Điều kiện Đăng ký

BƯỚC 3
Hoàn thành Gói Mẫu đơn – sẽ được yêu cầu

BƯỚC 4
Hoàn thành Đăng ký Trực tuyến

tải lên trong Bước 3.

BƯỚC 2
Thu thập tài liệu -- sẽ được yêu

 Mẫu Xác minh Cư trú Học sinh P-135

cầu tải lên khi kết thúc đăng ký trực
tuyến.

 Bảng Câu hỏi Nhà ở P-160

 Bằng chứng cư trú

 Nếu áp dụng, trải qua tình trạng vô gia cư



Ví dụ: hóa đơn điện nước

 Hồ sơ tiêm chủng



Có thể kiểm chứng về mặt y tế
Tải về từ MyIR

 Thông tin trường học trước
đây





Phiếu điểm hay Học bạ
Điểm khi rút khỏi lớp
Hiện diện/Kỷ luật
IEP/504, nếu có

 Bằng chứng về tuổi tác - Mẫu
giáo hay lần đầu tiên đi học ở Hoa Kỳ


Ví dụ: giấy khai sinh,
hồ sơ bệnh viện sinh, hộ chiếu

Nếu tôi không có tất cả các tài
liệu này thì sao?
Tải lên những gì qúi vị có và nhân viên
văn phòng trường học sẽ làm việc với
qúi vị để có được phần còn lại.

 Điền vào đơn đăng ký


 Chứng nhận Tình trạng Tiêm chủng HS-518



Yêu cầu có chữ ký
Tải xuống bản ghi từ MyIR

 Mẫu Đăng ký Sức khỏe Học sinh HS-534



Bắt buộc đối với tất cả học sinh mới
Cập nhật hàng năm

Cần có địa chỉ email

 Đính kèm tài liệu (từ bước 2)





Bằng chứng cư trú
Hồ sơ tiêm chủng
Thông tin trường học trước đây
Bằng chứng về tuổi tác (nếu có)

 Đính kèm gói mẫu đơn (từ bước 3)





Mẫu Xác minh Cư trú P-135
Bảng Câu hỏi Nhà ở P-160 (nếu áp dụng)
Giấy Chứng nhận Tình trạng Tiêm chủng
HS-518
Mẫu đơn Đăng ký Sức khỏe Học sinh HS-534

BƯỚC 5
Nộp đơn


Một nhân viên nhà trường sẽ liên lạc với qúi vị
để hoàn tất đơn xin của qúi vị và yêu cầu bất kỳ
tài liệu bổ sung nếu cần.



Nhân viên nhà trường sẽ cho quý vị một ngày
bắt đầu khi hoàn thành gói mẫu đơn. Giấy tờ
chưa đầy đủ có thể trì hoãn việc này.

