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Đăng Ký Trước 
 
 

1. Truy cập trang web của Washington Township Public Schools tại www.wtps.org. Nhấp vào ô màu vàng có tiêu đề “STUDENT REGISTRATION”  
(ĐĂNG KÝ HỌC SINH) nằm trên trang chủ. Để truy cập vào cổng đăng ký trước, hãy nhấp vào đường liên kết có tiêu đề “DISTRICT PRE-REGISTRATION 
PORTAL” (CỔNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC CỦA HỌC KHU). 

 

 

2. Nhập thông tin của con em quý vị vào phần Student Information (Thông Tin Học Sinh) trong trang. 



Washington Township Public Schools (Học Khu Thị Trấn Washington) 
Đăng Ký Học Sinh Mới 

4 

 

 

 

3.  Trong phần School Preference (Tùy Chọn Trường) trong trang, quý vị sẽ chọn trường mà con em quý vị sẽ theo học dựa vào nơi quý vị đang sống. 

Nếu chưa biết chắc con em quý vị sẽ theo học trường nào, quý vị có thể sử dụng danh sách Các Trường Học Theo Nơi Cư Trú của chúng tôi để tìm 

trường học phù hợp. 

 

 

4.  Household Information (Thông Tin về Hộ Gia Đình) - Nhập địa chỉ nơi học sinh đang cư trú và cho biết liệu học sinh có anh chị em nào đã ghi danh 

theo học tại học khu hay không. 

5. Guardian Information (Thông Tin Người Giám Hộ) - Nhập thông tin về QUÝ VỊ tại đây. Vui lòng đảm bảo cung cấp đúng địa chỉ email và số điện thoại của quý 

vị. Thông tin này phải chính xác, điều này rất quan trọng, vì đây là thông tin chúng tôi sẽ sử dụng để liên hệ với quý vị về đơn đăng ký của quý vị. 

6. Khi đã điền xong tất cả các thông tin bắt buộc, quý vị phải xác thực danh tính của mình và sau đó nhấp vào “APPLY TO SCHOOL” (NỘP ĐƠN VÀO TRƯỜNG). 
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7. Quý vị sẽ nhận được một email từ Enrollment Express xác nhận đơn đăng ký của quý vị đã được nhận. Email đó sẽ có nội dung tương tự như sau: 
 
 

 
8.  Sau khi đơn đăng ký trước của quý vị được Văn Phòng Đăng Ký của chúng tôi chấp thuận, quý vị sẽ nhận được một email khác chứa thông tin quan 

trọng. Email này sẽ chứa đường liên kết trang web, ID Truy Cập và Mật Khẩu Truy Cập cần thiết để hoàn thành mật khẩu đăng ký. Thông tin này dành 

riêng cho con em quý vị và quý vị không nên chia sẻ với ai khác. 
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Tạo Tài Khoản PowerSchool Mới 
 

Các Gia Đình Mới tại Thị Trấn Washington 
 

Các bước dưới đây chỉ áp dụng cho các gia đình mới hiện chưa có tài khoản PowerSchool. Nếu quý vị đã có tài khoản PowerSchool cho 

một trẻ khác trong học khu, vui lòng xem hướng dẫn về “Các Gia Đình Hiện Tại tại Thị Trấn Washington”. 
 
 

Bước tiếp theo trong quy trình đăng ký là tạo tài khoản của quý vị trong PowerSchool. PowerSchool là Hệ Thống Thông Tin Học Sinh sử dụng tại học khu của 

chúng ta. Việc truy cập vào PowerSchool sẽ giúp quý vị cập nhật về sự phát triển và tiến bộ của con em mình trong suốt những năm học của con ở Washington 

Township School District. Nếu CHƯA TỪNG có tài khoản PowerSchool và không có trẻ nào khác theo học tại học khu, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau một 

cách cẩn thận, vì đây là bước rất quan trọng trong quy trình đăng ký. 

1. Sau khi thông tin đăng ký trước của quý vị được xét duyệt, quý vị sẽ nhận được email từ Văn Phòng Đăng Ký của chúng tôi. Văn Phòng Đăng Ký có 

thể mất đến 5 ngày làm việc để xem xét và gửi email cho quý vị. Email này sẽ chứa hướng dẫn cùng với các đường liên kết và thông tin đăng nhập 

rất quan trọng mà quý vị sẽ cần để tạo tài khoản PowerSchool của mình. 

2. Từ email, hãy nhấp vào liên kết “https://wtps.powerschool.com/public”. Nhấp vào tab có nhãn “CREATE ACCOUNT” (TẠO TÀI KHOẢN) rồi nhấp vào 

nút “CREATE ACCOUNT” (TẠO TÀI KHOẢN) màu xanh dương. 
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3. Nhập tên, địa chỉ email, tên người dùng (địa chỉ email của quý vị) và mật khẩu mong muốn của quý vị. Quý vị PHẢI sử dụng địa chỉ email của mình 

làm tên người dùng! Quý vị có thể tạo mật khẩu của riêng mình. Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự. **Quý vị sẽ không thể đăng nhập nếu 

không sử dụng địa chỉ email của mình! 
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4.  Tiếp theo, quý vị sẽ liên kết con em của quý vị với tài khoản. Nhập tên của học sinh cùng ID Truy Cập, Mật Khẩu Truy Cập và mối quan hệ của quý vị với 

học sinh. Quý vị có thể tìm thấy ID Truy Cập và Mật Khẩu Truy Cập trong email do Văn Phòng Đăng Ký gửi cho quý vị. Nếu quý vị đang sao chép và dán ID 

Truy Cập và Mật Khẩu Truy Cập, vui lòng bảo đảm quý vị không sao chép bất kỳ khoảng trắng nào vì như thế sẽ tạo lỗi trong quy trình này. Nếu đăng ký 

cho nhiều học sinh, quý vị sẽ cần nhập tên, ID Truy Cập, Mật Khẩu Truy Cập và Mối Quan Hệ cho từng trẻ. **LƯU Ý: Mỗi học sinh có một ID Truy Cập và 

Mật Khẩu Truy Cập khác nhau. Tham khảo email do Văn Phòng Đăng Ký gửi cho quý vị để biết Mã Truy Cập và Mật Khẩu Truy Cập chính xác. 

 

 

 

5. Sau khi quý vị nhập các thông tin trên cho con em mình, hãy nhấp vào nút “ENTER” màu xanh dương ở cuối màn hình. 
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6. Thiết lập tài khoản PowerSchool của quý vị hiện đã hoàn tất. 

7. Để truy cập các biểu mẫu đăng ký, hãy nhấp vào “FORMS” (BIỂU MẪU) từ menu phía bên trái. 
 

 
 

8. Nhấp vào “ENROLLMENT” (GHI DANH). 



Washington Township Public Schools (Học Khu Thị Trấn Washington) 
Đăng Ký Học Sinh Mới 

10 

 

 

 
 

9. Các biểu mẫu đăng ký của quý vị được hiển thị ở đây. Bây giờ quý vị đã sẵn sàng để đăng ký! Nhấp vào tên biểu mẫu đầu tiên để bắt đầu hoàn 
thành các biểu mẫu. 

 

 

10.  Nếu quý vị đang đăng ký cho nhiều học sinh, quý vị sẽ thấy mỗi học sinh sẽ có một thẻ riêng. Nhấp vào học sinh đầu tiên và hoàn thành biểu mẫu 

cho học sinh đó. Sau khi hoàn tất, quý vị sẽ nhấp vào học sinh tiếp theo và hoàn thành các biểu mẫu được cung cấp. Các biểu mẫu có thể khác 

nhau đối với mỗi học sinh . 
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Thêm Học Sinh vào Tài Khoản PowerSchool Hiện Có 
 

Các Gia Đình Hiện Tại tại Thị Trấn Washington 
 

Thêm một học sinh mới vào tài khoản PowerSchool hiện có rất dễ dàng! Sau khi hoàn tất, quý vị có thể đăng nhập vào một tài khoản và xem thông tin của 

tất cả học sinh con em của mình. Để thêm học sinh mới, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới: 

 
1. Sau khi thông tin đăng ký trước của quý vị được xét duyệt, quý vị sẽ nhận được email từ Văn Phòng Đăng Ký của chúng tôi. Văn Phòng Đăng Ký có 

thể mất đến 5 ngày làm việc để xem xét và gửi email cho quý vị. Email này sẽ chứa hướng dẫn cùng với các đường liên kết và thông tin đăng nhập 

rất quan trọng mà quý vị sẽ cần để tạo tài khoản PowerSchool của mình. 

2. Nhấp vào đường liên kết “https://wtps.powerschool.com/public”. Nhập thông tin đăng nhập PowerSchool hiện tại của quý vị và nhấp vào 

“ SIGN IN” (ĐĂNG NHẬP). 
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3.  Khi quý vị đã đăng nhập vào tài khoản PowerSchool của mình, nhấp vào “ACCOUNT PREFERENCES” (TÙY CHỌN TÀI KHOẢN) nằm trên menu ở phía 

bên trái của màn hình. Sau đó nhấp vào nút “ADD” (THÊM) màu xanh dương phía bên phải. 
 



Washington Township Public Schools (Học Khu Thị Trấn Washington) 
Đăng Ký Học Sinh Mới 

13 

 

 

 
 

4. Nhập tên của học sinh cùng với ID Truy Cập và Mật Khẩu Truy Cập đã được cung cấp trong email từ Văn Phòng Đăng Ký. Quý vị cũng sẽ nhập mối 

quan hệ của mình với học sinh. Nếu quý vị đang sao chép và dán ID Truy Cập và Mật Khẩu Truy Cập, vui lòng bảo đảm quý vị không sao chép bất 

kỳ khoảng trắng nào vì như thế sẽ tạo lỗi trong quy trình này. Nhấp vào “OK”. 

 

 
 

5. Quý vị sẽ nhận được một thông báo cho biết các thay đổi đã được lưu. Học sinh con em của quý vị hiện đã được thêm vào tài khoản của quý vị. Quý vị 

sẽ thấy tên của học sinh, cùng với con em khác của mình ở phía trên cùng của màn hình. Nhấp vào tên học sinh con em của quý vị ở đầu trang để truy 

cập các biểu mẫu đăng ký. 
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6. Nhấp vào “FORMS” (BIỂU MẪU) và sau đó nhấp vào thẻ “ENROLLMENT” (GHI DANH). Các biểu mẫu sẽ được liệt kê ở đây. Bây giờ quý vị đã sẵn 
sàng để đăng ký! 
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Hoàn Thành Biểu Mẫu Ghi Danh 
 

1. Các biểu mẫu đăng ký của quý vị được hiển thị trong các biểu mẫu trong thẻ Enrollment (Ghi Danh). 
 

 
2. Bắt đầu hoàn thành bộ hồ sơ ghi danh của quý vị bằng cách nhấp vào biểu mẫu đầu tiên, [Washington Township]A-Preliminary Information 

(Thông Tin Sơ Bộ). 
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3. Ở phần cuối biểu mẫu này và một số biểu mẫu khác, quý vị được yêu cầu tải lên tài liệu. Chúng tôi có công cụ cho phép quý vị tải lên tài liệu của 

mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hướng dẫn từng bước cụ thể được cung cấp trong phần tiếp theo. 

4. Khi quý vị hoàn tất việc tải lên tài liệu của mình, hãy xem lại thông tin trên biểu mẫu. Khi đã xem xét xong thông tin của mình, nhấp vào 

“SUBMIT” (GỬI). Biểu mẫu tiếp theo trong bộ hồ sơ của quý vị sẽ tự động tải. 

5. Tiếp tục hoàn thành từng biểu mẫu và nhấp vào “SUBMIT” (GỬI) ở cuối mỗi biểu mẫu. 

6. Tùy vào đơn đăng ký của quý vị, biểu mẫu cuối cùng trong bộ hồ sơ sẽ là biểu mẫu P-Acknowledgment of Completion (P-Xác Nhận Hoàn Thành) 

hoặc Biểu Mẫu Q-Information, Permissions and Agreements (Q-Thông Tin, Quyền và Thỏa Thuận). Sau khi gửi biểu mẫu này, bộ hồ sơ của quý vị 

sẽ hoàn tất. 

7. Vui lòng lưu ý, một số biểu mẫu có thể xuất hiện do phản hồi của quý vị. Không phải ai cũng sẽ có các biểu mẫu đăng ký giống nhau. Các biểu mẫu 

được sắp xếp theo chữ cái. Nếu quý vị nhận thấy thiếu một chữ cái, không sao cả. Điều đó chỉ có nghĩa là biểu mẫu đó có thể không áp dụng cho 

quý vị. 
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Cách Tải Lên Tài Liệu bằng Công Cụ Đính Kèm Tài Liệu 
 
 

Các biểu mẫu cụ thể trong bộ hồ sơ đăng ký của quý vị yêu cầu quý vị tải lên tài liệu. Những tài liệu này là yêu cầu bắt buộc để ghi danh học sinh con em quý vị 

vào trường học. Nếu một biểu mẫu cụ thể yêu cầu quý vị tải lên tài liệu, công cụ đính kèm tài liệu sẽ xuất hiện trên biểu mẫu. Công cụ này rất dễ sử dụng. 

Để giúp quá trình đăng ký hiệu quả hơn, chúng tôi gợi ý quý vị chụp quét các tài liệu cần thiết trước và lưu chúng vào thiết bị của mình. Hãy nhớ nơi lưu chúng 

để có thể dễ dàng tìm thấy khi cần. 

Dưới đây là danh sách các tài liệu cần thiết để đăng ký: 

 Bằng Chứng về Cư Trú 

o Một trong những tài liệu sau: bản sao kê khoản vay thế chấp, hóa đơn thuế, hợp đồng thuê/cho thuê nhà, Bản Tuyên Thệ Về Nơi Cư Trú 
Được Công Chứng 

o Hai trong số các tài liệu sau: thuế, hóa đơn điện, nước, hóa đơn cáp, hóa đơn gas, các tài liệu khác chứng minh nơi cư trú 

 Giấy Tờ Tùy Thân Có Ảnh của Phụ Huynh/Người Giám Hộ 

 Hồ Sơ Chủng Ngừa 

 Giấy Khai Sinh Gốc 

 Một bức ảnh của con em quý vị 

 Giấy tờ khám sức khỏe (hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký) 

 Giấy khám nha khoa nếu ghi danh cho học sinh mẫu giáo (hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký) 

 Các giấy tờ về quyền giám hộ (hoặc các lệnh có liên quan khác của tòa), nếu có 

 Bản sao IEP/504 hiện tại 

 Cấp lớp hiện tại hoặc điểm thi theo chuẩn (nếu chuyển vào học khu) 

 Bảng điểm không chính thức (học sinh trung học phổ thông)  

Để thêm tài liệu, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới: 

 Để thêm tài liệu, nhấp vào “ADD DOCUMENT” (THÊM TÀI LIỆU). 
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 Ô  Tài Liệu Đính Kèm sẽ bật lên. Nhấp vào “BROWSE” (DUYỆT) 
 

 Tìm tệp quý vị đã lưu trước đó, nhấp vào tệp đó và sau đó nhấp vào “OPEN” (MỞ). 

 
 
 
 
 
 

 
 Nhấp vào “UPLOAD” (TẢI LÊN). 

 

 Tài liệu của quý vị sẽ xuất hiện dưới Document Name (Tên Tài Liệu). 
 

 
 Quá trình tải lên đã hoàn tất. Nếu quý vị cần tải lên tài liệu bổ sung, chỉ cần lặp lại các bước trên. 
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Tổng Quan về Các Biểu Mẫu Ghi Danh 
 

Dưới đây là tổng quan về từng biểu mẫu ghi danh. Lưu ý, quý vị có thể không nhận được tất cả các biểu mẫu này trong bộ hồ sơ của mình. Quý vị sẽ chỉ nhận 

được các biểu mẫu liên quan đến trường hợp của quý vị. 

Mẫu A - Thông Tin Sơ Bộ 

 Biểu mẫu này cung cấp thông tin theo yêu cầu của Tiểu Bang New Jersey. Sau khi đọc thông tin được cung cấp trên biểu mẫu, hãy trả lời “Yes” (Có) 

trong phần Acknowledgment (Xác Nhận) và nhập chữ ký của quý vị. 

 Sau đó, quý vị sẽ được yêu cầu tải lên ID có ảnh của QUÝ VỊ. Sau khi tải lên ID của quý vị, hãy nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu B - Xác Nhận Khai Sinh & Nhân Khẩu Học 

 Quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin về nơi sinh của học sinh. 

 Biểu mẫu này sẽ thu thập thông tin về học sinh con em quý vị như tên hợp pháp, giới tính và chủng tộc. 

 Quý vị cũng sẽ cần tải lên giấy tờ khai sinh (Bản sao công chứng giấy khai sinh, Hồ Sơ Tòa Án, v.v.) cùng ảnh hiện tại của con em mình. Ảnh này sẽ được 

sử dụng trong Hệ Thống Thông Tin Học Sinh của chúng tôi dành cho các biện pháp an toàn. 

 Khi tải lên ảnh của con em quý vị, hãy nhớ tải lên ở vị trí thích hợp. Việc tải lên ảnh trong phần giấy khai sinh sẽ ghi đè lên giấy khai sinh nếu ảnh đã 

được tải lên. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI) 

Mẫu C - Địa Chỉ của Học Sinh 

 Trên biểu mẫu này, quý vị sẽ cung cấp địa chỉ và tình trạng cư trú của học sinh. 

 Nếu con em quý vị là học sinh đã có tuyên thệ (sống cùng một người cư trú trong học khu, không phải là phụ huynh hoặc người giám hộ), Giấy 

Chứng Nhận của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp cho Học Sinh Có Tuyên Thệ phải được in ra, điền thông tin và công chứng. Quý vị có thể 

tiếp tục hoàn thành các biểu mẫu đăng ký khác; tuy nhiên, đơn đăng ký của quý vị sẽ KHÔNG được chấp thuận cho đến khi chúng tôi nhận được 

Bản Tuyên Thệ đã hoàn chỉnh, có chữ ký và được công chứng. Văn Phòng Đăng Ký của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để sắp xếp thời gian thu 

biểu mẫu. 

 Quý vị phải tải lên bằng chứng về tình trạng cư trú. Các ví dụ về bằng chứng về tình trạng cư trú được chấp nhận được cung cấp trên biểu mẫu. 

Khi gửi bằng chứng, vui lòng đảm bảo rằng tất cả các hóa đơn/bảng sao kê là của thời gian gần đây. 

 Nếu quý vị là lao động nhập cư, quý vị có thể cung cấp thông tin đó tại đây. Nếu quý vị là lao động nhập cư và có Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện 

Di Cư, vui lòng tải lên chứng nhận bằng công cụ đính kèm tài liệu ở cuối trang. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 



Washington Township Public Schools (Học Khu Thị Trấn Washington) 
Đăng Ký Học Sinh Mới 

20 

 

 

 
 

Mẫu D - Thông Báo cho Học Sinh McKinney-Vento 
(Biểu mẫu này có thể không áp dụng cho tất cả học sinh). 

 Biểu mẫu này sẽ thu thập thông tin liên quan đến điều kiện sinh sống hiện tại của quý vị. 

 Cuối biểu mẫu yêu cầu phải có hai chữ ký. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu E - Sắp Xếp Sinh Sống Ngoài Gia Đình 
(Biểu mẫu này có thể không áp dụng cho tất cả học sinh). 

 Biểu mẫu này thu thập thông tin liên quan đến điều kiện sinh sống hiện tại của quý vị. 

 Vui lòng đảm bảo quý vị bao gồm thông tin về phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và nhân viên phụ trách trường hợp. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu F - Ghi Danh Trước và Tiết Lộ Hồ Sơ 

 Biểu mẫu này thu thập thông tin về việc ghi danh trước của học sinh. 

 Nếu học sinh của quý vị đã từng nhập học lần đầu tại một Trường Học ở Hoa Kỳ cách đây chưa đủ 3 năm, quý vị sẽ cần cung cấp ngày đầu 
tiên học sinh nhập học tại một Trường Học ở Hoa Kỳ. 

 Nếu học sinh con em của quý vị chuyển đến học khu của chúng tôi từ một học khu khác, quý vị sẽ cần cung cấp thông tin của học khu đó 

và ký vào bản Tiết Lộ Hồ Sơ để chúng tôi có thể liên hệ với học khu đó và lấy hồ sơ của học sinh. 

 Nếu học sinh của quý vị có IEP hoặc 504, vui lòng tải lên IEP/504 của học sinh bằng công cụ đính kèm tài liệu ở cuối trang. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu G - Thông Tin Liên Hệ của Học Sinh 

 Biểu mẫu này rất quan trọng vì sẽ thu thập thông tin mà chúng tôi sử dụng để liên hệ với quý vị trong trường hợp khẩn cấp. 

 Biểu mẫu này thu thập thông tin liên hệ của phụ huynh/người giám hộ của học sinh và những người liên hệ lúc khẩn cấp. 

 Quý vị sẽ thấy thông tin của quý vị đã được điền một phần. Nhấp vào biểu tượng bút chì để thêm và hoàn tất thông tin liên hệ của quý vị. 
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 Quý vị phải chọn “GUARDIAN” (NGƯỜI GIÁM HỘ) làm hình thức liên hệ khi nhập thông tin liên hệ của mình, điều này rất quan trọng. Điều này sẽ đảm 

bảo quý vị nhận được các thông tin cập nhật từ SwiftK12, dịch vụ nhắn tin dành cho phụ huynh của chúng tôi, với các tin nhắn quan trọng trong suốt 

năm học. Chỉ MỘT phụ huynh/người giám hộ có thể là người liên hệ chính. Nhập thông tin bổ sung và nhấp vào “ADD” (THÊM). 
 

 Quý vị phải thêm 3 người liên hệ lúc khẩn cấp. Để thêm liên hệ bổ sung, chỉ cần nhấp vào nút “ADD” (THÊM) và nhập thông tin liên hệ bổ sung của quý 

vị. Tại đây quý vị có thể nhập thông tin cho tất cả các phụ huynh/người giám hộ và những người liên hệ khẩn cấp. Nếu quý vị đăng ký nhiều học sinh, 

quý vị có thể chọn áp dụng những người liên hệ này cho các học sinh khác của mình. 
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 Nhập thông tin liên hệ (xem các phần được đánh dấu bên dưới). Quý vị cũng sẽ cần chỉ định rõ quyền hạn đối với người liên hệ này.  
Nhấp vào “ADD” (THÊM). 

 

 
 Lặp lại bước trên cho mỗi người liên hệ. 

 Trên biểu mẫu này, quý vị cũng sẽ Cho biết học sinh có người giám hộ trong quân đội hay không bằng cách nhấp vào YES (CÓ ) hoặc NO (KHÔ NG). 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu H - Thông Tin Y Tế 

 Tại đây quý vị sẽ nhập thông tin y tế như thông tin liên hệ của bác sĩ, nhà cung cấp bảo hiểm y tế, thuốc và tiền sử y tế. 

 Nếu có thể, quý vị có thể nhập thông tin về anh chị em ruột trên trang này. 

 Biểu mẫu này cũng bao gồm thông tin chấp thuận điều trị cấp cứu. Nếu không đồng ý với chính sách này, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp cho học 

khu kế hoạch hành động cho học sinh của quý vị trong trường hợp cấp cứu. 

 Thông tin sức khỏe của học sinh cũng được cung cấp trong biểu mẫu này. Học sinh phải thực hiện kiểm tra sức khỏe và quý vị sẽ phải nộp tài liệu thích 

hợp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày học đầu tiên của học sinh. Quý vị có thể in biểu mẫu Universal Health Care (Chăm Sóc Sức Khỏe Phổ Cập)  
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(đường liên kết được cung cấp trên biểu mẫu) hoặc sử dụng biểu mẫu kiểm tra sức khỏe của chính bác sĩ của quý vị. Nếu quý vị có thông tin này,  

có thể tải lên bằng công cụ đính kèm tài liệu ở cuối trang. 

 Quý vị phải nộp hồ sơ chủng ngừa của học sinh. Vui lòng tải lên hồ sơ tiêm chủng bằng công cụ đính kèm tài liệu ở cuối trang. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu I - Khảo Sát Ngôn Ngữ Sử Dụng Ở Nhà 

 Biểu mẫu này sẽ đưa ra các câu hỏi để xác định xem học sinh của quý vị có hội đủ điều kiện là Người Học Anh Ngữ (ELL) hay không. 

 Các câu hỏi có thể không theo số thứ tự. Đây là điều bình thường. Các câu hỏi sẽ xuất hiện dựa trên câu trả lời của quý vị cho câu hỏi trước đó. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu J - Đưa Đón 

 Biểu mẫu này giải thích Chính Sách Đưa Đón của Hội Đồng Giáo Dục Washington Township. Nếu học sinh của quý vị hội đủ điều kiện, quý 

vị có quyền chọn từ bỏ quyền đưa đón trong năm học. 

 Thông tin liên quan đến Dịch Vụ Đưa Đón Chăm Sóc Ban Ngày Lớp Mẫu Giáo và Tiểu Học được cung cấp trên biểu mẫu này. Nếu quý vị đã sắp 

xếp chăm sóc ban ngày, quý vị có thể cho biết lựa chọn của quý vị trên biểu mẫu này. Nếu quý vị không chắc chắn về nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc ban ngày của mình, hãy chọn tùy chọn “My child needs transportation to my home address” (Con tôi cần đưa đón đến địa chỉ nhà của tôi). 

Quý vị có thể liên hệ với Phòng Đưa Đón khi chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày trước/sau giờ học. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu K - Công Nghệ 

 Biểu mẫu này xem xét chính sách Công Nghệ của học khu. 

 Đối với học sinh từ lớp 6-12, quý vị có thể lựa chọn mua Gói Chăm Sóc Công Nghệ tùy chọn. Quý vị có thể mua gói này vào đầu năm học. Biểu mẫu 

có ghi một đường liên kết đến PaySchools Central, trang web được sử dụng để thanh toán cho chương trình chăm sóc. Quý vị sẽ cần lập một tài 

khoản riêng với PaySchools Central để hoàn tất giao dịch này. Quý vị có thể thực hiện bước này sau. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu L - Biểu Mẫu Chấp Thuận Tư Vấn Trường Học 

 Trên biểu mẫu này, quý vị sẽ cho biết các lựa chọn của mình về Dịch Vụ Tư Vấn Trường Học. 

Mẫu M - Xác Nhận Hoàn Thành 
(Biểu mẫu này có thể không áp dụng cho tất cả học sinh). 
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 Nhấp vào các ô tương ứng biểu thị việc quý vị xác nhận và chấp thuận, rồi nhập chữ ký của quý vị. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 

Mẫu Q - Thông Tin, Quyền và Thỏa Thuận 
(Biểu mẫu này có thể không áp dụng cho tất cả học sinh) 

 Biểu mẫu này cung cấp các đường liên kết đến thông tin quan trọng, phụ huynh và các chính sách của học khu. Thông tin này cũng được đăng trên 

trang web của chúng tôi và quý vị có thể truy cập trong suốt cả năm. 

 Sau khi đọc thông tin được cung cấp trong biểu mẫu, hãy nhấp vào các ô biểu thị quý vị xác nhận và chấp thuận. Quý vị cũng phải nhập chữ ký của 

mình ở cuối trang. 

 Nhấp vào “SUBMIT” (GỬI). 


