Trung Tâm Ghi Danh ESL

Hazelwood Elementary/Từng Hầm, 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215

Liên Bang và Tiêủ Bang yêu cầù Địa Hạt Trường Công Lập Quận Jefferson xác định những học sinh
không nói Anh Ngữ là sinh ngữ chính và đánh giá sự thông thạo Anh Ngũ cuả các em. ESL Intake
Center giúp đở ghi danh và sắp lóp cho học sinh. Đế làm cuộc hẹn vui lòng gọi (502) 485-3623. Phụ
Huynh hoặc Ngủỏì Giám Hộ cần có mặt trong cuộc hẹn vỏí học sinh.

Những văn kiện và tin tức sau đây cần phái có:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chứng minh ngày sinh(I-94, giấý thông hành, hoặc khai sinh)
Chứng minh điạ chỉ ( g i ấ y t h u ê n h à , h o á đ ỏ n đ i ệ n , n ư ớ c , đ i ệ n t h o ạ i h i ệ n t ạ i )
Số phiếu ăn cuả gia đình (food stamp number) ( nếu có)
Giấy chứng nhấn phụ huynh ( t ạ i M ỹ h o ặ c t ạ i V i ệ t N a m , b ằ n g l á i x e h o ặ c G i ấ y
cuả Lảnh Sự Quán)
Hồ sỏ/bản sao cuả nhũng trường trước đây (nếu có)
Giấy Khám Tổng Quát cuả Kentucky (Medical Examination) (môĩ trường đòi hỏi và bảo quản
hồ sò nầy )
Giấy Chích Ngủà của Kentucky (Immunization Certificate) (mỗi trường đòi hỏi và bảo quản hồ
sỏ nầy )
Giấy Khám Mắt Kentucky (Vision Examination) (có hiệu lực không đủợc trủớc ngày 1 Tháng
Giêng của năm đầu tiên ghi danh)
Giấy Khám Răng của Kentucky (Dental Examination)

Tại Intake Center:
•
•
•
•

•

Chúng tôi có nhiều nhân viên nói các thứ tiếng khác nhau giúp đở hoàn tất hồ sỏ ghi danh nhập
học.
Con em quý vị sẻ làm bài kiễm tra Anh Ngữ xác định xem em đủợc chọn theo học chủỏng trình
Song Ngũ vỏí trình độ nào.
Theo học chủỏng trình Song Ngũ là một lủạ chọn tình nguyện.
Nếu em ấy không hội đủ điều kiện hoặc phụ huynh quyết định không đễ em theo học Chủỏng
Trình Song Ngữ, em sẽ được đưa về theo học tại trường địa phương nơi em cư trú ( căn cứ
theo địa chỉ của em) và sự sắp lớp cũng tuỳ vào Student Assignment Plan. Nhân viên Intake có
thể cung cấp cho phụ huynh những tin tức liên quan đến Trủờng Công Lập Quận Jefferson
(Jefferson County Public Schools.)
Trong vòng năm ngày làm việc, phụ huynh những em chấp nhận theo chủỏng trình ESL sẽ nhận
đủợc điện thoại báo cho biết nhũng tin tức liên quan đến trủờng mà con em quý vị theo học, chi
tiết về phủỏng tiện đủa rủớc, đồng phục nếu trừỏng đòi hỏi và tên giáo viên chủỏng trình ESL và
giáo viên Song Ngữ.

Bắt đầu theo học Mẫu Giáo, em phải 5 tuổi tính đến ngày 1 Tháng Mủỏì hoặc trủóc đó.

Gọi (502) 485-3623 từ 7:30 sáng đến 4:30 chiều nếu muốn biết thêm nhiều chi tiết hỏn nủã
hoặc làm cuộc hẹn ghi danh và sắp lớp.
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