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Truy cập DiscoverBPS.org và cung
cấp địa chỉ email của bạn cũng như lớp
học hiện tại của con bạn để được nhận
danh sách các trường học cho bạn lựa
chọn.

Truy cập countdowntokindergarten.
org để xem lịch trình tìm hiểu trường.
Lịch trình này liệt kê ngày và thời
gian bạn có thể đến thăm các trường
trong danh sách chúng tôi cung cấp
trước khi sẵn sàng đưa ra lựa chọn
phù hợp.

Tham dự Buổi giới thiệu quy trình
đăng ký để được giải đáp các thắc
mắc của bạn. Lịch trình được đăng tải
trên website sự kiện Countdown hoặc
website Hệ thống BPS

Tham dự sự kiện Triển lãm các trường
BPS vào ngày 14 tháng Mười hai tại
trường Boston Latin Academy. Đây
là một cơ hội để tìm hiểu tất cả các
trường BPS tại duy nhất một địa điểm.

Giữa tháng 12 là thời điểm để tiến
hành đăng ký trước tại địa chỉ www.
sis.mybps.org và sắp xếp cuộc hẹn.
Lưu ý rằng bạn phải đến trực tiếp một
Trung tâm Tiếp đón để hoàn tất quy
trình đăng ký của mình

Chuẩn bị tất cả các giấy tờ BẮT
BUỘC được liệt kê ở mặt sau của biểu
này. Khi đã chuẩn bị tất cả các giấy tờ
theo yêu cầu, hãy sắp xếp một cuộc
hẹn và đến trực tiếp một Trung tâm
Tiếp đón để hoàn tất đăng ký

Việc phân lớp được thông báo qua email
vào cuối tháng 3 với lớp K0, K1 và cuối
tháng 5 với lớp K2

www.countdowntokindergarten.org

Danh sách kiểm tra đăng ký để chuẩn
bị vào mầm non

Đăng ký vào mầm non
www.bostonpublicschools.org
Mùa lựa chọn trường học

Phụ huynh chuẩn bị ghi danh học sinh vào các lớp
mầm non cho năm học 2020/2021 có thể tham khảo
danh sách các trường theo khu vực sinh sống tại địa
chỉ: www.DiscoverBPS.org

Thu thập thông tin/thăm trường
1. Chuyến thăm các trường, gặp gỡ hiệu trưởng và được giải đáp

các thắc mắc của bạn. Lịch trình thời gian tìm hiểu các trường
được đăng tải tại www.countdowntokindergarten.org
2. Tham gia Buổi giới thiệu quy trình đăng ký tại địa điểm gần
bạn. Lịch trình cụ thể được đăng tải tại website của chúng tôi.
3.Sự kiện Triển lãm các trường sẽ được tổ chức vào ngày 14
tháng Mười hai 2019 từ 9am-1pm tại trường
Boston Latin Academy
Đăng ký-Tháng Mười hai/tháng Một
1.Đăng ký trước trực tuyến váo cuối tháng Mười hai.
https://sis.mybps.org
2. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ bắt buộc và đến trực tiếp một
Trung tâm tiếp đón trong giai đoạn ưu tiên của bạn.
Ko và K1 là từ ngày 6-31 tháng Một năm 2020.
K2 là từ ngày 10 tháng Hai đến ngày 3 tháng Tư năm 2020.

Địa điểm đăng ký-Địa điểm
Dorchester - 1216 Dorchester Ave, 617-635-8015
East Boston - 312 Border St, 617-635-9597
Roslindale - 515 Hyde Park Ave, 617-635-8040
Roxbury - 2300 Washington Street, 617-635-9010
Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, bạn sẽ
cần phải tham gia đánh giá ngôn ngữ. Các đánh giá này được
lập kế hoạch tại Trung tâm Tiếp đón tại thời điểm bạn đến đăng
ký. Chỉ học sinh K2 và lớn hơn cần hoàn thành quy trình này
tại Trung tâm tư vấn và đánh giá học sinh mới (NACC) -2300
Washington St., FL 2, Roxbury, MA (617) 635-1565

Danh sách kiểm tra giấy tờ

Mang theo những giấy tờ này đến Trung tâm Tiếp đón để tiến hành đăng ký
1. Giấy tờ tùy thân có dán ảnh của Phụ huynh

2 Bản chính Giấy khai sinh của trẻ (hoặc hộ chiếu hoặc giấy I-94 nếu cần
thiết)
3. Hồ sơ tiêm chủng mới nhất của học sinh
4. Dois comprovantes de residência em Boston
Bằng chứng về nơi ở: hai giấy tờ này ghi rõ tên và địa chỉ hiện tại của phụ
huynh/ người giám hộ học sinh:
• Một hóa đơn các dịch vụ tiện ích trong vòng 60 ngày gần nhất (không chấp
thuận hóa đơn tiền nước và điện thoại di động)
• Hợp đồng thuê nhà hiện tại, Hợp đồng thuê nhà theo Mục 8, hoặc Giấy tuyên
thệ nơi cư trú của BPS được ký trong vòng 1 năm gần nhất
• Giấy tờ mua nhà hoặc giấy thuế bất động sản trong vòng một năm
• Giấy tờ thuế trong cùng một năm, hoặc cuống lương trong vòng 60 ngày gần
nhất
• Một lá thư từ một cơ quan chính phủ được chấp thuận trong vòng 60 ngày gần
nhất
•Sao kê ngân hàng hoặc sao kê thẻ tín dụng trong vòng 60 ngày gần nhất

Cám ơn bạn đã lựa chọn Hệ thống Trường Công lập Boston

