
Hướng dẫn Ghi danh vào trường Trung học Cơ sở/Phổ thông 

Hoàn tất cả ba tài liệu đăng ký có trên cổng thông tin. 

• Mẫu Đăng ký - Phần 1 
• Khảo sát Ngôn ngữ sử dụng tại nhà 
• Mẫu sàng lọc Đạo luật Hỗ trợ người vô gia cư McKinney-Vento 

Những cân nhắc khác dành cho phụ huynh và người giám hộ 

• Chỉ cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, người giám hộ hợp pháp do tòa chỉ định, hoặc người có ủy quyền 
quân đội mới có thể ghi danh trẻ vào các Trường Henrico (Không chấp nhận ủy quyền phi quân 
sự hoặc giấy ủy quyền truyền thống từ luật sư). 

• Bố mẹ nuôi tạm thời có thể ghi danh cho trẻ với sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp của trẻ. 
Khi ghi danh, Bố mẹ nuôi tạm thời của trẻ phải xuất trình một bản sao lệnh của tòa án xác định 
người giám hộ hợp pháp của trẻ. 

Sau khi quy trình đăng ký trực tuyến được chấp thuận, quý vị sẽ được phòng ghi danh nhà trường liên 
hệ về các giấy tờ bổ sung cần thiết. 

Tôi cần trình thêm những loại giấy tờ bổ sung nào kèm với đơn đăng ký? 

Quý vị không cần nộp thêm bất kỳ giấy tờ bổ sung nào cùng với đơn đăng ký trực tuyến, tuy nhiên, trước 
khi con em quý vị bắt đầu vào học, quý vị cần nộp các loại giấy tờ sau đây cho phòng ghi danh trường: 

• Bản gốc giấy khai sinh chính thức của con em quý vị do bang cấp và phải được xuất trình trực 
tiếp cho phòng ghi danh. 

• Trang đầu tiên hoặc trang cuối hợp đồng thuê nhà hiện tại (phải có thông tin tên người thuê, 
chủ nhà, địa chỉ tài sản, thời hạn thuê, danh sách người ở, chữ ký, ngày ký) hoặc chứng thư hoặc 
hợp đồng nhà ở hoặc đơn từ kê khai thế chấp hoặc đơn từ đánh giá thuế đứng tên quý vị (hoặc 
đứng tên người chủ sở hữu/cho thuê trong trường hợp quý vị đang "ở nhờ"). 

• Một bản ID có ảnh của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ (bằng lái xe, ID từ DMV, ID quân đội 
hoặc bất kỳ ID có ảnh nào khác) phải được xuất trình trực tiếp cho phòng ghi danh. 

• Chứng minh cư trú bổ sung. Quý vị buộc phải cung cấp: 
o Một tờ hóa đơn tiện tích hiện tại có tên quý vị (được xuất trong vòng 30 ngày vừa qua). 
o Nếu quý vị đang ở "nhờ" với người khác hoặc một gia đình khác, người chủ nhà/người 

thuê chính VÀ phụ huynh/người giám hộ phải hoàn thành một tờ khai địa chỉ có tuyên 
thệ. 

• Ngoài ra, còn cần đến một số xác minh và biểu mẫu khác. 
o Phụ huynh và người giám hộ đang ở "nhờ" phải cung cấp: 

 Hai bằng chứng thư từ trao đổi kinh doanh có tên trên địa chỉ mà phụ huynh và 
người giám hộ xác nhận là nơi cư trú của bản thân. 

 Một ID có ảnh hợp lệ 

 

 

https://henricoschools.us/wp-content/uploads/AddressAffidavitProcedures.pdf
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/AddressAffidavitProcedures.pdf


o Người chủ nhà hoặc người thuê chính phải cung cấp: 
 Một chứng thư hiện tại hoặc hợp đồng thuê 
 Một tờ hóa đơn tiện ích hiện tại (trong vòng 30 ngày vừa qua) 
 Một ID có ảnh hợp lệ. Để biết thêm đầy đủ về chính sách cư trú, hãy truy cập sổ 

tay chính sách của chúng tôi và tìm mục "cư trú" (residency) 
• LƯU Ý: Trước khi học sinh bắt đầu năm học, quý vị còn PHẢI xuất trình 

o Một hồ sơ cập nhật đầy đủ về tiêm chủng của con em quý vị. 
o Một mẫu kiểm tra sức khỏe thể chuất toàn diện được ký bởi một nhà cung cấp dịch vụ y 

tế Hoa Kỳ được cấp phép và được lập không quá 12 tháng trước ngày con em quý vị bắt 
đầu nhập học. 

Tôi cần làm gì nếu con em tôi cần các dịch vụ khác? 

Người học tiếng Anh: 
• Nếu quý vị xác nhận bất cứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh trên mẫu Khảo sát Ngôn 

ngữ sử dụng tại nhà, nhân viên Trung tâm Tiếp đón của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị về 
vấn đề kiểm tra. 

 Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt: 

• Nếu con em quý vị hiện tại đang tiếp nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, vui lòng liên hệ 
phòng ghi danh trường để nộp thêm các giấy tờ cần thiết (trang bìa IEP, trang Dịch vụ, 
Tường trình Môi trường ít hạn chế nhất) khi đăng ký. Một thành viên trong đội ngũ giáo 
dục đặc biệt sẽ liên hệ quý vị. 

Việc nộp những mẫu đơn này có đồng nghĩa con em tôi có thể được đi học ngay lập tức không? 

Không. Tất cả các bản đăng ký được nộp thành công phải được xem xét đầy đủ. Phòng ghi danh trường 
sẽ liên hệ quý vị về các bước tiếp theo, bao gồm lên lịch hẹn với phòng ghi danh để xuất trình các loại 
giấy tờ và hoàn tất quy trình đăng ký. Có thể cần hoàn tất các mẫu đơn bổ sung riêng cho từng trường. 
Toàn bộ quy trình sẽ cần từ ba đến năm ngày làm việc. Con em quý vị sẽ không thể bắt đầu vào học cho 
đến khi toàn bộ quá trình này hoàn tất. 

Làm cách nào để bảo đảm con em tôi được đăng ký trong thời gian ngắn hơn? 

Liên hệ tới trường của con em quý vị để sắp xếp lịch hẹn với phòng ghi danh. Quý vị sẽ được yêu cầu 
mang theo tất cả các loại giấy tờ kể trên tới cuộc hẹn để bảo đảm đăng ký kịp thời. 

Tôi có thể dừng quá trình đăng ký trực tuyến và quay lại sau không? 

Có thể, chúng tôi khuyến nghị quý vị điền các mẫu đơn trong cùng một lần để tránh việc ghi danh thiếu 
hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đăng ký PowerSchool Enrollment sẽ lưu tiến trình các biểu mẫu ghi danh và cho 
phép hoàn thành sau. 

Tôi có thể truy cập PowerSchool Enrollment như thế nào? 

Nhấp vào đây để vào PowerSchool Enrollment và bắt đầu quy trình ghi danh. 

 

https://go.boarddocs.com/vsba/henrico/Board.nsf/goto?open&id=C6EKUR539AFE
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/SchoolEntranceHealthForm.pdf
https://enrollment.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=200000910&culture=vi


Phải làm gì nếu tôi không thể truy cập PowerSchool Enrollment? 

Nếu quý vị không thể truy cập cổng trực tiếp, vui lòng liên hệ nhà trường. Cung cấp cho trường tên quý 
vị, địa chỉ, tên học sinh, và khối lớp. Trường sẽ gửi các mẫu đơn được in ra giấy cho quý vị. Quý vị sau đó 
sẽ cần liên hệ với trường để lên lịch hẹn nhằm nộp những giấy tờ này và hoàn thành ghi danh. 

• Các trường tiểu học HCPS, giờ làm việc và website 
• Các trường trung học cơ sở HCPS, giờ làm việc và website 
• Các trường trung học phổ thông HCPS, giờ làm việc và website 

Quý vị cũng có thể tải xuống và in ra các loại giấy tờ được yêu cầu dưới đây và gửi đến trường con em 
quý vị: 

• Đơn đăng ký 
• Khảo sát Ngôn ngữ sử dụng tại nhà 
• Mẫu sàng lọc Đạo luật Hỗ trợ người vô gia cư McKinney-Vento 

Nếu quý vị đang ở "nhờ" với người khác hoặc một gia đình khác, người chủ nhà hoặc người thuê chính 
VÀ phụ huynh/ người giám hộ phải hoàn thành một tờ khai địa chỉ có tuyên thệ. 
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