
Đăng ký/ghi danh học sinh tại các Trường Công lập Hạt Henrico 

Chào mừng tới các Trường Công lập Hạt Henrico. Có hai cách đăng ký cho học sinh bao gồm đăng ký trực 
tuyến (Đăng ký qua PowerSchool Enrollment) hoặc trực tiếp. 

Bước 1: Tìm trường thuộc khu vực của quý vị bằng công cụ Tìm trường (School Locator) của chúng tôi để 
tìm đúng trường theo địa chỉ của quý vị 

Bước 2: Thu thập các giấy tờ cần thiết để ghi danh học sinh. Nhấp vào Hướng dẫn Ghi danh trường Tiểu 
học/Trung học cơ sở/Trung học phổ thông trên danh mục phía bên trái màn hình trang này. 

Bước 3: Hoàn thành mẫu Đăng ký Trực tuyến HOẶC gọi tới trường của quý vị để đặt hẹn với phòng ghi 
danh. 

• PowerSchool Enrollment sẽ điều hướng quý vị để thiết lập tài khoản và hoàn thành mẫu đăng ký 
với ba phần bao gồm Thông tin Đăng ký Học sinh, Khảo sát Ngôn ngữ sử dụng tại nhà, và Đạo 
luật Hỗ trợ Người vô gia cư McKinney Vento 

• Cần tối đa năm ngày làm việc để xử lý các mẫu đăng ký trực tuyến trước khi quý vị có thể liên hệ 
đặt hẹn với phòng ghi danh của trường để hoàn tất quy trình đăng ký. 

Hướng dẫn ghi danh/đăng ký học sinh trực tuyến 

Hỏi đáp về quy trình đăng ký PowerSchool Enrollment cho các Gia đình 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ tới nhà trường nơi con em quý vị dự định theo học: 

• 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 

 

NHẤP ĐỂ BẮT ĐẦU GHI DANH/ĐĂNG KÝ 

Tại thời điểm này, chỉ có thể nộp đơn cho năm học hiện tại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://henricoschools.us/school-locator/
https://enrollment.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=200000910&culture=vi
https://help.powerschool.com/t5/Enrollment-Family-Support/ct-p/RegistrationKnowledgeBase
https://help.powerschool.com/t5/Enrollment-Most-Common-Questions/Q-amp-A-Enrollment-Registration-Family-Support/ta-p/8198
https://henricoschools.us/elementary-schools/
https://henricoschools.us/middle-schools/
https://henricoschools.us/high-schools/
https://enrollment.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=200000910&culture=vi

