
Get Ready for Kindergarten . . . 
Kindergarten Registration is May 2, 2013. 

  
WHO: Parents and guardians of children who will be five years old on or 
before Sept. 1, 2013. 
WHAT: Kindergarten registration for the 2013-14 school year. 
DATE: Thursday, May 2, 2013. 
TIME: ________________________ 
WHERE: Here at the school. 
WHY: So class assignments can be made 
before school starts August 7. 

 
PLEASE BRING: Your child; an 
official document showing proof of birth 
date; evidence of vision, hearing, and 
dental exams obtained in the past year 
(a current Georgia Form #3300); a valid  
certificate of immunization (Georgia 
Form #3231); proof that you live in the 
attendance zone; proof of custody or 
guardianship, if not the birth parent; the child’s 
social security number (or you may sign a waiver at the school); 
and a photo ID for the adult registering the child. 
 

 
Your child’s registration will be delayed if 

you do not bring the needed paperwork. 
 

We look forward to welcoming  
you and your child to our school! 
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Sẵn Sàng Cho Lớp Mẫu Giáo  . . . 
Kindergarten Registration is 2 tháng 5, 2013. 

  
ĐỐI TƯỢNG: Phụ huynh và người giám hộ của các em tròn 5 tuổi 
trước hoặc vào ngày 1 tháng 9, 2013. 
SỰ KIỆN: Đăng ký học mẫu giáo niên học 2013-14. 
NGÀY: Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013. 
GIỜ: ________________________ 
ĐỊA ĐIỂM: Tại trường. 
WHY: LÝ DO: Để việc tổ chức lớp học hoàn 
tất trước khi trường mở cửa vào ngày 7 
tháng 8. 
 
VUI LÒNG MANG THEO: Con của quí 
vị; văn bản chính thức xác nhận ngày 
tháng năm sinh; giấy khám nghiệm thị 
giác, thính giác và răng trong năm vừa 
qua (Mẫu đơn Georgia 3300 hiện hành); 
giấy chứng nhận chủng ngừa còn hiệu 
lực tiểu bang (Mẫu đơn Georgia 3231); 
giấy xác nhận thường trú tại khu vực nhập học theo tuyến; giấy 
xác nhận sự nuôi dưỡng hay giám hộ nếu không là cha mẹ đẻ; 
số an sinh xã hội của trẻ (hoặc quí vị có thể ký giấy từ chối cung 
cấp số an sinh xã hội tại trường); và một giấy xác minh nhân 
thân có dán hình của người lớn đến đăng ký nhập học cho trẻ. 

Việc đăng ký nhập học của các em sẽ chậm 
trễ nếu quí vị không mang theo các giấy tờ 

cần thiết. 
 

Chúng tôi mong được đón tiếp quí 
vị và các em tại trường! 
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