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HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN GWINNETT: THÔNG TIN VỀ 
ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

 
Các khu vực nhập học trong Hệ thống trường công lập quận Gwinnett (GCPS) được xác định bằng 
các giới hạn địa lý, được gọi là cụm (clusters). Có ba đến sáu trường tiểu học, một hoặc hai trường 
trung học cơ sở, và một trường phổ thông trung học trong mỗi cụm. Các đường phân cách tuyến 
nhập học trong đường biên của cụm xác định trường tiểu học hoặc trung học cơ sở mà trẻ sẽ nhập 
học. Để biết trẻ sẽ nhập học trường nào, gọi Phòng Hoạch Định của GCPS tại số (678) 301-7085. 
 
Việc đăng ký nhập học cho các em học sinh mới được tổ chức trong các ngày trong tuần, suốt 
niên học, tại tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học. Vui lòng liên lạc 
với trường tại địa phương để sắp xếp cuộc hẹn. 
 
Theo qui định của luật tiểu bang, học sinh mẫu giáo và lớp một theo học tại trường công lập bang 
Georgia phải đủ năm tuổi trở lên trước ngày 1 tháng 9 để nhập học lớp mẫu giáo và đủ sáu tuổi trở 
lên trước ngày 1 tháng 9 để nhập học lớp một. 
 
Trong tất cả các trường công lập tại Georgia, các học sinh khối mẫu giáo được kiểm tra trong suốt 
niên học để xác định việc các em đã sẵn sàng lên lớp 1. Phụ huynh của các học sinh chuẩn bị lên 
lớp 1 từ các trường mẫu giáo tư thục hoặc từ các tiểu bang khác nên liên lạc với trường tại địa 
phương về việc đăng ký nhập học và kiểm tra.  
 
Các giấy tờ sau bắt buộc phải có khi đăng ký nhập học:  
• Giấy tờ chính thức cho thấy bằng chứng của ngày sinh. (Chỉ bắt buộc khi đăng ký nhập 

học khối mẫu giáo và lớp một.) Các ví dụ bao gồm bản gốc giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký 
khai sinh, hoặc các đơn từ chính thức của tiểu bang hoặc liên bang có ghi ngày sinh.  

• Học bạ/Hồ sơ kỷ luật (Chỉ cho cấp lớp 7–12.) Trước khi nhập học, các học sinh chuyển 
trường cấp lớp 7-12 phải cung cấp một bản sao học bạ được chứng thực và hồ sư kỷ luật từ 
trường cũ hoặc phụ huynh/người giám hộ phải ủy quyền việc tiết lộ tất cả hồ sơ từ trường cũ.  

• Bằng chứng về kiểm tra thị giác, thính giác, và răng trong năm vừa qua. Thông tin này 
phải được ghi trong Đơn #3300, chỉ có tại Phòng Y Tế và phần lớn các văn phòng bác sĩ và 
nha sĩ. Thư xác nhận của các cán bộ chuyên ngành Y Tế phù hợp và giấy chứng nhận từ 
nguồn ngoài tiểu bang có hiệu lực nếu các giấy tờ này hoàn tất trong vòng 12 tháng vừa qua và 
đính kèm với các đơn của tiểu bang. Các Phòng Y Tế tại Georgia có thể thực hiện các khám 
nghiệm này với lệ phí. Có thể trả một khoản lệ phí trên danh nghĩa cho việc chuyển đổi thông 
tin sang đơn của tiểu bang. 

• Giấy chứng nhận chủng ngừa của tiểu bang Georgia. Tất cả học sinh nhập học trường tại 
Georgia lần đầu, bao gồm các học sinh từ tiểu bang khác hay nước khác, phải có Đơn 3231 
của tiểu bang Georgia (Giấy chủng ngừa của Phòng Nhân Sự Georgia) cho thấy bằng chứng 
của các chủng ngừa thích hợp. Đơn 3231 chỉ có tại phòng mạch bác sĩ có giấy phép hành nghề 
của tiểu bang Georgia và phòng Y Tế. Mang theo giấy chủng ngừa của con quí vị đến bác sĩ 
Georgia hoặc Phòng Y Tế, nơi có nhân viên hoàn tất các đơn này cho quí vị. Quí vị có thể phải 
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trả lệ phí cho việc chuyển thông tin. Quí vị có thể phải trả lệ phí nếu con quí vị cần phải chích 
ngừa thêm. Chủng ngừa bắt buộc của tiểu bang bao gồm Viêm gan B (Hepatitis B), Bạch hầu-
Ho gà-Uốn ván (DPT), Bại liệt (Polio), Trực khuẩn hiếu khí gram âm type B (HIB), hai mũi Sởi-
Quai bị-Sởi Đức (MMR), và chủng ngừa thủy đậu (Chicken Pox)/xác nhận bệnh. Đơn 3231 
được xem là có hiệu lực khi được đánh dấu vào ô thích hợp:  “Complete for School 
Attendance” (Đã hoàn tất, có thể ghi danh học)” hoặc  “Date of Expiration” (Chủng ngừa hết 
hạn/Đáo hạn chủng ngừa). Theo qui định của luật tiểu bang, đơn chủng ngừa có hiệu lực hoặc 
giấy miễn chủng ngừa (vì lý do sức khỏe hay tôn giáo) bắt buộc khi đăng ký nhập học. Quí vị có 
thể yêu cầu giấy miễn chủng ngừa tại trường.  

Giấy xác nhận thường trú tại khu vực nhập học theo tuyến. Ví dụ như hợp đồng mua nhà 
chính thức, hợp đồng thuê nhà, hoặc chứng thư chuyển nhượng. Hợp đồng thuê nhà hay 
chứng thư chuyển nhượng phải được đi kèm với ít nhất một hóa đơn của các dịch vụ đại chúng 
(ga, nước, điện) có cùng địa chỉ. Hợp đồng mua bán nhà chưa chính thức sẽ không được chấp 
nhận (contingency contract). Điện thoại cho nhà trường nếu quí vị ở cùng với bạn bè hoặc 
thành viên gia đình, và cần thông tin để kiểm chứng sự thường trú của quí vị. 

• Giấy xác nhận sự nuôi dưỡng/giám hộ. Thư xác nhận sự giám hộ bắt buộc cho việc đăng ký 
nhập học nếu người lớn đến đăng ký nhập học không là cha mẹ đẻ. Để biết thêm chi tiết, liên 
hệ Tòa Di Sản của quận Gwinnett (Probate Court) tại số (770) 822-8265.  

• Số an sinh xã hội của trẻ. Luật tiểu bang bắt buộc nhà trường hỏi số an sinh xã hội này tại 
thời điểm đăng ký nhập học. Học sinh sẽ được nhập học, ngay cả khi không cung cấp số an 
sinh xã hội. Tuy nhiên, phụ huynh sẽ được yêu cầu ký giấy từ chối cung cấp số an sinh xã hội. 

• Giấy ID có dán hình. Nhà trường có thể yêu cầu  người lớn đăng ký nhập học xuất trình giấy 
ID có dán hình.  
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