Vietnamese

Danh Sách Giấy Tờ
Đăng ký BPS
Tất cả các gia đình đăng ký học sinh mới vào Hệ thống Trường
Công lập Boston phải mang theo những giấy tờ cần thiết sau đây
đến Trung tâm Đón tiếp BPS để hoàn tất thủ tục đăng ký. Đơn
đăng ký sẽ không được xử lý nếu thiếu những giấy tờ này.
TOÀN BỘ các giấy tờ sau:

Bản gốc giấy khai sinh của học sinh, mẫu I-94 hoặc hộ chiếu*
Hồ sơ chủng ngừa mới nhất của học sinh (xem bên dưới)
Giấy tờ tùy thân có ảnh của Phụ huynh / Người bảo hộ
* Để dùng Hộ chiếu cần hoàn thành Tuyên thệ Phụ huynh BPS

Giám hộ pháp định cần có thêm
giấy tờ từ tòa án hoặc cơ quan
chính phủ.
Tất cả họ tên ghi trên giấy tờ đều
phải giống nhau. Nếu khác, vui
lòng cung cấp giấy tờ pháp lý thể
hiện việc thay đổi họ tên.
LỜI KHUYÊN:

HAI trong số các giấy tờ sau:

Giấy tờ Cư trú phải in sẵn tên và địa chỉ hiện tại của phụ huynh / người giám hộ
học sinh. Không được dùng các giấy tờ trong cùng một mục.
Hóa đơn tiện ích (không phải hóa đơn nước hoặc điện thoại di động) trong
vòng 60 ngày
Chứng thư hoặc hóa đơn thanh toán khoản thế chấp trong vòng 60 ngày,
hoặc hóa đơn thuế bất động sản trong vòng một năm
Sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng trong vòng 60 ngày
Đơn W2 trong vòng một năm, hoặc cuống bảng lương trong vòng 60 ngày
Đơn thư trong vòng 60 ngày của cơ quan chính phủ hợp lệ*
* CƠ QUAN CHÍNH PHỦ HỢP LỆ: Sở Hỗ trợ Chuyển tiếp, Thuế (DOR), Dịch vụ Trẻ em và Gia đình
(DCF), Hỗ trợ Chuyển tiếp (DTA), Dịch vụ Thanh thiếu niên (DYS) và An sinh Xã hội. Ngoài ra
cũng có thể dùng một số thông tin liên lạc trên Bìa thư Thịnh vượng chung Massachusetts.
K0/K1 (3-4 tuổi)

K2 (4-5 tuổi)

Lớp 1-6

Lớp 7-12

Viêm gan B

3 mũi*

3 mũi*

3 mũi*

3 mũi*

DtaP/DTP/DT/Td

≥ 4 mũi chích DTaP/DTP

5 mũi chích DTaP/DTP

≥4 mũi chích DTaP/DTP
hoặc ≥3 mũi chích Td

Tdap
Bại liệt
Hib
MMR
Thủy đậu
(Chicken pox)
^^MenACWY
(Liên hợp não mô cầu)

3 mũi
1-4 mũi chích
1 mũi*

3-4 mũi chích^
2 mũi*

3-4 mũi chích^
2 mũi*

4 mũi chích DTaP/DTP
hoặc ≥3 mũi chích Td
+1 mũi Tdap
1 mũi
3-4 mũi chích^
2 mũi*

1 mũi *

2 mũi *

2 mũi*

2 mũi*

–

–

–

Bệnh cúm

1 liều hàng năm **

1 liều hàng năm **

1 liều hàng năm **

1 liều vào lớp 7 1 liều ≥
16 tuổi (liều nhắc lại)
1 liều hàng năm **

* hoặc tài liệu chính thức về bệnh/miễn dịch
** vắc xin cúm mùa cho mùa cúm hiện tại (tháng 7-tháng 6) phải được chủng ngừa hàng năm cho tất cả những
người từ 6 tháng tuổi trở lên trước ngày 31 tháng 12. Học sinh mới nhập học từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31
tháng 3 phải được tiêm một liều vắc-xin cúm mùa mới nhất để được nhập học.
^liều cuối cùng phải vào hoặc sau sinh nhật thứ 4 và> 6 tháng sau liều trước đó, hoặc phải tiêm thêm một liều
bổ sung
^^Cần được tiêm vắc xin Liên hợp não mô cầu để vào lớp 7 và một liều nhắc lại bổ sung vào hoặc sau 16 tuổi.
Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị con quý vị nên thực hiện Đánh giá Rủi ro Bệnh Lao tại lần kiểm tra sức
khỏe thể chất hàng năm.
Các tình huống đặc biệt. Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp hoặc dịch bệnh, học sinh có thể bắt đầu đi học nếu phụ
huynh hoặc người giám hộ gửi thư xác nhận (1) từ bác sĩ rằng con của họ chưa được tiêm chủng vì lý do y tế, hoặc
(2) rằng trẻ chưa được tiêm chủng vì lý do tôn giáo của mình.

Chứng thư có thể tải xuống từ
www.suffolkdeeds.com
Tuyên thệ Cư trú BPS có tại bất
kỳ Trung tâm Tài nguyên Gia đình
nào hoặc bostonpublicschools.
org/register
Trường hợp thanh toán hóa đơn
trực tuyến, bản in sao kê cũng
có thể được chấp nhận nếu bao
gồm địa chỉ nhà riêng và ngày
tháng.
CHÍNH SÁCH CƯ TRÚ BPS

Trước khi bất kỳ học sinh nào
được đăng ký vào Hệ thống
Trường Công lập Boston, phụ
huynh / người giám hộ của học
sinh đó phải chứng minh nơi cư
trú chính và hợp pháp tại Thành
phố Boston qua các giấy tờ Cư
trú được nêu bên trên. Những
giấy tờ này, cùng giấy tờ tùy thân
có ảnh cũng sẽ được yêu cầu khi
có bất kỳ sự thay đổi địa chỉ nào.
Chính sách cư trú này không áp
dụng với học sinh vô gia cư.
Gian lận cư trú là hành vi phạm
luật Tiểu bang Massachusetts và
sẽ phải chịu phạt tiền trợ cấp cho
mỗi ngày học sinh theo học tại
trường nằm ngoài khu cư trú hợp
pháp của học sinh.
TỐ GIÁC GIAN LẬN CƯ TRÚ!
Gọi ẩn danh đến số Tố giác Cư
trú:

617-635-6775

Để biết thêm thông tin về Đăng ký và Phân phối BPS, hãy truy cập vào

www.bostonpublicschools/register

