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Clayton County Public Schools     
Danh sách kiểm tra Ghi Danh Trực Tuyến cho Học Sinh Mới  

Năm học 2020-2021 

 

 Giấy Tờ Ghi Danh Cần Có  Kiểm tra 
1. Bằng chứng nơi cư ngụ  
2. Bằng chứng tuổi   
3. Chủng ngừa  
4. Giấy chứng nhận khám tai, mắt, răng  
5. Thẻ an sinh xã hội - Phụ huynh/người giám hộ phản đối việc cung cấp số an sinh xã hội vào hồ sơ của trường có 

thể yêu cầu được miễn bằng cách ký một bản tuyên bố phản đối yêu cầu. - O.C.G.A 20-2-150 
 

6. Thẻ căn cước Phụ huynh/Người giám hộ  
7. Mẫu người chăm sóc (Kinship Caregiver Form)  
6. Học bạ (8-12)  
7. Bảng điểm báo cáo xếp lớp (k-7)  
7.  Bảng điểm kỷ luật (7-12)  

Ví dụ về Bằng chứng tuổi và Nơi cư ngụ  

Bằng chứng tuổi (Ví dụ) Bằng chứng nơi cư ngụ (Ví dụ) 
Giấy khai sinh 

Hộ chiếu hợp lệ ghi nhận ngày học sinh nhập cảnh vào Hoa Kỳ 

Thẻ căn cước (ID) quân đội 

Giấy Baptismal (rửa tội, lễ báp-tem)  

Giấy nhận nuôi  

Học bạ chính thức 

Giấy phép lái xe hợp lệ của học sinh 

 

Hợp đồng thuê/mướn nhà hiện tại 

Hợp đồng mua nhà/Khế ước sở hữu nhà hiện tại 

Giấy trả tiền nhà hiện tại 

Hóa đơn tiện ích hiện tại (hóa đơn nước, gas, điện, cable/satellite hoặc 

điện thoại) 
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Làm Thế Nào Để Lấy Giấy Khai Sinh Ở Bang Georgia 

 

Phụ huynh ghi danh cho học sinh mới đi học có thể lấy giấy khai sinh ở bang Georgia trực tuyến từ Tiểu bang Georgia. Cơ quan Công 

nghệ Georgia (The Georgia Technology Authority) hợp tác với Bộ Y tế Công cộng Georgia cung cấp hồ sơ yêu cầu qua Request 

Official Vital Event Records (ROVER), giúp thuận tiện khi đặt lấy giấy khai sinh trực tiếp từ bang Georgia. Tiết kiệm thời gian gửi 

đơn qua bưu điện và lái xe đến địa điểm. Quý vị có thể sử dụng ROVER để đặt lấy giấy khai sinh cách thoải mái tại nhà, tại văn phòng 

hoặc bất cứ nơi nào quý vị có thể truy cập vào mạng. Tất cả các yêu cầu cước phí tìm kiếm là 25$ và phí thủ tục 8$. Mỗi bản sao giấy 

khai sinh đặt thêm cùng lúc là 5$, và phí gởi cấp tốc cộng thêm 10$. Chỉ những người yêu cầu được ủy quyền mới có thể nhận được 

giấy khai sinh chính thức và tất cả các đơn đặt được yêu cầu có bằng chứng xác nhận căn cước gửi qua fax trước khi được thực hiện. 

Tìm hiểu thêm về đặt lấy giấy khai sinh qua ROVER tại trang mạng rover.ga.gov, và vui lòng dành chút thời gian để đọc các câu hỏi 

thường gặp. 

 

 


