Đăng ký Nhập Học tại SPS Ngay Bây Giờ!

ion schools to meet the unique needs of every student. By registering early, kindergarten students gain access to important resources

Con của quý vị sẽ được 5 tuổi

vào hoặc trước ngày 31 tháng 8?
Vậy đây là thời gian để đăng ký
học mẫu giáo với Trường Công
Lập Seattle!
Trường Công Lập Seattle có các trường trong khu vực đạt được giải thưởng thi đua, và
các trường tùy chọn đáp ứng được nhu cầu riêng biệt cho mỗi học sinh. Khi bạn đăng
ký, con bạn sẽ tự động được chỉ định vào trường học trong khu vực (khu vực lân cận)
của bạn. Nhưng trong thời gian GHI DANH MỞ - ngày 1 - 26 tháng 2 - bạn có thể điền
vào mẫu LỰA CHỌN để nộp đơn cho các trường khác với trường bạn đang theo học.

Ngày 4, tháng 1, 2021

Học Sinh Mới bắt đầu Ghi Danh cho năm học 2021-2022.

Mọi thủ tục ghi danh được hoàn thành trực tuyến tại

www.seattleschools.org/admissions/registration
Xem video này để được trợ giúp: www.vimeo/497776253

Chúng tôi có thể hỗ trợ. Ghé qua Trung tâm John Stanford (JSC), 2445
3rd Ave S, mở cửa từ 8:30 sáng đến 4 giờ chiều, Thứ Hai & Thứ Tư.
Gọi cho chúng tôi theo số 206-252-0760 để được trợ giúp bằng tiếng Tây
Ban Nha, Trung Quốc, Việt Nam, Amharic và Somali

Tìm trường học trong khu vực được chỉ định cho con em của quý vị tại:
www.seattleschools.org/admissions/school_finder/address_lookup_tool

Qúy vị muốn tìm hiểu thêm về ghi danh nhập học
và thời hạn đăng ký toàn bộ? Ghé thăm trang web
của chúng tôi tại www.seattleschools.org/admissions

Có câu hỏi hay thắc mắc?
Liên lạc với chúng tôi tại:
servicecenter@seattleschools.org
(206) 252-0760

#HowSPSEnrolls

