MATRICULATION AND ORIENTATION CENTER (MOC)
5601 47th Avenue  Sacramento, CA 95824
(916) 643-2162  FAX (916) 433-7350
Luda Hedger, Manager of MOC

Ghi Danh Cho Tất Cả Các Học Sinh Học Tiếng Anh
Tại Trung Tâm Định Hướng & Tuyển Chọn (MOC)
5601 47th Avenue
Sacramento, CA 95824
Tiếng Việt – Phòng số 9
Lịch Làm Việc
Thứ Hai – Thứ Năm: 8 giờ Sáng – 3 giờ 30 Chiều
Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 11 giờ 15 trưa
Cần thêm tin tức, xin gọi:
643-2335
Những Yêu Cầu Khi Đến Ghi Danh Học:
Để đảm bảo an toàn cho tất cả các học sinh, CHỈ CÓ cha mẹ ruột hay người giám hộ hợp pháp mới có thể ghi
danh cho con em vào học tại học khu chúng tôi. Bất kỳ ai đến ghi danh học cho con em cần phải xuất trình các
giấy tờ sau đây:
1. Một Thẻ Căn Cước CÓ HIỆU LỰC của phụ huynh/người giám hộ
 Bằng lái xe hiện tại hay thẻ căn cước phát hành của tiểu bang.
 Hộ Chiếu/Giấy Thông Hành
2. Giấy Xác Nhận Địa Chỉ - MỘT trong những giấy tờ sau đứng tên phụ huynh/người giám hộ:
 Hóa đơn thuế tài sản/ giấy tờ cầm cố (trong vòng 30 ngày) HIỆN TẠI
 Hợp đồng thuê nhà HIỆN TẠI với tin tức của chủ nhà
 Hóa đơn tiện ích HIỆN TẠI (SMUD, PG&E, hoặc NƯỚC), có tên và địa chỉ đúng với
tên hồ sơ về quyền giáo dục hay tên phụ huynh/người giám hộ
 Giấy đăng ký bầu cử HIỆN TẠI
 Thư của cơ quan chính phủ HIỆN TẠI (trong vòng 30 ngày)
 Séc hay cùi lương HIỆN TẠI (trong vòng 30 ngày)
Nếu không có giấy xác nhận địa chỉ đứng tên của quí vị, quí vị phải hoàn tất một giấy Khai Báo
Nơi Cư Ngụ (DOR) sẽ được cung cấp cho quí vị. Quí vị cũng sẽ phải mang theo:
 Một bản sao thẻ căn cước của người đứng tên trong hóa đơn.
 Một bản sao hay bản gốc giấy xác nhận địa chỉ
3. Giấy Xác Nhận Tuổi – Giấy Khai Sinh, Hộ Chiếu/Giấy Thông Hành, giấy I-94 cho mỗi học sinh
4. Hồ sơ chủng ngừa cập nhật cho mỗi học sinh. Các lớp 7-12 phải lấy mũi chủng ngừa T-Dap
5. Bảng điểm và hồ sơ thôi học HIỆN TẠI tại trường cũ (chỉ dành cho các lớp 9-12)
6. Các giấy tờ Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) nếu con quí vị đang nhận các dịch vụ giáo dục
đặc biệt
7. Các giấy tờ về quyền chăm sóc hay giám hộ (nếu có)
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