
Dựa theo đơn đăng ký của quý vị, con quý vị: SỐ ĐƠN ĐĂNG KY___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___́: 

 ❏ đủ điều kiện về tuổi và lợi tức: 3 tuổi trước Ngày 1 tháng 9, 2021 (DOB 9/2/17—9/1/18) (số chỗ giới hạn, chỉ một 
số khu vực nhất định của quận thôi). Nếu em trẻ không được xếp lớp cho năm nay, quý vị sẽ nhận được một lá thư 
vào mùa xuân để cập nhật đơn đăng ký cho năm tới.

 ❏ đủ điều kiện về tuổi và lợi tức: 4 tuổi vào ngày 1 tháng 9, 2021 (DOB 9/2/16–9/1/17) sẽ được xếp chỗ. 

 ❏ vượt quá các nguyên tắc đủ điều kiện về lợi tức, tuy nhiên nếu con quý vị có Chương trình Giáo dục Cá nhân 
(IEP), tình trạng IEP của con quý vị có thể đưa đến việc con quý vị được nhận vào chương trình Head Start, nếu có 
chỗ trống, sau khi các lớp học bắt đầu vào tháng Chín.

Quyết định cuối cùng của việc đủ điều kiện được nhân viên chương trình thực hiện. Tài liệu phụ trội có 
thể cần thiết. Tất cả trẻ em bốn tuổi, đủ điều kiện về lợi tức sẽ được xếp lớp. Chỉ định trường cụ thể dựa 
theo số chỗ và việc chuyên chở. Thư sẽ được gửi đến các gia đình có trẻ em bốn tuổi đủ điều kiện về lợi 
tức mà nạp đơn sớm; các gia đình nạp đơn sau ngày 31 tháng 7,  sẽ được thông báo nhanh nếu có thể 
và không thể xếp đặt trước khi trường học bắt đầu.

Tên viết tắt của Phụ huynh/Giám hộ_____ /Nhân viên_____ 

Nếu có thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc nơi giữ trẻ, hãy gọi cho văn phòng Prekindergarten/Head Start ngay 
lập tức tại số 240-740-4530. Thay đổi địa chỉ và/hay nơi giữ trẻ có thể ảnh hưởng đến việc xếp lớp của con quý 
vị. Những thay đổi phải được nhận trước Ngày 31 tháng 7 để cho phép sự tiến hành. Các thay đổi nhận được 
sau ngày 31 tháng 7, có thể trì hoãn việc xếp lớp cho con quý vị cho đến sau khi các lớp học bắt đầu. Các lớp 
mẫu giáo/Head Start bắt đầu một tuần sau tất cả các học sinh không phải là mẫu giáo/Head Start khác tại trường 
học MCPS của con quý vị. 

Quý vị có thể liên hệ với ChildLink tại 240-777-4769 để biết thông tin về các lựa chọn chương trình khác cho trẻ nhỏ. Nếu 
quý vị muốn được giúp về phí tổn giữ trẻ, yêu cầu gọi 1-866-243-8796.

Thông tin này được cung cấp cho việc nhận tiền quỹ của liên bang, tiểu bang và quận; các nhân viên trường có thể xác 
minh thông tin trong đơn đăng ký và sự sai lệch của bất cứ thông tin nào được nạp có thể là nguyên nhân của việc từ 
chối đơn đăng ký này hoặc loại bỏ em trẻ khỏi chương trình sau khi xếp lớp.

Tên Em Trẻ: ____________________________________________________________Ngày Sanh _____/_____/______

Prekindergarten/Head Start Nhân Viên Tên ________________________________________ Ngày_____/_____/______ 

 ❏ Nếu các tài liệu sau không được nộp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đơn này, đơn của quý vị sẽ không 
được cứu xét và con quý vị sẽ KHÔNG được xếp lớp.

 ___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

VÉBiên Lai Đơn Đăng Ký Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start
(Hãy giữ cho hồ sơ của quý vị)

Chương Trình Prekindergarten/Head Start
Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Room 141, Rockville, MD 20852

Điện thoại: 240-740-4530 • Fax: 301-230-5401
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