
Thông tin ghi danh  

 
Quy trình đăng ký ghi danh của Học khu Mehlville sẽ được hoàn thành trực tuyến. Ngoài ra, phần Cập nhật 
Thông tin Gia đình hàng năm đến trường, yêu cầu tất cả các gia đình trong Học khu Mehlville phải làm, cũng 
sẽ được hoàn thành trực tuyến, sử dụng máy tính, máy tính bảng hoặc ứng dụng duyệt web trên điện thoại 
thông minh.   
 
Hướng dẫn đăng ký  
 
Ghi danh cho các gia đình mới 
 
Ghi danh cho các gia đình hiện tại với một học sinh mới.  
 
Cập nhật Thông tin Gia đình cho các học sinh đã và tiếp tục học tại trường. 
 
Một số điều quý vị cần biết: 
 
Điều quan trọng là phải hoàn thành toàn bộ đơn đăng ký trực tuyến cho con quý vị. Nếu cha mẹ không hoàn 
thành quy trình, con của họ không thực sự được đăng ký vào học khu. 
 
Nếu quý phụ huynh cần hỗ trợ hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến, vui lòng gọi cho văn phòng tại trường mà 
con quý vị sẽ theo học. 
 
Chúng tôi có hỗ trợ phiên dịch để sắp xếp một cuộc hẹn tuyển sinh với nhà trường thông qua Language 
Access Multicultural People (LAMP) theo số 314-842-0062. 
 
 
Nếu quý vị không có một thiết bị phù hợp để truy cập, vui lòng gọi cho nhà trường sắp xếp một cuộc hẹn để 
sử dụng máy tính của quận nhằm hoàn thành đăng ký mới hoặc cập nhật thông tin gia đình. Chúng tôi sẽ sẵn 
lòng hỗ trợ quý vị hoàn thành quy trình trực tuyến, nếu cần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mehlvilleschooldistrict.com/parents/enrollment_information/2020-2021_enrollment/existing_families_with_a_new_student
https://mehlvilleschooldistrict.com/parents/enrollment_information/2020-2021_enrollment/returning_students


Ghi danh cho các gia đình mới 

Tìm trường  

Để ghi danh học sinh vào Khu Học chánh Mehlville, quý vị và con quý vị phải cư trú trong ranh giới của 
Học khu. Xác nhận cư trú của quý vị và xác định vị trí trường con học bằng bản đồ ranh giới của chúng 
tôi. Nhập địa chỉ nhà trong thanh tìm kiếm để xác định vị trí trường học. 

 
Ghi danh mẫu giáo  

Mehlville cung cấp mẫu giáo miễn phí, học nguyên ngày. Trẻ em phải được năm tuổi trước ngày 1 tháng 
8 năm 2020, để bắt đầu đi mẫu giáo vào mùa thu. Mỗi tháng một, các trường tiểu học Mehlville bắt 
đầu chấp nhận đăng ký học mẫu giáo cho năm học sau. 

Bước 1 

Thu thập thông tin cần thiết này trước khi quý vị bắt đầu quá trình đăng ký. 

• Tên và địa chỉ pháp lý của phụ huynh / người giám hộ 
• Tên pháp lý của học sinh 
• Đối với học sinh chuyển trường, thông tin liên lạc của trường trước 
• Thông tin liên lạc khẩn cấp 

 
Tập hợp các tài liệu cần thiết cho quá trình tuyển sinh. 

• Giấy chứng minh có ảnh phụ huynh/ người giám hộ  
• Giấy khai sinh do Cục thống kê cấp  
• Giấy tiêm ngừa y tế/ hồ sơ sức khỏe  
• Bằng chứng cư trú (vui lòng đọc thêm bên dưới) 
• IEP và đánh giá, nếu học sinh đang nhận các dịch vụ Giáo dục Đặc biệt  
• Đối với sinh viên chuyển trường, bảng điểm không chính thức hoặc báo cáo gần đây nhất 

 
Bằng chứng cư trú  

Trừ khi học sinh được miễn chứng minh yêu cầu cư trú, quý vị phải cung cấp một tài liệu từ mỗi Danh 
sách A và Danh sách B. Chúng tôi chấp nhận tài liệu điện tử nếu chúng hiện thời và chứa thông tin cần 
thiết cho khu vực để xác minh bằng chứng cư trú (ngày, tên, địa chỉ, chữ ký áp dụng, v.v.). Học khu có 
quyền yêu cầu bằng chứng bổ sung bất cứ lúc nào hoặc sử dụng các phương tiện khác để xác minh cư 
trú. Theo luật Missouri, khai báo sai nơi cư trú là hành vi phạm tội. Nếu tình trạng cư trú của một gia 
đình được phát hiện là khai báo không chính xác hoặc thay đổi mà không thông báo cho khu học 
chánh, khu học chánh có thể tiến hành các bước cần thiết để phục hồi chi phí dịch vụ đã cung cấp. 

 



Danh sách tài liệu A  

• Khế ước hoặc báo cáo thế chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp để xác minh  
• Biên lai thuế bất động sản trong vòng 1 năm kể từ ngày nộp  
• Hợp đồng thuê/cho thuê chưa hết hạn được ký bởi chủ nhà và người thuê bao gồm địa chỉ, số 

căn hộ và ngày thuê  
• Thư xác minh chủ nhà trên tiêu đề thư của công ty quản lý tài sản chỉ cho thuê theo tháng (hợp 

đồng thuê ban đầu thể hiện các điều khoản theo tháng)  
• Hợp đồng mua bán không có dự phòng và được ký bởi tất cả các bên, với điều kiện là quý vị nộp 

một bản sao của văn bản kết thúc trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký 
•  

Danh sách tài liệu B 

• Hoá đơn tiện ích (nước, ga, cống, điện hoặc rác) trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp, bao gồm 
tên, dịch vụ và địa chỉ gửi thư. Hóa đơn rác sẽ được chấp nhận nếu được ghi trong quý thanh 
toán gần nhất.  

• Biên lai thuế tài sản cá nhân trong vòng 1 năm kể từ ngày nộp  
• Giấy phép cư trú chưa hết hạn liệt kê tất cả những người cư trú  
• Xác nhận của chính phủ về địa chỉ (tức là an sinh xã hội, đăng ký cử tri, phúc lợi, v.v.) trong vòng 

30 ngày kể từ ngày nộp  
 
Bước 2 
 
Liên lạc với trường mà con quý vị sẽ theo học để có tài khoản Parent Portal (Cổng thông tin dành cho phụ 
huynh). Bắt đầu quá trình đăng ký nhập học bằng cách đăng nhập vào Parent Portal. Hãy tìm biểu ngữ màu 
vàng có ghi dòng “Đăng ký trực tuyến phải được hoàn thành trong năm học 2020-2021”. Nhấp vào “Xem” để 
bắt đầu đăng ký cho con quý vị.  
 
Bước 3 
 
Các gia đình sẽ nhận được email đến địa chỉ đã cung cấp để xác nhận tình trạng của hồ sơ sau khi đã 
được xem xét. 

 

 

 

 

 

 



Ghi danh cho các gia đình hiện tại với một học sinh mới 

Ghi danh cho mẫu giáo 
Mehlville cung cấp mẫu giáo miễn phí, học nguyên ngày. Trẻ em phải được năm tuổi trước ngày 1 tháng 
8 năm 2020, để bắt đầu đi mẫu giáo vào mùa thu. Mỗi tháng một, các trường tiểu học Mehlville bắt 
đầu chấp nhận đăng ký học mẫu giáo cho năm học sau. 
 
Cha mẹ phải có một tài khoản Parent Portal để ghi danh cho một học sinh mới thông qua hồ sơ nợp 
đơn trực tuyến. Nếu quý vị không có tài khoản Parent Portal hoặc quên Tên tài khoản và/hay mật khẩu 
của mình, xin vui lòng liên hệ trường của con quý vị.  

 
Bước 1 
Liên lạc với trường để thêm học sinh mới vào Parent Portal.  

Bước 2 

Thu thập thông tin cần thiết này trước khi quý vị bắt đầu quá trình đăng ký. 

• Tên và địa chỉ pháp lý của phụ huynh / người giám hộ 
• Tên pháp lý của học sinh 
• Đối với học sinh chuyển trường, thông tin liên lạc của trường trước 
• Thông tin liên lạc khẩn cấp 

 
Tập hợp các tài liệu cần thiết cho quá trình tuyển sinh. 

• Giấy chứng minh của bang phụ huynh/ người giám hộ  
• Giấy khai sinh do Cục thống kê cấp  
• Giấy tiêm ngừa/ hồ sơ sức khỏe  
• Bằng chứng cư trú (vui lòng đọc thêm bên dưới) 
• IEP và đánh giá, nếu học sinh đang nhận các dịch vụ Giáo dục Đặc biệt  
• Đối với sinh viên chuyển trường, bảng điểm không chính thức hoặc thẻ báo cáo gần đây nhất 

 
Bằng chứng cư trú  

Trừ khi học sinh được miễn chứng minh yêu cầu cư trú, quý vị phải cung cấp một tài liệu từ mỗi Danh 
sách A và Danh sách B. Chúng tôi chấp nhận tài liệu điện tử nếu chúng là hiện tại và chứa thông tin cần 
thiết cho khu vực để xác minh bằng chứng cư trú (ngày, tên, địa chỉ, chữ ký áp dụng, v.v.). Học khu có 
quyền yêu cầu bằng chứng bổ sung bất cứ lúc nào hoặc sử dụng các phương tiện khác để xác minh cư 
trú. Theo luật Missouri, khai báo sai nơi cư trú là hành vi phạm tội. Nếu tình trạng cư trú của một gia 
đình được phát hiện là khai báo không chính xác hoặc thay đổi mà không thông báo cho khu học 
chánh, khu học chánh có thể tiến hành các bước cần thiết để phục hồi chi phí dịch vụ đã cung cấp. 

 



Danh sách tài liệu A  

• Khế ước hoặc báo cáo thế chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp để xác minh  
• Biên lai thuế bất động sản trong vòng 1 năm kể từ ngày nộp  
• Hợp đồng thuê/cho thuê chưa hết hạn được ký bởi chủ nhà và người thuê bao gồm địa chỉ, số 

căn hộ và ngày thuê  
• Thư xác minh chủ nhà trên tiêu đề thư của công ty quản lý tài sản chỉ cho thuê theo tháng (hợp 

đồng thuê ban đầu thể hiện các điều khoản theo tháng)  
• Hợp đồng mua bán không có dự phòng và được ký bởi tất cả các bên, với điều kiện là quý vị nộp 

một bản sao của văn bản kết thúc trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký 
 

Danh sách tài liệu B 

• Hoá đơn tiện ích (nước, ga, cống, điện hoặc rác) trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp, bao gồm 
tên, dịch vụ và địa chỉ gửi thư. Hóa đơn rác sẽ được chấp nhận nếu được ghi trong quý thanh 
toán gần nhất.  

• Biên lai thuế tài sản cá nhân trong vòng 1 năm kể từ ngày nộp  
• Giấy phép cư trú chưa hết hạn liệt kê tất cả những người cư trú  
• Xác nhận của chính phủ về địa chỉ (tức là an sinh xã hội, đăng ký cử tri, phúc lợi, v.v.) trong vòng 

30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.  
 

Bước 3 

Bắt đầu quá trình đăng ký nhập học bằng cách đăng nhập vào Parent Portal. Hãy tìm biểu ngữ màu vàng có 
ghi dòng “Đăng ký trực tuyến phải được hoàn thành trong năm học 2020-2021”. Nhấp vào “Xem” để bắt đầu 
đăng ký cho con quý vị.  
 

Bước 4 

Các gia đình sẽ nhận được email đến địa chỉ đã cung cấp để xác nhận tình trạng của hồ sơ sau khi đã 
được xem xét. 

 

 

 

 

 

 



 

Các học sinh đã và tiếp tục học tại trường 

Cập nhật Thông tin Gia đình 

Bản cập nhật thông tin gia đình mở 2 tháng trước năm học mới. Phụ huynh Mehlville phải có tài khoản 
Parent Portal để xác minh/ cập nhật thông tin của con em mình cho năm học mới. Nếu quý vị không có tài 
khoản Parent Portal hoặc quên tên người dùng và/ hoặc mật khẩu, vui lòng liên hệ với trường con của quý 
vị. 
 
Bước 1 

Thu thập thông tin cần thiết này trước khi quý vị bắt đầu quá trình cập nhật 

• Thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp 

 Bước 2 

Tập hợp các tài liệu cần thiết cho quá trình cập nhật. 

• Giấy tiêm ngừa y tế/ hồ sơ sức khỏe (nếu có) 
• Bằng chứng cư trú (chỉ yêu cầu nếu quý vị chuyển nhà). Quý vị phải cung cấp một tài liệu từ mỗi 

Danh sách A và Danh sách B. Chúng tôi chấp nhận tài liệu điện tử nếu chúng hiện thời và chứa 
thông tin cần thiết cho khu vực để xác minh bằng chứng cư trú (ngày, tên, địa chỉ, chữ ký áp 
dụng, v.v.).  
 

Danh sách tài liệu A  

• Khế ước hoặc báo cáo thế chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp để xác minh  
• Biên lai thuế bất động sản trong vòng 1 năm kể từ ngày nộp  
• Hợp đồng thuê/cho thuê chưa hết hạn được ký bởi chủ nhà và người thuê bao gồm địa chỉ, số 

căn hộ và ngày thuê  
• Thư xác minh chủ nhà trên tiêu đề thư của công ty quản lý tài sản chỉ cho thuê theo tháng (hợp 

đồng thuê ban đầu thể hiện các điều khoản theo tháng)  
• Hợp đồng mua bán không có dự phòng và được ký bởi tất cả các bên, với điều kiện là quý vị nộp 

một bản sao của văn bản kết thúc trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký 
 

Danh sách tài liệu B 

• Hoá đơn tiện ích (nước, ga, cống, điện hoặc rác) trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp, bao gồm 
tên, dịch vụ và địa chỉ gửi thư. Hóa đơn rác sẽ được chấp nhận nếu được ghi trong quý thanh 
toán gần nhất.  

• Biên lai thuế tài sản cá nhân trong vòng 1 năm kể từ ngày nộp  
• Giấy phép cư trú chưa hết hạn liệt kê tất cả những người cư trú  



• Xác nhận của chính phủ về địa chỉ (tức là an sinh xã hội, đăng ký cử tri, phúc lợi, v.v.) trong vòng 
30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.  

 
Bước 3 

Bắt đầu quá trình đăng ký nhập học bằng cách đăng nhập vào Parent Portal. Hãy tìm biểu ngữ màu vàng có 
ghi dòng “Đăng ký trực tuyến phải được hoàn thành trong năm học 2020-2021”. Nhấp vào “Xem” để bắt đầu 
đăng ký cho con quý vị.  
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