
HỌC KHU OCEAN VIEW  

 Mang nộp TẤT CẢ các giấy tờ đến văn phòng trường nơi quý vị cư ngụ để hoàn 
tất việc ghi danh cho con em của quý vị vào hoặc sau ngày 28 tháng 1 năm 2022 

 Ghi danh sơ khởi trên trang mạng air.ovsd.org 
 

 In ra các giấy tờ ghi danh sơ khởi của con em 
Đem nộp tất cả giấy tờ cần thiết dưới đây để hoàn tất việc ghi danh: 
 
 

  Giấy khai sanh (hộ chiếu, giấy chứng nhận rửa tội) 

  2 chứng từ chứng minh địa chỉ nơi cư ngụ (hóa đơn tiền gas, điện, nước, hợp đồng   

thuê nhà, chi phiếu trả tiền nhà/thuế thổ trạch, giấy đăng ký xe hiện tại) 

  Hồ sơ chích ngừa 

Hỏi: Tôi không biết tên trường của con tôi nơi cư ngụ. 
Trả lời: vào www.ovsd.org > Families>Parents/Guardians>Find My School> gõ địa chỉ của quý vị và nhấn 
Hỏi: Tôi không biết nếu con tôi phải học lớp mẫu giáo hay lớp chuyển tiếp mẫu giáo.  
Trả lời: Nếu con em được 5 tuổi vào/trước ngày 1 tháng 9, 2020, đương nhiên con em sẽ vào lớp mẫu giáo. Nếu quý vị quan tâm 
về sự sẵn sàng đi học của con em, hãy vào trang mạng  www.ovsd.org >Programs>Kindergarten Information>Transitional 
Kindergarten để xem các sự lựa chọn của quý vị. 
 
Hỏi: Tôi muốn con tôi học ở trường khác trường nơi chúng tôi cư ngụ. Tôi có thể yêu cầu chuyển trường hay không? 
Trả lời: Vâng, đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2022 là thời gian để nộp đơn xin chuyển trường cho niên học 2022-2023. Quý vị cần 
làm những bước sau đây: 
  Ghi danh sơ khởi 
  Hoàn tất việc ghi danh tại trường nơi quý vị cư ngụ  
  Hãy vào trang mạng portal.ovsd.org, nhấn vào mục Intradistrict Transfer Request và làm theo các bước va sau 
cùng nhấn save 
 → Học khu sẽ thông báo cho bạn nếu đơn được chấp thuận hoặc bị từ chối vào mùa xuân. 
 
Hỏi: Tôi muốn con tôi học trường khác mà có lớp mẫu giáo chuyển tiếp. Tôi có cần phải nộp đơn chuyển trường hay không? 
Trả lời: Không, quý vị không cần nộp đơn. Lớp chuyển tiếp mẫu giáo được chỉ định theo xếp đặc. Quý vị cần làm những bước 
sau đây: 
  Ghi danh sơ khởi 
  Hoàn tất việc ghi danh tại trường nơi quý vị cư ngụ 
  Hoàn tất đơn chỉ định xếp đặc lớp mẫu giáo chuyển tiếp , ký tên, đề ngày và nộp lại trường nơi cư ngụ  
 → Văn phòng Chương Trình Phân Loại sẽ liên lạc với quý vị nếu yêu cầu của quý vị được chấp thuận  
 
Hỏi: Con tôi thuộc về học khu khác. Con tôi có thể ghi danh học tại hoc khu Ocean View hay không? 
Trả lời: Vâng, bắt đầu 1 tháng 3, 2022 quý vị có thể yêu cầu chuyển trường từ ngoài học khu cho các em từ lớp TK đến lớp 8. 
Quý vị cần làm những bước sau đây: 
  Hãy đến học khu nơi quý vị cư ngụ và yêu cầu đơn chuyển trường ngoài học khu.   
  Nếu chấp thuận, quý vị sẽ nhận được thư chấp thuận bao gồm các thông tin tiến trình để hoàn tất hồ sơ ghi danh 
  →  Muốn biết thêm chi tiết hãy vào trang mạng www.ovsd.org> Departments> Student Services>Inter/Intradistrict   
        Transfers> Student Transfer Request Procedures 

Chú ý: Con em của quý vị CHƯA GHI DANH CHO ĐẾN KHI quý vị hoàn tất cả hai bước 1 và 2 phía trên. 


