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Ghi Danh Lớp Mẫu Giáo Bắt Đầu 5 tháng 2, 2021 
 

    Các Chương Trình Lớp Mẫu Giáo Của Học Khu Ocean View  
 

• Lớp Mẫu Giáo - Trẻ em đủ điều kiện cho lớp Mẫu Giáo nếu con em được năm 
tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9, 2021 
 

• Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (TK) - Trẻ em đủ điều kiện cho lớp Mẫu Giáo 
Chuyển Tiếp (TK) nếu con em được năm tuổi trong khoảng thời gian từ 2 tháng 
9 đến 2 tháng 12, 2021 
 

• Lớp Mẫu Giáo Sớm - Trẻ em đủ điều kiện cho lớp Mẫu Giáo Sớm nếu con em 
được năm tuổi trong khoảng thời gian từ 3 tháng 12, 2021 đến 1 tháng 3, 2022 

 
Tất cả các chương trình mẫu giáo đều tuân theo lịch trình của lớp 1 đến lớp 3 tại trường. Thứ hai, thứ 
ba, thứ năm và thứ sáu là học trọn ngày, ngày thứ tư học sinh tan học về sớm. 
 
Ghi danh 
• Tất cả các trường tiểu học của Học Khu chấp nhận ghi danh cho học sinh Mẫu giáo và TK sắp 

tới khi được năm tuổi trước ngày giới hạn là ngày 1 tháng 9 (Mẫu giáo) hoặc ngày 2 tháng 12 
(TK). 

• Ghi danh trực tuyến bắt đầu từ ngày 5 tháng 2, 2021 và có thể được truy cập bằng cách vào trang 
mạng https://air.ovsd.org 

• Việc ghi danh hoàn tất khi tất cả các giấy tờ thủ tục được nộp đến trường học tại nơi cư ngụ của 
quý vị. Gia đình đã hoàn tất đăng ký trực tuyến sẽ nhận được email thông báo về thời gian hoàn 
tất đăng ký 

• Để xác định trường học tại nơi cư ngụ của quý vị, hãy truy cập vào trang mạng www.ovsd.org, 
kéo xuống vào “Quick Links” nơi trang chánh, rồi nhấn vào “Locate my child’s school”. 

 
Chuyển Trường Trong và Ngoài Học Khu 
• Có thể tìm thấy thông tin về chuyển trường (Interdistrict - giữa các khu học) hoặc (Intradistrict - 

giữa các trường trong học khu OVSD) tại www.ovsd.org, kéo xuống vào “Quick Links” nơi trang 
chánh, rồi nhấn vào “Transfer”. 
  

 
Vui lòng truy cập www.ovsd.org để biết thêm thông tin 

 

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Học Khu Ocean View! 

http://www.ovsd.org/
https://air.ovsd.org/

