Bản Khảo Sát MCPS về Đăng Ký

Chào mừng quý vị đến với Các Trường Công Lập Quận Montgomery. Đây là bước đầu tiên trong quá trình
đăng ký và ghi danh con quý vị vào hệ thống trường học của chúng tôi. Mục đích của mẫu đơn này là thu
thập thông tin liên lạc căn bản để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thông tin cần thiết mà quý vị sẽ cần
để đăng ký con quý vị vào MCPS trong cơn khủng hoảng COVID-19. Xin lưu ý rằng quá trình đăng ký/ghi
danh sẽ mất nhiều thì giờ hơn bình thường khi chúng tôi điều hành vào thời gian bất thường này.
Khảo sát đăng ký này dành cho những học sinh được đăng ký bởi các phụ huynh hoặc người lớn có trách
nhiệm với quyền nuôi dưỡng và/hay hợp pháp. Nếu quý vị không phải là phụ huynh hoặc người lớn có
trách nhiệm với quyền nuôi dưỡng và/hay hợp pháp của em học sinh này, yêu cầu liên lạc với Chuyên gia
Cư trú qua email tại OR-Residency@mcpsmd.org để thêm hướng dẫn về quá trình đăng ký.
Bản khảo sát đăng ký này không dành cho các phụ huynh mà có quan tâm về sự phát triển của con họ, từ 35 tuổi, nhưng đang tìm một thử nghiệm miễn phí về sự phát triển. Yêu cầu liên lạc với văn phòng Child
Find qua email tại ChildFind@mcpsmd.org. Nếu quý vị là phụ huynh/người giám hộ của một học sinh
trường tư/tôn giáo từ 5-21 tuổi và đang bắt đầu quy trình giới thiệu cho chương trình giáo dục đặc biệt, yêu
cầu tiếp tục hoàn tất bản khảo sát đăng ký trên mạng này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến
giới thiệu cho chương trình giáo dục đặc biệt cho học sinh tuổi đi học, yêu cầu liên lạc với
Anna_E_Szilagyi-Weichbrod@mcpsmd.org qua e-mail hay truy cập trang mạng MCPS Trường Tư/Tôn
Giáo.
Bản khảo sát đăng ký này không dành cho các phụ huynh có con tuổi từ sơ sinh đến ba mươi bốn tháng
rưỡi mà có mối quan tâm về sự phát triển của con họ. Yêu cầu liên lạc với Montgomery County Infants and
Toddlers Program và có thể hoàn tất giới thiệu trên mạng tại https://referral.mditp.org/.
Xin quý vị ghi vào tất cả các dữ liệu để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị càng nhanh càng tốt.

