Quy định nhận đơn ghi danh vào niên khóa 2018-2019
1. Học sinh mới:
A. Công Giáo, gia đình thuộc GX Đức Mẹ La Vang:
 Nếu VP Giáo Dục thấy tên cha mẹ của học sinh không phải là gia trưởng thì sẽ đề nghị đến
Văn Phòng Giáo Xứ để tách sổ gia đình hoặc gia nhập GX (VPGX sẽ giải thích rõ ràng về
việc tách sổ gia đình hoặc gia nhập GX miễn phí cùng các quy định về niên liễm.)
i. Ưu tiên 1: Lớp Mẫu Giáo có anh chị ruột học niên khóa trước.
 Dựa vào ngày sinh, phải được 5 tuổi sinh trước ngày 01 tháng 09 năm 2013.
 Nộp bản sao giấy rửa tội.
ii. Ưu tiên 2: Lớp Mẫu Giáo không có anh chị ruột học niên khóa trước.
 Dựa vào ngày sinh, phải được 5 tuổi sinh trước ngày 01 tháng 09 năm 2013.
 Nộp bản sao giấy rửa tội và bản sao của Sổ Gia Đình Công Giáo Giáo Xứ La
Vang.
iii. Ưu tiên 3:
 Nếu HS đến từ tiểu bang khác thì phải gia nhập GX (miễn phí) rồi mới ghi danh.
 Nếu HS đến từ VN thì phải gia nhập GX (miễn phí) và được miễn đóng học phí
năm đầu tiên. Nhưng phải đóng tiền sách và $100 đặt thế chân cho nhiệm vụ
giúp làm việc trong giờ ăn trưa.
B. Công Giáo nhưng gia đình chưa muốn hoặc không muốn gia nhập GX Đức Mẹ La Vang:
i. Ưu tiên 4:
 Nộp bản sao giấy rửa tội nếu học Giáo Lý.
 Học phí của gia đình không thuộc GX: $240.00
C. Không Công Giáo (Nếu Còn Chỗ):
i. Ưu tiên 5:
 Học phí của gia đình không thuộc GX: $240.00
D. Cho dù chỉ ghi danh học Giáo Lý hay Việt Ngữ thì đều theo các ưu tiên như trên.
E. Nếu chỉ ghi danh học Giáo Lý hay Việt Ngữ thì học phí là $100.00, còn học cả hai là $120.00
F. Thi xếp lớp cho học sinh mới chỉ dành cho học sinh trên 6 tuổi.
2. Học sinh hiện đang theo học:
A. Gia đình thuộc GX Đức Mẹ La Vang:
i. Học phí của gia đình thuộc GX Đức Mẹ La Vang: $120.00
ii. Học phí từ em thứ ba là $60.00.
iii. Học phí từ em thứ tư là $30.00
iv. Học sinh cũ thì vẫn gởi phiếu điểm và gởi đơn ghi danh về gia đình như thường lệ.
B. Gia đình không thuộc GX Đức Mẹ La Vang:
i. Học phí của gia đình không thuộc GX: $240.00
ii. Học phí từ em thứ ba là $120.00
iii. Học phí từ em thứ tư là $60.00
3. Thời gian phát đơn và nhận đơn cho học sinh mới: Bắt đầu ngày 8 tháng 7, 2018 cho đến ngày 5 tháng
8, 2018. Lấy đơn ghi danh tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc www.gxlavangoreong.com/truonglavang
4. Thời gian gởi phiếu điểm và đơn ghi danh cho học sinh cũ: Bắt đầu ngày 5 tháng 7 năm 2018 gởi phiếu
điểm và đơn ghi danh về nhà.
A. Nhận đơn ghi danh sau ngày 8 tháng 7, 2018 cho đến ngày 5 tháng 8, 2018
B. Hạn chót ghi danh cho học sinh mới và cũ: ngày 5 tháng 8 năm 2018

