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Thông tin cho phụ huynh 

để đăng ký tại các trường trung học thành phố (Realschule ) 

 

Thời gian đăng ký từ ngày 18 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 5 
năm 2020 
Do các trường hợp đặc biệt và có tính cách về Đạo luật Bảo vệ Nhiễm trùng, chúng tôi muốn yêu 
cầu ông bà thực hiện các đề nghị sau đây : 
Chỉ ghi danh con vào trường nơi sẽ được nhận. 

● Ghi danh trực tiếp.(online ) 
 • ông bà sẽ tìm thấy trên mạng của trường.(Schulhomepage) 
 • Chỉ đăng ký cho con tại trường đả chọn - chỉ cần một lần đăng ký! 
 • Sau đó in ra các mẫu đơn và gửi chung cùng một lúc với : 

✔ Bản sao giấy khai sinh 

✔ Bản gốc (!) bằng cấp của trường (Übertrittszeugnis ) 

✔ Bản sao thị thực chính ngừa dịch (Masernimpfung ) 

✔ Giống như bản sao về quyền nuôi con ( Sorgerecht ) 

đến trường muốn đăng ký. ông bà cũng có thể tự bỏ hồ sơ vào hộp thư của trường. 

Nếu ông bà không thể đăng ký trực tiếp qua mạng , hãy sử dụng mẫu PDF trên trang 
của trường 
• in ra rồi điền đơn vào cùng với hồ sơ trên đến trường. 
 ông bà cũng có thể bỏ vào hộp thư của trường. 

Trong thời gian đăng ký và  trong trường hợp đặc biệc 

ông bà có thể đi đến trường đăng ký sau khi lấy hẹn trước của trường 
Xin lưu ý: 
• chỉ đi đến một mình , không có con và không có bạn đồng hành 
• Vui lòng chỉ sử dụng lối vào được chỉ định. 
• Giữ khoảng cách tối thiểu 2m cho tất cả mọi người. 
• Chúng tôi khuyên ông bà nên dùng khẩu trang 
• Khử trùng tay trước và sau khi vào phòng. 
• Mang theo bút viết  riêng . 
• Trong trường hợp này, vui lòng mang theo tất cả các tài liệu chính . 
 
Ngoài ra Chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng bằng chứng bảo vệ tiêm phòng sởi, hoặc bằng chứng 
miễn dịch tương đương , phải được nộp cho các trường theo Đạo luật Bảo vệ Sởi vào tháng Bảy. 
 
Chúng tôi cảm ơn hết lòng về sự thông cảm và giúp đở của ông bà 
 
                                                                                                                        vietnamesisch 

 


