Hill Elementary
9681 11th Street
Garden Grove, CA 92844

Toby Vares, Principal
(714) 663-6561

Kindergarten/TK Online Registration
begins on February 9th at Hill Elementary.

Hill is accepting transfers, please inquire.

To Pre-Enroll for 2022-2023 school year, please visit our
website at hill.ggusd.us and click on New Student Enrollment under
“Quick Links” or scan the QR code.
After pre-enrolling online, please print the confirmation page and
call the school for an appointment to complete the registration.
•
•
•
•

Please come to your appointment with the following documents:
Original Birth Certificate
Immunization Records (See requirements below)
Proof of Residency/Address Verification (see acceptable documents below)
Email Address (yahoo, Gmail, etc.)

Address Verification Documents:
Correspondence from Social Services/Government Agency, deed to home, mortgage/escrow paperwork,
property tax bill, rental lease agreement, tax return or two of the following: Auto insurance, cable bill,
CA driver’s license, utility bill (gas, electric, water).
Age Verification Documents:
Certified copy of birth certificate, baptismal certificate duly attested, passport, immigration visa
Immunization Requirements:
4 doses polio, 5 doses DTP, 2 doses MMR, 3 doses Hepatitis B, 2 doses Varicella (chickenpox)

Kindergarten:

Transitional Kindergarten:

9/2/16-9/1/17

9/2/17-4/2/18

Student must be 5
on or before 9/1/22

Student must be 5
on or before 4/2/23

Birthdates must fall between

Birthdates must fall between

Hill Elementary
9681 11th Street
Garden Grove, CA 92844

Toby Vares, Director
(714) 663-6561

Inscripciones de Kindergarten /TK por línea
Comienzan el 9 de febrero en Hill Elementary.

Hill estará aceptando traslados, por favor pregunte.
Preinscripción para el año escolar 2022-2023, Por favor

Visite nuestra página hill.ggusd.us y oprima en New Student Enrollment hacia
abajo de “Quick Links” o escane el código QR
Después de la preinscripción en línea, imprima la página de confirmación y llame
a la escuela para hacer una cita para completar el registro.

Por favor venga a su cita con los siguientes documentos:
•
•
•
•

Acta de nacimiento certificada
Cartilla de vacunas
Comprobante de domicilio (vea documentos aceptables a continuación)
Correo electrónico (yahoo, Gmail, etc.)

Documentos para verificar domicilio:
Correspondencia de Agencia de Servicios Sociales/Agencia de Gobierno, escritura de casa, papeles de hipoteca,
factura de impuestos de propiedad, un contrato de alquilar, declaración de impuestos o dos de los siguientes:
seguro del automóvil, factura de cable, la licencia de conducir de California, factura de servicios públicos (gas,
electricidad, agua)
Documentos para verificar la edad:
Acta de nacimiento certificada, certificado de bautizo, pasaporte, visa de inmigración.
Requisitos de las vacunas:
4 dosis de Polio, 5 dosis de DTP, 2 dosis de MMR, 3 dosis de Hepatitis B, 2 dosis contra la Varicela (viruela)

Kindergarten:
Fechas de nacimiento deben ser entre

9/2/16-9/1/17
Los estudiantes deben tener 5 años entre o
antes de 9/1/22

Transitional Kindergarten:
Fechas de nacimiento deben ser entre

9/2/17-4/2/18
Los estudiantes deben tener 5 años entre o
antes de 4/2/23

Trường Tiểu Học Hill

Toby Vares, Hiệu Trưởng
(714) 663- 6561

9681 11th Street
Garden Grove, CA 92844

Ghi Danh Trên Mạng cho Mẫu Giáo/TK
bắt đầu vào ngày 9 tháng Hai tại Trường Tiểu Học Hill
Trường Hill đang nhận đơn chuyển trường, xin vui lòng tham khảo.
Để Ghi Danh trước cho năm học 2022-2023, xin vui lòng vào trang mạng
của trường học hill.ggusd.us. và nhấn vào New Student Enrollment dưới mục “Quick Links” hoặc
chụp mã QR Code để đăng nhập thông tin.
Sau khi ghi danh trên mạng, vui lòng in giấy xác nhận và gọi cho trường để lấy hẹn và hoàn
tất thủ tục đăng ký.
Xin mang theo những giấy tờ bên dưới vào ngày hẹn:
• Bản sao giấy khai sanh
• Thẻ chích ngừa (xem những điều kiện bên dưới)
• Chứng minh địa chỉ cư ngụ (xem những hồ sơ được chấp nhận bên dưới)
• Địa chỉ email (yahoo, gmail…)
Giấy xác nhận địa chỉ:
Thư của Sở Xã Hội/Chính quyền, chứng từ sở hữu nhà, giấy tờ mua nhà, hóa đơn thuế tài sản, hợp đồng thuê nhà;
giấy tờ thuế hoặc hai trong những giấy tờ sau: Bảo hiểm xe hơi, hóa đơn dây cáp,bằng lái xe của tiểu bang CA, hóa
đơn (điện, ga, nước)
Giấy chứng nhận ngày sanh:
Bản sao giấy khai sanh, giấy rửa tội có chứng thực, thẻ thông hành, visa di trú.
Thẻ chích ngừa:
4 mũi Polio, 5 mũi DTP, 2 mũi MMR, 3 mũi Hepatitis B, 2 mũi Varicella (cúm gà)

Mẫu Giáo:
Ngày Sanh phải ở giữa

Mẫu Giáo Chuyển Tiếp:
Ngày sanh phải ở giữa

Học sinh phải được 5 tuổi
vào hoặc trước ngày 9/1/22

Học sinh phải được 5 tuổi
vào hoặc trước ngày 4/2/23

9/2/16-9/1/17

9/2/17-4/2/18

