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CÁC TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ LYNCHBURG 

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI 
TRUNG TÂM 

DÀNH CHO CÁC GIA ĐÌNH CÓ NĂNG LỰC TIẾNG ANH HẠN CHẾ 

Chúng tôi sẽ giúp gia đình bạn hoàn thành quy 

trình đăng ký bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn! 

Thời gian 

Thứ ba 10:00-12:00 

Thứ năm 1:00-3:00 

Địa điểm 

Trường Trung học Heritage 

3101 Đường Wards Ferry 
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CÁC TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ: 

 Giấy khai sinh 

 Chủng ngừa 

 Kiểm tra sức khỏe 
o Có giá trị trong vòng 12 tháng qua 

 Bằng chứng về tình trạng cư trú (2) 
o Hóa đơn dịch vụ tiện ích hiện tại 
o Hợp đồng thuê/thế chấp 
o Biên lai thuê hiện tại có địa chỉ trên biên lai 
o Giấy tờ kết sổ nhà mua 
o Giấy đăng ký xe do thành phố cấp 

 Bảng điểm tại trường học trước đó 

Vui lòng mang theo tất cả các giấy tờ cần thiết. 

ĐỊA ĐIỂM: Phòng 2-101E 

LIÊN HỆ: Karin Baker 

 bakerkj@lcsedu.net 

 434-515-5400, Số máy lẻ 352100 
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