Cần trường học mới cho năm tới?

Tới giờ OneApp!

Nhiều Lựa Chọn, Một đơn

EnrollNOLA.org

GHI DANH NGAY tại

Duyệt các lựa chọn trường và tìm các trường phù hợp nhất cho gia đình của bạn

Tôi làm thế nào để nộp đơn
4Bạn sẽ cần một địa chỉ thư điện tử hoạt động và OneApp ID của con bạn
4Nếu bạn cần giúp để tạo một địa chỉ thư điện tử, truy cập OneApp ID của con bạn, hoặc
truy cập vào tài khoản hiện tại của bạn, gọi điện thoại, email, hoặc ghé thăm chúng tôi.

Cần giúp?

Nếu bạn không chắc mình có nên nộp đơn hay không hoặc nếu bạn cần giúp đỡ về bất kỳ khía
cạnh nào của đơn, hãy đến thăm bất kỳ trong 3 Trung tâm Hướng Dẫn Gia đình của chúng tôi.

Mở thứ Hai - thứ Sáu từ 8:30 sáng – 4:00 chiều

1-877-343-4773

Westbank
Orleans Parish School Board
3520 General DeGaulle Drive,
Suite 1101, 70114

New Orleans East
Livingston Collegiate Academy
7301 Dwyer Road, 70126

Uptown
Lawrence D. Crocker Elementary
2300 General Taylor Street, 70115

OneApp@enrollnola.org

Vòng Đơn Chính

EnrollNOLAOfficial

OneApp_NOLA

Trẻ Thơ Ấu & các
ngày 1 tháng 11, 2017 – ngày 23 tháng 2, 2018 lớp K-12
Hạn chót Đợt Đơn Sớm: ngày 12 tháng Một

Làm thế nào để nộp OneApp?
Bạn sẽ cần một địa chỉ thư điện tử hợp lệ và OneApp ID của con bạn để gửi một đơn ghi danh. Gửi
email tới OneApp@EnrollNOLA.org nếu bạn cần giúp đỡ để truy cập vào OneApp ID của con bạn.

4Ghe thăm www.EnrollNola.org

Từ trình đơn trên cùng, nhấp vào “Cách Đăng ký” / Nộp Đơn cho Năm tới (2018-2019) Xem lại thông tin trên trang,
sau đó nhấp vào “Áp dụng ngay bây giờ.”

4Đăng nhập vào cổng thông tin phụ huynh,
oneapp.force.com
4Tạo đơn của bạn

- Từ thanh trình đơn trên cùng trên oneapp.force.com, hãy nhấp vào
‘Apply Now’ tab. ‘Áp dụng Bây giờ’ tab
- Nhấp vào “Thêm Học sinh vào Gia đình Tôi” ở góc dưới cùng bên
phải của Hồ sơ Gia đình. Nhấp vào “Áp dụng” bên cạnh tên của học
sinh.

Nếu bạn không có tài khoản cổng thông
tin phụ huynh:
- Truy cập vào oneapp.force.com và nhấp
vào “tạo tài khoản”. Vui lòng sử dụng địa
chỉ email hợp lệ
- Mật khẩu tạm thời sẽ được gửi đến email
bạn đã sử dụng để tạo tài khoản của mình.

4Xem lại đơn của bạn

- Nếu bạn nộp đơn xin chuyển trường, chỉ liệt kê các lựa chọn mà bạn thích HƠN trường hiện tại của bạn. Nếu bạn
nộp đơn và được giao cho một trường mà bạn chọn trên OneApp, bạn sẽ bị mất chỗ tại trường hiện tại của bạn.
- Nếu bạn muốn tiếp tục học ở trường hiện tại cho năm học tới, bạn KHÔNG NÊN gửi một OneApp.

4Gửi OneApp của bạn!

- Kết quả Vòng chính sẽ được công bố vào tháng 4 năm 2018. Bạn sẽ có thể xem các kết quả trong cổng thông tin
phụ huynh của bạn

Không chắc chắn nếu bạn nên nộp đơn?
Bạn nên gửi một OneApp nếu học sinh của bạn l à:
- Mới đến New Orleans hoặc mới vào trường công
- Tìm cách chuyển từ trường học hiện tại sang một trường mới cho Năm Học 2018-2019
- Một học sinh chuyển tiếp, có nghĩa là trường học hiện tại của học sinh không còn lớp cho năm học tiếp theo. (Ví
dụ, con của bạn sẽ chuyển từ lớp 8 lên trung học)

KHÔNG nộp một OneApp nếu học sinh của bạn muốn ở lại trường hiện tại của chúng.

THEO CHÚNG TÔI!
Nhận tin tức mới nhất về ghi danh học tại các
trường công ở New Orleans, các câu lạc bộ
giáo dục, cập nhật thông tin về trường và
nhiểu nữa!
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