
 
Đăng ký học lớp một cho năm học 2023/2024  
 
Vào khoảng tháng Bảy năm 2021 trẻ em ở độ tuổi đi học đều nhận được thư thông báo của 
Thành phố Leipzig, Sở Giáo dục. Thư thông báo sẽ xác định trường học và năm học theo 
khu vực nhà ở mà phụ huynh phải trực tiếp đăng ký cho con và trong thư sẽ có thêm một số 
thông tin về chủ đề đăng ký trường  (xem trang www.leipzig.de/schulanfaenger) 
 

Ở độ tuổi nào con em phải được đăng ký tại trường tiểu học?  
 
Tất cả trẻ em đến ngày 30.06.2023 tròn sáu tuổi (ngày sinh từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 
đến ngày 30 tháng 6 năm 2017), phải được phụ huynh trực tiếp đăng ký trường tiểu học 
theo khu vực nhà ở.  
 
Trẻ em từ ngày 01.07.2023 đến 30.09.2023 tròn sáu tuổi có thể được đăng ký đi học sớm. 
Các em đã được đăng ký thì phải đi học ( được gọi là „các em có thể“). Các em này không 
nhận được thư thông báo của Thành phố. 
 
Phụ huynh có con được sáu tuổi kể từ ngày 01.10.2023, có thể nộp đơn nhập học sớm cho 
con muộn nhất đến ngày 28.02.2023 ở trường tiểu học đúng tuyến 
 
Các ngày đăng ký cho con:  
 
Các ngày sau đây dành cho việc đăng ký học cho con tại trường tiểu học đúng tuyến:  
 
Thứ Năm,  ngày 08.09.2022  từ 8:00 đến 11:30 giờ và 13:00 đến 18:00 giờ  
Thứ Ba,     ngày 13.09.2022   từ 8:00 đến 11:30 giờ và 13:00 đến 18:00 giờ 
Thứ Năm,  ngày 15.09.2022  từ 8:00 đến 11:30 giờ và 13:00 đến 16:00 giờ  
 
Ngày hẹn có thể làm với trường tùy theo nhu cầu cá nhân. Đề nghị tìm hiểu thông tin 
trên web của trường trước khi đến đăng ký trường cho con. 
 
 
Khi đi đăng ký học cho con cần mang theo các giấy tờ sau đây:   
 

 Giấy khai sinh của con mới nhất (đề nghị copie) 

 Chứng từ đã tiêm phòng bệnh sởi của con  

 Thư thông báo của sở Thanh thiếu niên, Gia đình và Giáo dục,  

 Điền thông tin vào tờ đăng ký học và có chữ ký của phụ huynh,  

 Hộ chiếu thẻ cứng của phụ huynh 

 Copie chứng từ quyền nuôi dạy con chung ( giấy đăng ký kết hôn hoặc văn bản 
quyền chăm sóc và dạy dỗ con chung) 

 Giấy xác nhận một mình nuôi con (xin ở Sở Thanh thiếu niên hoặc quyết định của 
tòa)  

 Nếu cha hoặc mẹ không đến được, thì người đi đăng ký cần có giấy ủy quyền và 
hộ chiếu copie của người vắng mặt.  

 
 
Trẻ học lùi lại một năm:  
Trẻ em đã được nhà trường trả lại trong năm học trước, phải được đăng ký lại tại trường 
tiểu học đúng tuyến.  
 
 
Thành phố Leipzig     Văn phòng Tiểu bang về trường học và giáo dục 
Bộ phận cho Trường học   Khu vực Leipzig 


