
 

2021 - 2022 Transitional Kindergarten and Kindergarten Enrollment 

To register your child for Kindergarten their birthdate needs to fall between 9/2/2015 and 9/1/2016.  To 

register your child for Transitional Kindergarten their birthdate needs to fall between 9/2/2016 and 

12/2/2016.  

 
Here’s how to enroll: 
 

1. Pre-register online at https://enroll.ggusd.us starting February 17th.  If your child has attended or is 
currently attending a GGUSD preschool, you do not need to pre-register on-line. 

 
2. After completing the registration online, and/or after completing the packet, please call 714-663-6418 

to SCHEDULE AN APPOINTMENT and bring packet along with the required documents below:  
○ Birth Certificate 
○ Up to date immunization record (use attached “Notice of Immunization Needed” as a guideline)  
○ Proof of Residency:  

 Acceptable proofs of residency include: 
● One of the following:  Correspondence from Social Services or another government 

agency; deed to home; mortgage escrow paperwork; property tax bill; rental lease 
agreement; or tax return 

● Two of the following:  automobile insurance; cable bill; driver’s license/California 
Identification card or current utility bill(electric, gas or water). 

 
3.   Once we have your child’s information in our school’s system, you can start creating a Parent Portal 

Account (if you do not have one already, use attached directions) and complete data confirmation. If 
you register online you can use the same email to create a Parent Portal account.  The office will 
provide you with the student ID and verification code by email as you will need this information to 
create your account. 

 
4.   Once your child is registered in our system, you will be able to sign up for Parent Square as soon as 

the next day to receive information from our school (directions are in packet). If you have other 
child(ren) enrolling in GGUSD, please make sure all contact information is matching for all children on 
the Parent Portal in order for all the children to link to your Parent Square account. 

 
If you have any questions regarding this enrollment process, you may contact the school office at (714) 
663-6418.  Thank you, and we look forward to having your student attend Rosita Elementary School! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://enroll.ggusd.us/


 
 

2021 - 2022 Registración de Kindergarten Transitorio Y Kindergarten 
 

Para registrar a su hijo/a al Kindergarten su fecha de nacimiento debe caer entre 9/2/2015 y 9/1/2016.  Para 
registrar a su hijo/a al Kindergarten Transitorio (TK)  su fecha de nacimiento debe de caer entre 9/2/2016 y 
12/2/2016. 
 
Pasos para poder registrarse: 
 

1. Se registra en línea en https://enroll.ggusd.us.  Comenzando Febrero 17, 2021. Si su hijo/a ya 
está asistiendo a una escuela en el distrito de Garden Grove, incluyendo a una escuela 
preescolar, usted No se tiene que registrar en línea. 

 
2. Después de completar la registración, y/o después de completar el paquete, por favor llame a 

la oficina al # 714-663-6418 para poder hacer una cita y traer todo los documentos requeridos: 
○ Acta de nacimiento, 
○ Las vacunas más actuales (por favor de verificar la lista de vacunas que está incluida)  
○ Comprobantes de domicilio 

Comprobantes de domicilio aceptables incluyen: 
● Uno de los siguientes: Correspondencia de los servicios sociales o otra agencia del 

gobierno, título de la casa, los papeles de hipoteca, factura de los taxes propiedad, 
contrato de alquiler, o las declaración de ingresos  

● Dos de los siguientes: Aseguranza de automóvil, factura del cable, licencia de 
conducir, Identificación de California, o factura de las utilidades (eléctrica, gas, o 
agua). 

 
3. Cuando ya tengamos la información de su hijo/a usted podrá abrir una cuenta del Portal de 

Padres (si no tiene una cuenta hecha, por favor de revisar las instrucciones que están incluidas) 
y completar la información.  La oficina le provee el número de estudiante y un número de 
verificación por correo electrónico para poder crear una cuenta. 
 

4. Cuando ya esté registrado en nuestro sistema, usted podrá registrarse a nuestro programa de 
Parent Square. Esta aplicación es la manera que usted estará recibiendo información de 
nuestra escuela. (Las instrucciones se encuentran en este paquete). Si usted tiene otros 
estudiantes que están registrados en el distrito de Garden Grove, por favor de mantener toda 
la información igual de cada uno de los estudiantes en el Portal de Padres para que todos los 
niños puedan aparecer en la aplicación de Parent Square. 
  

 
Si tiene alguna pregunta sobre este proceso de inscripción, se puede comunicar a nuestra oficina al número 
714-663-6418. Muchas gracias y esperamos ver a su estudiante asistir a nuestra Escuela Rosita! 
 

 
 
 

 

https://enroll.ggusd.us/


 

Ghi Danh Học Mẫu Giáo và Mẫu Giáo Chuyển Tiếp 2021 - 2022 

Để ghi danh học  Mẫu Giáo  cho con em quý vị, ngày sinh của các em phải nằm trong khoảng từ 2 tháng 9, 
2015 cho đến 1 tháng 9, 2016. Để ghi danh học  Mẫu Giáo Chuyển Tiếp  cho con em quý vị, ngày sinh của các 
em phải nằm trong khoảng từ 2 tháng 9, 2016 đến 2 tháng 12, 2016.  

 
Dưới đây là hướng dẫn để ghi danh: 
 

1. Ghi danh trước qua mạng trên trang  https://enroll.ggusd.us bắt đầu từ  17 tháng Hai.  Nếu con em 
quý vị đã hoặc đang học tại vườn trẻ thuộc học khu Garden Grove, quý vị  không cần phải  ghi danh 
trước qua mạng.  

 
2. Sau khi hoàn tất xấp hồ sơ ghi danh học, xin gọi số 714-663-6418 ĐỂ LẤY HẸN đem tập hồ sơ hoàn 

tất cùng với các giấy tờ sau đến văn phòng trường: 
a. Giấy Khai Sinh 
b. Hồ sơ chích ngừa (xin dùng mẫu “Notice of Immunization Needed” để kiểm tra xem con em quý vị 

có thiếu mũi chích ngừa nào không)  
c. Chứng nhận địa chỉ:  

 Các chứng nhận địa chỉ có thể chấp nhận được bao gồm: 
● Một trong những giấy tờ sau:  Thư từ trao đổi từ from Social Services hoặc cơ 

quan chính phủ khác; chứng nhận sở hữu nhà; giấy tờ liên quan đến trả góp nhà 
(mortgage escrow); hóa đơn thuế đất; hợp đồng thuê nhà; hoặc giấy tờ thuế;  

● Hai giấy chứng nhận sau:  bảo hiểm xe; hóa đơn truyền hình cáp, điện thoại; 
chứng minh thư hoặc bằng lái của California hoặc hóa đơn điện nước ga mới 
nhất. 

 
3.   Một khi chúng tôi nhập thông tin con em quý vị vào hệ thống trường, quý vị có thể bắt đầu tạo tài 

khoản  Parent Portal (nếu quý vị chưa có tài khoản Parent Portal, xin xem qua hướng dẫn đính kèm) 
và hoàn tất xác nhận thông tin (data confirmation). Nếu quý vị ghi danh qua mạng quý vị nên sử dụng 
cùng địa chỉ email để tạo tài khoản Parent Portal.   Văn phòng sẽ cung cấp số thẻ học sinh (student 
ID) và verification code qua email vì quý vị sẽ cần các thông tin này để tạo tài khoản Parent Portal. 

 
4.   Một khi con em quý vị hoàn tất ghi danh trên hệ thống của chúng tôi, quý vị có thể tạo tài khoản 

Parent Square để nhận được thông báo từ trường (hướng dẫn đính kèm trong tập hồ sơ ghi danh). 
Nếu quý vị có con em khác cũng đang học tại học khu Garden Grove, xin vui lòng kiểm tra các chi tiết 
như số điện thoại liên lạc và email phải khớp cho tất cả các con em của quý vị để tất cả các con em 
có thể nối vô tài khoản Parent Square của quý vị. 

 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì về các thủ tục ghi danh tạm thời này quý vị có thể liên lạc với văn phòng 
trường ở số  (714) 663-6418.  Thank you Xin cảm ơn và chúng tôi mong chờ ngày con em quý vị ghi danh học 
tại trường Rosita Elementary! 
 

 

https://enroll.ggusd.us/

