Câu hỏi Thường gặp và Hướng dẫn Tuyển sinh Năm học 2020-2021
Để giúp giảm nhẹ sự lây lan COVID-19 trong khu vực, tất cả các trường DCPS hiện đang đóng cửa và việc
học từ xa đang được tiến hành. Vui lòng tìm cập nhật chính thức cho các quá trình và hạn cuối tuyển
sinh dưới đây. Những hướng dẫn này sẽ được thực hiện đến hết năm học vào ngày Thứ Sáu, 29/5/2020.
Hướng dẫn dưới đây hiện hành cho tới Thứ Hai, 27/4/2020.
DCPS vui mừng mở đăng kí tuyển sinh cho các gia đình và chào mừng các học sinh mới đến với cộng
đồng chúng tôi! Chúng tôi tự hào phục vụ hơn 51.000 học sinh và phấn khởi triển khai Năm học 20202021 (NH20-21) với gia đình.
Các cập nhật quan trọng cho quá trình và hạn cuối tuyển sinh NH20-21:
• Quá trình nộp đơn ghi danh điện tử cho NH20-21 sẽ bắt đầu từ Thứ Hai, 27//4. Truy cập hồ sơ
tuyển sinh tại đây.
• My School DC đã gia hạn để quý vị nhận chỗ. Các gia đình được ghi danh và nhận chỗ tới 5:00
chiều Thứ Hai, 15/6.

Câu hỏi Thường gặp
1. Việc đóng cửa này sẽ ảnh hưởng đến các thời hạn của việc ghi danh ngẫu nhiên My
School DC như thế nào?

Đối với NH20-21, hạn cuối ghi danh và nhận chỗ đã quay chọn trường ngẫu nhiên được kéo dài tới
5:00 chiều Thứ Hai, 15/6.

2. Vì các trường đang đóng cửa đến hết năm học, con tôi có mất chỗ đã quay chỗ chọn trường
không?
Tất cả các chỗ được đảm bảo cho tới 5:00 chiều vào Thứ Hai, 15/6. Các gia đình được ghi danh và
nhận chỗ tới thời điểm đó. Xin nhắc lại rằng tất cả các gia đình luôn được đảm bảo giữ chỗ
trong trường đúng tuyến đối với lớp K tới hết lớp 12.
3. Nếu con tôi được gọi từ danh sách chờ trước Thứ Hai, 15/6, con tôi sẽ ghi danh và nhận lời trong
thời gian bao lâu?
Bất kì học sinh nào có chỗ từ danh sách chờ trên năm ngày làm việc trước ngày Thứ Hai, 15/6 cũng
sẽ được ghi danh và nhận lời trong thời gian trước ngày Thứ Hai, 15/6.
4. Tôi ghi danh cho con NH20-21 khi nào và bằng cách nào?
DCPS vui mừng mở đăng kí tuyển sinh cho các gia đình và chào mừng các học sinh mới đến với cộng
đồng chúng tôi! Quá trình nộp đơn ghi danh điện tử cho NH20-21 sẽ bắt đầu từ Thứ Hai, 27//4. Cha
mẹ sẽ cần một địa chỉ email để hoàn thành quy trình này. Truy cập hồ sơ tuyển sinh tại đây từ máy
tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác. Làm theo các bước sau để hoàn thiện việc ghi
danh:
1. Chọn đường dẫn phù hợp để hoàn thiện hồ sơ ghi danh.
 Đơn ghi danh có sẵn sáu ngôn ngữ (tiếng Anh, Tây Ban Nha, Amhara, Việt, Pháp,
Trung). Mỗi ngôn ngữ có đường dẫn riêng.
2. Đọc toàn bộ thư giới thiệu.

1

3.

4.
5.

6.
7.
8.

 Thư giới thiệu này bao gồm thông tin quan trọng về cách hoàn thành việc ghi danh
và các tài liệu cần thiết để nộp hồ sơ ghi danh NH20-21.
Điền tất cả các thông tin bắt buộc và áp dụng được như yêu cầu.
 Có 7 (bảy) trang mà quý vị cần đọc và hoàn thiện.
 Tất cả thông tin bắt buộc được đánh dấu hoa thị (*).
 Không chọn các phương án Chữ kí Tại đây ở trong đơn cho đến khi quý vị đã hoàn
toàn kết thúc việc rà soát và hoàn thành tất cả các đơn. Quý vị phải kết thúc hoàn
toàn việc rà soát và hoàn thiện tất cả 7 (bảy) trang trước khi có thể kí.
 Nếu không có thời gian kết thúc việc hoàn thiện hồ sơ, quý vị có thể chọn phương
án Lưu và Tiếp tục sau ở banner dưới cùng của màn hình. Nó sẽ nhắc quý vị tạo một
tài khoản với SeamlessDocs.
Khi đã hoàn thành tất cả các trang, chọn nút Nộp và Kí ở banner dưới cùng của màn hình.
Làm theo lời nhắc để tạo chữ kí điện tử và áp dụng chữ kí này vào 6 (sáu) vị trí được yêu cầu
trong toàn bộ hồ sơ.
Quý vị sẽ được yêu cầu tải lên file đính kèm áp dụng được.
 Học sinh mới phải nộp chứng minh tuổi tác. Ví dụ về hồ sơ chứng minh tuổi tác
được chấp nhận gồm có giấy khai sinh, hồ sơ bệnh viện, hồ sơ trường cũ, hộ chiếu,
chứng nhận rửa tội. Danh sách này có thể tìm thấy tại đây.
 Tất cả cư dân DC phải chứng minh cư trú. Hồ sơ cư trú DC chấp nhận được có thể
tìm thấy tại đây.
 Chúng tôi khuyến khích quý vị chuẩn bị sẵn tất cả tài liệu để tải lên trước khi bắt đầu
điền hồ sơ.
 Có thể tải tài liệu ở các dạng khác nhau, trong đó có hình ảnh.
Làm theo lời nhắc để tạo chữ ký điện tử và sử dụng chữ ký cho 6 nơi trong gói hồ sơ.
Sau khi ký điệ tử xong, chọn Kết thúc và Gửi
Quý vị sẽ được hỏi Còn Người nào Cần Kí vào Tài liệu này, sau đó chọn trường mà quý vị
đang ghi danh từ thư mục thả xuống và ấn Tiếp tục để nộp hồ sơ ghi danh.

Sau khi hoàn thiện các bước trên, quý vị sẽ nhận được một bản sao của hồ sơ đã nộp. Nhà trường
sau đó sẽ xem xét hồ sơ, liên hệ với quý vị nếu cần, và kí vào hồ sơ, điều đó cho thấy việc ghi danh
đã hoàn thành. Sau đó quý vị sẽ nhận thêm email bản sao hồ sơ mà trường đã kí. Nếu quý vị muốn
vào lại hồ sơ đã nộp, hãy liện hệ với trường của quý vị. Việc ghi danh sẽ không được coi là cuối
cùng cho tới khi nhân viên nhà trường kí vào đơn và quý vị nhận được xác nhận việc này đã xảy ra.
5. Quy trình nộp đơn điện tử có thân thiện với điện thoại di động không?
Có. Quy trình nộp đơn điện tử để ghi danh NH20-21 thân thiện với điện thoại di động và có thể hoàn
thành từ điện thoại di động hoặc thiết bị di động khác. Nếu quý vị được yêu cầu tải tài liệu, vui lòng
đảm bảo rằng các tài liệu hoặc hình ảnh này có sẵn trên thiết bị di động của quý vị.
6. Nếu tôi cần giúp đỡ trong việc nộp đơn điện tử hồ sơ ghi danh NH20-21 thì sao?
Vui lòng liên hệ nhà trường hoặc enroll@k12.dc.gov nếu quý vị cần sự giúp đỡ trong việc nộp hồ sơ
ghi danh vào trường.
7. Nếu tôi không có truy cập vào thiết bị điện thoại di động, máy tính, hoặc laptop được yêu cầu để
nộp hồ sơ ghi danh NH20-21? Vui lòng liên hệ nhà trường hoặc enroll@k12.dc.gov nếu quý vị cần
quy trình nộp đơn ghi danh thay thế.

2

8. Tôi có thể tìm Hồ sơ Ghi danh DCPS NH20-21 và các đơn liên quan đến việc ghi danh ở đâu?

Hồ sơ Ghi danh DCPS NH20-21 và các đơn liên quan đến việc ghi danh khác có thể được tại
đây.

9. Có những thay đổi nào về cách các gia đình chứng minh cư trú DC không?
Đối với NH20-21, không có thay đổi nào trong yêu cầu với các gia đình, nhưng sẽ có các phương
pháp thay thế cho việc nộp hồ sơ cần thiết. Tất cả các gia đình sẽ có thể hoàn thành hồ sơ ghi danh
DCPS, chứng minh cư trú DC, và nộp tất cả tài liệu cho trường. Hồ sơ cư trú DC chấp nhận được có
thể tìm thấy tại đây.
Vì trường đang đóng cửa đến hết năm học, các gia đình sẽ không thể nộp hồ sơ ghi danh trực tiếp
cho đến khi có thông báo mới. Để hỗ trợ gia đình và nhà trường, DCPS đã xác định một quy trình
phù hợp để nộp trực tuyến tất cả hồ sơ ghi danh, trong đó có thủ tục giấy tờ cư trú DC và khả năng
cung cấp phương án chữ kí điện tử cho các gia đình. Lựa chọn này đang có sẵn kể từ Thứ Hai, 27/4.
10. Có những thay đổi nào không trong các yêu cầu ghi danh liên quan đến sức khỏe cho NH20-21?
Do những thay đổi về quy trình ghi danh đã ghi chú ở trên, OSSE bây giờ sẽ yêu cầu học sinh và gia
đình cung cấp Chứng chỉ Sức khỏe và Đánh giá Sức khỏe Răng miệng khi bắt đầu NH20-21, thay vì
thời điểm ghi danh. Xin lưu ý, tất cả các học sinh phải được tiêm chủng ngừa đầy đủ để đi học.
11. Nếu tôi có thêm câu hỏi về việc ghi danh, tôi có thể liên hệ với ai?
Nếu quý vị có câu hỏi, chúng tôi khuyến khích quý vị làm các bước sau:
• Truy cập website Ghi danh DCPS .
• Liên hệ trực tiếp với nhà trường về các câu hỏi liên quan đến tuyển sinh.
• Liên hệ Ban Tuyển sinh tại enroll@k12.dc.gov hoặc (202) 478-5738.
• Với các câu hỏi cụ thể về quay chọn trường ngẫu nhiên, liên hệ My School DC tại (202)
888-6336 hoặc info.myschooldc@dc.gov.
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