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Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020-21 và Câu hỏi thường gặp 
 
Để giúp giảm thiểu sự lây lan của coronavirus (COVID-19) trong khu vực, các trường DCPS hiện đang 
đóng cửa và  việc học từ xa tại nhà đang được tiến hành cho các học sinh hiện tại. Vui lòng tìm bản cập 
nhật chính thức cho quá trình đăng ký và thời hạn dưới đây. Những hướng dẫn này sẽ được áp dụng cho 
đến khi nhà trường mở cửa trở lại vào Thứ Hai, 27 tháng Tư. 
 
DCPS cam kết mở đăng ký sớm nhất có thể để phục vụ tốt nhất cho gia đình bạn và chào đón các sinh 
viên mới đến với cộng đồng của chúng tôi! Chúng tôi tự hào được phục vụ hơn 51.000 sinh viên và mong 
muốn bắt đầu Năm học 2020-2021 (Năm học 20-21) với gia đình bạn. 
 
Chúng tôi đang nỗ lực để khởi động quy trình gửi điện tử cho đăng ký Năm học 20-21 và mục tiêu của 
chúng tôi là tùy chọn này sẽ có sẵn cho các gia đình sớm nhất có thể - không muộn hơn Thứ Hai, 27 
tháng Tư. Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn khi có thêm thông tin . 
 
Bản cập nhật hiện tại cho tới ngày Thứ 5, 26 tháng Ba, 2020 
 
Tóm tắt những thay đổi về quy trình đăng ký và thời hạn của NĂM HỌC 20-21 

● Kết quả tuyển sinh sẽ được công bố vào Thứ sáu, 27 tháng Ba. 
● Đăng ký trực tiếp sẽ bắt đầu khi nhà trường mở cửa lại vào Thứ hai, 27 tháng Tư. 
● Các gia đình sẽ được ghi danh và nhận chỗ đến thứ Tư, ngày 27 tháng 5 (một tháng sau khi các 

tòa nhà của trường DCPS được đổi lịch mở cửa trở lại). 
● DCPS đang nghiên cứu phương pháp đăng ký NĂM HỌC 20-21 dưới dạng điện tử theo quy định 

của OSSE. Mục tiêu là để các gia đình và trường học có thể đăng ký trước Thứ Hai, 27 tháng Tư. 
● DCPS sẽ đăng Gói tuyển sinh trực tuyến NĂM HỌC 20-21 và chia sẻ với các trường khi nhà 

trường mở cửa trở lại vào Thứ Hai, ngày 27 tháng Tư. Nếu đăng ký điện tử  có sẵn trước thời 
điểm đó, DCPS sẽ đăng Gói tuyển sinh trực tuyến NĂM HỌC 20-21 sớm nhất có thể. 

 
Câu hỏi thường gặp 
1. Việc đóng cửa này sẽ ảnh hưởng thế nào đến kết quả xếp lớp My school DC? 

Đối với năm học 20-21, thời hạn để đăng ký và xếp lớp ngẫu nhiên đã được kéo dài đến thứ Tư, 27 
tháng Năm. Đó là một tháng sau khi trường học dự kiến mở lại. 
 

2. Khi nào và làm thế nào để tôi có thể đăng ký năm học 20-21? 
DCPS cam kết mở đăng ký sớm nhất có thể! Ghi danh trực tiếp sẽ bắt đầu khi các trường học mở 
cửa trở lại vào Thứ Hai, 27 tháng Tư. Chúng tôi đang nỗ lực để khởi động quy trình nộp điện tử cho 
đăng ký NĂM HỌC 20-21 và mục tiêu của chúng tôi là sẵn sàng cho các gia đình đăng ký trước Thứ 
Hai, 27 tháng Tư. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật! 

 
3. Liệu học sinh của tôi có mất chỗ đã đặt vì nhà trường đóng cửa đến 27 tháng Tư? 

Tất cả các chỗ đã đặt sẽ được đảm bảo tới thứ Tư 27 tháng Năm. Các gia đình phải đăng ký và nhận 
chỗ trước 27 tháng Năm. Xin nhắc lại, các gia đình luôn luôn được đảm bảo vị trí trong khuôn viên 
trường học từ lớp K đến lớp 12. 
 

4. Nếu học sinh bị loại khỏi danh sách chờ trước Thứ Tư, 27 tháng 5, họ sẽ phải đăng ký và chấp 
nhận đề nghị trong bao lâu? 
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Bất kỳ học sinh nào được nhận chỗ từ danh sách chờ trên 5 ngày trước Thứ Tư 27 tháng Năm cũng 
sẽ được đảm bảo tới Thứ 4, 27 tháng Năm để đăng ký và nhận chỗ. 
 

5. Tôi có thể tìm Gói đăng ký NĂM HỌC 20-21 của DCPS và các mẫu đăng ký liên quan ở đâu? 
DCPS sẽ đăng Gói tuyển sinh trực tuyến NĂM HỌC 20-21 và chia sẻ với các trường khi nhà trường 
mở cửa trở lại vào Thứ Hai, ngày 27 tháng Tư. Nếu đăng ký điện tử đã sẵn sàng trước thời điểm đó, 
DCPS sẽ đăng Gói Đăng ký NĂM HỌC 20-21 trên trang web Ghi danh DCPS khi mục đăng ký điện tử 
khởi chạy. 

 
6. Liệu có những thay đổi gì về cách các gia đình chứng minh cư trú DC? 

Đối với NĂM HỌC 20-21, không có thay đổi trong yêu cầu với các gia đình, nhưng các phương pháp 
thay thế để gửi tài liệu cần thiết sẽ sẵn sàng. Tất cả các gia đình vẫn sẽ hoàn thành gói đăng ký DCPS, 
chứng minh cư trú DC và gửi tất cả tài liệu đến trường của họ. 

 
Vì các  trường học đóng cửa đến Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4, các gia đình sẽ không thể nộp giấy tờ 
đăng ký trực tiếp tại các trường học cho đến Thứ Hai, 27 tháng Tư. Để hỗ trợ các gia đình và trường 
học, DCPS đang nỗ lực xác định một quy trình phù hợp để nộp trực tuyến tài liệu đăng ký, bao gồm 
giấy tờ cư trú DC và khả năng cung cấp mục chữ ký điện tử cho các gia đình. Mục tiêu là để mục này 
sẵn sàng cho các gia đình và trường học muộn nhất tới ngày Thứ Hai, 27 tháng Tư. 

 
7. Liệu có những thay đổi gì đối với các yêu cầu đăng ký liên quan đến sức khỏe cho NĂM HỌC 20-21 

không? 
Do những thay đổi trong quy trình đăng ký đã nêu ở trên, OSSE hiện sẽ yêu cầu học sinh và gia đình 
cung cấp Giấy chứng nhận sức khỏe toàn cầu và Đánh giá sức khỏe răng miệng khi bắt đầu NĂM 
HỌC 20-21, thay vì tại thời điểm đăng ký. Xin nhắc lại, tất cả học sinh phải được cập nhật về việc 
chủng ngừa để được đến trường. 

 
8. Tuyển sinh thứ Bảy 2020 còn diễn ra không? 

Không. Tuyển sinh thứ Bảy 2020, trước đây được lên lịch vào Thứ 7 25 tháng Tư sẽ bị hủy bỏ. 
 
9. Nếu tôi có câu hỏi về tuyển sinh, tôi có thể liên hệ với ai? 

Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi khuyến khích bạn nên làm như sau: 
● Vào website Tuyển sinh DCPS 
● Liên hệ tới Bộ phận tuyển sinh qua enroll@k12.dc.gov hoặc (202) 478-5738 
● Các câu hỏi về xếp lớp ngẫu nhiên, liên hệ My School DC qua (202) 888-6336 hoặc 

info.myschooldc@dc.gov 
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