
   

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN XIN HỌC:  10 Bước Từ Bắt Đầu Đăng Ký 

1. Tập hợp giấy tờ & thông tin BẮT BUỘC:  Các chương trình cụ thể có thể có những yêu cầu bổ 
sung. Xin đọc kỹ tất cả những hướng dẫn. 
Hiện đang theo học tại Học Khu Hạt DeKalb 

 Số ID học sinh (7 số) - xin xem bảng điểm 

 Địa chỉ email của phụ huynh 
Học sinh mới hoặc mới chuyển đến Học Khu Hạt DeKalb 

 Địa chỉ email của phụ huynh 

 Bằng chứng về nơi cư trú - hóa đơn gas, nước, điện (cách thời điểm nộp đơn tối đa 60 ngày), hợp 
đồng thế chấp/thuê nhà, 

o Nếu phụ huynh không có bằng chứng về nơi cư trú trong tên của họ như được liệt kê ở 
trên, thì cần phải có mẫu Bản Khai Nơi Cư Trú của Chương Trình Lựa Chọn Trường Học. 
Mẫu có tại www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ 
Mang tất cả những giấy tờ được ghi trong bản khai. Nộp những giấy tờ ngoài những giấy 
tờ được liệt kê sẽ khiến đơn xin học trở nên không hợp lệ. 

 Giấy khai sinh 

 Học bạ học kỳ Mùa Thu của năm học hiện tại 

 M.A.P. Điểm kiểm tra chỉ cần thiết khi nộp đơn vào chương trình magnet trình độ cao 

2. Nghiên cứu các chương trình lựa chọn trường học và các trường học – Tìm chương trình thích 
hợp với phong cách học, năng lực và sự quan tâm của con quý vị. 

3. Xem xét các tiêu chuẩn bốc thăm để tham gia Chương Trình, quy trình chọn lựa và danh sách 
bốc thăm. 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ 

4. Xem xét chính sách vận chuyển. 

5. Chọn chương trình & trường học của quý vị. 

6. Truy cập http://www.yourchoicedekalb.org Nhấp vào thẻ APPLY NOW/SIGN IN (NỘP ĐƠN 
NGAY/ĐĂNG NHẬP) để nộp đơn. 

Học Sinh Nộp Đơn Sơ Tuyển vào DeKalb High School of the Arts (lớp 8-12) và DeKalb Elementary 
School of the Arts (lớp 4-7) PHẢI 

o 1:  nộp đơn xin học Lựa Chọn Trường Học trực tuyến 
o 2:  gửi qua bưu điện hoặc giao bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển trực tiếp đến trường. 

Các Học Sinh Nộp Đơn Xin Học IB Prep (Các Lớp 9, 10) & IB Diploma (Lớp 11, 12) vào các trường 
Tucker High, Druid Hills High hoặc MLK Jr High Schools PHẢI 

o 1:  Nộp đơn xin học Lựa Chọn Trường Học trực tuyến. 
o 2:  Gửi email các trang đơn xin học IB trong MỘT EMAIL đến từng trường IB riêng biệt. 

Chương Trình Magnet của Arabia Mountain High School các khuyến nghị của giáo viên và các 
cuộc phỏng vấn qua video phải được nộp trực tiếp cho nhà trường như đã nêu trong các mẫu có sẵn 
trên các mẫu và trang quảng cáo. 

VIETNAMESE 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.yourchoicedekalb.org/


   
Các trang đơn xin học có thể chỉnh sửa/có thể tải xuống của DSA & DESA Audition, IB Prep 
hoặc IB Diploma và Arabia Mtn HS có tại http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-
brochures/ 

7. Kiểm tra hộp thư email và bảng điều khiển đơn xin học của quý vị thường xuyên để cập nhật về 
tình trạng và các thông báo của đơn xin học. Quý vị có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra email và 
đăng nhập vào tài khoản đơn xin học của mình. Nếu chưa nhận được email, xin kiểm tra thư mục thư 
rác hoặc spam trong tài khoản email của quý vị. Thông tin liên lạc chẳng hạn như trạng thái cũng có 
thể được tìm thấy trong Hộp Thông Báo ở đầu Bảng Điều Khiển Đơn Đăng Ký. 

8. Vào ngày Bốc Thăm (ngày 25 tháng 3 năm 2022), xin kiểm tra kết quả bằng cách đăng nhập vào 
tài khoản đơn xin học của quý vị. Quý vị có trách nhiệm thường xuyên theo dõi email và bảng điều 
khiển lựa chọn trường học của mình. 

9. Nếu học sinh được chấp thuận vào một chương trình, xin chọn Chấp Thuận "Accept" hoặc Từ 
Chối "Decline" trên bảng điều khiển trực tuyến trước ngày hết hạn ghi trong thư thông báo 
chọn lựa được gửi qua email. Khi chấp thuận nhập học, tất cả các lựa chọn khác sẽ bị từ chối bởi 
một học sinh không thể ghi danh vào hai trường hoặc hai chương trình khác nhau. 

10. ĐĂNG KÝ TẠI TRƯỜNG để chấp thuận nhập học TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN. Ngày đến hạn được 
nêu trên trang web của mỗi trường. Những kết quả ở lượt bốc thăm đầu tiên có thời hạn đăng ký 
trực tuyến trong năm ngày. Những học sinh được chọn nhưng KHÔNG ĐĂNG KÝ TẠI TRƯỜNG 
HỌC chậm nhất trước thời hạn ghi trong thư thông báo chọn lựa hoặc trên trang web của nhà 
trường sẽ bị tịch thu/tự động từ chối và chuyển chỗ đó cho những học sinh trong danh sách 
chờ theo thứ tự ghi trong danh sách chờ. Khi chỉ tiêu nhập học của một học sinh bị phụ huynh từ 
chối hoặc tự động từ chối, thì không thể thay đổi. Nếu không tìm thấy ngày đăng ký trên trang web của 
nhà trường, phụ huynh có trách nhiệm gọi điện cho trường để biết ngày đó. 

Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web Lựa Chọn Trường Học tại 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

