
  VIETNAMESE 
 

Lịch Bốc Thăm Ghi Danh Mở 2022-2023 
 

Ngày Sự Kiện 

Ngày 7 tháng 1 năm 2022 
9 giờ sáng 

Mở cửa đăng ký Ghi Danh Mở 2022 để Lựa Chọn Trường Học  

Ngày 4 tháng 2 năm 2022  
4 giờ chiều 

Hạn chót để nộp đơn đăng ký Lựa Chọn Trường Học đúng 
hạn. 

Ngày 4 tháng 2 năm 2022  
4 giờ 01 phút chiều 

đến 

Ngày 31 tháng 8 năm 2022 
4 giờ chiều 

Các đơn nộp MUỘN được chấp nhận. Các đơn nộp muộn chỉ 
được xử lý NẾU vẫn còn chỉ tiêu SAU KHI danh sách chờ đã 
hết. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2022 Bốc Thăm Lựa Chọn Lần Thứ 1 của Trường Trung Học Phổ 
Thông 

Ngày 22 tháng 3 năm 2022 Bốc Thăm Lựa Chọn Lần Thứ 1 của Trường Trung Học Cơ 
Sở 

Ngày 24 tháng 3 năm 2022 Bốc Thăm Lựa Chọn Lần Thứ 1 của Trường Tiểu Học 

Ngày 25 tháng 3 năm 2022 
 
sau 5 giờ chiều 

Kết quả BỐC THĂM Lựa Chọn lần thứ 1 được gửi đến địa 
chỉ email của phụ huynh và hộp thư đến trên trang tổng 
quan đơn đăng ký. **Chỉ các Chọn Lựa trong Lựa Chọn lần 
thứ 1 được thực hiện trong lần bốc thăm đầu tiên. Các lần 
bốc thăm Lựa Chọn thứ 2 & 3 được tổ chức nếu cần thêm học 
sinh để lấp vào chỗ trống của chương trình sau khi tất cả 
những học sinh trong danh sách chờ và những học sinh nộp 
đơn muộn đã được xếp chỗ. 

Ngày 1 tháng 4 năm 2022 Hạn chót CHẤP NHẬN XẾP CHỖ cho kết quả bốc thăm lần đầu 
được gửi vào ngày 25 tháng 3. Việc xếp chỗ KHÔNG được chấp 
nhận trước thời hạn ghi trong thư thông báo lựa chọn sẽ tự động bị 
tước bỏ và chuyển chỗ đó cho những học sinh trong danh sách chờ 
theo thứ tự ghi trong danh sách chờ. 

Ngày 1 – ngày 30 tháng 6 năm 
2022 

Chuyển Trường của Học Sinh là Con Em Nhân Viên Trường Học 
thư xác minh và phê duyệt xếp chỗ được gửi qua email. **Hạn chót 
nộp đơn đăng ký đối với những ứng viên nộp đơn đúng hạn là 
ngày 4 tháng 2 năm 2022. Việc phê duyệt dựa trên tình trạng chỗ 
còn trống. 

Truy cập trang web của mỗi 
trường để biết Ngày Đăng Ký Lựa 
Chọn Trường Học 

Hạn chót để ĐĂNG KÝ tại trường để xác nhận chỗ được nêu trên 
trang web của trường. Chỗ của các học sinh “Không Có Mặt” để 
đăng ký trước thời hạn được nêu trên trang web của trường sẽ bị 
tước bỏ và trao cho những học sinh nộp đơn có tên trong danh sách 

chờ theo thứ tự được ghi trong danh sách chờ. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2022 
 
4 giờ chiều 

Quá trình lựa chọn Chương Trình Lựa Chọn Trường Học kết thúc. 
Đây là ngày cuối cùng để xếp chỗ học sinh trong danh sách chờ và 
các đơn nộp muộn. Các ứng viên không được xếp chỗ vào ngày này 
sẽ phải nộp đơn lại cho năm học tiếp theo. 

• Bộ phận hỗ trợ Cuộc Gọi Tới hoạt động từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. 
Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trừ các ngày lễ và cuối tuần. 
678-676-0035 / 0050 


