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DeKalb County School District
Đăng Ký Trực Tuyến Mẫu Giáo Bé
Các Câu Hỏi Thường Gặp
Người Tham Gia Rút Ngẫu Nhiên Trực Tuyến Mẫu Giáo Bé năm học 2020-2021
Phần này cung cấp thông tin cho phụ huynh/người giám hộ đã tham gia vào quy trình rút ngẫu
nhiên trực tuyến cho năm học 2020-2021 và được thông báo về việc nhận được một suất học
hoặc được đưa vào danh sách chờ. Hãy nhớ đọc phần cuối cùng có tiêu đề, Thông Tin Quan
Trọng cho Tất Cả.
Tôi cần làm gì tiếp theo nếu con tôi được trao một suất học qua quy trình rút ngẫu nhiên?
Nếu con quý vị được trao một suất học qua quy trình rút ngẫu nhiên, trường của con quý vị sẽ
sớm liên hệ với quý vị. Nhà trường có thể yêu cầu gửi lại tài liệu nếu tài liệu đó không đọc được
hoặc đã quá hạn. Ngoài ra, trường sẽ yêu cầu các tài liệu còn lại được gửi điện tử qua email.
Danh sách tài liệu còn lại đã được gửi cho tất cả phụ huynh/người giám hộ sau khi rút ngẫu nhiên
và một lần nữa vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 nhưng có thể dễ dàng truy cập trên trang web của
học khu Mẫu Giáo Bé tại: www.dekalbschoolsga.org/pre-k để tham khảo.
Tôi cần làm gì tiếp theo nếu con tôi được đưa vào danh sách chờ trong quy trình rút ngẫu
nhiên?
Bất kỳ học sinh nào không được chọn có suất học qua quy trình rút ngẫu nhiên sẽ tự động được
đưa vào danh sách chờ. Hệ thống chỉ định số thứ tự cho học sinh trong danh sách chờ. Một email
đã được gửi để thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về việc xếp trẻ vào danh sách chờ. Khi
suất học bị từ chối hoặc tước quyền, trường học sẽ thông báo cho gia đình tiếp theo trong danh
sách chờ. Tại thời điểm đó, quý vị cần phải hoàn thành các bước tiếp theo để đảm bảo suất học
cho con của mình. Nhà trường sẽ xác định người được chỉ định đăng ký và liên hệ với phụ
huynh/người giám hộ để hướng dẫn về các tài liệu được gửi điện tử qua email.
Những Người Đăng Ký Mới Chưa Tham Gia Rút Ngẫu Nhiên Trực Tuyến Mẫu Giáo Bé Năm
Học 2020-2021
Phần này cung cấp thông tin cho phụ huynh/người giám hộ không thể tham gia vào quá trình rút
ngẫu nhiên trực tuyến cho năm học 2020-2021 và /hoặc đã gửi đơn đăng ký danh sách chờ đến
trường địa phương. Hãy nhớ đọc phần cuối cùng có tiêu đề, Thông Tin Quan Trọng cho Tất Cả.
Làm thế nào để tôi có thể đăng ký một suất học tại Mẫu Giáo Bé cho con của tôi nếu gia
đình tôi không tham gia rút ngẫu nhiên?
Bắt đầu bằng cách liên hệ với trường học để xem liệu còn suất học trống hay không. Nếu còn
suất học trống, vui lòng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Nếu trường học không còn suất học trống,
quý vị có thể điền vào đơn đăng ký danh sách chờ và gửi điện tử qua email cho người được chỉ
định đăng ký của trường. Nếu quý vị không chắc người được chỉ định đăng ký của trường là ai,
vui lòng liên hệ với trường học. Đơn đăng ký danh sách chờ có thể tìm thấy ở cuối trang, trong
tab “Apply Now” (Nộp Đơn Ngay), trên trang web của học khu Mẫu Giáo Bé.
www.dekalbschoolsga.org/pre-k.
Các bước tiếp theo để đăng ký Mẫu Giáo Bé nếu trường còn suất học trống là gì?
Hoàn thành Đơn Đăng Ký Học Sinh Mới năm học 2020-2021 trực tuyến bằng cách nhấp vào liên
kết sau https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-students/.
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Điều gì xảy ra sau khi tôi hoàn thành Đơn Đăng Ký Học Sinh Mới năm học 2020-2021?
Trường học địa phương của quý vị sẽ liên hệ với quý vị để chia sẻ thông tin liên quan đến các tài
liệu được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký.
Học sinh đăng ký Mẫu Giáo Bé phải có những tài liệu bắt buộc nào?
Quý vị có thể tìm thấy danh sách đầy đủ tất cả các tài liệu bắt buộc bằng cách nhấp vào tab
“Lottery Process” (Quy Trình Rút Ngẫu Nhiên) ở liên kết sau
https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/.
Thông Tin Quan Trọng cho Tất Cả
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể cung cấp Mẫu Giấy Tiêm Chủng Y Tế 3231 trước ngày
bắt đầu năm học?
Chính sách của DCSD quy định rằng trẻ phải nộp mẫu giấy Tiêm Chủng Y Tế 3231 trong vòng
30 ngày tính từ ngày trẻ bắt đầu đi học hoặc ngày hết hạn. Do đại dịch Covid-19, vui lòng gửi
email cho trường của quý vị nếu quý vị gặp khó khăn trong việc lấy và gửi điện tử tài liệu này.
Học Khu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của đại dịch COVID-19 và đưa ra các quyết định trong
tương lai dựa trên hướng dẫn của DeKalb County Board of Health, Centers for Disease Control
and Prevention, và Department of Public Health. Nếu không cung cấp mẫu giấy này trong vòng
30 ngày kể từ khi trường mở cửa trở lại, trẻ sẽ không thể trở lại lớp học mà không có mẫu giấy
này hoặc giấy chứng nhận có cuộc hẹn. Trẻ sẽ không thể trở lại lớp học sau cuộc hẹn mà không
có mẫu đã cập nhật nào. Nếu trẻ vắng mặt trong 10 ngày liên tiếp do không nộp được mẫu giấy
này, chỗ của trẻ trong lớp Tiền Mẫu Giáo sẽ bị thu hồi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể cung cấp Mẫu Giấy Thính Giác, Thị Lực, Nha Khoa và
Dinh Dưỡng 3300 trước ngày bắt đầu năm học? Chính sách của DCSD quy định rằng phải
nộp mẫu giấy này trong vòng 90 ngày tính từ ngày trẻ bắt đầu đi học hoặc ngày hết hạn. Do đại
dịch Covid-19, vui lòng gửi email cho trường của quý vị nếu quý vị gặp khó khăn trong việc lấy
và gửi điện tử tài liệu này. Học Khu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của đại dịch COVID-19 và đưa
ra các quyết định trong tương lai dựa trên hướng dẫn của DeKalb County Board of Health,
Centers for Disease Control and Prevention, và Department of Public Health. Nếu không cung
cấp mẫu giấy này trong vòng 30 ngày kể từ khi trường mở cửa trở lại, trẻ sẽ không thể trở lại lớp
học và có thể dẫn đến việc trẻ bị rút khỏi chương trình.
Có chính sách chuyên cần nào cho các học sinh lớp Mẫu Giáo Bé không?
Có, chúng tôi có chính sách chuyên cần cho các học sinh lớp Mẫu Giáo Bé. Do tình hình dịch
COVID-19, chuyên cần đã có các sửa đổi. Học sinh phải tham gia suốt ngày học của Mẫu Giáo
Bé bao gồm 1 giờ giảng dạy trực tuyến và sau đó thời gian còn lại là hoàn thành các hoạt động
hàng ngày tại nhà do giáo viên Mẫu Giáo Bé cung cấp. Vào những ngày mà bị lỡ bài học, do các
cuộc hẹn hoặc các sự kiện khác không có dự định trước được, bài học trực tuyến đã ghi lại có
thể được xem sau đó. Khi trường mở cửa trở lại, học sinh cần theo học cả ngày giảng dạy trong
toàn bộ năm học. Nếu trẻ vắng mặt hoặc đến muộn mười ngày liên tục mà không có lý do về y
tế, trẻ đó sẽ bị rút khỏi lớp học theo hướng dẫn do Bright from the Start thiết lập. Ngoài ra, nhân
viên tư vấn và/hoặc nhân viên xã hội sẽ liên hệ với phụ huynh/người giám hộ nếu trẻ thường
xuyên đi học muộn hoặc về sớm.
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Có bất kỳ yêu cầu tham gia nào đối với phụ huynh/người giám hộ các học sinh Mẫu Giáo
Bé không?
Có, phụ huynh/người giám hộ cần tham gia vào tất cả các cuộc họp và hội nghị phụ huynh/người
giám hộ theo lịch trình ít nhất hai lần một năm và nhiều lần hơn nếu cần thiết. Do đại dịch COVID19, các cuộc họp hầu như sẽ diễn ra trực tuyến. Nhà trường và/hoặc giáo viên Mẫu Giáo Bé sẽ
thông báo cho quý vị thời điểm cuộc họp/hội nghị diễn ra và cung cấp các liên kết thích hợp để
tham gia cuộc họp/hội nghị trực tuyến. (Sau khi trường học mở cửa trở lại, các hoạt động này sẽ
kéo dài khoảng một giờ).
Mô tả trải nghiệm học tập từ xa trực tuyến đối với học sinh Mẫu Giáo Bé khi bắt đầu năm
học.
Học Khu sẽ cung cấp một bảng các hoạt động tại nhà trong 4 tuần cho tất cả học sinh Mẫu Giáo
Bé có thể hoàn thành mà không cần sử dụng công nghệ. Các hoạt động tại nhà được tổ chức
bốn tuần một lần trong quá trình học tập trực tuyến và nắm bắt các khái niệm học tập về Đọc
Viết, Toán/Khoa Học, Cảm Xúc Xã Hội và Chuyển Động/Vận Động Thô để khám phá và học hỏi.
Giáo viên Mẫu Giáo Bé sẽ cung cấp một liên kết học tập có thể truy cập được từ bất kỳ thiết bị
điện tử nào.
Nếu tôi có thắc mắc chưa được đề cập trong mục Các Câu Hỏi Thường Gặp thì sao?
Vui lòng liên hệ với Văn Phòng Giáo Dục Mầm Non tại địa chỉ PreKRecords@dekalbschoolsga.org

