VIETNAMESE

SÁCH GIỚI THIỆU CÁC
TRƯỜNG CHUYÊN
Các lớp: Mầm Non đến lớp Tám
GHI DANH MỞ NĂM HỌC 2021 - 2022

Ghi Danh Mở Lựa Chọn Trường Học
Địa Điểm Hỗ Trợ:

Ngày 7 tháng 1 năm 2021 - Ngày 5 tháng 2
năm 2021

1192 Clarendon Avenue,

Nộp đơn trực tuyến tại:

Ngày 7 tháng 1 năm 2021 - Ngày 5 tháng
2 năm 2021

Avondale Estates, GA 30002

http://www.yourchoicedekalb.org

9:00 giờ sáng - 4:00 giờ chiều
**Các Ngày hỗ trợ trực tiếp có thể thay
đổi dựa trên các thông số hiện tại của
đại dịch.

Thông Tin về Chương Trình Lựa Chọn
Trường Học:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice

Ghi Danh Lựa Chọn Trường Học Muộn:

Trường Tiểu Học
•

Edward L. Bouie, Sr.

•

Marbut

•

Narvie J. Harris

•

Oakcliff

•

Robert Shaw

•

Wynbrooke

Trường Trung Học Cơ Sở
•

The Champion School

Thông Báo Kết Quả Bốc Thăm: Ngày 26 tháng 3 năm 2021 lúc 5:00 giờ chiều
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Thông Tin Về Các Trường Chuyên
Trường Chuyên

Địa Chỉ

Giờ Học

Ngày Và Thời Gian
Tham Quan Trường

Các Trường Dự Bị Cho
Trường Chuyên
Trường Tiểu Học Browns
Mill
Trường Tiểu Học
Fairington
Trường Tiểu Học Flat
Rock
Trường
Trường
TiểuTiểu
HọcHọc
Chapel
Murphey
HillCandler
Trường Tiểu Học Cedar
Grove
Trường Tiểu Học Oak
View
Trường Tiểu Học Panola
Way
Trường Tiểu Học
Stoneview
Trường Tiểu Học
Woodridge
Trường Tiểu Học Cary
Reynolds
Trường Tiểu Học
Doraville United
Trường Tiểu Học
Hightower

Trường Tiểu Học
Edward L. Bouie Sr.
Các lớp: Mầm Non đến
Lớp 5

5100 Rock Springs Road
Lithonia, GA 30038
(678) 676-8202

7:45 sáng
2:15 chiều

Tham Quan Trực Tuyến TBA
Truy cập Trang Web của
Trường để cập nhật

Trường Tiểu Học
Narvie J. Harris
Các lớp: Mầm Non đến
Lớp 5

3981 McGill Drive
Decatur, GA 30034
(678) 676-9202

7:50 sáng
2:15 chiều

Tham Quan Trực Tuyến TBA
Truy cập Trang Web của
Trường để cập nhật

Trường Tiểu Học
Marbut
Các lớp: Mầm Non đến
Lớp 5

5776 Marbut Road
Lithonia, GA 30058
(678) 676-8802

7:30 sáng
2:05 chiều

Tham Quan Trực Tuyến TBA
Truy cập Trang Web của
Trường để cập nhật

Trường Tiểu Học
Oakcliff
Các lớp: Mầm Non đến
Lớp 5

3150 Willow Oak Way
Doraville, GA 30340
(678) 676-3102

7:45 sáng
2:15 chiều

Tham Quan Trực Tuyến TBA
Truy cập Trang Web của
Trường để cập nhật

7:45 sáng
2:15 chiều

Trường Tiểu Học Allgood
Trường Tiểu Học Dunaire
Tham Quan Trực Tuyến TBA
Trường Tiểu Học Indian
Truy cập Trang Web của
Creek
Trường để cập nhật
Trường Tiểu Học Jolly
Trường Tiểu Học Rowland

Trường Tiểu Học
Robert Shaw
Các lớp: Mầm Non đến
Lớp 5

385 Glendale Road
Scottdale, GA 30079
(678) 576-6002

Trường Tiểu Học
440 Wicksbury Way
Wynbrooke
Stone Mountain, GA 30087
Các lớp: Mầm Non đến
(678) 676-5002
Lớp 5

7:45 sáng
2:15 chiều

Trường Trung Học Cơ
5265 Mimosa Drive
Stone Mountain. GA 30087
Sở Champion
(678) 875-1502
Các lớp: 6 - 8

8:50 sáng
3:50 chiều

Trường Tiểu Học Pine
Ridge
Tham Quan Trực Tuyến TBA
Trường Tiểu Học
Truy cập Trang Web của
Princeton
Trường để cập nhật
Trường Tiểu Học Rock
Chapel
Trường Tiểu Học Shadow
Rock
Tham Quan Trực Tuyến TBA
Tất cả các Trường Trung
Truy cập Trang Web của
Học Cơ Sở DeKalb
Trường để cập nhật
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Lịch Sử Của Các Trường Chuyên Truyền Thống
Chương trình trường chuyên truyền thống của DeKalb County School District bắt đầu từ năm 1996 và đóng vai trò là lựa
chọn giáo dục cho các bậc phụ huynh và học sinh không bị giới hạn bởi các thành tích học tập trước đó. Chương trình này
dựa trên các kỳ vọng cao, sự tham gia của phụ huynh và mong muốn theo đuổi các trải nghiệm học tập đầy thử thách.
DeKalb County School District có bảy trường chuyên truyền thống bao gồm Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris,
Oakcliff, Robert Shaw, Wynbrooke Traditional Theme Elementary Schools, và Champion Traditional Theme Middle School
đặt tại các địa điểm khác nhau trong Quận DeKalb, Georgia.
Thành Phần Của Các Trường Chuyên Truyền Thống
Trường chuyên truyền thống là một trường nằm trong một cộng đồng thu hút các học sinh tiểu học từ những trường xung
quanh hoặc từ các trường trung học cơ sở trên khắp học khu bởi những đặc tính độc đáo được thiết kế nhằm đáp ứng nhu
cầu của các học sinh và phụ huynh. Trường chuyên truyền thống được thiết kế để cung cấp cho các học sinh một chương
trình học tập toàn diện, đa lĩnh vực trong một môi trường cấu trúc cao. Các học sinh chủ động trong một chương trình đầy
thách thức bao gồm các dự án học tập tại gia và tiếp xúc với một ngoại ngữ. Phương pháp dạy học phối hợp giữa các môn
dẫn đến nhiều bài tập lấy nghiên cứu làm trọng tâm hơn và các dự án trực tiếp yêu cầu xử lý vấn đề và tư duy phản biện.
Phụ huynh là một phần quan trọng của chương trình này bởi họ giúp củng cố chương trình dạy học và hỗ trợ cho trường
học.
Các Trường Dự Bị cho Trường Chuyên Tiểu Học Truyền Thống
Các trường chuyên tiểu học truyền thống chủ yếu nhận học sinh từ các trường có không gian hạn chế. Các trường tiểu học
trong cộng đồng trực tiếp có nhu cầu giảm tải lớn nhất sẽ được coi là trường dự bị cung cấp học sinh cho các trường
chuyên tiểu học. Nếu số học sinh ghi danh của trường dự bị giảm, thì trường này sẽ không còn đóng vai trò là trường dự bị
cho trường chuyên nữa. Quyết định này được đưa ra hàng năm. Trường chuyên trung học cơ sở nhận học sinh từ khắp
Học Khu DeKalb.
Chức Năng Đặc Biệt của một Trường Chuyên Truyền Thống
• Yêu cầu sự tham gia của phụ huynh
• Chú trọng vào các môn học chính
• Có tiêu chuẩn học tập và yêu cầu thành tích cao
• Học một ngoại ngữ
• Bộ quy tắc ứng xử chặt chẽ
• Bắt buộc tuân thủ quy định về đồng phục/trang phục chặt chẽ
• Chú trọng vào tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
• Chương trình đọc tự động (Các Trường Tiểu Học)
• Bắt buộc có các hoạt động đọc sách và làm toán vào mùa hè
• Bắt buộc hàng ngày làm các bài tập khó tại nhà
• Các chương trình gia sư
• Giảng dạy dựa trên hoạt động
• Công cụ lập kế hoạch chương trình
• Giảng dạy nhiều lĩnh vực
Quy Định Của Trường Chuyên Truyền Thống
• Phụ huynh và học sinh sẽ phải có một cam kết ghi danh trong một năm
• Khi được chấp thuận, học sinh phải đi học ngày đầu tiên của năm học để giữ chỗ của mình
• Phụ huynh phải hoàn thành số giờ phục vụ của phụ huynh đối với các học sinh đã được tuyển vào trường chuyên. Nếu
có anh chị em ruột được tuyển vào một trường tiểu học chuyên và trung học cơ sở chuyên cùng lúc, thì phụ huynh
phải hoàn thành 50% số giờ phục vụ của phụ huynh tại mỗi trường để được nhận điểm tín nhiệm đối với các giờ phục
vụ của phụ huynh
• Học sinh phải mặc đồng phục được thiết kế cho trường chuyên theo học của mình
• Việc tiếp tục được theo học phụ thuộc vào việc tuân thủ các quy định và yêu cầu của trường chuyên bao gồm việc
hoàn thành số giờ phục vụ của phụ huynh và sự chuyên cần của học sinh
• Hoàn thành mọi bài tập mà trường học đã giao với khả năng tốt nhất của mình
• Thường xuyên đi học và đến lớp đúng giờ. Không nghỉ học quá nhiều
• Rời trường học ngay sau khi kết thúc buổi học hoặc sau khi tham gia một hoạt động tại trường.
• Ứng xử phù hợp với quy định của trường học
• Các học sinh hiện đang theo học và có kết quả học tập tốt có thể tiếp tục theo học trong Chương Trình Trường Chuyên
này
• Khi một chỗ học tại trường chuyên bị từ chối hoặc không được xác nhận vào ngày đăng ký đã thông báo, thì học sinh
đó phải nộp lại đơn xin học trong kỳ ghi danh mở lần tới

Tuân thủ tốt những quy định này học sinh được ghi danh sẽ tận hưởng một trải nghiệm học tập thành công.
Trong trường hợp không tuân thủ các điều kiện này, học sinh sẽ phải theo học tại trường học tại nơi cư trú
của mình.
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Tổng Quan Quá Trình Tuyển Chọn
Học sinh nộp đơn xin học tại trường chuyên truyền thống sẽ được lựa chọn trong thông một quy trình tự động. Nếu số học
sinh đăng ký nhiều hơn số chỗ hiện có, những học sinh không được chọn sẽ được đưa vào danh sách chờ. Nếu số học sinh
đăng ký ít hơn số chỗ hiện có, Học Khu DeKalb phải nhận tất cả những học sinh đủ điều kiện vào trường chuyên này. Trong
trường hợp này, những đơn nộp sau thời hạn sẽ được xem xét xử lý. Những học sinh được chọn và trong danh sách chờ sẽ
nhận được thông báo sau khi hoàn thành quy trình tuyển chọn tự động.
Điều Kiện Để Nộp Đơn Vào Một Trường Chuyên
• Tất cả các học sinh của DeKalb, kể cả học sinh học tại gia và các trường tư, sắp vào mầm non cho tới lớp năm và cư
trú tại khu vực của trường tiểu học dự bị, đều đủ điều kiện tham gia bốc thăm và nộp đơn đăng ký vào các trường chuyên
tiểu học truyền thống được chỉ định. Học sinh phải hoàn tất và nộp đơn Lựa Chọn Trường Học trực tuyến vào hoặc trước
thời hạn nộp đơn.
• Tất cả các học sinh của DeKalb, kể cả học sinh học tại gia và các trường tư, sắp lên lớp 6, 7, và 8 và cư trú tại Học Khu
Hạt DeKalb có thể nộp đơn đăng ký vào các trường trung học cơ sở chuyên truyền thống. Học sinh phải hoàn tất và nộp
đơn Lựa Chọn Trường Học trực tuyến vào hoặc trước thời hạn nộp đơn.
• Các anh chị em ruột của học sinh được tuyển vào một trường chuyên sẽ đủ điều kiện tham gia quy trình chọn lựa nếu
phụ huynh hoàn tất đơn xin học cho học sinh đó trong giai đoạn ghi danh mở, và nếu học sinh đó đủ điều kiện để đăng ký
vào một trường chuyên.
• Khi một trường không còn là trường dự bị, thì các học sinh mới từ trường dự bị đó sẽ không được ghi danh: tuy nhiên,
anh chị em ruột của học sinh bị trả lại có thể nộp đơn đăng ký vào trường chuyên đó.
Giờ Học và Năm Học
Giờ hoạt động và năm học của các trường chuyên truyền thống cũng giống như các trường khác trong hệ thống trường học.
Các chương trình mở rộng tùy chọn, các hoạt động và việc dạy gia sư có thể được cung cấp cho học sinh.
Dịch vụ đưa đón
Trường Học sẽ tuân thủ quy định vận chuyển mới nhất của Hạt DeKalb. Các phụ huynh xin lưu ý rằng việc đưa đón đối với
các học sinh trường chuyên tiểu học sẽ tiếp tục được thực hiện như hiện nay. Các học sinh trường chuyên tiểu học sẽ tiếp
tục được đưa đón từ các điểm trong khu vực đến trường. Việc đưa đón đến Trường Chuyên Trung Học Cơ Sở Champion
sẽ tiếp tục được thực hiện như hiện nay. Trong năm học hiện tại, các học sinh trung học cơ sở sẽ thông báo các điểm đón
vệ tinh để được đưa đón đến Trường Chuyên Trung Học Cơ Sở Champion.
Anh Chị Em Ruột của Học Sinh Trường Chuyên
Anh chị em ruột của các học sinh trường chuyên hiện đang theo học tại các lớp từ mầm non đến lớp 4, 6 và 7 có thể được
mời ghi danh vào cùng một trường nếu phụ huynh nộp đơn ghi danh và còn chỗ trống cho các em. Nếu không sắp xếp được
thì các anh chị em ruột sẽ được đưa vào danh sách chờ để học sinh đó được lựa chọn khi tham gia bốc thăm. Xin lưu ý
rằng quy định này KHÔNG áp dụng với học sinh xin học mầm non hoặc học sinh xin học có anh chị em ruột đang
học các lớp 5 và 8 hoặc học sinh nộp đơn muộn.
Các anh chị em ruột đang nộp đơn xin học cùng trường và cùng lớp, đối với anh chị em có cùng ngày sinh sẽ được xem xét
sắp xếp đồng thời tùy lựa chọn của phụ huynh/người giám hộ nếu một trong các anh chị em ruột được chọn và còn chỗ
trống. Phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm thông báo "Hiện có anh chị em ruột đang nộp đơn xin học trường chuyên"
trên đơn xin học và hoàn tất thông tin yêu cầu đối với mỗi anh chị em.
Việc không thông báo bất kỳ trạng thái nào của anh chị em ruột trên đơn xin học sẽ không được áp dụng quy định
này đối với anh chị em ruột khi nộp đơn ghi danh. Anh chị em ruột này sẽ được tham gia bốc thăm như một học
sinh đơn lẻ. Để được ưu tiên cho anh chị em ruột, cũng chính những phụ huynh này phải hoàn tất các đơn xin học
riêng rẽ cho tất cả các anh chị em ruột trên cùng tài khoản của phụ huynh.
Trong quy định này một "anh chị em ruột" có nghĩa là thành viên gia đình sống trong cùng hộ gia đình mà (các) phụ huynh
được ghi là người giám hộ hợp pháp. Cần cung cấp giấy tờ hợp pháp.
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Con Cái Của Nhân Viên Toàn Thời Gian
Các quy định sau chỉ áp dụng với trẻ em có phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp là nhân viên toàn thời gian của Học
Khu. Các quy định này không áp dụng với các chương trình Mầm Non.
Theo các đoạn 3 và 4 bên dưới liên quan đến các trường chuyên và chương trình magnet, trẻ em có phụ huynh hoặc người
giám hộ hợp pháp là nhân viên toàn thời gian của Học Khu sẽ được phép theo học tại trường mà phụ huynh hoặc người
giám hộ hợp pháp làm việc; hoặc nếu trẻ em đó có Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân ("IEP"), thì được học tại một trường
của Học Khu có khả năng thực hiện IEP của trẻ em đó. Văn Phòng Phân Định Học Sinh phải được thông báo trước khi trẻ
em đó được ghi danh. Học khu sẽ không đưa đón, không phải thanh toán học phí nếu nhân viên đó và con mình sống ở một
học khu khác. Lựa chọn này chỉ áp dụng với nhân viên của các trường học.
Theo các đoạn 3 và 4 bên dưới liên quan đến các trường chuyên và chương trình magnet, trẻ em có phụ huynh hoặc người
giám hộ hợp pháp là nhân viên toàn thời gian của Học Khu sẽ được phép theo học tại một trường khác theo mô hình dự bị
ngành dọc của trường mà phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp làm việc; hoặc nếu trẻ em đó có IEP, thì được học tại
một trường của Học Khu có khả năng thực hiện IEP của trẻ em đó. Các nhân viên văn phòng trung tâm có thể cho con đi
học tại các trường theo mô hình dự bị nằm trong ngành dọc của trường mà nhân viên đó làm việc. Nhân viên muốn sử dụng
quyền lợi được mô tả trong đoạn này phải thông báo cho Văn Phòng Phân Định Học Sinh theo thời gian biểu mà Tổng Giám
Đốc đã ban hành và công bố trong đó có xem xét hợp lý những yêu cầu về việc lập kế hoạch của Học Khu và từng trường;
với điều kiện là thời gian biểu đó phải tính đến cả những nhân viên mới được tuyển dụng là những người có ngày tuyển
dụng phù hợp với thời gian biểu đó và năm thực hiện đầu tiên phải được điều chỉnh, với mức độ cần thiết theo ngày thông
qua chính sách này, để xem xét mọi nhân viên đủ điều kiện đang làm việc trong năm học 2021-22. Học Khu sẽ không đưa
đón học sinh. Không phải thanh toán học phí nếu nhân viên đó và con mình sống ở một học khu khác. Theo những quy định
này các học sinh được theo học tại một trường có mô hình dự bị phải tuân thủ các tiêu chuẩn ứng xử, đi học đầy đủ, và
đúng giờ mà trường học và Học Khu đã ban hành để được tiếp tục theo học.
Những trẻ em đang nộp đơn xin học tại một trường chuyên theo quy định này phải tham gia bốc thăm và tuân thủ mọi thủ
tục nhập học khác mà trường chuyên đó yêu cầu. Học Khu sẽ không đưa đón học sinh. Không phải thanh toán học phí nếu
nhân viên đó và con mình sống ở một học khu khác.
Quy Trình Nộp Đơn Của Trường Chuyên
Hoàn thành đơn xin học trực tuyến tại http://yourchoicedekalb.org sử dụng máy tính cá nhân, máy tính tại thư viện địa
phương hoặc nộp đơn trực tuyến tại Văn Phòng Chương Trình Lựa Chọn Trường Học.
Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm gửi đi/tải lên mọi giấy tờ cùng với đơn xin học để hoàn thành đơn xin
học (chứng minh nơi cư trú, giấy khai sinh, bảng điểm, v.v.) đúng hạn. Đơn xin học của quý vị KHÔNG được coi là hoàn tất
cho tới khi tất cả giấy tờ hỗ trợ đã được gửi đến Văn Phòng Lựa Chọn Trường Học đúng hạn. Mọi giấy tờ đã gửi trở
thành tài sản của Học Khu Hạt DeKalb.
Những học sinh không học tại Học Khu Hạt DeKalb phải cung cấp giấy tờ chứng minh nơi cư trú (các hóa đơn gas, điện,
nước, xác nhận thế chấp hoặc hợp đồng cho thuê hiện tại đứng tên phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp). Các hóa
đơn điện thoại, sao kê ngân hàng, hóa đơn truyền hình cáp...vv sẽ không được coi là giấy tờ chứng minh nơi cư
trú.
Tất cả những học sinh không học tại Học Khu Hạt DeKalb và đang nộp đơn xin học mầm non cho đến lớp một phải cung
cấp bản sao giấy khai sinh có xác nhận để hoàn thành quy trình nộp đơn.
Những học sinh không học tại Học Khu Hạt DeKalb và hiện đang học các lớp 1-7 phải cung cấp bản sao bảng điểm mới
nhất để hoàn thành quy trình nộp đơn.
Bốc Thăm Tự Động/Quy Trình Chọn Lựa
Các học sinh xin học tại Trường Chuyên sẽ được chọn lựa thông qua một quy trình chọn lựa tự động tại Văn Phòng Hành
Chính và Tổ Hợp Giảng Dạy Của DeKalb County School District nếu số lượng đơn xin học nhiều hơn số chỗ trống dự kiến
của trường dự bị đối với bất kỳ hoặc tất cả các cấp học trong một trường chuyên. Những học sinh xin học không được chọn
sẽ được đưa vào danh sách chờ cho tới khi tất cả những học sinh nộp đơn đều được sắp xếp. Trong trường hợp quy
trình chọn lựa tự động bị lỗi, thì quy trình này sẽ được làm lại và số học sinh chọn lựa ban đầu hoặc trong danh
sách chờ có thể thay đổi dựa trên kết quả của quy trình chọn lựa mới.

VIETNAMESE
Phân Phối Chỉ Tiêu
Các Trường Chuyên Tiểu Học
Mỗi năm học tổng số chỉ tiêu của mỗi trường chuyên, mỗi cấp lớp được quyết định trước khi bốc thăm.
Dựa trên Chính Sách của Hội Đồng JBCC, con của các nhân viên trường học toàn thời gian từ lớp K-5 sẽ được tiếp nhận khi có
chỗ trống. Nếu không có đủ chỗ trống cho tất cả con em của nhân viên, thì những học sinh nộp đơn sẽ được đưa vào danh sách
chờ.
Số lượng chỗ trống dành cho mỗi trường chuyên tiểu học được phân phối cho các trường dự bị dựa trên trường nào có nhu cầu
lớn nhất để giảm tải học sinh do không gian hạn chế hoặc số lượng học sinh ghi danh nhiều nhất. Học sinh sẽ được phân thành ba
nhóm trong quy trình chọn lựa bằng bốc thăm ngẫu nhiên bao gồm Con Nhân Viên Trường Chuyên, Anh Chị Em Ruột và Tự Do.
Bất kỳ học sinh nào không được tuyển sẽ được đưa vào danh sách chờ để được tuyển thông qua quy trình bốc thăm ngẫu nhiên.
Những quy định về chọn lựa này không áp dụng đối với chương trình Mầm Non.
Trường Chuyên Trung Học Cơ Sở
Mỗi năm học tổng số chỉ tiêu của mỗi cấp lớp được quyết định trước khi bốc thăm.
Dựa trên Chính Sách của Hội Đồng JBCC, con của các nhân viên trường học toàn thời gian từ lớp 6-8 sẽ được tiếp nhận khi có
chỗ trống. Nếu không có đủ chỗ trống cho tất cả con em của nhân viên, thì những học sinh nộp đơn sẽ được đưa vào danh sách
chờ.
Số lượng học sinh mỗi trường chuyên tiểu học sẽ được phân định một tỷ lệ tương đương số chỉ tiêu của lớp sáu để tạo nên 50%
tổng số học sinh lớp sáu của trường trung học cơ sở chuyên. Những học sinh tự do nộp đơn sẽ được phân định một nửa số chỉ
tiêu còn lại từ các trường trung học cơ sở trong khu vực cư trú của mình. Tỷ lệ phân định 50%-50% được sử dụng để cho phép các
học sinh nộp đơn xin học các lớp chuyên bảy và tám cơ hội dành một nửa số chỉ tiêu từ các trường trung học cơ sở trong khu vực
cư trú của mình. Những học sinh tự do lớp bảy và tám nộp đơn sẽ được phân định một nửa số chỉ tiêu còn lại từ các trường trung
học cơ sở trong khu vực cư trú của mình. Học sinh sẽ được phân thành bốn nhóm trong quy trình bốc thăm lựa chọn bao gồm con
em nhân viên trường chuyên, anh chị em ruột hiện đang theo học tại trường chuyên, các học sinh từng học tại trường chuyên và
các học sinh tự do. Số chỉ tiêu sẵn có dành cho học sinh trường chuyên và học sinh tự do được phân bổ giữa các trường trung học
cơ sở tham gia. Nếu có chỉ tiêu chênh lệch; thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được phân bổ cho các trường theo nhu cầu lớn nhất cần giảm
tải học sinh do hạn chế không gian hoặc số học sinh đăng ký lớn nhất. Quy trình lựa chọn/bốc thăm ngẫu nhiên tự động sẽ được
tiến hành nếu số đơn xin học cao hơn số chỉ tiêu dự kiến của các trường dự bị đối với bất kỳ hoặc tất cả các cấp lớp trong một
trường chuyên.
Danh Sách Chờ
Khi tất cả các chỉ tiêu đã được phân định, số học sinh không được lựa chọn trong quy trình chọn lựa tự động sẽ được đưa vào
danh sách chờ để học sinh theo quy trình chọn lựa tự động. Nếu có thêm chỉ tiêu bổ sung sau khi đã tiến hành bốc thăm, thì những
chỉ tiêu đó sẽ được dành cho những học sinh đang trong danh sách chờ (theo cấp lớp, theo trường dự bị). Danh sách chờ sẽ được
áp dụng kể từ ngày tiến hành quy trình lựa chọn/bốc thăm ngẫu nhiên tự động của các trường chuyên cho tới ngày 31 tháng 8
năm 2021. Danh sách chờ sẽ được lưu tại Văn Phòng Chương Trình Lựa Chọn Trường Học. Sau ngày 31 tháng 8 năm 2021 các
học sinh sẽ không được tuyển nữa. Tuy nhiên, các học sinh nộp đơn xin học mầm non trong danh sách chờ vẫn được tuyển
trong suốt cả năm học bất kỳ khi nào có chỗ trống theo quy định của tiểu bang về Chương Trình Mầm Non Georgia.
Quy Trình Thông Báo
Các học sinh trúng tuyển trong đợt bốc thăm của trường chuyên sẽ được thông báo. Thông báo này sẽ báo cho phụ huynh về các
thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lựa chọn. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó các phụ huynh/người giám hộ không hoàn tất quy trình ghi
danh, thì tên của trẻ em đó sẽ bị xóa khỏi danh sách lớp học. Những quy định sau đây sẽ áp dụng với tất cả các học sinh đã được
chọn theo học trong Chương Trình Lựa Chọn Trường Học.

⇒

Nếu các học sinh không đáp ứng những yêu cầu lên lớp để được ghi danh vào cấp lớp mà học sinh nộp đơn xin học đó
đã chọn, thì chỉ tiêu của học sinh đó sẽ bị từ chối. Chỉ tiêu đó sẽ được chuyển cho học sinh đủ điều kiện kế tiếp trên danh
sách chờ.

⇒

Học sinh phải đi học tại trường chuyên đã chỉ định vào ngày đi học đầu tiên để giữ chỗ học của mình. Những học sinh
vắng mặt trong ngày đầu tiên sẽ bị loại và chỉ tiêu được chuyển cho các học sinh trong danh sách chờ.

⇒

Không học sinh mới nào được nhập học sau ngày 31 tháng 8 năm 2021. Các học sinh không trúng tuyển có thể nộp lại
đơn cho năm học 2020-2021. Các học sinh nộp đơn xin học Mầm Non trong danh sách chờ vẫn được tuyển trong
suốt cả năm học bất kỳ khi nào có chỗ trống theo quy định của tiểu bang về Chương Trình Mầm Non Georgia. Các
học sinh trong danh sách chờ sẽ được thông báo về số của mình trong danh sách chờ tại thời điểm quy trình lựa chọn bốc
thăm ngẫu nhiên tự động năm 2021 - 2022. Các học sinh nộp đơn trực tuyến có thể xem trạng thái danh sách chờ của
mình bằng việc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến Chương Trình Lựa Chọn Trường Học của mình.

⇒

Các học sinh trúng tuyển phải chấp nhận hoặc từ chối chỉ tiêu của mình trước hạn đăng ký của chương trình.

VIETNAMESE

TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM
Học Khu Hạt DeKalb (DCSD) có quyền thay đổi bất kỳ tuyên bố nào trong ấn phẩm này liên quan đến,
nhưng không giới hạn với, các quy tắc, chính sách, thủ tục, quy định của chương trình, các thời điểm,
chương trình học, và các khóa học mà không cần hoặc không có nghĩa vụ báo trước.
DCSD có quyền sắp xếp học sinh trong bất kỳ chương trình chọn lựa trường học nào do những tình huống
đột xuất.
Việc không đọc cuốn sách hướng dẫn này không miễn trừ cho các phụ huynh và học sinh khỏi các quy
định và điều kiện mô tả trong cuốn sách này.
Hội Đồng Giáo Dục Hạt DeKalb không phân biệt đối xử theo lứa tuổi, giới tính, chủng tộc, màu do, tôn giáo,
quốc gia xuất thân, bệnh tật, hoặc khuyết tật trong các chương trình giáo dục, các hoạt động hoặc thực tiễn
tuyển dụng của mình.

