Chương Trình Bốc Thăm tại
Trường Công Lập
HƯỚNG DẪN NHANH BAN ĐẦU
NĂM HỌC 2023-24

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG
Ngày 10 tháng 12 năm 2022:
EdFEST Trực Tuyến — ngày hội thông tin
tại trường công lập hàng năm
Ngày 12 tháng 12 năm 2022:
Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương
trình bốc thăm
Ngày 1 tháng 2 năm 2023:
Hạn chót nộp hồ sơ (Lớp 9-Lớp 12)
Ngày 1 tháng 3 năm 2023
Hạn chót nộp hồ sơ (Lớp Mầm Non 3 tuổi –
Lớp 8)

MY SCHOOL DC LÀ GÌ?

My School DC là hồ sơ đăng ký chung và chương
trình bốc thăm vào trường công chọn học sinh vào
Các Trường Công Lập DC (DCPS) và các trường
công đặc quyền của DC phục vụ các lớp Mầm Non 3
tuổi – Lớp 12). Các gia đình có thể dùng một hồ sơ
đăng ký để nộp vào tới 12 trường công lập và tham
gia vào chương trình bốc thăm ngẫu nhiên duy nhất.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ?

Nộp đơn trực tuyến tại MySchoolDC.org/vi trước
thời hạn nộp đơn đăng ký chương trình bốc thăm.
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần được trợ giúp,
đường dây nóng của My School DC hoạt động từ
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều theo số
202.888.6336 hoặc bằng cách gửi email tới
info.myschooldc@dc.gov.

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CẦN NỘP HỒ SƠ?

Ngày 31 tháng 3 năm 2023:
Có kết quả bốc thăm
Ngày 1 tháng 5 năm 2023:
Hạn chót ghi danh cho những học sinh
được nhận

Nộp hồ sơ My School DC nếu quý vị muốn ghi danh
cho con mình trở thành học sinh MỚI tại:
•
•
•

SCAN TÔI

/MySchoolDC

Hướng camera trên
thiết bị di động của
quý vị để bắt đầu tìm
kiếm trường học của
quý vị và nộp đơn
đăng ký!

@MySchoolDC

MySchoolDC.org/vi

@MySchoolDC

•
•

Chương trình Mầm Non 3 tuổi hoặc Mầm Non 4
tuổi tại bất cứ trường nào thuộc DCPS, bao gồm
trường đúng tuyến tại DCPS
Song ngữ tại bất kỳ trường tiểu học đúng tuyến
nào thuộc DCPS (Mầm Non 3 tuổi - Lớp 5)
Trường thuộc DCPS trái tuyến hoặc nằm ngoài
khu vực của quý vị, bao gồm các trường trên
toàn thành phố thuộc DCPS (Mầm Non 3 tuổi Lớp 12)

Chương trình hoặc trường chuyên thuộc DCPS
(Lớp 9-Lớp 12)
Trường bán công tham gia (Mầm Non 3 tuổi –
Lớp 12)

@MySchoolDC

