
NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ 
TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG
NĂM HỌC 
2023-24

DC có 30 trường trung học phổ thông công lập và công lập đặc quyền. (Lớp 9-12). Học sinh có thể nộp đơn đăng ký vào tối 
đa 12 trường trung học phổ thông trên ứng dụng My School DC. Các em cũng có tùy chọn ghi danh trực tiếp tại trường trung 
học phổ thông trong ranh giới DCPS của mình, trường đúng tuyến tuyển sinh của các em, hoặc đăng ký vào một trường 
không tham gia vào My School DC.

ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 2023  
• Lập một tài khoản gia đình.

Mẹo dành cho học sinh: Nếu em tạo tài khoản gia đình bằng địa chỉ email cá nhân của mình, hãy chắc chắn điền địa 
chỉ email của người giám hộ của em trong bước 2 của đơn đăng ký.

• Thu thập tất cả thông tin quý vị cần để hoàn thành đơn đăng ký My School DC của minh.
Hãy nhớ: Các chương trình và trường trung học phổ thông chọn lọc yêu cầu thêm thông tin trong đơn đăng ký My 
School DC. Đảm bảo bản thân quý vị có đủ thời gian để thu thập chúng trước thời hạn nộp đơn ngày 1 tháng 2. Quý 
vị sẽ không thể gửi đơn đăng ký nếu quý vị không có đầy đủ thông tin cần thiết. Scan mã QR để tìm liên kết đến các 
yêu cầu của trường trung học phổ thông chọn lọc

•  Thêm các trường trong danh sách của quý vị vào đơn đăng ký My School DC và xếp hạng chúng theo thứ tự quý vị 
muốn.

Thứ tự quý vị xếp hạng các trường của mình cho chúng tôi biết thứ tự mà quý vị muốn được ghép với các trường; 
điều này không ảnh hưởng đến cơ hội được nhận vào một trường chọn lọc của quý vị cũng như không ảnh hưởng 
đến bất kỳ lựa chọn ưu tiên nào mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận, chẳng hạn như các lựa chọn ưu tiên về anh chị 
em hoặc chuyển trường.

• Gửi đơn đăng ký của quý vị trước ngày 1 tháng 2.
Quý vị có thể thực hiện các chỉnh sửa đối với đơn đăng ký đã gửi của mình bất kỳ lúc nào trước ngày 1 tháng 2. 
Quý vị có thể cập nhật thứ hạng trường của mình cho đến ngày 15 tháng 3.

TRƯỚC KHI QUÝ VỊ ĐĂNG KÝ
• Lập danh sách.

Sử dụng School Finder (http://find.myschooldc.org) và tìm kiếm các trường theo địa chỉ, cấp 
lớp và loại chương trình (chẳng hạn như thể thao liên trường, STEM, các lớp AP, v.v.). Quý 
vị cũng có thể lập bản đồ đường đến trường dự kiến của mình bằng công cụ này. Lưu ý: 
Không có gì đảm bảo về việc trúng kết quả quay số hoặc vị trí trong danh sách chờ tại các 
trường quý vị đăng ký, vì vậy hãy nộp đơn cho tất cả các trường mà quý vị muốn theo học. 
Quý vị có thể đăng ký tối đa 12 trường!

• Kiểm tra hồ sơ trường học của các trường trung học phổ thông.
Hồ sơ trường học hiển thị thông tin cơ bản về từng trường và quý vị có thể xem lịch trình 
gặp mặt cộng đồng của họ. Ghi lại các cấp lớp mà họ nhận đơn đăng ký, cũng như dữ liệu 
quay số trong quá khứ cho thấy số lượng chỗ có sẵn trong một lớp, độ dài danh sách chờ 
tại thời điểm có kết quả và sự dịch chuyển của danh sách chờ. Scan mã QR để tìm liên kết 
đến thông tin này.

@MySchoolDCMySchoolDC.org/vi (202) 888-6336
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• Tìm kiếm các yêu cầu cụ thể của trường.
Một số trường trung học phổ thông có giới hạn tuổi. Các trường khác yêu cầu xem xét bảng điểm về các tín chỉ kiếm 
được để lên lớp mà quý vị đang đăng ký. (Ví dụ: một số trường không cấp tín chỉ cho các môn điểm “D”). Làm việc 
với cố vấn tại trường trung học cơ sở của quý vị để được hướng dẫn về các yêu cầu.

• Tham dự EdFEST, hội chợ trường học và các buổi gặp mặt cộng đồng.
Scan mã QR để tìm danh sách các câu hỏi hữu ích này và hỏi trực tiếp các trường quý vị quan tâm để thu hẹp lựa 
chọn của quý vị.

• Sử dụng mạng lưới của quý vị.
Sẽ rất hữu ích khi nói chuyện với những người quý vị biết (ví dụ, hàng xóm, bạn bè, cố vấn trường học), những 
người hiểu biết về các trường mà quý vị đang nghĩ đến việc nộp đơn vào.

• Quyết định xếp thứ hạng trường.
Quý vị sẽ xếp hạng danh sách các trường cuối cùng của mình theo thứ tự quý vị muốn. Xếp hạng danh sách của 
quý vị theo thứ tự này là điều quan trọng.  Quý vị sẽ chỉ được đưa vào danh sách chờ tại các trường học mà quý vị 
xếp hạng cao hơn trường học phù hợp của quý vị.

LOẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
•  Các trường trong ranh giới DCPS: Đơn đăng ký My School DC không bắt buộc.
•  Các Trường DCPS và Trường Đặc Quyền Đúng Tuyến: Đơn đăng ký My School DC không bắt buộc. Nếu quý vị

chấp nhận một chỗ tại một trường học bên ngoài khu vực tuyển sinh của mình, quý vị có thể mất quyền đối với khu
vực tuyển sinh đó. Vui lòng liên hệ với trường của quý vị để biết thêm thông tin hoặc gọi cho Đường dây nóng của
My School DC theo số (202) 888-6336.

•  Các trường ngoài ranh giới DCPS: Đơn đăng ký My School DC là bắt buộc.
•  Các Trường DCPS Toàn Thành Phố: Đơn đăng ký My School DC là bắt buộc.
•  Các Trường Trung Học Phổ Thông và Chương Trình Chọn Lọc của DCPS: Đơn đăng ký My School DC là bắt

buộc.
 Chương trình học sinh phải hoàn thành một phần bổ sung của ứng dụng My School DC mà tại đó các trường trung
học chọn lọc có thể yêu cầu học bạ, bài luận và thư giới thiệu của nhân viên. Xem các quy trình và tiêu chí tuyển
sinh bên dưới.

•  Trường Đặc Quyền Công Lập: Đơn đăng ký My School DC là bắt buộc.
•  Các Lựa Chọn Giáo Dục cho Người Lớn hoặc Giáo Dục Thay Thế: Có các trường trung học phổ thông công lập

và công lập đặc quyền cung cấp chương trình thay thế và không tham gia vào chương trình quay số My School DC.
 DC cũng có một Trung Tâm Hỗ Trợ Đi Học Trở Lại cung cấp một loạt các dịch vụ cho thanh thiếu niên của DC (từ
16-24 tuổi) hiện không đi học và chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc GED để giúp các em kết nối lại
với các lựa chọn giáo dục và các dịch vụ quan trọng khác để hỗ trợ các em đạt được bằng tốt nghiệp hoặc GED.
Truy cập https://backontrack.dc.gov để tìm hiểu thêm.

CÁC YÊU CẦU ĐỂ NHẬP HỌC VÀO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHỌN 
LỌC CỦA DCPS
Tự làm quen với các yêu cầu đăng ký và tiêu chí tuyển chọn của từng trường trung học phổ thông và chương trình chọn lọc 
dưới đây. Xin lưu ý, việc nhận vào một trường trung học phổ thông hoặc chương trình chọn lọc dựa trên việc học sinh đáp 
ứng các tiêu chí cụ thể, không phải quay số ngẫu nhiên. 

@MySchoolDCMySchoolDC.org/vi (202) 888-6336

QUÝ VỊ NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ CHO CON MÌNH VÀO TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG (LỚP 9-LỚP 12)? CÂN NHẮC ĐẶT CÁC 
CÂU HỎI BÊN DƯỚI:

•  Con tôi có thể nhận được tín chỉ đại học thông qua các lớp học của
mình không?

•  Cố vấn có thể giúp con tôi làm đơn ứng tuyển đại học không? Còn về
việc chuẩn bị cho nghĩa vụ quân sự hay học nghề thì sao?

•  Quý vị  cung cấp những hoạt động ngoại khóa, chương trình đặc biệt
và cơ hội du lịch nào?


