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DC có 70 trường trung học cơ sở/cơ sở giáo dục công lập và công lập đặc quyền. Học sinh có thể
nộp đơn vào tối đa 12 trường trung học cơ sở trên ứng dụng My School DC. Các em cũng có lựa chọn ghi danh
trực tiếp tại trường trung học cơ sở trong ranh giới DCPS, trường cấp dưới của các em hoặc đăng ký vào một trường
không tham gia My School DC.

ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 3 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.
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 
thông tin này.

•  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 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 3.
Quý vị có thể chỉnh sửa đơn đăng ký đã nộp của mình bất kỳ lúc nào trước ngày 1 tháng 3. 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. 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 cơ sở.
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.

• Tham dự EdFEST, hội chợ trường học và các buổi gặp mặt cộng đồng.
Hỏi trực tiếp các câu hỏi cho các trường quý vị quan tâm để thu hẹp lựa chọn của quý vị.

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

*QUAN TRỌNG: Nhiều trường trung học cơ sở bắt đầu ở Lớp 4 hoặc 5. Đây là điều cần lưu ý khi quyết định thời điểm đăng
ký học trung học cơ sở.



• 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 CƠ SỞ 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.
• Trường Đặc Quyền Công Lập: Đơn đăng ký My School DC là bắt buộc.

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

ĐỌC TRÊN GIẤY?
SCAN TẠI ĐÂY ĐỂ TÌM TẤT 
CẢ CÁC LIÊN KẾT ĐƯỢC 
ĐƯA RA THAM KHẢO

QUÝ VỊ NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ CHO CON MÌNH VÀO 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (LỚP 4-LỚP 8)? CÂN 
NHẮC ĐẶT CÁC CÂU HỎI BÊN DƯỚI:

•  Quý vị chuẩn bị cho học sinh cho việc học trung học phổ thông và các
lớp cao hơn bằng cách nào?

•  Có sẵn nhân viên và các nguồn trợ giúp nào để hỗ trợ học sinh lớp 8
trong quá trình nộp đơn vào trường trung học phổ thông?

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


