
NỘP ĐƠN ĐĂNG 
KÝ MẪU GIÁO 
3 TUỔI VÀ MẪU 
GIÁO 4 TUỔI
NĂM HỌC 2023-24

DC cung cấp các dịch vụ giáo dục mẫu giáo miễn phí tại các trường công và trường đặc quyền cho cư dân đáp ứng ngưỡng 
tuổi Mẫu giáo. Để đủ điều kiện cho bất kỳ năm học nào:

•  Học sinh phải đủ 3 tuổi trước ngày 30 tháng 9 để đăng ký vào lớp Mẫu Giáo 3 tuổi
•  Học sinh phải đủ 4 tuổi trước ngày 30 tháng 9 để đăng ký vào lớp Mẫu Giáo 4 tuổi
•  Học sinh phải đủ 5 tuổi trước ngày 30 tháng 9 để đăng ký vào lớp Mẫu Giáo

Các gia đình phải sử dụng ứng dụng My School DC để đăng ký các chương trình Mầm Non do các trường tham gia My 
School DC cung cấp, bao gồm:

•  Các chương trình DCPS Mầm Non 3 Tuổi và Mầm Non 4 Tuổi, bao gồm cả chương trình ở trường trong khu vực ranh
giới tuyển sinh của quý vị. Truy cập School Finder (http://find.myschooldc.org) để xác định vị trí chương trình Mầm Non
trong ranh giới DCPS của quý vị; và

•  Các chương trình Mầm Non tại các trường đặc quyền

Các gia đình có thể nộp đơn cho tối đa 12 trường trong ứng dụng My School DC. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo về việc 
trúng kết quả quay số hoặc vị trí trong danh sách chờ.

DC cũng cung cấp các chương trình Mầm Non chất lượng cao miễn phí cho cư dân thông qua các tổ chức tại cộng đồng 
(CBO). Để tìm hiểu thêm về các chương trình Mầm Non chất lượng cao tại cộng đồng của DC. Các chương trình Mầm Non 
tại cộng đồng không phải là một phần của chương trình quay số trường công lập.

ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2023 
•  Lập một tài khoản gia đình.
•  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 thực hiện các chỉnh sửa đối với đơn đăng ký đã gửi 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 
(chẳng hạn như Montessori, Song Ngữ, 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!
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•  Kiểm tra hồ sơ trường học.
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. Scan 
mã QR để tìm liên kết đến thông tin này.

•  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. 

QUAN TRỌNG: CÁC CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON 3 TUỔI VÀ MẦM NON 4 TUỔI TRONG RANH GIỚI DCPS
Một trường trong ranh giới là trường DCPS mà học sinh có quyền theo học các lớp Mẫu giáo - Lớp 12 dựa trên nơi học sinh 
sống. Tuy nhiên, “quyền theo học” không được mở rộng cho trẻ em học Mầm Non 3 Tuổi hoặc Mầm Non 4 Tuổi và 
không có gì đảm bảo về việc trúng kết quả quay số hoặc vị trí trong danh sách chờ. Nếu một gia đình muốn ghi danh 
cho con họ vào chương trình Mầm Non 3 Tuổi hoặc Mầm Non 4 Tuổi trong ranh giới của họ, họ phải chọn trường đó là một 
trong 12 lựa chọn của họ trong đơn đăng ký My School DC và xếp hạng trường đó theo thứ tự mà họ thích nhất. Các ứng 
viên nộp đơn ghi danh Mầm Non 3 Tuổi hoặc Mầm Non 4 Tuổi sẽ được ưu tiên trong danh sách quay số “trong ranh giới” tại 
trường trong ranh giới của họ và, tại thời điểm ghi danh, sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng cư trú tại địa chỉ của người 
giám hộ đã nhập trong đơn đăng ký My School DC.
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QUÝ VỊ ĐĂNG KÝ CHO CON MÌNH VÀO LỚP MẦM NON 3 
TUỔI HOẶC MẦM NON 4 TUỔI? CÂN NHẮC ĐẶT CÁC CÂU 
HỎI BÊN DƯỚI:

•  Cấu trúc ngày học của quý vị là gì? Ví dụ, quý vị có thời gian chơi, giờ ngủ
trưa không?

•  Con tôi có phải được tập cho tự đi vệ sinh không? Chính sách của quý vị
về việc tập tự đi vệ sinh là gì?

•  Con tôi đang chuyển tiếp từ trung tâm giữ trẻ ban ngày/Head Start sang
chương trình Mầm Non. Quý vị sẽ cung cấp những hình thức hỗ trợ nào
cho con tôi khi cháu được chuyển tiếp?

•  Con tôi có một Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân Hóa (IFSP). Quý vị
sẽ phối hợp với tôi và con tôi như thế nào để chuyển đổi sang Chương
Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP)?

•  Chính sách đi học chuyên cần quý vị đối với chương trình Mầm Non
(3 Tuổi - 4 Tuổi) là gì?

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


