
Những Câu Hỏi Thông Thường 
Các Chương Trình Chuyên Bậc Trung Học 

Những Câu Hỏi Chung 

Mẫu Đơn Chương Trình Chuyên Bậc Trung Học là gì? 
Mẫu đơn Chương Trình Chuyên Bậc Trung Học là một cơ hội cho mỗi học sinh hiện cư ngụ 
thường xuyên trong ranh giới Học Khu Sacramento (SCUSD) nộp đơn ghi danh vào trong 
chương trình chuyên bậc trung học của học khu Sacramento, dựa trên chỗ trống có sẵn cho 
năm học 2018-2019.  Học Khu Sacramento giới thiệu các chương trình chuyên cho cả trường 
nơi cư ngụ và các trường trung học chuyên.  Người nộp đơn cư ngụ ngoài học khu đáp ứng 
được những yêu cầu của chương trình sẽ được chấp thuận hoặc sẽ được đặt vào trong danh 
sách chờ sau khi người nộp đơn hội đủ tiêu chuẩn theo học trong học khu theo Luật Giáo Dục 
của Cali.  
 

Ai đủ tiêu chuẩn để nộp đơn? 
Các học sinh đang học từ lớp 9 đến lớp 12 cho năm học 2018-2019.  Các học sinh của Học 
Khu Sacramento có thể nộp đơn thông qua mẫu đơn trên mạng.  Học sinh không thuộc Học 
Khu Sacramento có thể nộp một mẫu đơn được in có sẵn trên mạng hay nhận tại Trung Tâm 
Ghi Danh. 

Tôi tìm hiểu các chương trình như thế nào?  
Quí vị có thể tìm hiểu các chương trình được liệt kê bên dưới và những yêu cầu cụ thể tại 
http://www.scusd.edu/hsapplication. 

Các chương trình nào có tiêu chuẩn để được nhận vào học?   
● C.K. McClatchy HISP 
● C.K. McClatchy VAPA 
● John F. Kennedy PACE 
● Kit Carson International Academy IB Diploma 
● Luther Burbank IB Diploma 
● Rosemont LEAD 
● West Campus 
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Có các ngày để viếng thăm không?  
Quí vị có thể xem một danh sách đầy đủ về các sự kiện này tại  
http://www.scusd.edu/visitahighschool.   

Học Khu có cung cấp phương tiện chuyên chở cho các chương 
trình khi tôi được chấp thuận không?   
Không, Học khu không cung cấp phương tiện chuyên chở cho các học sinh Ghi Danh Mở.  Các 
phụ huynh chịu trách nhiệm đưa đón các học sinh Ghi Danh Mở. 

Những Câu Hỏi về Mẫu Đơn 

Tôi đăng nhập vào mẫu đơn như thế nào?  
Các học sinh đăng nhập bằng cách dùng Email học sinh của SCUSD và Ngày Sinh (theo dạng: 
mm/dd/yyyy – bao gồm dấu gạch chéo) để tiếp cận Mẫu Đơn Chương Trình Chuyên Bậc Trung 
Học.  
 
Nếu quí vị có vấn đề khi đăng nhập hay không biết email của học sinh là gì, xin liên lạc trực tiếp 
giáo viên Ngữ Văn hoặc người Quản Lý Văn Phòng trường.  Bộ Phận Hỗ Trợ (Support Desk) 
của Học Khu không thể giúp đỡ quí vị thông qua email do có sự giới hạn về quyền riêng tư và 
bảo mật liên quan đến những yêu cầu từ các tài khoản bên ngoài chưa được xác minh.    
 
Các học sinh không thuộc học khu Sacramento có thể lấy mẫu đơn bằng cách viễn nạp tại 
http://www.scusd.edu/hsapp-nonscusd.  
  

Có bao nhiêu chương trình chuyên tôi có thể nộp đơn 
Quí vị có thể nộp tới hai chương trình chuyên. 

Có một tiến trình Ghi Danh Mở tách riêng không?  
Không, trong năm nay, tiến trình Ghi Danh Mở được kết hợp với mẫu đơn chương trình chuyên 
để các học sinh nộp đơn chỉ phải điền một mẫu đơn mà thôi.     
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Khi đáp ứng tiêu chuẩn, các mẫu đơn hoặc sẽ được chấp thuận hay được chuyển đến một hệ 
thống xổ số (trước đây gọi là Ghi Danh Mở).  Một đợt xổ số sẽ được thực hiện khi các mẫu đơn 
đủ tiêu chuẩn vượt quá sức chứa theo trình độ lớp tại chương trình chuyên được yêu cầu.  

Tôi có cần phải nộp bảng điểm và các điểm kiểm tra tiêu chuẩn 
không?  
Nếu quí vị nộp đơn cho một chương trình dựa trên tiêu chuẩn, quí vị phải nộp bảng điểm và các 
điểm kiểm tra tiêu chuẩn kèm theo trong đơn của quí vị.    
 

● Nếu quí vị hiện là học sinh SCUSD, bảng điểm và các điểm kiểm tra sẽ được tự động 
gởi tới chương trình thông qua mẫu đơn trên mạng. 

● Nếu quí vị không phải là học sinh SCUSD, quí vị cần phải nộp bảng điểm và các điểm 
kiểm tra cùng với mẫu đơn tại Trung Tâm Ghi Danh.  

 

Tôi cần nộp các giấy đề nghị của giáo viên tới các chương trình 
dựa theo tiêu chuẩn như thế nào?    

● Nếu hiện tại em là học sinh SCUSD, các chương trình đòi hỏi giấy đề nghị của giáo viên 
sẽ yêu cầu em chọn giáo viên dạy Ngữ Văn và một giáo viên khác viết đề nghị trước khi 
em nộp đơn trên mạng.  Các giáo viên của em sẽ nhận được email yêu cầu họ điền một 
giấy đề nghị cho em thông qua Infinite Campus.      

● Nếu em không phải là học sinh SCUSD, em cần phải đưa cho hai giáo viên đang dạy 
em điền vào mẫu giấy đề nghị và gởi theo bưu chính tới các chương trình chọn.    

Tôi có thể thay đổi mẫu đơn đã nộp như thế nào?    
Chỉ có một mẫu đơn được nộp cho mỗi học sinh.  Xin liên lạc điều phối viên chương trình 
chuyên nếu mẫu đơn của em cần có sự thay đổi.  Nếu em đang muốn thay đổi chương trình 
mà em đã nộp, em có thể email cho chúng tôi tại hsapplication@scusd.edu.   
 

Làm thế nào Tôi biết được quí vị đã nhận được mẫu đơn trên 
mạng của tôi?   
Một khi em đã hoàn tất và nộp một mẫu đơn trên mạng, em sẽ nhận một màn hình xác nhận 
rằng em có thể in ra để lưu vào hồ sơ của em.  Một email xác nhận cũng sẽ được gởi qua 
email của phụ huynh/người giám hộ của học sinh có trong hồ sơ Infinite Campus.   
 
Nếu phụ huynh/người giám hộ của học sinh muốn thêm hay thay đổi email của họ trong Infinite 
Campus, họ đăng nhập vào cổng nhập của phụ huynh (parent portal) và đi đến trang Quản Lý 
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Tài Khoản (Account Management).  Nếu phụ huynh/người giám hộ của em có bất kỳ thắc mắc 
nào về việc tiếp cận  vào tài khoản Infinite Campus, xin liên lạc trường em đang theo học.   
 

Tôi quên làm bài kiểm tra/luận văn cho chương trình chuyên mà 
tôi đã nộp. Tôi phải làm gì?    
Xin liên lạc trực tiếp người điều phối chương trình chuyên.  
 

Tôi có thể nộp mẫu đơn trễ được không?  
Các mẫu đơn nộp trễ sẽ không được chấp thuận.  
 

Cơ hội của tôi để được vào chương trình lựa chọn đầu tiên có gia 
tăng nếu tôi nộp đơn sớm không?   
Không.  Nó không thành vấn đề khi nào em nộp đơn, miễn là em nộp đơn trong khoảng thời 
gian nhận đơn.  Tiến trình nộp đơn không dựa theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ 
trước.  Học khu sử dụng một hệ thống xổ số trên máy tính do bên thứ ba phụ trách để đảm bảo 
sự công bằng.   
 

Các Thắc Mắc về Tiến Trình 

Nếu con tôi đã ghi danh vào chương trình chuyên rồi, cháu có 
cần nộp đơn lại không?  
Không.  Con quí vị không cần nộp đơn lại cho chương trình chuyên.  Trường có chương trình 
chuyên trở thành trường nơi cư ngụ của con quí vị.   
 

Con tôi có được quyền quay trở lại trường cư ngụ nguyên thủy 
của cháu sau khi đã được chấp thuận vào một chương trình 
chuyên không?  
Trường có chương trình chuyên trở thành trường nơi cư ngụ của con quí vị.  Để quay trở lại 
trường nơi cư ngụ nguyên thủy, quí vị phải nộp một giấy phép nội vi học khu (intra district) qua 
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Trung Tâm Ghi Danh vào giữa ngày 2 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5, 2018.  Các giấy phép Nội 
Vi Học Khu được yêu cầu và không đảm bảo có chỗ.   
   

Nếu con tôi đang theo học một trường của SCUSD theo giấy 
phép ngoại vi học khu (ví dụ như cháu cư ngụ bên ngoài ranh 
giới học khu), tôi có thể nộp đơn cho cháu theo học Chương 
Trình Chuyên Bậc Trung Học không?  
Có.  Nộp đơn trên mạng trong suốt thời gian nhận đơn.  Nhớ gia hạn lại giấy phép ngoại vi học 
khu tại học khu của quí vị và nộp cho Trung Tâm Ghi Danh SCUSD vào ngày 26 tháng 1 năm 
2018.    
 
Các học sinh hiện học theo giấy phép ngoại vi học khu sẽ được xem như là một người nộp đơn 
cư ngụ ngoài học khu.  Người nộp đơn cư ngụ ngoài học khu đáp ứng được những yêu cầu 
của chương trình sẽ được chấp thuận hoặc sẽ được đặt vào trong danh sách chờ sau khi 
người nộp đơn hội đủ tiêu chuẩn theo học trong học khu theo Luật Giáo Dục của Cali.   
 

Em có thể có được một giấy phép ngoại vi học khu ở đâu?  

Em có thể có được một giấy phép ngoại vi học khu từ học khu nơi em cư ngụ có trên trang 
mạng của chúng tôi hay em có thể lấy một mẫu từ Trung Tâm Ghi Danh Học Khu Sacramento 
tại số 5601 47th Avenue hoặc gọi cho chúng tôi tại (916) 643-2400.  Học khu hiện tại của em 
trước tiên phải đồng ý với giấy phép ngoại vi học khu, kế đến em phải nộp nó tới Trung Tâm 
Ghi Danh SCUSD để tiến hành thủ tục.  Giấy phép ngoại vi học khu phải đính kèm các hồ sơ về 
học tập, hạnh kiểm và chuyên cần.    

Các dịch vụ thông dịch có luôn sẵn sàng trong suốt tiến trình nộp 
đơn không?  
Có, các ngày không cần lấy hẹn dành cho các học sinh và phụ huynh nào cần sự giúp đỡ cho 
vấn đề thông dịch.  Có các thông dịch viên với các thứ tiếng Hoa, Hmông, Nga, Tây Ban Nha 
và tiếng Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ. 
 
Các ngày không cần lấy hẹn sẽ diễn ra tại Trung Tâm Ghi Danh SCUSD (5601 47th Avenue, 
Sacramento, CA 95824). 
 

● Thứ Tư, ngày 10 tháng 1, 2018 từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều 
● Thứ Năm, ngày 11 tháng 1, 2018 từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều 
● Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1, 2018 từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng 
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 Khi nào em nhận được thông báo nếu em được nhận vào một chương trình chuyên em đã nộp 
đơn?   
Trung Tâm Ghi Danh sẽ gởi theo bưu chính thư thông báo tới các người nộp đơn vào cuối 
tháng 2.   
 

Tôi cư ngụ trong địa bàn Học Khu Sacramento, nhưng con tôi 
đang theo học một trường tư thục.  Tôi có thể nộp đơn cho một 
Chương Trình Chuyên Bậc Trung Học không?   
Các học sinh cư ngụ trong địa bàn học khu Sacramento nhưng không học một trường trong học 
khu Sacramento cần:  
 

● Đăng ký trước tại Trung Tâm Ghi Danh vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 1, 2018 để được 
xem như là một người nộp đơn trong học khu. 

● Nộp một mẫu đơn tới Trung Tâm Ghi Danh vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng 1, 2018 lúc 11 
giờ sáng.  Viễn nạp mẫu đơn tại http://www.scusd.edu/hsapp-nonscusd.  

 
Việc ghi danh trước cho phép người nộp đơn tham gia vào một đợt xổ số chương trình chuyên 
khi các mẫu đơn hợp lệ vượt quá sức chứa theo trình độ lớp tại chương trình chuyên được yêu 
cầu.    
 

Tôi cư ngụ bên ngoài ranh giới học khu Sacramento.  Con tôi có 
thể nộp đơn cho một Chương Trình Chuyên Bậc Trung Học 
không?   
Có.  Nộp một mẫu đơn được in tới Trung Tâm Ghi Danh vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng 1, 2018 
lúc 11 giờ trưa.  Viễn nạp mẫu đơn tại http://www.scusd.edu/hsapp-nonscusd.  
 
Các người nộp đơn cư ngụ ngoài học khu đáp ứng những yêu cầu của chương trình sẽ được 
chấp thuận hoặc được đặt vào một danh sách chờ sau khi người nộp đơn học trong học khu đủ 
tiêu chuẩn theo Luật Giáo Dục của Cali.   
 

Các Thắc Mắc về Tiến Trình Xổ Số 

Tiến trình xổ số làm việc như thế nào?  
Đơn Chương Trình Chuyên Bậc Trung Học không dựa trên nguyên tắc ai đến trước được phục 
vụ trước.  Quí vị có thể nộp đơn bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian ghi danh để được xem xét.    
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Học khu sử dụng một hệ thống xổ số trên máy tính do bên thứ ba phụ trách để đặt các học sinh 
vào trường chọn của các em.  Một đợt xổ số phải được thực hiện nếu đơn vượt quá sức chứa 
theo trình độ lớp theo chương trình yêu cầu.  Nếu con quí vị không được lựa chọn trong bước 
này, cháu sẽ được đặt vào trong danh sách chờ chỉ dành cho trường chọn thứ nhất.   
 

Điều gì xảy ra nếu con tôi không được chấp thuận vào trường 
chọn thứ nhất và thứ hai?   
Con quí vị sẽ chỉ được đặt vào trong danh sách chờ cho trường chọn thứ nhất.  Việc sắp xếp từ 
danh sách chờ chỉ xảy ra nếu chỗ trống có sẵn.   
 
Người điều phối chương trình chuyên làm việc với Giám Đốc Trung Tâm Ghi Danh sẽ liên lạc 
phụ huynh/người giám hộ chỉ khi và nếu chỗ trống có sẵn.   
 
Các học sinh nộp đơn vào một chương trình chuyên và không đáp ứng các yêu cầu nhận đơn 
của trường sẽ không bao gồm trong đợt xổ số.  Nếu học sinh đó chưa nộp đơn vào một 
chương trình khác, học sinh đó phải theo học tại trường nơi cư ngụ hay trường hiện tại.   
 

Ai được ưu tiên trong tiến trình lựa chọn qua đợt xổ số?  
 
Những Ưu Tiên trong việc Lựa Chọn Qua Đợt Xổ Số:  
 
Ưu Tiên Thứ Nhất 
 
Anh chị em của học sinh đã đang theo học tại chương trình chuyên rồi và sẽ tiếp tục ghi danh 
theo học năm học tới.   
Ưu Tiên Thứ Hai 
 
Các học sinh mà trường chọn là nơi làm việc chính của phụ huynh/người giám hộ.   
 
 
Ưu Tiên Thứ Ba (ưu tiên về mặt hành chánh) 
 
Khi tinh huống duy nhất xảy ra tại một trường, chẳng hạn như xảy ra việc đóng cửa trường, 
thay đổi chương trình, và/hay số lượng học sinh quá đông; quản trị trường có thể đưa ra một 
ưu tiên cụ thể để đáp ứng nhu cầu nhân sự và phòng ốc.   
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Các Trường Không Nằm Trong Ranh Giới Theo Học:  
 
Ưu Tiên Thứ Nhất 
 
Anh chị em của học sinh đã đang theo học tại chương trình chuyên rồi và sẽ tiếp tục ghi danh 
theo học năm học tới. 
 
Ưu Tiên Thứ Hai 
 
Các học sinh mà trường chọn là nơi làm việc chính của phụ huynh/người giám hộ. 
 
Ưu Tiên Thứ Ba 
 
Tất cả các học sinh khác cư ngụ trong ranh giới trường theo học của Học Khu Sacramento, 
nhưng không nằm trong ưu tiên thứ nhất và thứ hai.   
 

Những Thắc Mắc về Việc Ghi Danh 

Thời điểm nào để ghi danh vào chương trình khi tôi được chấp 
thuận? 
Một khi được chấp thuận vào trong chương trình chuyên, quí vị phải hoàn tất tiến trình bằng 
cách đến Trung Tâm Ghi Danh ghi danh vào thời gian từ ngày 12 tháng 3, 2018 cho đến ngày 
23 tháng 3, 2018.    
 
Nếu quí vị không hoàn tất việc ghi danh trong thời gian này, con quí vị sẽ tự động bị gạch tên ra 
khỏi danh sách được chấp thuận cho chương trình chuyên.   
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