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ĐỌC VÀ KÝ TÊN VÀO LÚC ĐĂNG KÝ HỌC SINH 
 

 
Phụ huynh và người giám hộ thân mến:   
 
Học khu Sacramento chào mừng quí vị tới cộng đồng trường của chúng tôi.   
 
Là một phụ huynh mới nằm trong khu vực trường của quí vị, chúng tôi muốn quí vị nhận thức 
được rằng việc ghi danh vào trường của quí vị đang thay đổi do sự gia tăng và chuyển đổi mô 
hình đăng ký trong ranh giới cư ngụ của quí vị.  Do đó, thật là khó khăn để đảm bảo rằng con 
quí vị sẽ được học tại trường nơi cư ngụ trong năm học tới.  Chúng tôi muốn đảm bảo với quí 
vị rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm như vậy; tuy nhiên, điều đó có thể cần thiết để sắp 
xếp một số học sinh tới học một trường khác trong học khu nhằm tuân thủ với các điều luật 
của tiểu bang và các chính sách của học khu về kích cỡ lớp. 
 
Học khu Sacramento có một tiến trình mà việc chuyển đổi này phải xảy ra.  Ngày ghi danh 
thực tế sẽ xác định những học sinh nào được sắp xếp theo học tại các trường lân cận khi số 
lượng ghi danh vượt quá xảy ra 
 
Các phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào nên liên lạc với nhân viên thanh tra được chỉ định tại 
trường quí vị:  
 
 Janet Pattullo – (916) 643-9290 
 Pat LaMarr – (916) 643-9260 
 Cindy Kilby – 643-9291 

 
Chân thành,  
 

 
 
Kenneth McPeters, LMFT 
 
 
 

Tôi hiểu rằng con tôi có thể không được theo học tại trường nơi cư ngụ do khả năng chỗ 
trống và có thể phải ghi danh vào một trường khác hiện đang mở theo trình độ lớp của cháu. 
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