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SACRAMENTO – Khi Học Khu Sacramento tiếp tục thích nghi với việc đóng cửa 

trường và những thách thức hiện có của dịch COVID-19, học khu đã thông báo việc 

giới thiệu việc ghi danh trực tuyến cho năm học 2020-21.  Tiến trình ghi danh trực tuyến 

cho các học sinh từ K-12 bắt đầu vào Thứ hai, ngày 20 tháng 4.  Để hoàn tất tiến trình, 

ngay bây giờ các phụ huynh có thể điền đơn trên mạng và đăng tải tất cả các giấy tờ 

cần thiết. 

“Trong những thời điểm như thế này, đội ngũ của chúng tôi cải tiến,” Giám Đốc Học 

Khu Jorge Auilar nói.  “Chúng tôi khen ngợi nhân viên của chúng tôi vì sự làm việc 

nhanh chóng của họ để tạo ra tiến trình mới này nhằm đảm bảo cho các học sinh 

chúng tôi tiếp tục thành công.  Bất chấp các thách thức hiện có, chúng tôi mong muốn 

giúp định hình một tương lai tươi sáng cho các học sinh - các học sinh hiện tại và 

những học sinh của chúng tôi sắp vào học trong năm tới.  Chúng tôi tiếp tục chứng 

minh sức mạnh và khả năng phục hồi của cộng đồng chúng ta.  Chúng ta là một Học 

Khu Sacramento mạnh mẽ và sẽ cùng nhau vượt qua thách thức này.” 

Các phụ huynh có thể truy cập cổng ghi danh trực tuyến bằng cách nhấn vào đây hay 

lên trang mạng của học khu tại www.scusd.edu.  Tiến trình mới này là thiết bị thân 

thuộc, và phụ huynh có thể dùng điện thoại di động của họ để truy cập chúng.  Hệ 

thống trực tuyến cho phép các phụ huynh đăng tải các giấy tờ cần thiết bằng kỹ thuật 

số.  Các giấy tờ có thể được đăng tải lên bằng PDF, DOC, JPEG, và các định dạng tiêu 

chuẩn khác. 

Đối với các phụ huynh không thể truy cập vào máy điện toán, các mẫu đơn in sẵn sẽ có 

tại sảnh chờ của Trung Tâm Ghi Danh của Học Khu bắt đầu từ ngày 20 tháng 4, 2020 

từ 8 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa.  Các phụ huynh có thể nộp giấp tờ vào trong một bì 

thư dán kín, bỏ vào hộp an toàn tại Trung Tâm Ghi Danh.  Giấy tờ này sẽ được lấy đi 

vào mỗi Thứ sáu và xử lý trong tuần lễ tới.  Xin lưu ý rằng Trung Tâm Ghi Danh và 

Trung Tâm Định Hướng và Tuyển Chọn (MOC) sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo 

mới.  Xin email trực tiếp tới các nhân viên bằng cách sử dụng email của đường dẫn 

này: https://www.scusd.edu/pod/contact-enrollment-center 
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