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Ghi Danh Mở là một cơ hội cho các học sinh của Học Khu Sacramento nộp đơn theo học tại các trường
tiểu học hay cấp hai không thuộc trường nơi cư ngụ. Nếu con quí vị đang lập kế hoạch để theo học tại
trường nơi cư ngụ vào mùa thu tới, quí vị không cần tham gia vào tiến trình Ghi Danh Mở.
Việc sắp lớp cho tiến trình Ghi Danh Mở dựa vào chỗ trống có sẵn cho năm học 2019-2020. Các phụ
huynh hay người giám hộ cần hoàn tất một mẫu đơn để con mình có thể tham gia vào “trường chọn” theo
yêu cầu.
1.

Lisa Murawski
Trustee Area 1

Leticia Garcia
Trustee Area 2

Tiến Trình Nộp Đơn và Các Ngày Ghi Danh Mở: Các phụ huynh hay người giám hộ của các
học sinh trường cấp hai hay trung học quan tâm đến chương trình ghi danh mở cho con em mình
có thể đích thân đến nộp đơn hay lên trang mạng.
 Phụ huynh có thể lên trang mạng của học khu luôn mở suốt 24 giờ tại địa chỉ
www.scusd.edu vào đường dẫn Ghi Danh Mở bắt đầu lúc 8 giờ sáng, thứ Ba, ngày 5
tháng 2 cho đến 5 giờ chiều, thứ Ba, ngày 19 tháng 2, 2019.
 Nếu quí vị đích thân đến nộp đơn, xin đến Trung Tâm Ghi Danh và Chuyên Cần tọa
lạc tại 5601 47th Avenue. Thời gian đích thân đến nộp đơn sẽ được tổ chức vào:
Thứ Tư, ngày 13 tháng 2, 2019 9 giờ sáng – 3 giờ chiều
Thứ Năm, ngày 14 tháng 2, 2019 12 giờ trưa – 5 giờ chiều
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 2, 2019 9 giờ sáng – 11 giờ trưa

Christina Pritchett
Trustee Area 3

Mai Vang
Trustee Area 5

2.

Tiến Trình Xồ Số: Ghi Danh Mở KHÔNG theo qui tắc ai đến trước sẽ được phục vụ trước.
Ghi Danh Mở sử dụng một hệ thống xổ số trên máy điện toán để sắp xếp học sinh vào trong một
trường muốn chọn. Nếu con quí vị không được lựa chọn trong các bước này, cháu sẽ được đặt
vào danh sách chờ. Nếu chỗ trống có sẵn, quí vị sẽ được nhân viên trường liên lạc.

3.

Thông Báo Sắp Chỗ Qua Đợt Xổ Số: Thư thông báo sắp chỗ qua đợt xổ số sẽ gởi theo đường
bưu điện về nhà vào ngày 1 tháng 4 năm 2019. Cùng với thư thông báo, các phụ huynh được
yêu cầu hoàn tất việc ghi danh cho con em tại Trung Tâm Ghi Danh và Chuyên Cần trong suốt
thời gian từ Thứ hai, ngày 8 tháng 4 cho đến Thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019. Xin lưu ý
rằng Trung Tâm Ghi Danh và Chuyên Cần sẽ đóng cửa cho kỳ nghỉ Xuân vào tuần lễ của
ngày 15 tháng 4.

4.

Các Chương Trình Chuyên cho Bậc Tiểu Học và Cấp Hai: Các học sinh nộp đơn vào các
chương trình chuyên phải liên lạc trường tiểu học hoặc trường cấp hai và/hay lên trang mạng của
trường liên quan đến những đòi hỏi vể tiêu chuẩn cụ thể.

Rachel Halbo
Student Board Member

Cần thêm tin tức về tiến trình Ghi Danh Mở, xin lên trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.scusd.edu
hay liên lạc Cô Lisa Lewis, Kỹ Thuật Viên chương trình Ghi Danh Mở tại số (916) 643-9075.
Chân thành,

Jorge A. Aguilar
Giám Đốc Học Khu
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