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Các câu hỏi thường gặp:  
Quy trình lựa chọn mô hình học tập học kỳ 2 cho học sinh tiểu học 
 
Khi DCPS trở lại học trực tiếp cho học sinh tiểu học từ mẫu giáo đến lớp 5, chỗ học sẽ được giới hạn để 
đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên. Vì DCPS không thể đảm bảo chỗ học cho tất cả học sinh và 
gia đình quan tâm, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình lựa chọn ngẫu nhiên để phân phối chỗ học một cách 
công bằng. Tài liệu này cung cấp thông tin cho phụ huynh về quá trình này. Để biết thông tin toàn diện 
về những gì mong đợi trong Học kỳ 2, vui lòng truy cập 
[https://dcpsreopenstrong.com/schedule/term2/]. 
 
Sự khác biệt giữa học tập trực tiếp và lớp học CARE là gì? 
 
Bắt đầu từ Học kỳ 2, DCPS sẽ cung cấp hai loại học trực tiếp cho học sinh tiểu học ghi danh: học tập trực 
tiếp và lớp học CARE. 

• Học trực tiếp: Học sinh sẽ được chỉ định theo nhóm nhỏ cho giáo viên lớp học tại trường của 
họ để giảng dạy trực tiếp năm ngày một tuần, với nửa ngày vào thứ Tư. Lịch học hàng ngày sẽ 
tương tự như một ngày học điển hình. Học trực tiếp cho học sinh tiểu học ở các lớp PK3-5 sẽ bắt 
đầu từ Học kỳ 2, thứ Hai, 9 tháng 11. 
 

o Học trực tiếp cho học sinh giáo dục đặc biệt lớp khép kín: Học sinh trong các chương 
trình giáo dục đặc biệt khép kín cũng sẽ đủ điều kiện cho chỗ học trong việc học trực 
tiếp trong các lớp học khép kín ở lớp PK3-5 và các lớp học ở tất cả các cấp lớp tại River 
Terrace. 
 

• Lớp học CARE: Học sinh sẽ được chỉ định theo nhóm nhỏ với một người lớn trông coi, những 
người sẽ hỗ trợ học sinh học toàn ảo năm ngày một tuần, với nửa ngày vào thứ Tư. Học sinh sẽ 
có cơ hội giao lưu với bạn bè trong khi tiếp tục tham gia vào chương trình toàn ảo. Lớp học 
CARE cho học sinh lớp PK3, PK4, Mẫu giáo và lớp 1 sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 11. Các lớp học 
CARE cho học sinh lớp 2, 3, 4 và 5 sẽ bắt đầu vào 30 tháng 11.  

Để biết thêm thông tin về các mô hình này, vui lòng truy cập 
[https://dcpsreopenstrong.com/schedule/term2/]. 
 
Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 có đủ điều kiện tham gia học trực tiếp trong Học kỳ 2 không? 
 
Không, học sinh trung học từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ vẫn học toàn ảo cho Học kỳ 2 (9 tháng 11 - 29 tháng 1) 
ngoại trừ học sinh tham gia vào các Trung tâm Hỗ trợ Học sinh. (Để biết thêm thông tin về Trung tâm Hỗ 
trợ Học sinh, vui lòng truy cập [https://dcpsreopenstrong.com/schedule/student-support-centers/].) 
Học sinh từ lớp 6  đến  lớp 8 nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt với các nhu cầu chuyên sâu hơn tại 
Trung tâm Giáo dục River Terrace là ngoại lệ duy nhất, vì các em cũng sẽ hội đủ điều kiện học trực tiếp 
trong Học Kỳ 2. 
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Tôi quan tâm đến việc gửi học sinh của tôi đến trường để học trực tiếp hoặc một lớp học CARE. Tôi có 
cần nộp đơn không? 
 
Không, các gia đình KHÔNG cần phải hoàn thành đơn đăng ký hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào để 
được xem xét. Để đảm bảo rằng tất cả các gia đình được xem xét, DCPS sẽ giả định tất cả các gia đình 
quan tâm đến một chỗ học và sau đó sẽ cho phép các gia đình có cơ hội chấp nhận hoặc từ chối chỗ học 
của họ, nếu tùy chọn đó có sẵn cho họ. 
 
Tôi không quan tâm đến việc học trực tiếp. Tôi có cần phải làm bất cứ điều gì để giữ cho học sinh của 
tôi được học toàn ảo? 
 
Không! Tất cả các gia đình đều có tùy chọn duy trì tất cả là học ảo. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ 
hành động nào để giữ cho học sinh của bạn trong việc học toàn ảo. Bạn có thể được mời có một chỗ  
học hoặc lớp học CARE, và , trong trường hợp này , bạn nên trả lời và thông báo cho trường học của 
mình rằng bạn từ chối chỗ học để có thể cung cấp chỗ học cho người khác, hoặc  gửi email tới  
dcps.planning@k12.dc.gov. 
 
Nếu tôi chấp nhận một chỗ học, tôi có thể đổi ý sau đó không? 
 
Có, nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chuyển (các) học sinh của bạn từ học trực tiếp sang học tập tại nhà, 
bạn có thể thực hiện sự thay đổi đó bằng cách thông báo cho trường học của bạn. Nếu học sinh chuyển 
sang học tập tại nhà, họ sẽ không thể quay trở lại lớp học trực tiếp hoặc lớp học CARE trong học kỳ hiện 
tại. 
 
DCPS đang thực hiện những biện pháp nào để đảm bảo rằng các anh chị em học cùng trường sẽ được 
chọn cùng nhau cho các lớp học CARE hoặc học tập trực tiếp? 
 
DCPS biết tầm quan trọng đối với các gia đình có anh chị em ruột học ở cùng trường và sẽ nỗ lực chỉ 
định các anh chị em học cùng trường vào cùng một lịch trình. Để hỗ trợ mục tiêu này, DCPS sẽ làm việc 
với các trường học để xác định anh chị em ruột và cung cấp cho anh chị em trong cùng một trường một 
ưu tiên để giữ cho họ trên cùng một lịch trình, nếu có thể. Tuy nhiên, DCPS không thể đảm bảo rằng tất 
cả các anh chị em trong một gia đình sẽ nhận được một chỗ học trong việc học trực tiếp hoặc một lớp 
học CARE.  
 
DCPS định nghĩa anh chị em ruột như thế nào? 
 
DCPS định nghĩa một anh chị em ruột là một đứa trẻ có ít nhất một phụ huynh hoặc người giám hộ hợp 
pháp chung với một học sinh DCPS hiện tại và cư trú trong cùng một gia đình với học sinh (5-E DCMR § 
2199.2). Định nghĩa này giống như định nghĩa mà DCPS sử dụng cho các mục đích của xổ số My School 
DC. DCPS sẽ chỉ ưu tiên những trường hợp trúng tuyển của anh chị em cho những người theo học cùng 
trường kể từ ngày  5 tháng 10 năm 2020. 
 
DCPS có đang xem xét các nhu cầu chăm sóc trẻ em của nhân viên trong Quy Trình Lựa Chọn Học Sinh 
không? 
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Có. DCPS hiểu được thách thức mà nhiều nhân viên của chúng tôi gặp phải trong việc tìm kiếm dịch vụ 
giữ trẻ để có thể đi làm trực tiếp. Vì lý do này, đối với tất cả nhân viên vừa làm việc trực tiếp tại các 
trường tiểu học và cơ sở giáo dục của chúng tôi trong Học kỳ 2, và vừa có con là một học sinh DCPS ghi 
danh vào PK đến lớp 5 như vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, (các) con của họ là học sinh DCPS lớp PK-5 sẽ 
được đảm bảo một chỗ học trong lớp học CARE.  
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Học trực tiếp 
 
Ai đủ điều kiện cho một chỗ học trực tiếp? 
 
Tất cả các học sinh đã được ghi danh vào ngày 5 tháng 10 năm 2020 sẽ đủ điều kiện cho một chỗ học. 
DCPS cam kết ưu tiên chỗ học trực tiếp cho học sinh ít cơ hội nhất. Như vậy, những học sinh thuộc các 
hạng mục sau đây sẽ được ưu tiên cho chỗ học học tập trực tiếp có sẵn.  

• Học sinh trải nghiệm những người vô gia cư 
• Học viên tiếng Anh và học sinh có kế hoạch giáo dục cá nhân (IEPs) 
• Học sinh được xác định là có nguy cơ (Điều này bao gồm các học sinh trong hệ thống chăm sóc 

nuôi dưỡng, và học sinh đủ điều kiện cho TANF hoặc SNAP.. ) 

Quá trình này cũng sẽ ưu tiên cho anh chị em. Anh chị em ruột là thành viên của các nhóm được liệt kê 
ở trên sẽ được ưu tiên hơn anh chị em không phải là thành viên của các nhóm này. 
 
Hội đủ điều kiện có hoạt động giống như đối với học sinh giáo dục đặc biệt học trong lớp học khép kín 
không? 
 
Học sinh trong các lớp học khép kín đều đủ điều kiện cho một chỗ học trong học tập trực tiếp. Chỗ học 
sẽ được cung cấp dựa trên tình trạng sẵn có của nhân viên. Học sinh học trong lớp khép kín trải qua tình 
trạng vô gia cư sẽ được ưu tiên cho một chỗ học trước tất cả các học sinh khép kín khác trong lớp đó. Cơ 
sở Giáo dục River Terrace là một chương trình giáo dục đặc biệt chỉ cung cấp các lớp học khép kín; do 
đó, điều này áp dụng cho tất cả các lớp học tại River Terrace. 
 
Bằng cách nào DCPS xác định học sinh có đáp ứng một trong các tiêu chí ưu tiên cho học trực tiếp?  
 
DCPS sẽ tận dụng cơ sở dữ liệu nội bộ để xác nhận ghi danh và tình trạng Học viên Tiếng Anh. DCPS sẽ sử 
dụng dữ liệu từ Văn Phòng Tổng Giám thị Giáo Dục Tiểu Bang (OSSE) để xác nhận nhà ở, giáo dục đặc 
biệt và tình trạng có nguy cơ.  
 
Nhà trường có quyền lựa chọn học sinh cho cho học trực tiếp không? 
 
Lãnh đạo nhà trường sẽ được cung cấp tùy chọn đề xuất lựa chọn không quá hai chỗ học cho mỗi lớp để 
học trực tiếp. Chỉ học sinh trong một trong các nhóm ưu tiên được liệt kê ở trên mới đủ điều kiện để 
được lựa chọn cấp trường. Lãnh đạo nhà trường sẽ được hướng dẫn về các yếu tố cần xem xét và cách 
đưa ra khuyến nghị. Tất cả các khuyến nghị sẽ được Văn phòng Trung tâm DCPS xem xét và chấp thuận. 
Lãnh đạo nhà trường không bắt buộc phải nộp kiến nghị.  
 
Khi nào và làm thế nào để tôi biết học sinh của tôi có nhận được một chỗ học trong lớp học trực tiếp? 
 
Các gia đình sẽ nhận được thông báo qua email trước ngày 23 tháng 10 theo sau là một cuộc gọi từ 
trường nếu họ nhận được một chỗ học. Các gia đình cũng có thể gọi cho trường của họ sau khi kết quả 
được công bố, hoặc gửi email dcps.planning@k12.dc.gov ,để xác nhận tình trạng của họ. 
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Các trường sẽ gọi cho tất cả các gia đình phù hợp trong vòng hai ngày đầu tiên thông báo kết quả trúng 
tuyển. Sau khi nhà trường thông báo, gia đình có tối đa hai ngày học để xác nhận chỗ học của họ. Nếu 
một gia đình không trả lời trong khung thời gian đó, họ sẽ mất lời mời của họ và học sinh của họ sẽ tiếp 
tục học ở nhà. Nếu một trường học không thể liên lạc với một gia đình, họ sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng 
một chỗ học sẽ không được giữ trong quá 5 ngày học mà không được trả lời. 
 
Nếu con tôi được trúng tuyển một chỗ học vào trường trong một lớp học trực tiếp, làm thế nào để tôi 
chấp nhận chỗ học? 
 
Nếu bạn được trúng tuyển cho một chỗ học trực tiếp, bạn phải chấp nhận chỗ học của bạn càng sớm 
càng tốt. Chấp nhận chỗ học đòi hỏi bạn phải gọi cho trường và xác nhận rằng bạn muốn nhận chỗ học 
đó. Nếu không có thông tin liên lạc nào được thực hiện với nhà trường, một chỗ học sẽ hết hạn năm 
ngày học sau khi các việc trúng tuyển được phát hành. Đối với học sinh có phương tiện đi lại trong Kế 
hoạch Giáo dục Cá nhân của họ, nhân viên nhà trường cũng sẽ hỏi về nhu cầu vận chuyển để gửi yêu 
cầu.  
 
Chấp nhận một chỗ học trong học trực tiếp có thể có nghĩa là giáo viên của con bạn sẽ thay đổi. Đối với 
học sinh học lịch trình toàn ảo, các giáo viên không thay đổi trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, 
cũng có thể có một số thay đổi đối với chỉ định học sinh-giáo viên cho học sinh học toàn ảo.  
 
Nếu con tôi được trúng tuyển cho một chỗ học trực tiếp nhưng tôi thích tiếp tục học toàn ảo thì tôi 
phải làm thế nào để từ chối chỗ học? 
 
Không có gia đình nào bị bắt buộc phải tham gia học trực tiếp. Tất cả các gia đình đều có thể lựa chọn 
tiếp tục học ở nhà. Nếu bạn được trúng tuyển cho một chỗ học trực tiếp và bạn không muốn chấp nhận 
nó, xin vui lòng gọi cho trường học của bạn càng sớm càng tốt để cho họ biết để họ có thể cung cấp chỗ 
học đó cho người tiếp theo trong danh sách chờ. 
 
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ thời hạn chấp nhận chỗ học của con tôi để học trực tiếp?  
 
Nếu bạn nhận được một chỗ học, và bạn không chấp nhận chỗ học của bạn trong khung thời gian quy 
định, bạn có thể mất chỗ học của bạn để học trực tiếp. Và, nếu bạn được gia hạn một đề nghị ở danh 
sách chờ và bỏ lỡ thời hạn mà trường đặt ra, thì bạn có thể mất chỗ học trực tiếp. Nếu bạn nghĩ rằng 
bạn không thể đáp ứng thời hạn chấp nhận một chỗ học, ngay lập tức liên hệ với trường học của bạn. 
 
Tôi đã chấp nhận một chỗ học cho việc học trực tiếp, nhưng nay tôi muốn học sinh của tôi tiếp tục học 
ở nhà thay vào đó. Tôi đổi ý được không? 
 
Bất kỳ gia đình nào cũng có thể chuyển sang học tập tại nhà bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với trường 
học của họ. DCPS hiểu hoàn cảnh gia đình và tình trạng sức khỏe có thể thay đổi và sẽ cho phép học sinh 
quay trở lại việc học tại nhà bất cứ lúc nào. Nếu một học sinh chuyển từ học trực tiếp sang học tập tại 
nhà, họ sẽ không thể quay trở lại học trực tiếp trong học kỳ hiện tại. 
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Nếu tôi từ chối chỗ học trực tiếp, học sinh của tôi vẫn có thể tham gia lớp học CARE không?  
 
Việc từ chối hoặc mất chỗ học trong học tập trực tiếp không loại bỏ quý vị khỏi danh sách chờ cho một 
chỗ ở lớp học CARE. 
 
Danh sách chờ lớp của học trực tiếp sẽ  hoạt động như thế nào? 
 
Học sinh trong các nhóm ưu tiên được nêu ở trên, những người ban đầu không trúng tuyển với chỗ học 
để học trực tiếp sẽ được đưa vào danh sách chờ. Trong số các học sinh ưu tiên, anh chị em của học sinh 
được xếp vào đầu danh sách chờ. Sau nhóm anh chị em, học sinh trong các nhóm ưu tiên sẽ có trong 
danh sách chờ theo thứ tự ngẫu nhiên. Học sinh nhóm không ưu tiên sẽ được liệt kê cuối cùng, dựa trên 
sắp xếp ngẫu nhiên. 
 
Các trường sẽ đưa ra đề nghị loại bỏ danh sách chờ của họ theo thứ tự. Nếu một chỗ học có sẵn trong 
lớp của con bạn tại trường của họ và họ là người tiếp theo trong danh sách chờ, trường học của bạn sẽ 
liên lạc với bạn qua điện thoại. Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email trên tài liệu đăng ký của mình, bạn 
cũng sẽ được thông báo qua email. Nếu bạn được cung cấp một chỗ học và thích tiếp tục học ở nhà, bạn 
có thể từ chối chỗ học của bạn. 
 
Làm thế nào tôi sẽ biết học sinh của tôi có nằm ở đâu trong danh sách chờ không? 
 
Tất cả các gia đình hoặc trúng tuyển hoặc trong danh sách chờ. Một số gia đình có thể có một học sinh 
trong cả danh sách chờ học trực tiếp và CARE. Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với các gia đình khi họ đã nhận 
được một chỗ học. Nếu bạn có thắc mắc về tình trạng của mình, vui lòng gửi email 
dcps.planning@k12.dc.gov hoặc gọi cho trường của bạn. 
 
Tôi sẽ được thông báo như thế nào nếu con tôi bị loại khỏi danh sách chờ? 
 
Tất cả các gia đình sẽ được nhà trường gọi trực tiếp nếu có chỗ học cho học sinh của họ. Các trường sẽ 
thực hiện cuộc gọi theo thứ tự danh sách chờ. Nếu bạn không chắc chắn liệu trường của bạn có số điện 
thoại hiện tại hay không, vui lòng gọi cho trường để cập nhật thông tin liên hệ của bạn. 
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Học sinh Lớp học CARE 
 
Ai đủ điều kiện có một chỗ học trong các lớp học CARE của trường tôi? 
 
Tất cả các học sinh ghi danh trước ngày 5 tháng 10 năm 2020 sẽ đủ điều kiện cho một chỗ học. Học sinh 
ghi danh là con của nhân viên DCPS những người sẽ cung cấp hỗ trợ chương trình học trực tiếp Học kỳ 2 
tại các trường tiểu học và các cơ sở giáo dục sẽ được đảm bảo một chỗ học trong lớp học CARE.  
 
Trong số các chỗ học còn lại, ưu tiên hàng đầu sẽ được trao cho học sinh có ít cơ hội nhất trong các 
nhóm sau (cũng được ưu tiên cho việc học trực tiếp) và anh chị em của họ. Anh chị em ruột là thành 
viên của các nhóm này sẽ được ưu tiên hơn anh chị em không phải là thành viên của các nhóm này. 

• Học sinh trải qua tình trạng vô gia cư 
• Học viên Anh ngữ và học sinh với các kế hoạch giáo dục cá nhân (IEPs) 
• Học sinh được xác định là có rủi ro (Điều này bao gồm các học sinh trong hệ thống chăm sóc 

nuôi dưỡng, và những học sinh đủ điều kiện cho TANF hoặcSNAP. ) 

 
Khi nào và làm thế nào để tôi biết liệu học sinh của tôi có nhận được một chỗ học trong lớp học CARE 
không? 
 
Các gia đình sẽ nhận được thông báo qua email trước ngày 30 tháng 10, sau đó là một cuộc gọi từ 
trường nếu họ nhận được một chỗ học. 
 
Các gia đình cũng có thể gọi cho trường học của họ (hoặc email dcps.planning@k12.dc.gov) sau khi kết 
quả được công bố để xác nhận tình trạng của họ. Các trường sẽ gọi cho tất cả các gia đình trứng tuyển 
trong vòng hai ngày đầu tiên công bố kết quả tuyển sinh. Sau khi liên lạc với gia đình, một gia đình có hai 
ngày học để xác nhận chỗ học của họ. Nếu một gia đình không trả lời trong khung thời gian đó, họ sẽ 
mất lời mời của họ và học sinh của họ sẽ tiếp tục học toàn ảo. Nếu một trường học không thể liên lạc với 
một gia đình, chỗ học của họ sẽ hết hạn sau 5 ngày học vì không nhận được hồi âm. 
 
Nếu con tôi được trúng tuyển cho một chỗ học trong lớp học CARE, làm thế nào để tôi chấp nhận chỗ 
học? 
 
Nếu bạn được tuyển vào một chỗ của lớp học CARE, bạn phải chấp nhận chỗ học của mình càng sớm 
càng tốt. Chấp nhận chỗ học của bạn đòi hỏi phải gọi cho trường và xác nhận rằng bạn sẽ nhận chỗ học 
đó. Nếu một trường học không thể liên lạc với một gia đình, chỗ học của họ sẽ hết hạn sau năm ngày 
học vì không có hồi âm. Đối với học sinh cần phương tiện đi lại trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân của họ, 
nhân viên nhà trường cũng sẽ hỏi về nhu cầu vận chuyển để gửi yêu cầu.  
 
Nếu con tôi có một chỗ trong một lớp học CARE nhưng tôi thích ở nhà thì làm thế nào để từ chối chỗ 
học? 
 
Không có gia đình nào bị bắt buộc phải tham gia. Tất cả các gia đình đều có thể lựa chọn tiếp tục học ở 
nhà. Nếu quý vị có một chỗ tại lớp học CARE, và quý vị không muốn chấp nhận nó, vui lòng gọi cho 
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trường của quý vị càng sớm càng tốt hoặc gửi mail tới dcps.planning@k12.dc.gov) để nhà trường có thể 
cung cấp chỗ học đó cho người tiếp theo trong danh sách chờ. 
 
Tôi đã chấp nhận chỗ học CARE, nhưng tôi đổi ý và muốn con tôi học từ nhà. Tôi có đổi ý được không? 
 
Bất kỳ gia đình nào cũng có thể chuyển sang học tập tại nhà bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với trường 
học của họ. Nếu học sinh chuyển từ lớp học CARE sang học tập tại nhà, họ sẽ không thể trở lại lớp học 
trực tiếp hoặc lớp học CARE trong học kỳ hiện tại. 
 
Danh sách chờ sẽ hoạt động như thế nào cho chỗ học Lớp CARE? 
 
Học sinh trong các nhóm ưu tiên được nêu ở trên, những người ban đầu không có chỗ học ở lớp CARE 
sẽ được đưa vào danh sách chờ. Trong số các học sinh ưu tiên, anh chị em của học sinh đã được có chỗ 
học sẽ đứng đầu danh sách chờ. Sau đó là anh chị em của học sinh trong các nhóm ưu tiên sẽ có trong 
danh sách chờ xếp theo thứ tự ngẫu nhiên. Học sinh nhóm không ưu tiên sẽ được liệt kê cuối cùng trong 
danh sách chờ theo thứ tự ngẫu nhiên. 
 
Các trường sẽ đưa ra đề nghị đưa ra khỏi danh sách chờ dựa theo thứ tự (ngẫu nhiên). Nếu có một chỗ 
học có sẵn trong lớp của con bạn tại trường của họ và họ là người tiếp theo trong danh sách chờ, trường 
học của bạn sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại. Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email trong hồ sơ đăng ký 
của mình, bạn cũng sẽ được thông báo qua email. Nếu bạn được cung cấp một chỗ học và muốn duy trì 
học toàn ảo, bạn có thể từ chối chỗ học của bạn bằng cách gọi cho trường học của bạn, hoặc gửi email 
cho  dcps.planning@k12.dc.gov.  
 
Làm thế nào để tôi biết học sinh của tôi có nằm ở đâu trong danh sách chờ không? 
 
Tất cả các học sinh ghi danh sẽ được hoặc được trúng tuyển có chỗ học, hoặc trong danh sách chờ cho 
chỗ học CARE và chỗ học trực tiếp. Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với các gia đình đã nhận được một chỗ học. 
Chúng tôi sẽ không thông báo cho các gia đình về vị trí trong danh sách chờ của họ. Nếu bạn có thắc 
mắc, vui lòng gọi cho trường của bạn, hoặc gửi email dcps.planning@k12.dc.gov.  
 
Tôi sẽ được thông báo như thế nào nếu con tôi bị loại khỏi danh sách chờ? 
 
Tất cả các gia đình sẽ được nhà trường gọi điện thoại và gửi email trực tiếp nếu có chỗ học cho học sinh 
của họ. Trường sẽ thực hiện cuộc gọi theo thứ tự trong danh sách chờ. 
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Các câu hỏi chính khác 
 
Số điện thoại hoặc địa chỉ email của tôi đã thay đổi kể từ khi tôi hoàn thành ghi danh và tôi lo lắng 
trường học của tôi sẽ không thể liên lạc với tôi nếu tôi nhận được một chỗ học hoặc một đề nghị ở 
danh sách chờ. Làm cách nào để cập nhật thông tin liên hệ của tôi?  
 
Vui lòng liên hệ với trường của bạn để chia sẻ thông tin liên hệ cập nhật của bạn.  
 
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ghi danh sau ngày 5 tháng 10?  
 
Chỉ những học sinh ghi danh trước ngày 5 tháng 10 năm 2020, sẽ  được đưa vào quy trình tuyển chọn 
học sinh ngẫu nhiên cho các lớp học trực tiếp và CARE. Nếu bạn ghi danh sau ngày 5 tháng 10, bạn sẽ 
học tại nhà cho Học kỳ 2.  
 
Ai quản lý quy trình lựa chọn học sinh cho DCPS? 
 
DCPS đã hợp tác với Văn phòng Giám đốc Công nghệ (OCTO) để phát triển các yêu cầu đối với thuật 
toán sẽ chỉ định học sinh dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện và ưu tiên. OCTO đang sử dụng chương trình 
phần mềm mà hệ thống My School DC sử dụng để đảm bảo một quy trình công bằng và hợp lý. Nhân 
viên nhà trường sẽ làm việc với các gia đình để chấp nhận hoặc từ chối một chỗ học. Khi có thêm chỗ 
học, nhân viên nhà trường cũng sẽ bắt đầu đưa ra đề nghị, theo thứ tự, cho các gia đình trong danh sách 
chờ.  
 
Nếu tôi có thắc mắc về quy trình lựa chọn học sinh, tôi phải liên hệ với ai? 
 
Nếu bạn muốn biết tình trạng của học sinh của bạn, xin vui lòng gửi email dcps.planning@k12.dc.gov  
hoặc gọi cho trường học của bạn. Đối với câu hỏi chung, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi 
dcps.planning@k12.dc.gov. 


