
 

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp  
Về Ghi Danh Trường Mầm Non 

 
H: Con tôi sẽ được 4 tuổi sau thời gian ghi danh. Tôi vẫn có thể ghi danh cho con tôi trong thời gian đó 
để được tham gia hoạt động xổ số không? 
Đ:  Có, nếu con quý vị đủ 4 tuổi vào đúng hoặc trước ngày 1 tháng Chín, 2021, con quý vị hội đủ điều kiện 
được học tại trường mầm non trong năm học 2021-2022. 
 
H: Nếu tôi ghi danh cho con tôi vào ngày đầu tiên trong thời gian ghi danh, tôi sẽ được nhận lựa chọn 
đầu tiên của mình hoặc trường học tôi ưu tiên? 
Đ: Không nhất thiết. Tất cả học sinh hoàn thành biểu mẫu ghi danh và nộp các giấy tờ trong khoảng thời 
gian từ 8 tháng Ba đến 28 tháng Ba, năm 2021 được nhận một số ngẫu nhiên. Việc ghi danh cho con quý 
vị vào ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng trong thời gian ghi danh không ảnh hưởng lên việc phân bổ số 
ngẫu nhiên này. Số mà quý vị được phân bổ càng thấp, thì cơ hội quý vị được nhận một sắp xếp dựa theo 
lựa chọn đầu tiên của quý vị càng cao, nhưng thời điểm quý vị ghi danh trong thời gian ghi danh không 
ảnh hưởng lên số này. 
 
H: Chuyện gì xảy ra nếu tôi không nộp tất cả các giấy tờ được yêu cầu trước khi kết thúc thời gian ghi 
danh? 
Đ: Chỉ những đơn ghi danh đã hoàn thành và có tất cả loại giấy tờ được yêu cầu khi ghi danh sẽ nhận 
được một số. Đơn ghi danh chưa hoàn thành sẽ được xếp vào danh sách chờ dựa theo ngày ghi danh và 
các giấy tờ được yêu cầu. 
 
H: Tôi có thể ghi danh sau thời gian ghi danh trường mầm non (8-28 tháng Ba) không? 
Đ: Có, nhưng xin lưu ý rằng bất kỳ ai nộp đơn ghi danh đã hoàn thành cùng các giấy tờ bắt buộc sau ngày 
28 tháng Ba sẽ được xếp vào danh sách chờ, và sẽ được sắp xếp sau khi các thư thông báo sắp xếp chính 
thức được ban hành dựa trên các chỗ còn sẵn và ngày ghi danh. Sở Trẻ Nhỏ duy trì một danh sách chờ 
được cập nhật.  
 
H: Tôi có cần ghi danh cho đứa con đang học mầm non của mình nếu hiện em đang ghi danh tại Lowell 
Public Schools và có một IEP để được quay trở lại trường mầm non trong năm học 2021-22 không? 
Đ: Không. Các trẻ đang mầm non sẽ quay trở lại học năm thứ hai chương trình mầm non sẽ không cần ghi 
danh lại. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng tất cả học sinh hiện ghi danh chương trình mầm non tại Lowell 
Public Schools nhưng cần ghi danh cho chương trình mẫu giáo phải ghi danh lại cho năm học 2021-2022.  
 
H: Chuyện gì xảy ra nếu tôi không nhận được sắp xếp vào ngôi trường mà tôi muốn? 
Đ: Tất cả những người ghi danh được phân bổ một số và sẽ nhận được thông báo đề nghị sắp xếp qua thư 
điện tử, trong đó có các chỉ dẫn rõ ràng liên quan đến các bước tiếp theo. Tất cả phụ huynh/người giám 
hộ phải trả lời thư thông báo này và chọn một trong các tùy chọn sau đây:  
1.  Chấp nhận sắp xếp  
2. Chấp nhận sắp xếp đó, nhưng để con quý vị trong danh sách chờ với trường học quý vị ưu tiên.  



3. Từ chối sắp xếp đó và để vào danh sách chờ với trường học quý vị ưu tiên; hoặc  
4. Từ chối sắp xếp đó và lựa chọn một sắp xếp chương trình mầm non thay thế. 
 
H: Chuyện gì xảy ra nếu tôi lựa chọn buổi học cả ngày, nhưng trường học tôi ưu tiên chỉ có các buổi học 
vào buổi sáng hoặc buổi chiều? 
Đ: Các đề xuất sắp xếp được đưa ra dựa trên số xổ số và ưu tiên trường học, và không dựa trên ưu tiên 
buổi học.   
 
H: Sắp xếp của một người anh hoặc chị có đảm bảo học sinh mầm non con tôi có được một sắp xếp ở 
cùng trường học đó không? 
Đ: Không. Rất không may, ưu tiên anh chị em không áp dụng cho trường mầm non. Sắp xếp trường mầm 
non dựa trên số xổ số. Sắp xếp cho trường mầm non chỉ dành cho một năm học.   
 
H: Học sinh mầm non con tôi sẽ có thể bắt xe buýt để đi đến và rời chương trình mầm non này không? 
Đ: Không. Không cung cấp dịch vụ vận chuyển cho học sinh mầm non. Chỉ những học sinh mầm non có một 
Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP), trong đó bao gồm dịch vụ vận chuyển, là hội đủ điều kiện được đi xe 
buýt. 
 
H: Tất cả các trường đều cung cấp chương trình mầm non cả ngày? 
Đ: Không. Có các tùy chọn cả ngày tại Cardinal O’Connell Early Learning Center và Greenhalge Elementary 
School. Nếu quý vị muốn được tham gia hoạt động xổ số cho chương trình cả ngày, quý vị phải lựa chọn 
một trong 2 trường này.  
 
H: Chuyện gì xảy ra nếu tôi không nhận được thông báo về một xếp lớp cho trường mầm non? 
Đ: Tất cả thông báo sẽ được gửi tới địa chỉ thư điện tử được sử dụng để ghi danh cho con quý vị. Vui lòng 
kiểm tra thư mục spam/junk (thư rác) bất kỳ. Lưu lại một bản sao của lá thư xác nhận ghi danh vì thư này 
sẽ tham chiếu đến số PR của con quý vị và ngày nộp giấy tờ. Nếu quý vị không nhận được thư xác nhận 
hoặc thông tin bất kỳ, vui lòng liên hệ Phòng Trẻ Nhỏ theo số điện thoại 978-674-2050. 
 
H: Chuyện gì xảy ra nếu tôi không trả lời thư đề nghị sắp xếp trường mầm non? Con tôi vẫn sẽ có thể 
theo học tại trường mầm non của LPS vào tháng Chín không? 
Đ: Có thể. Nếu quý vị không trả lời thông báo trong khung thời gian quy định, sắp xếp đó có thể được trao 
cho học sinh trên danh sách chờ. Bất kỳ gia đình nào không trả lời thông báo này có thể được bổ sung vào 
danh sách chờ.  
 
H: Con tôi sẽ được tự động ghi danh cho chương trình mẫu giáo của trường mà em theo học chương 
trình mầm non không? 
Đ: Không. Tất cả học sinh phải ghi danh tham gia chương trình mẫu giáo. Trường mầm non chỉ là một sắp 
xếp kéo dài 1 năm, và không bao gồm quyết định sắp xếp cho chương trình mẫu giáo. Các ngày mở ghi 
danh cho chương trình mẫu giáo sẽ được thông báo vào thời gian sau. Sẽ có thêm thông tin về ghi danh 
mẫu giáo được đăng tải trên website của Lowell Public Schools.  
 


