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Truy cập ứng dụng Hệ thống Chọn Trường trực tuyến thông qua Trang web về chọn trường. 

Nếu quý vị có một tài khoản Cổng Thông tin Phụ huynh và quý vị biết các thông tin đăng nhập của mình, 

hãy đi tới bước 7. 

Các gia đình hiện tại của DPS có thể tạo một tài khoản Cổng Thông tin Phụ huynh dùng số ID của học 

sinh.  

Các gia đình hiện không thuộc DPS cũng có thể tạo một tài khoản Cổng Thông tin Phụ huynh sau khi nộp 

một mẫu thông tin Trước Đăng ký cùng với các tài liệu hỗ trợ để lấy một số ID học sinh. Để biết thêm 

thông tin về mẫu thông tin Trước Đăng ký, hãy liên hệ với Văn phòng Chọn Trường và Ghi danh hay bất 

trì trường nào của DPS.   

Nếu quý vị có tài khoản Cổng Thông tin Phụ huynh hay đã tạo một tài khoản trên Hệ thống Chọn Trường, 

vui lòng xem hướng dẫn Đặt lại Mật khẩu ở cuối tài liệu này để đặt lại mật khẩu của quý vị. 

Nếu quý vị không có tài khoản Cổng Thông tin Phụ huynh, quý vị vẫn có thể tham gia vào quy trình 

Chọn Trường bằng cách lập một tài khoản trên Hệ thống Chọn Trường. Hãy làm theo các bước sau đây:  

Lưu ý: Nếu có khả năng là con quý vị đã ở trong hệ thống của chúng tôi, quý vị sẽ phải làm việc với Văn phòng Chọn Trường và 

Ghi danh hay với một trường của DPS để nộp đơn của quý vị.   

Lập một Tài khoản trên Hệ thống Chọn Trường 

1. Nhấp vào đường link Create a SchoolChoice account (Lập một tài khoản trên Hệ thống Chọn 

Trường). 

 

2. Nhập vào một địa chỉ email hợp lệ và mật khẩu mà quý vị chọn, xác nhận mật khẩu ở dòng thứ 

ba, rồi nhấp vào Create account (Tạo tài khoản). Không có yêu cầu cụ thể nào về quy cách mật 

khẩu. 

 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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Hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận vào email của quý vị, và quý vị sẽ thấy màn hình dưới đây. Quý vị 

phải vào email của mình để xác minh tài khoản Hệ thống Chọn Trường của quý vị. 

 

Quý vị sẽ nhận được một email từ schoolchoice@dpsk12.org.  Nếu quý vị không thấy email đó trong 

Inbox (Hộp thư đến) của mình, hãy kiểm tra thư mục Spam/Junk email (Email rác) của mình. Nhấp 

vào đường link (CLICK HERE) (nhấp vào đây) để xác minh email của quý vị và để được dẫn trở lại 

trang đăng nhập của Hệ thống Chọn trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi tài khoản của quý vị được xác minh, quý vị sẽ có thể Sign in (Đăng nhập) bằng địa chỉ email của 

mình và mật khẩu mà quý vị mới tạo. 

mailto:schoolchoice@dpsk12.org
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3. Nhấp vào Let’s Get Started (Hãy Bắt đầu) để tạo Hồ sơ Gia đình của quý vị. 

 

4. Nhập thông tin của quý vị và nhấp vào  Next (Tiếp theo). Tất cả các ô có dấu sao (*) là các ô Bắt 

buộc. 

 4A. Nhập thông tin Relationship to students (Quan hệ với học sinh) bằng cách sử dụng danh 

sách thả xuống. 

 

 4B. Nhập First name (Tên) và Last name (Họ) của quý vị. 

 4C. Home Address (Địa chỉ Nhà), quý vị có thể chọn từ danh sách gợi ý.  

 

Sau khi nhấp vào địa chỉ của quý vị, các ô địa chỉ khác sẽ tự động điền phần thông tin 

còn lại trong địa chỉ của quý vị.  Nhập một giá trị cho Apartment, Unit, or Suite 

Number (Số Căn hộ, Căn nhà, hay Phòng), nếu thích hợp. 
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4D. Nhập Contact Preference (Thông tin Liên lạc Ưu tiên) của quý vị và nhập vào ít nhất một số 

điện thoại.  Nếu quý vị chọn Text (tin nhắn) làm phương pháp liên lạc ưu tiên, xin lưu ý là quý vị 

có thể phải trả phí tin nhắn và dữ liệu mạng điện thoại của quý vị.  Ngoài ra, bằng việc chọn Text 

(tin nhắn), quý vị đồng ý nhận các cuộc gọi tự động đã ghi âm từ trước và/hoặc tin nhắn. 

 

5. Sau khi nhấp vào Next (Tiếp theo), hệ thống sẽ xác minh liệu địa chỉ được quý vị nhập vào có 

phải là một địa chỉ của học sinh đã được chứng nhận hay không.  Quý vị có thể sẽ phải xác nhận 

hay chứng nhận địa chỉ của mình.  Nếu không, tiếp tục đi tới Bước 6.  

5A. Để Confirm Address (Xác nhận Địa chỉ), hãy đảm bảo rằng biểu tượng đinh ghim chỉ đúng 

vào vị trí địa chỉ của quý vị. Trong ví dụ dưới đây, hệ thống nhận ra “E 47th Ave” mà không nhận 

ra “East 47th Ave.” Chọn Confirm (Xác nhận) và tiếp tục đi đến Bước 6. 

 

5B.    Hệ thống sẽ đánh dấu các địa chỉ nếu không có số căn nhà (số căn hộ, số phòng, v.v.), nếu 

hệ thống không nhận ra zip code, hay nếu địa chỉ là địa chỉ của cơ sở kinh doanh chứ không phải 

là địa chỉ nhà ở. Nếu địa chỉ chưa được nhập đúng, hãy nhấp vào Fix Address (Sửa Địa chỉ) để 

quay lại trang trước và sửa lại địa chỉ của quý vị.  
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5C.    Nếu quý vị đã nhập đúng địa chỉ, hãy nhấp vào Use Address (Sử dụng Địa chỉ) để tiếp tục.  

     

6. Ở màn hình tiếp theo, hãy nhập thông tin về con quý vị: First Name (Tên), Middle Name (Đệm) 

(nếu thích hợp), Last Name (Họ), Birth Date (Ngày sinh), và Gender (Giới tính).  

 

6A. Nếu con quý vị hiện đang là học sinh của DPS, hãy nhập Student ID Number 

(Lunch Number) (Mã số Học sinh (Mã số Tài khoản Ăn Trưa)) của con quý vị nếu quý 

vị biết. Thông tin này là không bắt buộc.  Nếu con quý vị hiện không phải là học sinh của 

DPS, hãy đi tới bước 6B. 

 

LƯU Ý: Nếu con quý vị hiện là học sinh của DPS và quý vị nhập mã số học sinh của con quý vị, 

thông tin đó phải khớp hoàn toàn với thông tin trên IC: Tên, Họ, Ngày sinh và Mã số Học sinh, 

tất cả đều phải khớp. 

 

Nếu thông tin được nhập vào không khớp với hồ sơ của con quý vị trên IC, quý vị sẽ nhận được 

thông báo lỗi như dưới đây. Nếu quý vị nhận được thông báo lỗi, quý vị có thể liên hệ với trường 

của con quý vị hay Văn phòng Dịch vụ Chọn Trường để xác định lỗi đó là gì, hoặc nhấp vào 

Create New Student (Tạo Hồ sơ Học sinh Mới) để tiếp tục.  
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6B.  Nhập vào Current Grade (Cấp Lớp Hiện tại) của con quý vị và Grade Applying to (Cấp 

Lớp Xin học) từ danh sách thả xuống. Nếu quý vị có thể khớp thông tin của con quý vị với một 

học sinh hiện tại của DPS, thì các ô này sẽ được tự động điền cho quý vị. 

 

 

6C. Nếu con quý vị sống tại một địa chỉ khác với địa chỉ của quý vị, hãy nhấp vào New Address 

(Địa chỉ Mới). Nếu không, hãy đi tiếp đến 6D. 
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6C.1. Nhập vào địa chỉ mới, chọn học sinh sống với ai từ danh sách thả xuống, rồi nhấp 

vào Next (Tiếp theo). 

 

Nếu địa chỉ được nhập đúng, hãy nhấp vào Use Address (Sử dụng Địa chỉ) hay  Confirm  (Xác 

nhận) và tiếp tục đi đến Bước 8. Nếu không, xem Bước 5 để biết cách xác minh địa chỉ. 

6D. Nếu quý vị là phụ huynh/người giám hộ của nhiều hơn một học sinh, hãy nhấp vào Add 

Another Student (Thêm Một Học sinh Khác).  Nếu không, nhấp vào Next (Tiếp theo) và đi đến 

bước tiếp theo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6D.1. Nhập thông tin cho học sinh mới, rồi nhấp vào Next (Tiếp theo). (Để thêm 

một học sinh khác, nhấp vào Add Another Student (Thêm Một Học sinh Khác) và 

lặp lại bước 6D).  Nếu học sinh này sống tại một địa chỉ khác, hãy nhấp vào New 

Address (Địa chỉ Mới) và xem bước 6C. 

 

 

6D.1. 
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Nếu một lúc nào đó quý vị được đưa tới trang Family Profile (Hồ sơ Gia đình) sau khi lập hồ sơ của con 

quý vị, nhấp vào Home (Trang Nhà) và đi tới bước 7. 

 

Hệ thống Chọn Trường cho Người Dùng Hiện tại 

7. Nếu quý vị có một tài khoản Cổng Thông tin Phụ huynh, quý vị sẽ được chỉ tới trang Home 

(Trang Nhà) sau khi đăng nhập vào. Tại đây quý vị có thể bắt đầu đơn xin chọn trường cho con 

quý vị bằng việc nhấp vào Add New Student Application (Thêm Đơn xin cho Học sinh Mới).   

 

8. Trên màn hình này, quý vị có thể thấy tất cả các học sinh trong hộ gia đình. Chọn học sinh sẽ 

tham gia vào Vòng 1, xác minh thông tin sau đây, rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).  
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Ở màn hình tiếp theo, quý vị có một bản đồ thể hiện tất cả các trường thuộc DPS mà con quý vị đủ 

điều kiện xin theo học: 

 

Hệ thống sẽ xác định Projected School (Trường Dự kiến) và Neighborhood or Zone School (Trường 

thuộc Khu phố hay Trường trong Khu vực) ở góc phía trên bên trái (ô màu đỏ). Các trường này cũng sẽ 

được hiển thị trong một ô màu xanh dương ở trong danh sách các trường.  Nếu Projected School (Trường 

Dự kiến) của quý vị là DPS Zone and Transition (Khu vực và Chuyển tiếp của DPS) điều đó có nghĩa là 

quý vị phải tham gia vào quy trình Chọn Trường để con quý vị được sắp xếp đi học. 

Quý vị có thể lọc các trường bằng việc nhấp vào Distance (Khoảng cách) (mặc dù hệ thống đã tự động 

liệt kê các trường gần nhất với quý vị). Quý vị cũng có thể lọc theo các trường mà quý vị chỉ định là 

Favorite (Lựa chọn Ưa thích) của mình qua công cụ Dụng cụ Tìm Trường. 

9. Chọn và làm đơn xin học tối đa 12 trường. 

 

 

https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
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10. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào Next (Tiếp theo).  

 

11. Xếp thứ tự các trường của quý vị với số 1 là lựa chọn ưa thích nhất của quý vị. Quý vị chỉ có thể 

chọn mỗi trường một lần.  Lưu ý: Để sắp xếp lại thứ tự các trường, quý vị phải đưa thủ tục chọn 

trở lại giai đoạn Select School (Chọn Trường).  Sau khi các trường đã được sắp xếp theo thứ tự 

ưu tiên của quý vị, nhấp vào Next (Tiếp theo).  

 

 

Nộp đơn Chọn Trường 

Tùy vào việc quý vị đang xin cho con quý vị vào trường và cấp lớp nào, đơn xin của quý vị có thể hơi 

khác so với dưới đây.  Vui lòng đi tới Các Bước Làm Đơn cho Học sinh Mầm non 3 tuổi, Các Bước Làm 

Đơn cho Học sinh Mầm non 4 tuổi, hoặc  Các Bước Làm Đơn cho Học sinh từ Lớp Mẫu giáo - Lớp 12. 
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Các Bước Làm Đơn cho Học sinh Mầm non 3 tuổi 

1.  Hoàn thành phần Basic Information (Thông tin Cơ bản) của hồ sơ. Các trường mà quý vị muốn 

xin vào sẽ được hiển thị trên dải băng ở phía trên cùng của màn hình. Hãy điền câu trả lời cho tất 

cả các câu hỏi bắt buộc.  

 

1A. Nếu quý vị là Nhân viên Toàn Thời gian tại một trong các trường mà quý vị xin cho con mình 

theo học, hãy chọn Yes (Có) và nhập Employee name (Tên Nhân viên) và chọn tên trường từ danh 

sách thả xuống. Lựa chọn của quý vị không cần phải khớp với cấp lớp mà quý vị xin cho con mình 

theo học (ví dụ, quý vị không cần phải chọn Ashley Elementary – ECE-3 Full Day (Trường Tiểu 

học Ashley - Mầm non 3 tuổi Cả Ngày). Quý vị chỉ cần chọn Ashley Elementary (Trường Tiểu học 

Ashley)). 

2. Nhấp vào thanh màu xanh dương ở cuối ảnh chụp màn hình phía trên có tên gọi Additional 

Questions (Các Câu hỏi Bổ sung).  

 

2A. Các Câu hỏi Điều kiện: Có một số câu hỏi điều kiện mà quý vị có thể thấy hoặc không thấy.  Ví 

dụ, nếu quý vị chọn một trường có tiêu chí tuyển đầu vào (như Polaris, là một trường thuộc diện 

HGT), thì quý vị sẽ thấy một thông báo được hiển thị. Nếu quý vị không chắc liệu con quý vị có đủ 

điều kiện để tuyển đầu vào cho bất kỳ trường nào hay không, vui lòng gọi điện trực tiếp cho trường 

đó. Nếu quý vị xin cho con mình theo học một trường Montessori, quý vị sẽ được hỏi về trải nghiệm 

Montessori trước đây của con quý vị.  

 

2B. Chương trình Mầm non 3 tuổi là chương trình có tính học phí. Quý vị có thể xem hướng dẫn về 

học phí và mức học phí Mầm non 3 tuổi trong mục này. Chọn liệu quý vị muốn tiết lộ thông tin thu 

nhập của mình để được hỗ trợ về học phí, hay chọn không cần hỗ trợ học phí và trả toàn bộ học phí. 

Lưu ý rằng nếu quý vị không sống trong địa giới của DPS, quý vị phải trả toàn bộ học phí.   

 

1A

. 
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2C. Nếu quý vị chọn xin hỗ trợ về học phí, quý vị sẽ nhập thông tin về Household Size (Quy mô Hộ 

Gia đình) và Income (Thu nhập) (từ công việc hay không phải từ công việc) cho mọi thành viên của 

hộ gia đình quý vị. 

 
 

 

 

 

3. Tiếp theo, quý vị sẽ cần phải tải lên giấy tờ chứng sinh của con quý vị và bằng chứng về địa chỉ 

của quý vị.  
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4. Nhấp tiếp vào mục cuối cùng của hồ sơ: SchoolChoice Acknowledgement (Xác nhận Chọn 

Trường). Trả lời các câu hỏi bổ sung về các anh chị em hiện đang theo học ở DPS, chỗ ở mới bên 

ngoài nhà (nhận nuôi tạm thời), và điều kiện hội đủ để nhận bữa ăn miễn phí và giảm giá. 

 

5. Đi tiếp tới các câu hỏi về student language (ngôn ngữ của học sinh) và instruction preferences (các 

ưu tiên hướng dẫn).  

5A. Do một số (không phải tất cả) chương trình giáo dục Mầm non có lựa chọn nửa ngày, quý vị sẽ 

được hỏi liệu quý vị muốn chọn các lớp học buổi sáng hay buổi chiều. Lựa chọn ưu tiên của quý vị sẽ 

không ảnh hưởng đến việc con quý vị có được nhận vào trường hay không, và quý vị sẽ không được 

đảm bảo là trường sẽ đáp ứng lựa chọn ưu tiên của quý vị. 

5B. Nếu con quý vị nói Spanish (Tiếng Tây Ban Nha), quý vị sẽ được chọn cho con học bằng Tiếng 

Anh hay Tiếng Tây Ban Nha, nếu có chương trình giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha. 

 

6. Trả lời các câu hỏi về student’s race/ethnicity (chủng tộc/dân tộc của học sinh). Lưu ý rằng thông 

tin này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích xếp lớp nào của chương trình Chọn Trường nhưng 

là bắt buộc để thu thập và phân tích số liệu. 

5A. 

5B 
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7. Xem lại General SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (Thỏa thuận Chọn Trường Tổng quát 

của Phụ huynh/Người Giám hộ). Quý vị phải nhấp vào đường link khi quý vị được nhắc để xem Thỏa 

thuận trên trang web Chọn Trường. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu quý vị xác minh là quý vị hiểu rằng 

chương trình Mầm non là chương trình phải nộp học phí. 

 

 
 

8. Nhấp vào Next (Tiếp theo) để đi tiếp và nộp hồ sơ của quý vị.  
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Các Bước Làm Đơn cho Học sinh Mầm non 4 tuổi 

Vui lòng lưu ý chương trình ECE-4 sẽ không sử dụng hệ thống rút thăm của thủ tục Chọn Trường 

DPS trong năm nay. Tất cả những người nộp đơn vào chương trình ECE-4 tại bất kỳ  trường nào 

của DPS đều phải nộp đơn qua trang web của Chương trình Mầm non Phổ cập (UPK). Quý vị vẫn 

sẽ phải hoàn tất đơn Chọn Trường (SchoolChoice) ngoài đơn UPK. Trong đơn Chọn Trường của 

quý vị, vui lòng chọn “Mẫu Đơn Mầm non Phổ cập (Universal Preschool (UPK) Colorado)”. Để biết 

thêm thông tin về chương trình UPK mới, hãy bấm vào đây. 

 

1. Hoàn thành phần Basic Information (Thông tin Cơ bản) của hồ sơ. Nếu quý vị cần hỗ trợ với 

phần này của hồ sơ, hãy tham khảo Hướng dẫn Đăng nhập và Sử dụng Hệ thống Chọn Trường 

dành cho Gia đình 2020-2021 có tại đây. Các trường mà quý vị muốn xin vào sẽ được hiển thị 

trên dải băng ở phía trên cùng của màn hình.  

Nếu quý vị là Nhân viên Toàn Thời gian tại một trong các trường mà quý vị xin cho con mình theo 

học, hãy chọn Yes (Có) và nhập Employee name (Tên Nhân viên) và chọn tên trường từ danh sách 

thả xuống. Lựa chọn của quý vị không cần phải khớp với cấp lớp mà quý vị xin cho con mình theo 

học (ví dụ, quý vị không cần phải chọn Ashley Elementary – ECE-4 Full Day (Trường Tiểu học 

Ashley - Mầm non 3 tuổi Cả Ngày). Quý vị chỉ cần chọn Ashley Elementary (Trường Tiểu học 

Ashley)). 

 

2. Nhấp vào thanh màu xanh dương ở cuối ảnh chụp màn hình phía trên có tên gọi Additional 

Application Questions (Các Câu hỏi Bổ sung về Đơn Chọn Trường). Quý vị sẽ thấy Hồ sơ Xin 
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Tham gia Chương trình Mầm non Denver. Học khu Công lập Denver hợp tác với Chương trình 

Denver Preschool Program (DPP) để cung cấp các lựa chọn giáo dục Mầm non 4 tuổi cho các gia 

đình.  

3. Mục I: Thông tin về Gia đình: Hãy nhập Parent/Guardian First Name (Tên Phụ huynh/Người 

Giám hộ) và Last Name (Họ) và Phone Number (Số Điện thoại). Cung cấp cùng thông tin này cho 

phụ huynh/người giám hộ thứ hai, nếu có. Nhập thông tin về Race/Ethnicity (Chủng tộc/Dân tộc), 

Primary Language (Ngôn ngữ Chính), và Language Spoken at Home (Ngôn ngữ Nói ở Nhà) của 

con quý vị. Nếu không có lựa chọn nào có thể áp dụng được cho con quý vị và gia đình quý vị, vui 

lòng chọn Other (Lựa chọn Khác) và ghi rõ trong ô được mở bên dưới câu hỏi. 

 
 

4. Mục II: Tham gia vào Dự án Nghiên cứu: Cho biết liệu quý vị có muốn tham gia vào một dự án 

nghiên cứu với DPP hay không. 
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5. Mục III: Thông tin Thu nhập: Chương trình Mầm non 4 tuổi là chương trình có tính học phí. Quý 

vị có thể xem hướng dẫn về học phí và mức học phí Mầm non 4 tuổi trong phần này. Chọn liệu quý vị 

muốn tiết lộ thông tin thu nhập của mình để được hỗ trợ về học phí, hay chọn không cần hỗ trợ học 

phí và trả toàn bộ học phí. Lưu ý rằng nếu quý vị không sống trong địa giới của DPS, quý vị phải trả 

toàn bộ học phí.   

 
 

5A. Nếu quý vị chọn xin hỗ trợ về học phí, quý vị sẽ nhập thông tin về Household Size (Quy mô Hộ 

Gia đình) và Income (Thu nhập) (từ công việc hay không phải từ công việc) cho mọi thành viên của 

hộ gia đình quý vị. 

 

5B. Tiếp theo, quý vị sẽ cần phải tải lên giấy tờ chứng sinh của con quý vị và bằng chứng về địa chỉ 

của quý vị.  Nếu quý vị sống trong Thành phố và Quận Denver và muốn làm đơn xin hỗ trợ học phí, 

quý vị sẽ phải tải lên bằng chứng thu nhập trong 30 ngày liên tiếp.  Bằng chứng về thu nhập này là bắt 

buộc đối với thu nhập có và không có liên quan đến công việc cho mỗi người giám hộ. 
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***Nếu quý vị không thể tải lên các tài liệu, nhấp vào Save Progress (Lưu Tiến trình) ở cuối 

màn hình và liên hệ với nhà trường, tới một trung tâm ghi danh, hay liên hệ với Văn phòng 

Chọn Trường và Ghi danh theo số 720-423-3493 để được giúp đỡ.*** 

 

6. Mục IV: Cho Chúng tôi Biết Quý vị Nghe về Chúng tôi Ra sao: Cho DPP biết quý vị nghe về họ 

lần đầu ra sao và nguồn thông tin nào của họ giúp quý vị tìm và chọn trường mầm non cho con quý 

vị. 

 
 

 

7. Mục V: Thỏa thuận Phụ huynh DPP & Tiết lộ Thông tin: Thỏa thuận này tách rời khỏi Thỏa 

thuận Chọn Trường DPS. Hãy liên hệ với DPP nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, theo số 

303.595.4377 hoặc truy cập dpp.org.  Nếu một người khác giúp quý vị điền thông tin hồ sơ, chọn Yes 

(Có) đối với câu hỏi cuối và nhập vào tên của người chuẩn bị.  

https://dpp.org/
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8. Nhấp tiếp vào mục cuối cùng của hồ sơ: SchoolChoice Acknowledgement (Xác nhận Chọn Trường). 

Trả lời các câu hỏi bổ sung về các anh chị em hiện đang theo học ở DPS, chỗ ở mới bên ngoài nhà 

(nhận nuôi tạm thời), và điều kiện hội đủ để nhận bữa ăn miễn phí và giảm giá. 

 

 

9. Đi tiếp tới các câu hỏi về student language (ngôn ngữ của học sinh) và instruction preferences (các 

ưu tiên hướng dẫn).  

 

9A. Do một số (không phải tất cả) chương trình giáo dục Mầm non có lựa chọn nửa ngày, quý vị sẽ 

được hỏi liệu quý vị muốn chọn các lớp học buổi sáng hay buổi chiều. Lựa chọn ưu tiên của quý vị sẽ 

không ảnh hưởng đến việc con quý vị có được nhận vào trường hay không, và quý vị sẽ không được 

đảm bảo là trường sẽ đáp ứng lựa chọn ưu tiên của quý vị. 
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9B. Nếu con quý vị nói Spanish (Tiếng Tây Ban Nha), quý vị sẽ được chọn cho con học bằng Tiếng 

Anh hay Tiếng Tây Ban Nha, nếu có chương trình giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha. 

 

10. Trả lời các câu hỏi về student’s race/ethnicity (chủng tộc/dân tộc của học sinh). Lưu ý rằng thông 

tin này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích xếp lớp nào của chương trình Chọn Trường nhưng 

là bắt buộc để thu thập và phân tích số liệu. 

 
 

11. Xem lại General SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (Thỏa thuận Chọn Trường Tổng quát 

của Phụ huynh/Người Giám hộ). Quý vị phải nhấp vào đường link khi quý vị được nhắc để xem Thỏa 

thuận trên trang web Chọn Trường. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu quý vị xác minh là quý vị hiểu rằng 

chương trình Mầm non là chương trình phải nộp học phí. 

 

 
 

12. Nhấp vào Next (Tiếp theo) để đi tiếp và nộp hồ sơ của quý vị.  

9A. 

9B 
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Các Bước Làm Đơn cho Học sinh từ Mẫu giáo - Lớp 12 

1.  Hoàn thành phần Basic Information (Thông tin Cơ bản) của hồ sơ. Các trường mà quý vị muốn 

xin vào sẽ được hiển thị trên dải băng ở phía trên cùng của màn hình. Hãy điền câu trả lời cho tất 

cả các câu hỏi bắt buộc, như câu hỏi được đánh dấu sáng màu vàng dưới đây.   

 

 

1A. Nếu quý vị là Nhân viên Toàn Thời gian tại một trong các trường mà quý vị xin cho con mình 

theo học, hãy chọn Yes (Có) và nhập Employee name (Tên Nhân viên) và chọn tên trường từ danh 

sách thả xuống. Lựa chọn của quý vị không cần phải khớp với cấp lớp mà quý vị xin cho con mình 

theo học (ví dụ, quý vị không cần phải chọn Ashley Elementary – ECE-3 Full Day (Trường Tiểu 

học Ashley - Mầm non 3 tuổi Cả Ngày). Quý vị chỉ cần chọn Ashley Elementary (Trường Tiểu học 

Ashley)). 

2. Nhấp vào thanh màu xanh dương ở cuối có tên gọi Additional Questions (Các Câu hỏi Bổ sung).  

2A. Các Câu hỏi Điều kiện: Có một số câu hỏi điều kiện mà quý vị có thể thấy hoặc không thấy.  Ví 

dụ, nếu quý vị chọn một trường có tiêu chí tuyển đầu vào (như Polaris, là một trường thuộc diện 

HGT), thì quý vị sẽ thấy một thông báo được hiển thị. Nếu quý vị không chắc liệu con quý vị có đủ 

điều kiện để tuyển đầu vào cho bất kỳ trường nào hay không, vui lòng gọi điện trực tiếp cho trường 

đó. Nếu quý vị xin cho con mình theo học một trường Montessori, quý vị sẽ được hỏi về trải nghiệm 

Montessori trước đây của con quý vị. Cuối cùng, nếu trường mà quý vị xin cho con mình theo học có 

ưu tiên cho anh, chị, em của học sinh đã từng theo học ở trường, quý vị sẽ cần nhập thông tin của 

người anh, chị, em đó.  

2B. Trong các câu hỏi bổ sung, nếu quý vị mới chuyển sang một hộ gia đình mới, quý vị phải nêu 

ngày chuyển đi, tên trường trước đây, và địa điểm của trường trước đây của con quý vị.  

 

1A

. 
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2C. Nếu con quý vị lần đầu học ở DPS, quý vị sẽ cần phải tải lên giấy tờ chứng sinh của con quý vị 

và bằng chứng về địa chỉ của quý vị. Ngoài ra, nếu con quý vị hiện là học sinh của DPS và gần đây 

quý vị mới chuyển nhà (và vẫn chưa nộp bằng chứng địa chỉ tại trường của con quý vị), quý vị cũng 

sẽ cần phải tải lên bằng chứng địa chỉ tại đây. Nếu không trường hợp nào trong số đó áp dụng với quý 

vị, vui lòng tiếp tục đi tới bước 3.  Nếu quý vị không thể tải lên các tài liệu này bây giờ, vui lòng lưu 

ý rằng quý vị phải cung cấp các tài liệu này trước khi con quý vị bắt đầu học vào mùa thu. Nếu quý 

vị cần tải lên các tài liệu bổ sung vào bộ hồ sơ (ví dụ: bằng chứng tư cách giám hộ hay bản dịch hay 

bằng chứng giấy khai sinh) hãy chọn yes (có) ở câu hỏi “Would you like to add another verification 

document”(Quý vị có muốn bổ sung một tài liệu xác minh không) (Xem dưới đây)  

Nếu quý vị sử dụng điện thoại để làm đơn, quý vị có thể chụp hình các tài liệu này sau khi quý vị 

nhấp vào Upload (Tải lên). 

 

3. Nhấp vào thanh màu xanh dương có tiêu đề SchoolChoice Acknowledgement (Xác nhận Chọn 

Trường) để đi tiếp tới phần sau của hồ sơ xin chọn trường. Trả lời các câu hỏi bắt buộc.  

 

3A. Nếu con quý vị có anh chị em hiện đang theo học ở một trường của DPS không được đề cập 

đến trong hồ sơ trước đó, hãy chọn yes (có) và điền vào tên đầy đủ và họ tên của các anh chị em. 
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3B. Tiếp tục và trả lời liệu con quý vị có đang bị cân nhắc hay đã có lệnh đuổi học khỏi bất kỳ 

học khu nào khác hay không bằng cách chọn yes (có) hoặc no (không). 

 

 

 

3C. Tiếp tục và trả lời các câu hỏi về chỗ ở bên ngoài nhà và điều kiện hội đủ để nhận bữa ăn 

miễn phí và giảm giá. 

 

 
 

3D. Tiếp tục và trả lời liệu con quý vị có một anh chị em nào đã theo học bất kỳ trường nào trong 

số các trường được đề cập trong câu hỏi bắt buộc dưới đây không. Nếu có, hãy điền siblings full 

name (tên đầy đủ của anh chị em) và name of the school (tên trường) mà anh chị em đó đã theo 

học.  

 
 

3E. Trả lời ngôn ngữ chính của con quý vị là gì. Nếu con quý vị nói Spanish (Tiếng Tây Ban 

Nha), quý vị sẽ được chọn cho con học bằng Tiếng Anh hay Tiếng Tây Ban Nha, nếu có chương 

trình giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha. 
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3F. Trả lời các câu hỏi về Chủng tộc và Dân tộc, lưu ý rằng thông tin về Chủng tộc và Dân tộc 

không được sử dụng cho bất kỳ mục đích bố trí Chọn Trường nào.  

 
 

3G. Xem lại SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (Thỏa thuận Chọn Trường của Phụ 

huynh/Người Giám hộ). Quý vị phải nhấp vào đường link khi quý vị được nhắc để xem Thỏa 

thuận trên trang web Chọn Trường.  Chọn Yes (có) sau khi quý vị đã đọc Thỏa thuận Chọn 

Trường của Phụ huynh/Người Giám hộ. Ký tên quý vị và nhấp vào Next (Tiếp theo) để tiếp tục, 

hoặc Save Progress (Lưu Tiến trình) nếu quý vị muốn trở lại với ứng dụng sau.   
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4. Trang Xác nhận:  Xem lại các lựa chọn của quý vị, rồi nhấp vào Submit (Gửi).  

 

5. Quý vị sẽ có cơ hội cuối để xem lại các lựa chọn của mình; vui lòng đảm bảo chắc chắn rằng các 

lựa chọn đó được xếp đúng thứ tự và đơn xin được làm cho đúng học sinh. Nhấp vào Submit 

(Gửi) khi đã xong. 
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Sau khi đơn được gửi, quý vị sẽ được chuyển tới trang Home (Trang Nhà), ở đó quý vị có thể xem 

lại, chỉnh sửa hay bỏ các trường mà quý vị đã chọn cho con quý vị.  

Quý vị cũng có thể bắt đầu một đơn mới cho một học sinh khác từ màn hình này bằng việc nhấp 

vào Add New Student Application (Thêm Đơn xin cho Học sinh Mới) và làm theo hướng dẫn Nộp 

đơn Chọn Trường dựa trên cấp lớp của học sinh. 
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Đặt lại Mật khẩu 

 

Quý vị sẽ có hai cơ hội để đặt lại mật khẩu dựa trên cách mà quý vị đăng nhập vào Hệ thống Làm đơn 

Chọn Trường: 

1. Tài khoản Hệ thống Chọn Trường: Nếu quý vị lập tài khoản bằng một email và không đăng 

nhập bằng thông tin đăng nhập Cổng Thông tin Phụ huynh, hãy đặt lại mật khẩu của quý vị tại 

đây bằng cách nhập vào địa chỉ email của quý vị.  

2. Cổng Thông tin Phụ huynh: Nếu quý vị đăng nhập vào bằng thông tin đăng nhập Cổng Thông 

tin Phụ huynh, hãy nhấp vào Forgot your password? (Quý vị quên mật khẩu của mình?) hay 

Forgot your username? (Quý vị quên tên người dùng của mình?) để lấy lại thông tin đăng nhập 

của quý vị thông qua Cổng Thông tin Phụ huynh. 

 


