
   

 

Đăng ký, lên lớp và học lại ở Mầm non và Mẫu giáo 

 Các câu hỏi thường gặp dành cho phụ huynh và người giám hộ 

Phát hành: Ngày 6 tháng 12 năm 2022 

 

Đăng ký và lên lớp ở mầm non 

1. Làm thế nào tôi có thể đăng ký cho con tôi vào Mầm non? 

Sở Giáo dục DC (DCPS) cung cấp chương trình giáo dục Mẫu giáo Mầm non miễn phí, chất lượng 

cao, cả ngày cho trẻ em ba và bốn tuổi trên tất cả các phường ở DC. Mỗi học sinh trong độ tuổi 

bắt buộc phải đang sống ở Washington, DC, có quyền được ít nhất theo học ở một trường của 

DCPS cho mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông - một trường mà họ có thể 

đăng ký bất cứ lúc nào dựa trên địa chỉ của học sinh. Tuy nhiên, vì trẻ ba và bốn tuổi không bắt 

buộc phải đến trường, Mẫu giáo 3 (MG3) và Mẫu giáo 4 (MG4) là những cấp lớp không bắt buộc 

và DCPS không thể đảm bảo suất học cho mọi học sinh Mẫu giáo tại trường trong ranh giới của 

họ.  

 

Quá trình ghi danh Mẫu giáo bắt đầu với đơn đăng ký chung của My School DC (MSDC) và các vị 

trí được xác định thông qua một hệ thống xổ số công bằng và không thiên vị do Văn phòng DC 

của Tổng Giám thị Giáo dục Tiểu bang (OSSE)  quản lý. Để ghi danh cho học sinh ba và bốn tuổi 

vào trường lần đầu tiên, tất cả các gia đình phải đăng ký thông qua xổ số MSDC.  Vui lòng truy 

cập www.myschooldc.org hoặc gọi cho Đường dây nóng của My School DC theo số 202-888-

6336 để biết thêm thông tin.  

2. Các yêu cầu về độ tuổi để ghi danh mẫu giáo là gì? 

Đối với mục đích ghi danh vào các chương trình Mầm non và Mẫu giáo, DCPS tuân thủ nghiêm 

ngặt các yêu cầu về độ tuổi được quy định trong các quy định của địa phương (5-E DCMR § 

2004): 

• Một học sinh đang hoặc sẽ trở nên ba (3) tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng 3 của một 
năm học đủ điều kiện cho học mẫu giáo trong năm học đó.  

• Một học sinh đang hoặc sẽ trở thành bốn (4) tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 của 
một năm học đủ điều kiện cho MG4 trong năm học đó.  

• Một học sinh đang hoặc sẽ trở thành năm (5) tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 của 
một năm học đủ điều kiện vào Mẫu giáo 5 (MG5) trong năm học đó.  

 
3. Tôi lo lắng về sự phát triển của con mình và tôi không chắc liệu chúng đã sẵn sàng cho việc đi 

học mẫu giáo chưa.  Tôi nên làm gì? 

Nếu bạn lo lắng về cách con bạn đi lại, nói chuyện, chơi,  học hoặc cư xử, đừng đợi cho đến khi  

bắt đầu mẫu giáo xem liệu chúng có phát triển ra khỏi nó hay không. Nếu con bạn được hai tuổi 

tám tháng, vui lòng liên hệ với DCPS (Early Stages) Giai đoạn đầu theo số (202) 698-8037 hoặc 

www.earlystages.org để được sàng lọc phát triển. Nếu con bạn dưới hai tuổi tám  tháng, vui 

http://www.myschooldc.org/
http://www.earlystages.org/


   
lòng liên hệ với OSSE's Strong Start (Bắt đầu mạnh mẽ), Chương trình Can thiệp Sớm DC, theo số 

(202) 727-3665 hoặc  www.eip.osse.dc.gov.  

 
4. Tôi nghĩ con tôi nên bỏ qua lớp mẫu giáo. Tôi có thể đăng ký cho chúng vào lớp tiếp theo 

không? 
Như đã giải thích trong câu hỏi #2, DCPS tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về độ tuổi được xác 

định  trong quy định của địa phương và do đó, việc tái cơ cấu không cho phép các chương trình 

khuyến mãi diễn ra từ MG 3 lên MG 4  hoặc từ MG 4 lên MG 5 trừ khi các yêu cầu về độ tuổi 

cũng được đáp ứng. Điều này có nghĩa là những học sinh mới tham gia DCPS và nhận  được suất 

học MG 3 hoặc MG 4 thông qua xổ số MSDC phải hoàn thành việc ghi danh của mình trước khi 

được thăng cấp lên cấp lớp tiếp theo vào cuối năm học.  Xin lưu ý: Các gia đình đăng ký và nhận 

suất học của qua xổ số Mẫu giáo cho một đứa trẻ có ngày sinh không phù hợp với các giới hạn 

độ tuổi này -  ví dụ: đăng ký suất học MG 4 cho trẻ em có độ tuổi của MG 3 - sẽ bị mất suất học 

và được hướng dẫn đăng ký lại cho cấp lớp chính xác thông qua MSDC (My School DC).  

 

Ghi danh mẫu giáo và giáo dục bắt buộc 

5. Khi nào một đứa trẻ bắt buộc phải đi học? 

Theo luật DC, tất cả trẻ em cư trú tại DC được yêu cầu đi học tại một cơ sở giáo dục bắt đầu từ 

năm học mà đứa trẻ đang (hoặc đã trở thành) năm tuổi trước ngày 30 tháng 9. Yêu cầu này 

được gọi là đi học bắt buộc. Điều luật DC § 38-202 (a).  Ngoại lệ duy nhất đối với việc đi học bắt 

buộc tại một cơ sở giáo dục là dành cho  phụ huynh và người giám hộ  tìm cách dạy học tại nhà 

cho một đứa trẻ và nộp ý định đến trường học tại nhà với OSSE.   Vui lòng xem 

https://osse.dc.gov/service/homeschooling-district-colu mbia để biết thêm thông tin về  các yêu 

cầu giáo dục tại nhà.  

 

6. Làm thế nào tôi có thể ghi danh cho con tôi vào Mẫu giáo 5? 

Học sinh năm tuổi hoặc sẽ tròn năm tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 có quyền theo học 

Mẫu giáo tại trường DCPS trong ranh giới của họ và có thể đăng ký suất học trong các trường 

ngoài ranh giới thông qua MSDC.  Tìm trường trong ranh giới của bạn: 

https://enrolldcps.dc.gov/node/41. 

 

7. Tôi không nghĩ rằng con tôi đã sẵn sàng cho Mẫu giáo 5. Tôi có thể chờ để ghi danh cho họ lúc 

6 tuổi không? 

Trẻ em phải được ghi danh vào theo học tại một cơ sở giáo dục bắt đầu từ năm học mà chúng 

(hoặc đã trở thành) năm tuổi  trước ngày 30 tháng 9.  Theo luật DC, một  tổ chức giáo dục có 

nghĩa là một trường DCPS, một trường bán công DC,  một trường độc lập, một trường  tôn giáo 

hoặc một người hướng dẫn tư nhân.  Luật DC § 38-201 (2A). 

 

Tuy nhiên,  một trung tâm phát triển trẻ em, trường mầm non tư thục, nhà  trẻ tại nhà hoặc một 

chương trình mầm non  khác không  đáp ứng yêu cầu giáo dục bắt buộc.  

 

8. Tôi nghĩ con tôi nên bỏ học mẫu giáo 5. Tôi có thể ghi danh cho họ vào lớp 1 không? 

../www.eip.osse.dc.gov
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Như đã giải thích trong câu hỏi # 2, DCPS tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về độ tuổi được xác 

định trong quy định của địa phương và do đó không cho phép trẻ năm tuổi đăng ký vào  lớp Một 

trừ khi chúng đã hoàn thành Mẫu giáo.  

Tuy nhiên, đối với học sinh ghi danh từ lớp Mẫu giáo đến lớp năm, có  một quy trình để xem xét 

một chương trình khuyến mãi đặc biệt giữa năm sau khi bắt đầu năm học. Quý vị có thể liên hệ 

với hiệu trưởng của con quý vị sau khi bắt đầu năm học để tìm hiểu thêm. 

 

Lên lớp và hoc lại ở mẫu giáo và mầm non 

9. Học sinh của tôi đã theo học mẫu giáo/mầm non và tôi muốn họ lặp lại lớp đó. Điều đó có thể 

xảy ra không? 

DCPS thường không hỗ trợ giữ chân học sinh mẫu giáo hoặc cho phép học sinh lặp lại MG 3 hoặc  

MG 4. Tuy nhiên, học sinh MG 3 hoặc  MG 4 và MG 5 có thể được giữ lại nếu họ không đáp ứng 

các yêu cầu lên lớp (Bộ luật Chính thức DC § 38-781.01 (a)) hoặc có thể được cung cấp tùy chọn 

lặp lại MG 3 hoặc  MG 4 hoặc MG 5 nếu họ đáp ứng các yêu cầu về trình độ trong các lĩnh vực  

chủ đề cốt lõi nhưng không hoạt động ở cấp độ kỹ năng được coi là sẵn sàng để thăng tiến trong 

các lĩnh vực vật lý,  phát triển xã hội hoặc cảm xúc (5-E DCMR § 2201.6). Trong những trường 

hợp hiếm hoi mà nó có thể phù hợp, quyết định rằng một học sinh mẫu giáo lặp lại một lớp phải 

được đưa ra bởi  hiệu trưởng của học sinh (Bộ luật Chính thức DC § 38-781.01 (b) (1)) và phụ 

huynh phải đồng ý.  Học sinh sẽ không được giữ lại nếu không có sự đồng ý của phụ huynh và 

các yêu cầu  giữ chân của phụ huynh sẽ không được chấp nhận nếu không có sự đồng ý của hiệu 

trưởng. 

 

10. Con tôi đã đăng ký vào Mẫu giáo, nhưng tôi lo lắng về sự tiến bộ hoặc phát triển của chúng. 

Họ có nên lặp lại một lớp không? 

Nếu bạn lo lắng về việc học, phát triển, lời nói hoặc hành vi của con bạn, bạn có thể giới thiệu tới 

(hoặc yêu cầu) đánh giá về nhu cầu giáo dục đặc biệt. Bạn có thể gửi yêu cầu này đến giáo viên 

hoặc hiệu trưởng của con bạn bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Nhà trường sẽ xác định xem họ 

có nghĩ rằng việc đánh giá giáo dục đặc biệt là cần thiết hay không và sẽ tìm kiếm sự đồng ý của 

bạn trước khi tiếp tục.  

 

11. Nếu học sinh Mẫu giáo của tôi được giữ lại hoặc sẽ lặp lại lớp Mẫu giáo, liệu các em có thể học 

tập tại trường DCPS hiện tại của mình không?  

Vì tất cả các suất học MG 3 và MG 4 đều được phân bổ thông qua quy trình xổ số MSDC, tất cả 

các quyết định giữ lại / lặp lại MG 3 và MG 4 có ngụ ý là có thể cần phải đăng ký. 

 

Nếu trường học của con bạn có sẵn suất học Mẫu giáo trong lớp mà con bạn sẽ lặp lại, học sinh 

của bạn có thể đăng ký vào chỗ đó mà không cần quay lại quy trình xổ số MSDC. 

 

Nếu trường học của con bạn không có sẵn suất học Mẫu giáo ở cấp lớp mà con bạn sẽ lặp lại, 

con bạn sẽ được ưu tiên nếu số lượng ghi danh thay đổi trong mùa hè.  Nếu con bạn  không có 

suất học, nhà trường sẽ làm việc với  Văn phòng Sở DCPS để chỉ định một suất học mẫu giáo cho 

con bạn có sẵn tại một trường DCPS khác.  



   
 

12. Học sinh của tôi đã theo học Mẫu giáo tại một trường không thuộc DCPS  và tôi muốn chúng 

lặp lại lớp. Điều đó có thể xảy ra không? 

Các yêu cầu của phụ huynh về việc lặp lại lớp mẫu giáo đã được theo học tại một trường không 

thuộc DCPS sẽ không được DCPS chấp nhận.  Học sinh sẽ được ghi danh dựa trên các yêu cầu về 

độ tuổi được giải thích trong câu hỏi #2.  

 

Tài nguyên bổ sung 

• Tìm trường trong ranh giới của bạn: http://enrolldcps.dc.gov/node/41 

• Trường học của tôi DC: https://www.myschooldc.org/ 

• Sổ tay Tuyển sinh và Xổ số DCPS: https://enrolldcps.dc.gov/node/66 

• Giai đoạn đầu DCPS: (202) 698-8037 hoặc www.earlystages.org 

• OSSE Strong Start, Chương trình Can thiệp Sớm DC: (202) 727-3665 hoặc www.eip.osse.dc.gov 

• SY21-22 Hướng dẫn Lặp lại và Lên lớp 

• Chương trình OSSE Homeschool: https://osse.dc.gov/service/homeschooling-district-columbia 

• Các câu hỏi về tài liệu hướng dẫn này: dcps.earlychildhood@dc.gov 
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