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Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ thông 

Ghi Danh Tự Do 
 
 Vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021, Học Khu Thống Nhất Elk Grove (HKTNEG) sẽ bắt đầu chấp nhận 
các yêu cầu Ghi Danh Tự Do cho năm học 2021-2022. Các học sinh hiện đang ghi danh tại HKTNEG và 
mong muốn Ghi Danh Tự Do tại một trong mười bốn trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẵn 
có, phụ huynh/người giám hộ sẽ cần phải đăng nhập vào ParentVUE để làm chọn lựa trường học cho 
bạn. Quá trình Ghi Danh Tự Do sẽ sẵn sàng từ Thứ Tư, ngày 27 Tháng 1, 2021 cho tới Thứ Sáu, 5 tháng 
2, 2021.    
  
Nếu bạn cần đăng ký qua tài khoản ParentVUE , vui lòng liên lạc với trường của con bạn để lấy mã kích 
hoạt và hướng dẫn.  Khi bạn đã thiết lập tài khoản của mình, bạn sẽ có thể chọn một trường Ghi Danh Tự 
Do. 
 
Chỉ những học sinh ĐANG GHI DANH và sống trong ranh giới của HKTNEG trước ngày 1 tháng 1 năm 2021  
mới đủ điều kiện đăng ký Ghi Danh Tự Do. Nếu con em của bạn hiện chưa đăng ký cho năm học 2021-2022, 
trước tiên bạn cần phải đăng ký tại TRƯỜNG NƠI CƯ TRÚ để lấy số ID Học Sinh HKTNEG và mã truy cập ParentVUE 
. Thông tin ghi danh có thể tham khảo tại :  
http://www.egusd.net/enrollment/how-to-enroll/grades-tk-12/  
  
Các Trường có mở Ghi Danh Tự Do cho năm 2021-2022 

Trung Học Cư Sở - Lớp 7 - 8 Trung Học Phổ Thông - Lớp 9 - 12 
Bạn chỉ có thể chọn MỘT trường trung học cơ 

sở cho Năm học 2021-2022 
Bạn chỉ có thể chọn MỘT trường trung học phổ 

thông cho Năm học 2021-2022 
Trường Trung Học Cơ Sở Harriet Eddy Trường Trung học Phổ Thông Cosumnes Oaks 
Trường Trung Học Cơ Sở Edward Harris, Jr. Trường Trung học Phổ Thông Elk Grove 
Trường Trung Học Cơ Sở Samuel Jackman Trường Trung học Phổ Thông Florin 
Trường Trung Học Cơ Sở Joseph Kerr Trường Trung học Phổ Thông Laguna Creek 
Trường Trung Học Cơ Sở Elizabeth Pinkerton Trường Trung học Phổ Thông Monterey Trail 
Trường Trung Học Cơ Sở James Rutter Trường Trung học Phổ Thông Sheldon 
Trường Trung Học Cơ Sở TR Smedberg Trường Trung học Phổ Thông Valley 

  
• Ghi Danh Tự Do không phải là đến trước, được ghi danh trước. 
• Nếu con của bạn hiện đang học tại một trường trung học theo chế độ Ghi Danh Tự Do và dự 

định tiếp tục học tại trường hiện tại của con bạn trong năm học 2021-2022, bạn KHÔNG cần 
phải nộp đơn lại Ghi Danh Tự Do . 

• Học sinh phải đăng ký lại cho Ghi Danh Tự Do sau lớp 8. Việc chấp thuận vào học tại một trường 
trung học cơ sở cụ thể không kéo dài sự chấp thuận để theo học trường trung học phổ thông 
trong khu vực. 

• Yêu cầu chuyển trường chỉ có hiệu lực đối với trường được yêu cầu; tất cả bốn năm trung học 
phổ thông được yêu cầu HOẶC hai năm trung học cơ sở được yêu cầu . 

• Học khu không cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh theo diện Ghi Danh Tự Do. Việc đưa đón phải 
do phụ hynh/người giám hộ cung cấp.   

• Học khu có quyền giới hạn số lượng học sinh chuyển đến hoặc rời khỏi bất kỳ điểm trường cá 
nhân nào. Nếu các giới hạn như vậy được áp dụng, một quy trình lựa chọn ngẫu nhiên sẽ được 
thực hiện vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021 để chọn học sinh chuyển sang Ghi Danh Tự Do.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.egusd.net/enrollment/how-to-enroll/grades-tk-12/
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•  Phụ huynh/người giám hộ chỉ có thể chấm dứt yêu cầu chuyển trường vào cuối mỗi năm học , 
trước ngày 1 tháng Bảy .  
 

Đối với các câu hỏi khác liên quan đến Ghi Danh Tự Do cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ 
thông, vui lòng gửi email đến Văn phòng Giáo Dục Trung Học tại 7-12Ed@egusd.net 
  
 

 

Đủ Điều Kiện Thể Thao 

• Ghi Danh Tự Do có thể ảnh hưởng đến đủ điều kiện thể thao 
o Các học sinh lớp 9 đủ điều kiện hợp lệ miễn là không có bằng chứng về ảnh hưởng không 

đáng có của bất kỳ ai liên quan đến trường lựa chọn.  
o Các học sinh lớp 10 – 12 sẽ được xác định đủ điều kiện theo qui định của CIF Sac-Joaquin Nội 

Qui Phần 207.B 
o Tất cả các học sinh chuyển trường như vậy phải hoàn thành mẫu đơn yêu cầu của CIF Sac-

Joaquin tại Phần 207/510. Không có học sinh xin chuyển đủ điều kiện hoàn thành ghi danh 
tại trường học mới cho đến khi văn phòng Sac-Joaquin xác định đủ điều kiện. 

o Những học sinh Ghi Danh Tự Do có thể không được tham dự vào bất cứ loại sinh hoạt thể 
thao nào tại trường của em yêu cầu cho đến khi các em đã hoàn tất niên học 2020-2021 
tại trường đang học.  
 

Các câu hỏi về đủ điều kiện thể thao?  Vui lòng liên lạc với Giám Đốc Thể Thao Học Khu, Rod Edmiston 
tại dedmisto@egusd.net  
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