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Các Câu Hỏi Thường Gặp
H: Ghi danh Tự Do là gì?  
Đ. Ghi danh tự do là một lựa chọn cho phép học sinh sống/cư trú tại một khu vực theo học 

thuộc HKTNEG để theo học tại một trường ở một khu vực theo học khác thuộc HKTNEG.   

H: Có phải tuyển sinh mở tại tất cả các trường của HKTNEG không?    
Đ. Không. Số ghi danh tự do chỉ có sẵn tại các trường trung học cơ sở (lớp 7-8 ) và trung học phổ 
thông (lớp 9-12) đã được xác định là có khả năng ghi danh cho những học sinh không sống 
trong khu vực họ đi học. Mỗi năm, nhân viên của học khu xem xét các dự án tuyển sinh tại tất 
cả các trường. Dựa trên đánh giá này, Hội Đồng Giáo Dục sẽ quyết định trường nào sẽ cung cấp 
ghi danh tự do cho năm học tiếp theo.      

H: Những trường nào có sẵn cho ghi danh tự do trong năm nay?  
Đ.Trong năm học 2021- 2022 , Học Khu Thống Nhất Elk Grove sẽ mở cửa ghi danh tại bảy 
trường trung học cơ sở: Harriet Eddy, Edward Harris, Jr., Samuel Jackman, Joseph Kerr, 
Elizabeth Pinkerton , James Rutter và TR Smedberg; và tại bảy trường trung học phổ thông: 
Cosumnes Oaks, Elk Grove, Florin, Laguna Creek , Monterey Trail, Sheldon và Valley.      

H: Lịch trình để đăng ký ghi danh tự do là gì?  
Đ. Yêu cầu có thể được thực hiện qua ParentVUE bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021 
đến 5:00 chiều Thứ Sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2021 . 

H: Có bất kỳ tiêu chí nào để ghi danh tự do không?  
Đ. Học sinh và phụ huynh/người giám hộ của họ phải cư trú trong ranh giới học khu kể từ ngày 
1 tháng 1 của năm mà họ yêu cầu chuyển đăng ký tự do.   Ghi Danh Tự Do không cung cấp cho 
học sinh ở ngoài ranh giới học khu.      

H: Tôi hiểu rằng có giới hạn 5 phần trăm về số lượng học sinh từ một khu vực đi học được 
phép chuyển qua ghi danh tự do .  Điều đó nghĩa là gì?  
Đ. Giới hạn là 5 phần trăm tuyển sinh dự kiến của trường.   Cho phép số lượng học sinh chuyển 
từ một khu vực đang theo học thông qua quy trình ghi danh tự do 2021 -2022 .      

Q: Có phải tất cả các trường đều phải giới hạn?  
Đ. Đúng.      

H: Học sinh theo học tại một trường thông qua tuyển sinh tự do có phải nộp đơn lại mỗi năm 
không?      
 Đ. Không.  Sau khi đã ghi danh vào trường, học sinh không phải nộp đơn lại mỗi năm cho 
trường đó . Tuy nhiên, nếu học sinh trung học cơ sở muốn theo học trường trung học phổ 
thông, họ phải nộp đơn thông qua quy trình ghi danh tự do vào thời điểm đó.   Học sinh trung 
học cơ sở không được trúng tuyển vào trường trung học phổ thông.      

Các câu hỏi bổ sung về ghi danh tự do có thể được gửi đến Phòng Giáo Dục Trung Học qua 
email 7-12Ed@egusd.net 
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