
Ngày 07 tháng 2, 2023 
Thông tin lớp 9th trường trung học phổ thông sẽ được 

dán thông báo Lựa chọn tại webpage. 
https://www.jpschools.org/Page/3765 

 

Ngày 01 tháng 2-ngày 28 tháng 2, 2023 
Họp về thông tin Học sinh Trung học / Phụ huynh vào 

buổi tối 

Từ ngày 01 đến 27 tháng 2, 2023 
Thời gian ghi danh IB Magnet* *Trường Trung học phổ 

thông John Ehret và Trung học Riverdale* 

Từ ngày 01 đến 22 tháng 3, 2023  
Thời Gian Ghi danh & Nộp đơn Chọn Trường Lớp 9 sẽ 

mở trên trang 

webpage.https://www.jpschools.org/Page/3765 

 

Ngày 14 tháng 4, 2023 
Thư thông báo được gửi qua email 

 

Ngày 28 tháng 4, 2023 
Thư Chấp nhận / Từ chối sẽ gởi đến quý vị 

Sỉ số có sẵn 

cho Cơ Hội 

Lựa Chọn 

Lớp 9 của 

JPS* 

October 1 

9thgrade 

enrollment 
Trường 

Lớp 9th  Bonnabel 

High School 
519 104 

GHI DANH 

CHỌN TRƯỜNG Helen Cox 

High School 
237 47 

East Jefferson 

High School 
418 84 

Fisher High 

School 
72 14 

Grand Isle 

High School 
8 2 

L.W. Higgins 

High School 
279 56 

Grace King 

High School 
388 78 

West Jefferson 

High School 
482 96 

2023-2024 *Dựa trên 20% số trường ghi danh 

lớp 9 ngày 01 tháng 10 năm 2023 

 

Các Ngày Ghi danh Quan Trọng của Chọn Trường bắt 

đầu từ Lớp 9 

Các Tùy Chọn Cơ Hội Chọn Trường Lớp 9 
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• Chương trình Lựa Chọn đảm bảo sắp xếp các anh chị 

em ruột vào cùng một trường nếu khả năng cho phép. 

Yêu cầu phải có giấy tờ chính thức để được ưu tiên. 

 

Quy trình danh sách chờ: Những học sinh không 

được xếp vào trường lựa chọn của học sinh trong thời 

gian thông báo, sẽ được đưa vào danh sách chờ. Danh 

sách chờ sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày học thứ 15. 

Sau ngày học thứ 15, sẽ không có học sinh nào được 

chuyển sang như là học sinh lựa chọn. 

Phương tiện di chuyển không được cung cấp cho 

những học sinh được sắp xếp theo lựa chọn 

Những học sinh được chuyển theo lựa chọn sẽ không 

đủ điều kiện tham gia vào các môn thể thao liên 

trường tại trường đó trong khoảng thời gian một năm 

dương lịch kể từ ngày đầu tiên đi học. Học sinh nên 

gặp cố vấn hoặc giám đốc các môn thể thao của 

trường để biết thêm thông tin. 

• Trường đúng tuyến của học sinh là trường trong khu 

vực ranh giới dựa trên địa chỉ nhà của phụ huynh ghi 

danh. Trường lựa chọn của học sinh là trường được nộp 

đơn đăng ký để theo học bên ngoài khu vực ranh giới. 

Chỉ những học sinh muốn thay đổi trường học mới cần 

nộp đơn Chọn Trường. Việc hoàn thành đơn đăng ký 

không đảm bảo việc được chỉ định đến Trường Lựa 

Chọn. 

• 

• 

• 

• 

• • Học sinh chỉ có thể đăng ký theo học tại một trường 

trung học phổ thông lựa chọn trong năm học lớp 8 của 

mình. Học sinh không được nộp đơn đăng ký xin được lựa 

chọn sau thời gian đăng ký đã chấp thuận. Học sinh đủ 

điều kiện tham gia phải đang học Lớp 8 và ghi danh vào 

một trường học do Hệ thống Trường học quận Jefferson 

điều hành cho Năm học 2022-23. 

• Các chỉ định lựa chọn sẽ cho đến hết lớp 12. 

 

• Đơn đăng ký Chọn Trường sẽ được xem xét dựa trên số 

lượng suất được học khu chấp thuận.Choice preference 

Ưu tiên lựa chọn sẽ dành cho con của nhân viên học khu* 

và học sinh của quân nhân tại ngũ. Yêu cầu phải có giấy 

tờ chính thức để được ưu tiên. Ưu tiên lựa chọn không 

đảm bảo việc được chỉ định đến Trường Lựa Chọn. 

• 

Thông Tin Tổng Quan về Cơ Hội Chọn Trường Lớp 

9 của JPS 

 


