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Quý vị phụ huynh thân mến,
Khi quý vị cân nhắc các chương trình học mà quý vị có thể lựa chọn cho con quý vị, Học khu
Công lập Quận Clayton (Clayton County Public Schools, CCPS) xin lưu ý quý vị về một cơ hội
đặc biệt cho các học sinh mẫu giáo bắt đầu có từ năm học 2018-19. Đó là:
 Chương trình chuyên hai ngôn ngữ song song tại trường Mt. Zion
Primary/Elementary (tiếng Tây Ban Nha) – chương trình bắt đầu trong tháng Tám
2018
 Chương trình chuyên hai ngôn ngữ song song tại trường Kilpatrick Elementary
(tiếng Tây Ban Nha) – chương trình bắt đầu trong tháng Tám 2018
Học khu cũng dự kiến sẽ cung cấp các lựa chọn trong tương lai cho học sinh tiểu học, bắt
đầu từ năm học 2018-2019. Năm học tới chưa có các chương trình này. Đó là:
 Chương trình chuyên hai ngôn ngữ song song tại trường Lake Ridge Elementary
(tiếng Pháp) – chương trình bắt đầu trong tháng Tám 2019
 Chương trình chuyên hai ngôn ngữ song song tại trường River’s Edge Elementary
(tiếng Hoa) – chương trình bắt đầu trong tháng Tám 2020
Mỗi chương trình sẽ là một trường học bên trong một trường học, trong đó mỗi trường sẽ
nhận 50 học sinh. Mỗi chương trình sẽ bắt đầu từ cấp Mẫu giáo và sẽ tăng dần một cấp lớp
mỗi năm sau đó. Thủ tục bốc thăm sẽ được sử dụng để nhận học sinh vào các chương trình
này.
Bắt đầu nhận đơn xin vào Mẫu giáo cho các chương trình tại trường Mt. Zion
Primary/Elementary và trường Kilpatrick Elementary trong tuần này và hạn chót nộp
đơn là ngày 15 tháng Hai, 2018. Phụ huynh vui lòng lưu ý sẽ có một buổi Hội chợ thông tin
về Chương trình chuyên (Magnet Fair) để nhận đơn của học sinh cho các Trường hai ngôn
ngữ song song vào thứ Bảy, ngày 3 tháng Hai, 2018 tại trung tâm Professional Learning
Center, 1087 Battle Creek Road ở Jonesboro, từ 9 giờ sáng - 12 giờ trưa.
“Chúng tôi rất vui được mang đến các chương trình này cho học sinh của chúng tôi", Tiến sĩ
Morcease J. Beasley, Giám đốc Học khu phụ trách Các trường học của CCPS phát biểu. “Các
học sinh tiểu học tham gia sẽ có cơ hội thông thạo hai ngôn ngữ và hai nền văn hóa bằng
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Hoa.”
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“Nghiên cứu cho thấy mô hình học hai ngôn ngữ song song mang lại nhiều lợi ích học tập
vượt ngoài phạm vi lớp học và giúp học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp,"
ông nói thêm.
Một lần nữa, sẽ có hai chương trình học hai ngôn ngữ song song mới (tại các trường Mt.
Zion Primary/Elementary và Kilpatrick Elementary) cho năm học 2018-19. Hạn chót đăng
ký dành riêng cho học sinh Mẫu giáo để tham gia thủ tục bốc thăm chọn trường là ngày 15
tháng Hai, 2018. Phụ huynh nên tận dụng buổi Hội chợ thông tin về Chương trình chuyên
(Magnet Fair) để nhận đơn của học sinh cho Các Trường hai ngôn ngữ song song vào thứ
Bảy, ngày 3 tháng Hai, 2018 tại trung tâm Professional Learning Center, 1087 Battle Creek
Road ở Jonesboro, từ 9 giờ sáng - 12 giờ trưa.
Phụ huynh cũng cần lưu ý đơn xin nộp trễ cho các chương trình chuyên khác của học khu
hiện vẫn đang được chấp nhận. Đơn xin nộp trễ cho các chương trình khác sẽ không được
tham gia thủ tục Bốc thăm chọn trường/Chương trình chuyên vào tháng Ba 2018 và chỉ có
thể tham gia sau khi tất cả các học sinh đã nộp đơn và đang trong danh sách chờ đã được
nhận vào trường.
Thân ái,
Monika M. Wiley, Ed.D.,
Giám đốc Nghệ thuật/Trường học Lựa chọn

