
 
 

Kính gửi các gia đình thuộc quận 51, 

 

Cổng thông tin nộp đơn Chọn trường theo nguyện vọng cho năm học 2020-2021 sẽ mở vào lúc 10 giờ 

sáng thứ Hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020. Các gia đình có thể gửi đơn đăng ký tại đường dẫn 

www.d51schools.org/schoolofchoice đến 4 giờ chiều Thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020. Do có sự thay 

đổi thời gian từ ngày 2 tháng 3, lùi sang ngày 9 tháng 3, cuộc thảo luận về những thay đổi ranh giới khu 

vực Fruita có thể diễn ra trước khi cổng thông tin Chọn trường theo nguyện vọng mở. 

 

Chính sách của Hội đồng JCA/JFBB và quy định JCA/JFBB-R nêu rõ rằng mặc dù Hội đồng giáo dục tán 

thành việc học tập tại các trường gần nơi cư trú, và đưa ra quyết định dựa vào số lượng học sinh tại địa 

bàn sinh sống, tuy nhiên phụ huynh/người giám hộ của học sinh có thể nộp đơn vào một trường theo 

nguyện vọng hoặc yêu cầu chuyển trường để theo học tại một trường ngoài ranh giới thông thường của 

học sinh. Chọn trường theo nguyện vọng không áp dụng cho các trường hoặc chương trình có quy trình 

đăng ký riêng biệt, bao gồm  

 Dual Immersion Academy 

 New Emerson Elementary 

 Independence Academy 

 Juniper Ridge Community School  

 Mesa Valley Community School 

 Chương trình Thử thách tại East Middle School 

 Chương trình tú tài quốc tế tại Palisade High School 

 R5 High School.  

Tất cả các đơn đăng ký sẽ được đóng dấu thời gian và các xuất học sẽ được trao dựa trên số suất còn 

trống tại trường được yêu cầu theo bậc học tương ứng sau khi thống kê số lượng học sinh đăng ký dự 

kiến tại một khu vực. Xin lưu ý rằng phương tiện giao thông KHÔNG được cung cấp cho học sinh theo 

học tại Trường học lựa chọn theo nguyện vọng.  

 

Đăng ký chọn trường theo nguyện vọng 

1. Để đăng ký chọn trường theo nguyện vọng, hãy truy cập đường dẫn 

www.d51schools.org/schoolofchoice. Đơn đăng ký sẽ được nhận bắt đầu lúc 10 giờ sáng Thứ Hai, 

ngày 9 tháng 3 năm 2020 và sẽ chỉ được gửi qua ParentVUE dưới dạng điện tử.  

 Nếu bạn có tài khoản ParentVUE, hãy đăng nhập trước cổng thông tin Chọn trường để xác 

nhận quyền truy cập của bạn. 

 Nếu bạn có một học sinh ở Quận 51 muốn ghi danh và không có tài khoản ParentVUE, vui 

lòng đến trường của học sinh đó và yêu cầu trường giúp bạn tạo một tài khoản. 

 Nếu bạn là phụ huynh/người giám hộ của một học sinh chưa từng được ghi danh vào 

chương trình mầm non của Quận 51 hoặc chương trình mầm non D51 và muốn nộp đơn 

Chọn trường theo nguyện vọng, bạn có thể tạo một tài khoản, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 

năm 2020. Nhấn vào đây để đi đến ParentVUE và tạo một tài khoản.  

http://www.d51schools.org/schoolofchoice
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB.pdf
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB-R.pdf
http://www.d51schools.org/schoolofchoice
https://vue.d51schools.org/PXP2_OEN_Create_Account_Privacy_Parent.aspx


 
 

2. Truy cập các biểu mẫu Chọn trường theo nguyện vọng bằng cách nhấp vào nút nằm ở cuối trang 

tại đường dẫn www.d51schools.org/schoolofchoice (khả dụng vào ngày 9 tháng 3 lúc 10 giờ 

sáng) 

3. Hoàn thiện đơn và đệ trình. Đơn đăng ký sẽ được đánh dấu ngày và thời gian sau khi nộp mẫu 

điện tử.  

4. Tất cả học sinh muốn theo học tại một trường ngoài khu vực cư trú trong năm học 2020-2021 

phải nộp đơn đăng ký chọn Trường muốn theo học, ngoại trừ đối với học sinh tiếp tục học tại 

cùng một trường theo nguyện vọng của năm trước và trường đó vẫn còn suất học. Nếu học 

sinh của bạn đang trong giai đoạn chuyển cấp (tiểu học lên trung học cơ sở, hoặc trung học cơ sở 

lên trung học phổ thông) và muốn theo học trường trung chuyển cho trường muốn theo học của 

mình, học sinh phải nộp đơn đăng ký.  

5. Nếu bạn không có quyền truy cập internet, vui lòng đến văn phòng trường của học sinh trong giờ 

học để điền đơn.  

Sau khi nhận được đơn, danh sách chờ ưu tiên được tạo ra cho mỗi trường. Kết quả chọn trường nguyện 

vọng tùy thuộc vào số suất học sẵn có và ngày giờ của đơn đăng ký. Mỗi trường tại Quận 51 đã chuẩn bị 

đủ công suất cho toàn trường, từng bậc học và cho các chương trình tại trường. Như vậy, một trường học 

có thể có suất học tại một bậc học hoặc chương trình, mà không phải tại một bậc học hoặc chương trình 

khá.  

Sau hạn chót ngày 27 tháng 3 năm 2020, hiệu trưởng sẽ thông báo cho phụ huynh người giám hộ qua 

email về việc chấp nhận hay từ chối đơn đăng ký của họ. Tất cả các email sẽ được gửi vào ngày 10 tháng 

4 năm 2020. Nếu phụ huynh/người giám hộ nhận được thông báo chấp nhận, họ phải ký và gửi lại thư 

cam kết chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2020 để được chấp nhận vào trường chọn theo nguyện vọng.  

Sau cổng thông tin nộp đơn Chọn trường theo nguyện vọng, phụ huynh/người giám hộ có thể đăng ký 

Chuyển trường như được nêu trong Chính sách của Hội đồng JCA/JFBB và quy định JACA/JFBB-R.  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Jo Pifer theo số 970-254-5323. 

Xin cảm ơn, 

 

Mesa County Valley School Quận 51 

http://www.d51schools.org/schoolofchoice
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB.pdf
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB-R.pdf

