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5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Cấp lớp 1-12 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Ghi danh ở đâu? 

Khi ghi danh cho học sinh từ cấp lớp 1 đến lớp 12 vào bất cứ thời điểm nào trong năm, gia đình 
sẽ cần điền đầy đủ mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi 
danh tốt nhất. 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH? 
 

Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 

VIETNAMESE 
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Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
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Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 

VIETNAMESE 

Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 

3. CÁC CHỨNG TỪ: Thu Thập và Đem Theo với Quý Vị 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  

Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền đầy đủ 

Có thể nhận lấy tại trường học địa phương và/hoặc các Trung Tâm Chào Đón. (Xin vui lòng gọi 
trước để các mẫu đơn của quý vị cần có được sẵng sàng) 
 
Xin phụ huynh điền đầy đủ các mẫu đơn cho mỗi con em  
 
Quý vị cũng có thể tải các mẫu đơn xuống tại:  
https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 
5. ĐẶT HẸN: Đặt một 
 
Cuộc gọi trước đến trường cơ sở được chọn hoặc trung tâm Chào Đón gần nhất (Bước 2) 
 
Đem theo tất cả những chứng từ cần thiết (Bước 3) và điền đầy đủ các mẫu đơn (Bước 4) 
 
Ít nhất một phụ huynh cần có mặt với trẻ tại buổi hẹn 
 
Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
 
 
 
 

 

3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 
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5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Cấp lớp 1-12 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ: Tiêu Chuẩn Đánh Giá 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Xác Định Địa Điểm Ghi Danh 

Khi ghi danh cho học sinh từ cấp lớp 1 đến lớp 12 vào bất cứ thời điểm nào trong năm, gia đình 
sẽ cần điền đầy đủ mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi 
danh tốt nhất. 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH 
VÀ… 
 

Lần cuối cùng học sinh theo học một trường tại Hoa Kỳ...... 

 

Lần cuối học sinh theo học tại một trường quốc tế...... 

 

VIETNAMESE 

5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Mẫu Giáo 
https://www.fcps.edu/registration/kindergarten-registration 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Ghi danh ở đâu? 

Khi quý vị ghi danh cho trẻ mẫu giáo SAU KHI năm học bắt đầu, gia đình sẽ cần điền đầy đủ 
mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi danh tốt nhất. 
 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH? 
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Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 

VIETNAMESE 

5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Cấp lớp 1-12 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Ghi danh ở đâu? 

Khi ghi danh cho học sinh từ cấp lớp 1 đến lớp 12 vào bất cứ thời điểm nào trong năm, gia đình 
sẽ cần điền đầy đủ mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi 
danh tốt nhất. 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH? 
 

Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 

VIETNAMESE 

3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  
Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền đầy đủ 

Có thể nhận lấy tại trường học địa phương và/hoặc các Trung Tâm Chào Đón. (Xin vui lòng gọi 
trước để các mẫu đơn của quý vị cần có được sẵng sàng) 
 
Xin phụ huynh điền đầy đủ các mẫu đơn cho mỗi con em  
 
Quý vị cũng có thể tải các mẫu đơn xuống tại:  
https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 
5. ĐẶT HẸN: Đặt một 
 
Cuộc gọi trước đến trường cơ sở được chọn hoặc trung tâm Chào Đón gần nhất (Bước 2) 
 
Đem theo tất cả những chứng từ cần thiết (Bước 3) và điền đầy đủ các mẫu đơn (Bước 4) 
 
Ít nhất một phụ huynh cần có mặt với trẻ tại buổi hẹn 
 
Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

XIN LƯU Ý: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt 
hoặc Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  
Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền Đầy Đủ 

Có thể nhận lấy tại trường học địa phương và/hoặc các Trung Tâm Chào Đón.  

(Xin vui lòng gọi trước để các mẫu đơn được sẵng sàng) 

 

Xin phụ huynh điền đầy đủ các mẫu đơn cho mỗi con em  
Mẫu đơn Cảm Nghiệm Pre-K lấy tại: 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se228.pdf 
 
Các mẫu đơn bổ xung lấy tại: 
https://www.fcps.edu/registration/forms 
 

 
 
5. ĐẶT HẸN: Đặt một 
 
Cuộc gọi trước đến trường cơ sở được chọn hoặc trung tâm Chào Đón gần nhất (Bước 2) 
 
Đem theo tất cả những chứng từ cần thiết (Bước 3) và điền đầy đủ các mẫu đơn (Bước 4) 
 
Ít nhất một phụ huynh cần có mặt với trẻ tại buổi hẹn 
 
Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
 
 
 

XIN LƯU Ý: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt 
hoặc Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  
Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền Đầy Đủ 

Có thể nhận lấy tại trường học địa phương và/hoặc các Trung Tâm Chào Đón.  

(Xin vui lòng gọi trước để các mẫu đơn được sẵng sàng) 

 

Xin phụ huynh điền đầy đủ các mẫu đơn cho mỗi con em  
Mẫu đơn Cảm Nghiệm Pre-K lấy tại: 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se228.pdf 
 
Các mẫu đơn bổ xung lấy tại: 
https://www.fcps.edu/registration/forms 
 

 
 
5. ĐẶT HẸN: Đặt một 
 
Cuộc gọi trước đến trường cơ sở được chọn hoặc trung tâm Chào Đón gần nhất (Bước 2) 
 
Đem theo tất cả những chứng từ cần thiết (Bước 3) và điền đầy đủ các mẫu đơn (Bước 4) 
 
Ít nhất một phụ huynh cần có mặt với trẻ tại buổi hẹn 
 
Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
 
 
 

XIN LƯU Ý: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt 
hoặc Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  
Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền Đầy Đủ 

Có thể nhận lấy tại trường học địa phương và/hoặc các Trung Tâm Chào Đón.  

(Xin vui lòng gọi trước để các mẫu đơn được sẵng sàng) 

 

Xin phụ huynh điền đầy đủ các mẫu đơn cho mỗi con em  
Mẫu đơn Cảm Nghiệm Pre-K lấy tại: 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se228.pdf 
 
Các mẫu đơn bổ xung lấy tại: 
https://www.fcps.edu/registration/forms 
 

 
 
5. ĐẶT HẸN: Đặt một 
 
Cuộc gọi trước đến trường cơ sở được chọn hoặc trung tâm Chào Đón gần nhất (Bước 2) 
 
Đem theo tất cả những chứng từ cần thiết (Bước 3) và điền đầy đủ các mẫu đơn (Bước 4) 
 
Ít nhất một phụ huynh cần có mặt với trẻ tại buổi hẹn 
 
Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
 
 
 

3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  
Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền đầy đủ 

Có thể nhận lấy tại trường học địa phương và/hoặc các Trung Tâm Chào Đón. (Xin vui lòng gọi 
trước để các mẫu đơn của quý vị cần có được sẵng sàng) 
 
Xin phụ huynh điền đầy đủ các mẫu đơn cho mỗi con em  
 
Quý vị cũng có thể tải các mẫu đơn xuống tại:  
https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 
5. ĐẶT HẸN: Đặt một 
 
Cuộc gọi trước đến trường cơ sở được chọn hoặc trung tâm Chào Đón gần nhất (Bước 2) 
 
Đem theo tất cả những chứng từ cần thiết (Bước 3) và điền đầy đủ các mẫu đơn (Bước 4) 
 
Ít nhất một phụ huynh cần có mặt với trẻ tại buổi hẹn 
 
Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  
Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền đầy đủ 

Có thể nhận lấy tại trường học địa phương và/hoặc các Trung Tâm Chào Đón. (Xin vui lòng gọi 
trước để các mẫu đơn của quý vị cần có được sẵng sàng) 
 
Xin phụ huynh điền đầy đủ các mẫu đơn cho mỗi con em  
 
Quý vị cũng có thể tải các mẫu đơn xuống tại:  
https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 
5. ĐẶT HẸN: Đặt một 
 
Cuộc gọi trước đến trường cơ sở được chọn hoặc trung tâm Chào Đón gần nhất (Bước 2) 
 
Đem theo tất cả những chứng từ cần thiết (Bước 3) và điền đầy đủ các mẫu đơn (Bước 4) 
 
Ít nhất một phụ huynh cần có mặt với trẻ tại buổi hẹn 
 
Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  
Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền đầy đủ 

Có thể nhận lấy tại trường học địa phương và/hoặc các Trung Tâm Chào Đón. (Xin vui lòng gọi 
trước để các mẫu đơn của quý vị cần có được sẵng sàng) 
 
Xin phụ huynh điền đầy đủ các mẫu đơn cho mỗi con em  
 
Quý vị cũng có thể tải các mẫu đơn xuống tại:  
https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 
5. ĐẶT HẸN: Đặt một 
 
Cuộc gọi trước đến trường cơ sở được chọn hoặc trung tâm Chào Đón gần nhất (Bước 2) 
 
Đem theo tất cả những chứng từ cần thiết (Bước 3) và điền đầy đủ các mẫu đơn (Bước 4) 
 
Ít nhất một phụ huynh cần có mặt với trẻ tại buổi hẹn 
 
Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  
Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền đầy đủ 

Có thể nhận lấy tại trường học địa phương và/hoặc các Trung Tâm Chào Đón. (Xin vui lòng gọi 
trước để các mẫu đơn của quý vị cần có được sẵng sàng) 
 
Xin phụ huynh điền đầy đủ các mẫu đơn cho mỗi con em  
 
Quý vị cũng có thể tải các mẫu đơn xuống tại:  
https://www.fcps.edu/registration/forms 
 
 
 
5. ĐẶT HẸN: Đặt một 
 
Cuộc gọi trước đến trường cơ sở được chọn hoặc trung tâm Chào Đón gần nhất (Bước 2) 
 
Đem theo tất cả những chứng từ cần thiết (Bước 3) và điền đầy đủ các mẫu đơn (Bước 4) 
 
Ít nhất một phụ huynh cần có mặt với trẻ tại buổi hẹn 
 
Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
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Viên chức ghi danh của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về việc ghi danh cho trẻ bất cứ lúc nào 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. CÁC CHỨNG TỪ: Những chứng từ mà quý vị cần Thu thập và Đem theo? 

Chứng từ cư trú trong Quận Fairfax  
Chứng từ về tuổi của trẻ  
Thông tin chi tiết về sức khỏe y tế của con em 
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, vui lòng truy cập 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents 
 
 

4. MẪU ĐƠN: Xin vui lòng Điền đầy đủ 
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5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Cấp lớp 1-12 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ: Tiêu Chuẩn Đánh Giá 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Xác Định Địa Điểm Ghi Danh 

Khi ghi danh cho học sinh từ cấp lớp 1 đến lớp 12 vào bất cứ thời điểm nào trong năm, gia đình 
sẽ cần điền đầy đủ mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi 
danh tốt nhất. 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH 
VÀ… 
 

Lần cuối cùng học sinh theo học một trường tại Hoa Kỳ...... 

 

Lần cuối học sinh theo học tại một trường quốc tế...... 

 

VIETNAMESE 

http://boundary.fcps.edu/boundary/
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sẽ cần điền đầy đủ mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi 
danh tốt nhất. 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH 
VÀ… 
 

Lần cuối cùng học sinh theo học một trường tại Hoa Kỳ...... 

 

Lần cuối học sinh theo học tại một trường quốc tế...... 

 

VIETNAMESE 

5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Cấp lớp 1-12 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Ghi danh ở đâu? 
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Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH? 
 

Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 

VIETNAMESE 

5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Cấp lớp 1-12 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Ghi danh ở đâu? 

Khi ghi danh cho học sinh từ cấp lớp 1 đến lớp 12 vào bất cứ thời điểm nào trong năm, gia đình 
sẽ cần điền đầy đủ mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi 
danh tốt nhất. 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH? 
 

Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 

VIETNAMESE 

5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Cấp lớp 1-12 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Ghi danh ở đâu? 

Khi ghi danh cho học sinh từ cấp lớp 1 đến lớp 12 vào bất cứ thời điểm nào trong năm, gia đình 
sẽ cần điền đầy đủ mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi 
danh tốt nhất. 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH? 
 

Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 

VIETNAMESE 

5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Cấp lớp 1-12 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Ghi danh ở đâu? 

Khi ghi danh cho học sinh từ cấp lớp 1 đến lớp 12 vào bất cứ thời điểm nào trong năm, gia đình 
sẽ cần điền đầy đủ mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi 
danh tốt nhất. 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH? 
 

Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 

VIETNAMESE 

5-BƯỚC  

Tiến Trình Ghi Danh Học 

Cấp lớp 1-12 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements 
 
 
1. ĐIỀU KIỆN CẦN HỘI ĐỦ 
Phụ Huynh và trẻ phải cư ngụ trong Quận Fairfax 

Trẻ phải ít nhất 5 tuổi vào HOẶC trước ngày 30 tháng 9 

 

2. THỂ THỨC GHI DANH: Ghi danh ở đâu? 

Khi ghi danh cho học sinh từ cấp lớp 1 đến lớp 12 vào bất cứ thời điểm nào trong năm, gia đình 
sẽ cần điền đầy đủ mẫu phiếu thăm dò ngôn ngữ nói ở nhà để có quyết định về địa điểm ghi 
danh tốt nhất. 

Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 
 
NẾU KHẢO SÁT cho thấy TIẾNG ANH  
như ngôn ngữ DUY NHẤT? 
 
 
Học Sinh sẽ ghi danh tại trường địa phương 
Xin sử dụng định vị ranh tuyến trường học của FCPS để tìm các trường nội hạt trong khu vực 
của quý vị:  
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 
 
 

Nếu KHẢO SÁT cho thấy một ngôn ngữ KHÁC với TIẾNG ANH hoặc NGOÀI TIẾNG ANH? 
 

Học sinh ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 
 
Xin sử dụng đường liên kết để tìm trung tâm gần quý vị nhất. 
Https://www.fcps.edu/node/34104 
 
 
GHI CHÚ: Vui lòng hoàn tất Bước 3 TRƯỚC KHI đến thăm trường học địa hạt hoặc Trung 
Tâm Chào Đón Ghi Danh Học Sinh. 

VIETNAMESE 

https://www.fcps.edu/node/34104


