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Quý vị nhận được thư giải thích này vì trường trong khu vực của quý vị  

có quá đông học sinh thuộc cấp lớp của con em quý vị 
 
 
 
 

 

VẤN ĐỀ GÌ? 

Một số trường trong Khu Học Chánh Houston đang có số dân khu vực gia tăng, đưa đến tình trạng học sinh trong 

lớp đông hơn số học sinh tối đa được tiểu bang cho phép là 22 người. 
 

KHU HỌC CHÁNH LÀM GÌ? 

Khu học chánh đang có một số biện pháp để giải quyết thách đố này. Chúng tôi cung cấp cho một số trường các chỗ học 

tạm thời, một số trường được chúng tôi trang bị và đưa nhân viên vào một số lớp khác nữa để trường có thể tạm chứa số 

học sinh quá đông mà trong trường không còn chỗ để nới rộng, và chúng tôi đang giới hạn số học sinh thuyên chuyển 

(từ ngoài khu vực) đến những trường đã quá đông học sinh. Về dài hạn, chúng tôi đang duyệt lại những lựa chọn cho 

các trường mới xây. 
 

MỖI TRƯỜNG ĐANG ĐỐI PHÓ VỚI VẤN ĐỀ NÀY NHƯ THẾ NÀO? 

Tất cả các trường tiểu học trong khu vực dùng cùng một hệ thống. Những học sinh trong khu vực, và hầu hết các học sinh 

thuyên chuyển, được tự động tái ghi danh. Các học sinh mới đối với khu vực thì sẽ được ghi danh nếu trường còn chỗ 

trống. Tuy nhiên, nếu con em quý vị được thêm vào làm cho số học sinh trong lớp đông hơn 22, con em quý vị sẽ được 

đưa vào danh sách chờ đợi của trường. 
 

KHI NÀO TÔI BIẾT CÓ CHỖ CHO CON TÔI? 

Trước ngày khai giảng, nếu trường biết là có các học sinh đã ghi danh trước nhưng không đi học trở lại, có thể họ sẽ liên lạc 

với quý vị. Vào ngày khai giảng, phụ huynh phải đến trường. Nếu trường còn chỗ trống vì học sinh đã ghi danh trước không 

trở lại, họ sẽ cho ghi danh học sinh từ danh sách chờ đợi, theo thứ tự đăng ký. 
 

ĐIỀU GÌ XẢY RA CHO CON TÔI NẾU KHÔNG CÓ CHỖ? 

Những học sinh nào không có chỗ thì sẽ được cung cấp một chỗ ở trường gần đó và sẽ được cung cấp phương tiện di 

chuyển, nếu hội đủ các điều kiện của học khu. Vì HISD là một học khu nhiều lựa chọn, quý vị luôn luôn được tùy ý chọn 

một chỗ ở bất cứ trường nào trong khu học chánh mà còn chỗ trống. Nếu quý vị tìm thấy một trường còn chỗ và trường 

này có thể nhận con em của quý vị, trường đó sẽ tiến hành giấy tờ cần thiết. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


