
 
 
Kính chào phụ huynh và gia đình: 
 
Nhà trường chúng tôi cảm tạ tất cả phụ huynh và gia đình đã chịu đựng những khó khăn và những uyển 
chuyển trong năm vừa qua. Để cho nhà trường duy trì lịch trình thời gian, năm học tới 2021-2022, đăng 
ký đi học sẽ bằng điện tử. Mục tiêu chung của chúng tôi là để phục vụ tất cả học sinh mặt dù trong một 
năm học gian nan. 
 
Đăng ký đi học là thời gian cho học sinh chọn lựa những môn học mà họ quan tâm và thích hợp cho năm 
học tới. Khi quá trình những yêu cầu của học sinh, hệ thống chọn lựa lớp sẽ ưu tiên cho học sinh (lớp 12) 
sắp tốt nghiệp. Hệ thống chọn lựa lớp sẽ sắp đặc theo thứ tự cho nhũng yêu cầu sau đó dựa vào ngày 
đăng. Xin vui lòng theo hướng dẫn dưới đây để giúp cho học sinh gia đình đăng ký những môn học cho 
năm 2021-2022. 
 
Những học sinh mới, lớp 9, cho trường Chief Sealth International High School cũng phải lên mạng để yêu cầu 
và đăng ký lớp học cho năm học 2021-2022. Dựa vào những môn học của lớp 8, hệ thống đăng ký sẽ tự động 
ghi danh một năm học cho tất cả học sinh vào những môn theo sau: nghệ thuật ngôn ngữ, toán, khoa học xã hội 
và khoa học. Vì thế, trên mạng học sinh sẽ được chọn lựa hai điểm cuối cùng mà thôi. 
 
Một vài điểm quan trọng nên xem xét: 
 

• Một căn bản video và PowerPoint sẽ hướng dẫn học sinh và gia đình về hệ thống đăng ký lớp học ở 
trường học Chief Sealth trang mạng. 

• Học sinh muốn ghi danh cho chương trình Full IB bắt đầu từ lớp 11, thì nên lấy lớp ngôn ngữ quốc tế 
khi trong lớp 9. 

• Học sinh đang trong chương trình giáo dục cá nhân (IEP) hoặc là người học ngôn ngữ tiếng anh (ELL) 
cũng phải đăng ký lớp học trên mạng, và người quản lý hồ sơ hoặc là thầy/cô giáo của người học ngôn 
ngữ tiếng anh sẽ tham khảo ý kiến với trường trung học phổ thông để xấp sếp lớp học. 

• Tiết học số (0) không buổi sáng để giúp cho học sinh tăng thêm điểm và lớp học cho tốt nghiệp, nhưng 
không bắt buộc trong năm học 2021-2022. 

• Học sinh mới vào lớp 9 có muốn tham dự với chương trình ngôn ngữ Tây Ban Nha đôi (Spanish 
Immersion Program) phải đăng ký học lớp AP Spanish 5, cho hai điểm học cuối cùng. 

• Thời gian của hệ thống chọn lựa lớp học sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 3 tháng 5 năm 2021, cho đến 10 
đêm ngày 10 tháng 5 năm 2021. 

 
Nếu học sinh và gia đình có cần hỏi gì hoặc có gì quan tâm, xin liên lạc: 
 
Họ A đến Er & Running Start 
Chelsey Thomas, MA,  
Cố Vấn Học Đường, 
cathomas1@seattleschools.org 

Họ Es đến Nf,  
Sam Labi, MA, 
Cố Vấn Học Đường, 
slabi@seattleschools.org 

Họ Ng đến Z,  
Daniel I Rosen, Ms,  
Cố Vấn Học Đường, 
dỉosen@seattleschools.org 
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