
 
 

McKendree ES Pre-K Lottery Flyer – Vietnamese  February 2023 

McKendree... 
Chương trình Thí điểm Tiền mẫu giáo của GCPS đã sẵn sàng 
cho bạn! 
Đăng ký trực tuyến cho Xổ số Pre-K 2023-24, sẽ mở từ ngày 20 tháng 
2 đến ngày 14 tháng 4. 
 

Về chương trình thí điểm GCPS Pre-K: 

Trong năm học 2023-24, các trường công lập quận Gwinnett (GCPS) sẽ 
tiếp tục chương trình Pre-K thí điểm tại tám trường tiểu học Gwinnett là 
Anderson-Livsey, Beaver Ridge, Benefield, Hopkins, Lawrenceville, 
McKendree, Nesbit và Norton. Mỗi trường thí điểm sẽ có hai lớp Pre-K phục 
vụ 16 học sinh mỗi lớp. Các gia đình sống trong tám khu vực đi học thí 
điểm này có thể cho con họ vào trong GCPS Pre-K Lottery nếu họ muốn 
con mình tham dự một trong những lớp học này. 

Những điều cần biết về chương trình thí điểm Pre-K của GCPS... 
• Một đứa trẻ phải được 4 tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 năm 2023, 

để tham dự. 

• Học sinh pre-K sẽ tham dự lớp học trong khu vực tham dự tiểu học của 
họ.(Học sinh trong khu vực McKendree sẽ đủ điều kiện tham dự chương 
trình thí điểm tại trường đó.) 

• Phương tiện đi xe buýt sẽ có sẵn trong khu vực đi học của trường. 

• Lớp Pre-K là một chương trình toàn thời gian.  Nó sẽ theo lịch GCPS và 
học sinh sẽ đi học trong giờ hoạt động cho trường. 

 
 
 
 

       
 

 

Về Xổ số Pre-K của GCPS: 
Đi tới www.gcpsk12.org/pre-k để đăng ký 
cho con bạn tham gia Xổ số Pre-K. Đăng 
ký không đảm bảo con bạn sẻ có một vị trí 
trong lớp. Tuy nhiên, nó đảm bảo rằng 
con bạn sẽ được bao gồm trong quá trình 
xổ số. 

Đơn đăng ký cho con bạn được 
đưa vào xổ số sẽ kết thúc vào ngày 
14 tháng 4 lúc 5 giờ chiều. 
Xổ số Pre-K của GCPS sẽ được tổ 
chức vào ngày 21 tháng 4. Học sinh 
sẽ được chọn ngẫu nhiên thông qua quy 
trình xổ số kỹ thuật số. Một khi 32 vị trí 
đầu tiên được lấp đầy cho hai lớp Pre-K 
tại trường McKendree, tên của những 
đứa trẻ còn lại sẽ được đưa vào danh 
sách chờ dựa trên vị trí của chúng trong 
xổ số cho trường của chúng tôi. 
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