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Những yêu cầu xin vào học Trường Preuss UCSD là gì? 

Gồm có ba yêu cầu: 

1. Tất cả các gia đình phải đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện về thu nhập như được xác định theo quy định của 

Liên Bang.  

 Có thể tìm thấy quy định của Liên Bang trên trang 3 của đơn xin học. 

2. Phụ huynh hoặc người giám hộ KHÔNG tốt nghiệp trường cao đẳng hoặc đại học bốn năm. 

3. Học sinh phải nộp đơn xin học đã hoàn tất trước thời hạn.   

Trường Preuss chọn những học sinh nào? 

Trường Preuss xem xét mọi đơn xin học đã được nộp. Nếu một học sinh đáp ứng tất cả ba yêu cầu xin học thì học sinh đó 

sẽ được tham gia quay số và chọn ngẫu nhiên.  

Tại sao quý vị được quay số? 

Trường Preuss nhận được hàng trăm đơn xin học. Thông thường, số người nộp đơn đáp ứng tất cả ba yêu cầu nhiều hơn số 

lượng chúng tôi cần tuyển. Vì vậy, chúng tôi phải quay số để chọn học sinh ngẫu nhiên.  

Nếu tôi không sống ở La Jolla, học sinh của tôi có thể xin học Trường Preuss không? 

Có. Trường Preuss chấp nhận học sinh từ Vùng Đô Thị San Diego. Tất cả người nộp đơn hội đủ điều kiện sẽ trải qua quy 

trình xin học và quay số như nhau mà không có ưu tiên nào cho các gia đình sống ở vùng La Jolla. Tuy nhiên, việc đi lại 

không được đảm bảo cho tất cả các vùng thuộc San Diego. 

Con tôi sẽ vào lớp 10, 11, hoặc 12 vào Mùa Thu Năm 2014, con tôi vẫn có thể xin học không? 

Không. Trường Preuss chỉ chấp nhận đơn xin học của học sinh vào lớp 6, 7, 8 hoặc 9. Không có ngoại lệ nào cho chính 

sách này.  

Điều gì xảy ra nếu chúng tôi không thể tìm thấy giáo viên của học sinh từ năm trước để hoàn thành thư 

giới thiệu? 

Quý vị có thể đưa thư giới thiệu cho một giáo viên hoặc cố vấn khác từ năm học trước hoặc năm học này. 

Điều gì xảy ra nếu giáo viên hiện tại của học sinh là giáo viên năm trước? 

Nếu học sinh có cùng một giáo viên, hãy đưa thư giới thiệu thứ hai cho một giáo viên dạy hai hoặc ba năm trước hoặc gửi 

cho cố vấn tại trường học.  

Tôi làm cách nào để biết liệu giáo viên, cố vấn hoặc hiệu trưởng của học sinh của mình đã gửi thư giới 

thiệu chưa? 

Trường Preuss sẽ thông báo cho quý vị qua thư khi hoàn thành đơn xin học.  

Điều gì xảy ra nếu học sinh chưa làm bài kiểm tra STAR? 

Gửi kèm một ghi chú trong đơn xin học, nêu lý do tại sao học sinh chưa làm bài kiểm tra STAR. Nếu học sinh đã làm một 

dạng kiểm tra tương tự theo tiêu chuẩn, như bài kiểm tra Iowa, vui lòng gửi kèm bảng điểm đó.  

IEP là gì? 

Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program). Nếu quý vị chưa nghe nói về chương trình này thì 

con quý vị nhiều khả năng không có chương trình này.  

Học sinh đã có IEP; điều đó có ảnh hưởng đến cơ hội tham gia không? 

Hoàn toàn không; việc xin vào học Trường Preuss dựa trên cơ sở không chia bè phái, và không phân biệt bất kỳ học sinh 

nào dựa trên cơ sở dân tộc, nhu cầu đặc biệt, xuất xứ quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật. 

 



Điều gì xảy ra nếu tôi không nộp Thuế Thu Nhập nhưng chúng tôi nhận Phúc Lợi, CalWorks, SSI hoặc 

các hỗ trợ khác của chính phủ? 

Gửi một bản sao tất cả hồ sơ cho thấy số tiền quý vị đã nhận được do chính phủ hỗ trợ mỗi tháng trong năm 2014.  

Điều gì xảy ra nếu tôi đã nộp thuế năm 2014 nhưng hiện tại tôi đang thất nghiệp? 

Quý vị phải hoàn thành mẫu Yêu Cầu Bản Sao IRS có trên trang 13 của đơn xin học. Mức thu nhập của quý vị trước tiên sẽ 

được đánh giá dựa trên thu nhập của quý vị năm 2014. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chúng tôi cũng sẽ xem xét thu nhập 

năm 2015 của quý vị. Nếu quý vị hiện không hội đủ điều kiện nhưng sẽ hội đủ điều kiện trong tương lai gần, chúng tôi 

khuyến khích quý vị đăng ký tại thời điểm đó.  

Điều gì xảy ra nếu trẻ là con nuôi? 

Quý vị phải cung cấp hồ sơ hợp pháp cập nhật của tòa án, chứng tỏ trẻ là con nuôi và mức trợ cấp mà trẻ nhận được hàng 

tháng. Vui lòng gửi kèm một ghi chú mô tả trường hợp này. 

Học sinh hiện đã có anh trai/chị gái đang theo học trường Preuss, điều đó có đảm bảo rằng học sinh này sẽ 

được chấp nhận không? 

Không. Không có ưu tiên nào cho người nộp đơn xin học có anh trai/chị gái/anh chị họ/hàng xóm đã ghi danh tại Preuss. 

Tôi có thể fax đơn xin học của mình không? 

Không. Do đặc thù bảo mật của thông tin trên đơn xin học nên chúng tôi không chấp nhận bất kỳ đơn xin học nào qua fax. 

Quý vị phải gửi đơn xin học qua thư đến trường này hoặc nộp trực tiếp tại phòng lễ tân.  

Tôi làm cách nào để biết Trường Preuss đã nhận đơn xin học và đã hoàn thành đơn xin học của tôi? 

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông tin quan trọng qua thư báo cho quý vị biết nếu đơn xin học của quý vị đã hoàn thành 

hoặc chưa hoàn thành và thông báo cho quý vị rằng chúng tôi đã nhận được giấy tờ của quý vị. Chúng tôi cũng có thể liên 

hệ với quý vị qua điện thoại nếu chúng tôi cần thêm giấy tờ. 

Khi nào chúng tôi biết nếu học sinh được chấp nhận? 

Quyết định nhận vào học sẽ được hoàn thành vào cuối tháng Ba và thông báo sẽ được gửi qua thư về nhà vào đầu tháng Tư. 

Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định trước thời điểm đó và do vậy không thể cung cấp thông tin liên quan đến việc chấp 

nhận học sinh trước thời điểm đầu tháng Tư. 

Tôi không chắc chắn cách điền vào một số phần trong đơn xin học, tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu? 

Thử nhờ giáo viên hiện tại của học sinh trợ giúp. Nếu họ không thể trợ giúp, quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Xin Học 

theo số (858) 822-0408. 

Tôi có thể gửi một đơn chưa điền đến Văn Phòng Xin Học và nhận trợ giúp điền vào toàn bộ đơn xin học 

không? 

Do Trường Preuss nhận được số lượng đơn xin học rất lớn nên chúng tôi không thể cung cấp trợ giúp cá nhân từng bước 

trong việc hoàn thành đơn xin học. Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi về những phần cụ thể nhưng chúng tôi không thể 

hoàn thành toàn bộ đơn xin học cho quý vị.  

Chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo cho các gia đình muốn trợ giúp thêm về việc điền vào đơn xin học. Khi đã chọn ngày và địa 

điểm, chúng tôi sẽ đăng lên trang web của Trường Preuss.  

Tôi có một thắc mắc chưa được giải đáp tại đây, tôi có thể liên hệ với ai? 

Quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Xin Học theo số (858) 822-0408 thứ Hai-thứ Sáu 8:30 sáng-4:00 chiều.  

Chúng tôi có thể tìm thêm thông tin về Trường Preuss ở đâu?  

Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi tại http://preuss.ucsd.edu để biết thêm thông tin về trường của chúng tôi 

hoặc gọi điện đến Văn Phòng Xin Học theo số 858-822-0408.  

Quý vị cũng có thể tham dự hội thảo Open House vào Chủ Nhật, Ngày 7 tháng Mười Một năm 2015, 11:30 sáng-1:30 trưa.  

 

http://preuss.ucsd.edu/

