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DPS sẽ hợp tác với Sở Giáo dục Mầm non (“CDEC”) để tiếp tục mở rộng chương trình Giáo dục Mầm non cho nhiều học sinh và gia 
đình hơn.

Mầm non, còn gọi là Giáo dục Mầm non, hay ECE, giúp trẻ nhỏ phát triển về mặt nhận thức, giao tiếp xã hội và cảm xúc. Nền tảng 
vững chắc này giúp các em sẵn sàng bước vào cấp tiểu học thành công và tiếp tục niềm vui học tập.

Thủ tục Chọn Trường (SchoolChoice) cho các gia đình ECE sẽ khác nhiều so với những năm trước do các cử tri Colorado đã bỏ 
phiếu thông qua Dự luật EE trong năm 2022, được Thống đốc Polis ký thành luật vào Tháng Tư 2022. Theo chương trình mới của 
tiểu bang, Mầm non Phổ cập (UPK) Colorado, các gia đình sẽ tuân theo quy trình rút thăm và nộp đơn đăng ký mới của CDEC để 
sắp xếp con mình vào chương trình mầm non tự chọn chất lượng tại hơn 80 trường học ở DPS hoặc thông qua các nhà cung cấp 
dịch vụ tư nhân. Có rất nhiều điều chưa biết, vì vậy các gia đình nên nộp đơn sớm để tìm hiểu tốt nhất về quy trình mới này.

Vui lòng thực hiện các bước sau đây để nộp đơn vào chương trình ECE của DPS:

ECE3:
1) Nộp đơn trên trang web Chọn Trường của DPS tại 

https://dps.schoolmint.net/ từ Ngày 13 tháng Một 
đến Ngày 14 tháng Hai (đóng vào lúc 4 giờ). Chọn 
tối đa 12 chương trình mà quý vị muốn nộp đơn 
đăng ký.

2) Nộp đơn trên trang web UPK từ Ngày 17 tháng 
Một đến Ngày 15 tháng Hai để biết liệu quý vị có 
đủ điều kiện được tài trợ thêm.

ECE4:
1) Nộp đơn trên trang web Chọn Trường của DPS 

tại https://dps.schoolmint.net/ từ Ngày 13 tháng 
Một đến Ngày 14 tháng Hai (đóng vào lúc 4 giờ 
chiều). Quý vị sẽ không chọn trường tại đây - các 
lựa chọn trường học của quý vị sẽ không được 
lưu lại trừ khi quý vị hoàn thành bước kế tiếp.

2) Nộp đơn trên trang web UPK từ Ngày 17 tháng 
Một đến Ngày 15 tháng Hai để chọn các trường 
mà quý vị muốn nộp đơn đăng ký.

Vui lòng lưu ý, thủ tục mới do tiểu bang tiến hành sẽ không có danh sách chờ cho các đơn đăng ký ECE4, không như hệ thống rút 
thăm ECE của DPS. Là một cơ quan thuộc tiểu bang, chúng tôi phải chấp hành chương trình mới của CDEC, và tuân theo các quy 
định hướng dẫn ở cấp tiểu bang.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về chương trình Mầm non Phổ cập (UPK) Colorado đầu tiên của tiểu bang trên https://
cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị khi có thêm thông tin chi tiết mới và 
rất mong được bắt đầu hành trình giáo dục của con quý vị tại DPS.  Nếu quý vị có thắc mắc trong quá trình nộp đơn mới 
này, vui lòng liên lạc CDEC theo số (800) 799 5876.

Trân trọng, 

Priscilla Hopkins
Ban Giáo dục Sơ cấp
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