
Chương trình Mầm non Phổ cập (UPK) Colorado
Quy trình Chọn Trường mới cho ECE

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 2020, được Thống đốc Polis ký thành luật vào Tháng Tư 
2022. Cùng với các học khu khác của Colorado, DPS sẽ hợp tác với Sở Giáo dục Mầm non Colorado (CDEC) để 
tiếp tục mở rộng chương trình Giáo dục Mầm non bằng cách triển khai quy trình ghi danh mới dành cho Mầm 
non Phổ cập (UPK) Colorado. Thay đổi mới này sẽ cung cấp nguồn hỗ trợ học phí cho các gia đình.

Điều này có ý nghĩa gì đối với học sinh DPS?
● UPK Colorado bảo đảm rằng mọi trẻ em, trong năm trước khi đủ điều kiện theo học mẫu giáo, đều hội đủ 

điều kiện cho chương trình mầm non tự chọn nửa ngày (tối thiểu 15 giờ mỗi tuần), do tiểu bang tài trợ, 
bắt đầu từ năm học 2023-24 nếu các em hoàn tất đơn UPK Colorado và theo học tại một chương trình/
trường học có tham gia UPK trong vai trò là một nhà cung cấp dịch vụ (như DPS).

● Trẻ bốn tuổi với các yếu tố đủ tiêu chuẩn sẽ đủ điều kiện nhận thêm giờ học chương trình mầm non miễn phí.
● Trẻ ba tuổi với các yếu tố đủ tiêu chuẩn ít nhất sẽ đủ điều kiện  cho chương trình mầm non bán thời gian (10 

giờ mỗi tuần).

Điều này có ý nghĩa gì đối với các chương trình Giáo dục Mầm non (ECE) của DPS?
● Các chương trình ECE của DPS giờ đây sẽ có thể phục vụ 20 học sinh trong mỗi lớp học, thay vì chỉ giới 

hạn 16 học sinh như trước đây.
● Điều này không có nghĩa là tất cả các lớp học sẽ có 20 học sinh, tuy nhiên chương trình này sẽ cho phép linh 

hoạt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Các Ngày Quan Trọng
● Thứ Sáu, ngày 13 Tháng Một – Thứ Ba, ngày 14 Tháng Hai vào lúc 4:00 chiều– Các gia đình 

học sinh ECE phải hoàn tất đơn Chọn Trường (SchoolChoice) của DPS.
● Thứ Ba, ngày 17 Tháng Một – Thứ Ba, ngày 14 Tháng Hai vào lúc 4:00 chiều– Các gia đình học 

sinh ECE phải hoàn tất mẫu đơn UPK Colorado.
● Các gia đình phải hoàn tất cả hai mẫu đơn để đăng ký vào chương trình ECE của DPS. Bấm vào 

đây để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục nộp đơn.
● Chúng tôi khuyến khích tất cả các gia đình nộp đơn sớm để có thể tìm hiểu tốt nhất về quy trình 

mới này. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về chương trình UPK mới của Colorado.

https://dps.schoolmint.net/
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://docs.google.com/document/d/1_o54O2wPX-ReqjKMyt0XpCnMn6gmCYNGYOudABX4C6c/edit
https://docs.google.com/document/d/1_o54O2wPX-ReqjKMyt0XpCnMn6gmCYNGYOudABX4C6c/edit
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://www.colorado.gov/governor/news/6621-state-finalizes-plan-new-department-early-childhood-lays-foundation-universal-preschool%23:~:text=Voluntary,%2520Universal%2520Preschool&text=Under%2520the%2520program,%2520by%2520July,to%2520the%2520child%2520entering%2520kindergarten
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool/qualifying-factors
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool/qualifying-factors


Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
Chúng tôi cam kết chia sẻ thông tin với các bên có lợi ích liên quan ngay khi biết tin. Vui lòng tiếp tục theo dõi trang 
web của chương trình Mầm non Phổ cập (UPK) Colorado và trang đích UPK của DPS để biết thông tin cập nhật nhất. 
Ngoài ra, vui lòng tham khảo các nguồn trợ giúp sau:

● FAQ (Các Thắc mắc Thường gặp)
● Thư gửi các Gia đình
● Nếu các gia đình có thắc mắc, vui lòng liên lạc với Sở Giáo dục Mầm non Colorado theo số (800) 799 5876, 

cdec_communications@state.co.us

Quy trình nộp đơn cho các gia đình là gì?
Bấm vào đây để xem thư tóm tắt quy trình này cho các gia đình.

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

https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
https://earlyeducation.dpsk12.org/dps-ece-choice-faqs/
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
mailto:cdec_communications@state.co.us
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
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