
CẬP NHẬT TIN TỨC CỦA TRƯỜNG CẤP HAI MỚI 

Hệ Trường Công Lập DC  sẽ mở ra một trường cấp Hai mới tại cùng địa điểm với trường Cấp Ba Coolidge, và sẽ khai 

giảng vào năm học 2019‐2020. Trường cấp Hai này sẽ là trường của học sinh cư ngụ trong khu vực của Phường 4 phía 

Bắc.  Sẽ bắt đầu từ cấp lớp 6 và phát triển mỗi năm cho đến khi trở thành một trường cấp 2, có toàn bộ cấp lớp từ lớp 

6 đến lớp 8 trong năm học 2021‐ 2022.   Trường của con em sẽ dần dần bớt đi mỗi năm một cấp lớp cho trường Cấp 

Hai mới, và sau đó sẽ trở thành một trường cấp Một phục vụ cho các học sinh từ lớp Dự bị Mẫu giáo đến lớp 5 trong 

năm học 2021 ‐ 2022. 

Con tôi sẽ được quyền đi học ở trường cấp Hai ở đâu? 

 

Các học sinh hiện thời đang học lớp 4 trong năm học này tương lai sẽ là học sinh lớp 6 của năm học 2019 ‐ 

2020 sẽ được quyền đi học tại trường cấp Hai mới. Các học sinh hiện thời đang học lớp 5 trong năm học này 

tương lai sẽ là học sinh lớp 8, tốt nghiệp tại trường con em trong năm học  2020 ‐ 2021. 

Cơ Sở Giáo Dục 
LaSalle ‐ Backus EC 

Trường Cấp Hai 
New North MS 

Năm Học 2020 ‐ 2021 

Trường Cấp Hai 
New North MS 

Hiện đang học lớp 4 

Năm Học 2019 ‐ 2020 

Hiện đang học lớp 3 Hiện đang học lớp 2 

Năm Học 2021 ‐ 2022 

Cơ Sở Giáo Dục 
LaSalle ‐ Backus EC 

Trường Cấp Hai 
New North MS 

Cơ Sở Giáo Dục  
LaSalle  ‐ Backus ES 

New Middle School Update (Vietnamese) 

Trường cấp Hai của con tôi sẽ chuyển dần như thế nào sang trường cấp Hai mới khai giảng? 



CẬP NHẬT TIN TỨC CỦA TRƯỜNG CẤP BA COOLIDGE 

Hệ Trường Công Lập DC hiện đang tái thiết kế trường cấp Ba Coolidge.  Trường sẽ khai giảng lại trong năm học  

2019 ‐ 2020 trong một cơ sở mới được hiện đại hóa với ba học viện sau đây cho các học sinh.  

Để biết thêm, xin liên lạc với đội kế hoạch trường học DCPS 

dcpsplanning.wordpress.com | dcps.planning@dc.gov | 202 ‐ 442 ‐ 5239 | Twitter: @DCPSPlanning 

Học sinh sẽ được cung cấp những cơ hội  gì? 

Trường Cấp Ba Coolidge hiện đang được hiện đại hóa toàn bộ cơ sở.  

 Trường được kế hoạch sẽ hoàn tất vào tháng Tám 2019.  



CẬP NHẬT TIN TỨC CỦA TRƯỜNG CẤP HAI MỚI 

Hệ Trường Công Lập DC  sẽ mở ra một trường cấp Hai mới tại cùng địa điểm với trường Cấp Ba Coolidge, và sẽ khai 

giảng vào năm học 2019‐2020. Trường cấp Hai này sẽ là trường của học sinh cư ngụ trong khu vực của Phường 4 phía 

Bắc.  Sẽ bắt đầu từ cấp lớp 6 và phát triển mỗi năm cho đến khi trở thành một trường cấp 2, có toàn bộ cấp lớp từ lớp 

6 đến lớp 8 trong năm học 2021‐ 2022.   Trường của con em sẽ dần dần bớt đi mỗi năm một cấp lớp cho trường Cấp 

Hai mới, và sau đó sẽ trở thành một trường cấp Một phục vụ cho các học sinh từ lớp Dự bị Mẫu giáo đến lớp 5 trong 

năm học 2021 ‐ 2022. 

Con tôi sẽ được quyền đi học ở trường cấp Hai ở đâu? 

 

Các học sinh hiện thời đang học lớp 4 trong năm học này tương lai sẽ là học sinh lớp 6 của năm học 2019 ‐ 

2020 sẽ được quyền đi học tại trường cấp Hai mới. Các học sinh hiện thời đang học lớp 5 trong năm học này 

tương lai sẽ là học sinh lớp 8, tốt nghiệp tại trường con em trong năm học  2020 ‐ 2021. 

Cơ Sở Giáo Dục 
Whi er EC 

Trường Cấp Hai 
New North MS 

Năm Học 2020 ‐ 2021 

Trường Cấp Hai 
New North MS 

Cơ Sở Giáo Dục  
Whi er ES 

Hiện đang học lớp 

Năm Học 2019 ‐ 2020 

Hiện đang học lớp 3 Hiện đang học lớp 2 

Năm Học 2021 ‐ 2022 

Cơ Sở Giáo Dục 
Whi er EC 

Trường Cấp Hai 
New North MS 

New Middle School Update (Vietnamese) 

Trường cấp Hai của con tôi sẽ chuyển dần như thế nào sang trường cấp Hai mới khai giảng? 



CẬP NHẬT TIN TỨC CỦA TRƯỜNG CẤP BA COOLIDGE 

Hệ Trường Công Lập DC hiện đang tái thiết kế trường cấp Ba Coolidge.  Trường sẽ khai giảng lại trong năm học  

2019 ‐ 2020 trong một cơ sở mới được hiện đại hóa với ba học viện sau đây cho các học sinh.  

Để biết thêm, xin liên lạc với đội kế hoạch trường học DCPS 

dcpsplanning.wordpress.com | dcps.planning@dc.gov | 202 ‐ 442 ‐ 5239 | Twitter: @DCPSPlanning 

Học sinh sẽ được cung cấp những cơ hội  gì? 

Trường Cấp Ba Coolidge hiện đang được hiện đại hóa toàn bộ cơ sở.  

 Trường được kế hoạch sẽ hoàn tất vào tháng Tám 2019.  



CẬP NHẬT TIN TỨC CỦA TRƯỜNG CẤP HAI MỚI 

Hệ Trường Công Lập DC  sẽ mở ra một trường cấp Hai mới tại cùng địa điểm với trường Cấp Ba Coolidge, và sẽ khai 

giảng vào năm học 2019‐2020. Trường cấp Hai này sẽ là trường của học sinh cư ngụ trong khu vực của Phường 4 phía 

Bắc.  Sẽ bắt đầu từ cấp lớp 6 và phát triển mỗi năm cho đến khi trở thành một trường cấp 2, có toàn bộ cấp lớp từ lớp 

6 đến lớp 8 trong năm học 2021‐ 2022.   Trường của con em sẽ dần dần bớt đi mỗi năm một cấp lớp cho trường Cấp 

Hai mới, và sau đó sẽ trở thành một trường cấp Một phục vụ cho các học sinh từ lớp Dự bị Mẫu giáo đến lớp 5 trong 

năm học 2021 ‐ 2022. 

Con tôi sẽ được quyền đi học ở trường cấp Hai ở đâu? 

 

Các học sinh hiện thời đang học lớp 4 trong năm học này tương lai sẽ là học sinh lớp 6 của năm học 2019 ‐ 

2020 sẽ được quyền đi học tại trường cấp Hai mới. Các học sinh hiện thời đang học lớp 5 trong năm học này 

tương lai sẽ là học sinh lớp 8, tốt nghiệp tại trường con em trong năm học  2020 ‐ 2021. 

Cơ Sở Giáo Dục Trường Cấp Hai 
New North MS 

Năm Học 2020 ‐ 2021 

Cơ Sở Giáo Dục  
Brightwood ES 

Hiện đang học lớp 

Năm Học 2019 ‐ 2020 

Hiện đang học lớp 3 Hiện đang học lớp 2 

Năm Học 2021 ‐ 2022 

Cơ Sở Giáo Dục Trường Cấp Hai 
New North MS 

Trường Cấp Hai 
New North MS 

New Middle School Update (Vietnamese) 

Trường cấp Hai của con tôi sẽ chuyển dần như thế nào sang trường cấp Hai mới khai giảng? 



CẬP NHẬT TIN TỨC CỦA TRƯỜNG CẤP BA COOLIDGE 

Hệ Trường Công Lập DC hiện đang tái thiết kế trường cấp Ba Coolidge.  Trường sẽ khai giảng lại trong năm học  

2019 ‐ 2020 trong một cơ sở mới được hiện đại hóa với ba học viện sau đây cho các học sinh.  

Để biết thêm, xin liên lạc với đội kế hoạch trường học DCPS 

dcpsplanning.wordpress.com | dcps.planning@dc.gov | 202 ‐ 442 ‐ 5239 | Twitter: @DCPSPlanning 

Học sinh sẽ được cung cấp những cơ hội  gì? 

Trường Cấp Ba Coolidge hiện đang được hiện đại hóa toàn bộ cơ sở.  

 Trường được kế hoạch sẽ hoàn tất vào tháng Tám 2019.  



CẬP NHẬT TIN TỨC CỦA TRƯỜNG CẤP HAI MỚI 

Hệ Trường Công Lập DC  sẽ mở ra một trường cấp Hai mới tại cùng địa điểm với trường Cấp Ba Coolidge, và sẽ khai 

giảng vào năm học 2019‐2020. Trường cấp Hai này sẽ là trường của học sinh cư ngụ trong khu vực của Phường 4 phía 

Bắc.  Sẽ bắt đầu từ cấp lớp 6 và phát triển mỗi năm cho đến khi trở thành một trường cấp 2, có toàn bộ cấp lớp từ lớp 

6 đến lớp 8 trong năm học 2021‐ 2022.   Trường của con em sẽ dần dần bớt đi mỗi năm một cấp lớp cho trường Cấp 

Hai mới, và sau đó sẽ trở thành một trường cấp Một phục vụ cho các học sinh từ lớp Dự bị Mẫu giáo đến lớp 5 trong 

năm học 2021 ‐ 2022. 

Con tôi sẽ được quyền đi học ở trường cấp Hai ở đâu? 

 

Các học sinh hiện thời đang học lớp 4 trong năm học này tương lai sẽ là học sinh lớp 6 của năm học 2019 ‐ 

2020 sẽ được quyền đi học tại trường cấp Hai mới. Các học sinh hiện thời đang học lớp 5 trong năm học này 

tương lai sẽ là học sinh lớp 8, tốt nghiệp tại trường con em trong năm học  2020 ‐ 2021. 

Cơ Sở Giáo Dục Trường Cấp Hai 
New North MS 

Năm Học 2020 ‐ 2021 

Trường Cấp Hai 
New North MS 

Cơ Sở Giáo Dục  
Takoma ES 

Hiện đang học lớp 

Năm Học 2019 ‐ 2020 

Hiện đang học lớp 3 Hiện đang học lớp 2 

Năm Học 2021 ‐ 2022 

Cơ Sở Giáo Dục Trường Cấp Hai 
New North MS 

New Middle School Update (Vietnamese) 

Trường cấp Hai của con tôi sẽ chuyển dần như thế nào sang trường cấp Hai mới khai giảng? 



CẬP NHẬT TIN TỨC CỦA TRƯỜNG CẤP BA COOLIDGE 

Hệ Trường Công Lập DC hiện đang tái thiết kế trường cấp Ba Coolidge.  Trường sẽ khai giảng lại trong năm học  

2019 ‐ 2020 trong một cơ sở mới được hiện đại hóa với ba học viện sau đây cho các học sinh.  

Để biết thêm, xin liên lạc với đội kế hoạch trường học DCPS 

dcpsplanning.wordpress.com | dcps.planning@dc.gov | 202 ‐ 442 ‐ 5239 | Twitter: @DCPSPlanning 

Học sinh sẽ được cung cấp những cơ hội  gì? 

Trường Cấp Ba Coolidge hiện đang được hiện đại hóa toàn bộ cơ sở.  

 Trường được kế hoạch sẽ hoàn tất vào tháng Tám 2019.  


