Câu hỏi thường gặp về Sinh đôi và Sinh nhiều con
Nếu việc phân bổ các cặp song sinh, sinh ba hoặc sinh nhiều con vào cùng một cấp học và chương trình, thì
mỗi đăng ký nhập học phải chỉ ra cùng lựa chọn trường và chương trình theo cùng một thứ tự.
Phụ huynh/người giám hộ phải trả lời “YES” một câu hỏi trong phần 6 của mẫu đơn cho biết rằng cặp
song sinh nên được phân bổ cùng nhau.
Quá trình phân bổ học sinh sẽ tìm cách phân bổ học sinh vào cùng trường nếu có chỗ trống.
Nếu việc phân bổ không thể được cung cấp cho một trong những trường được yêu cầu, thì học sinh sẽ được
chỉ định cùng nhau vào trường gần nhà nhất với số chỗ trống cho phép.
Nếu quý vị không cho biết rằng bạn muốn cặp song sinh của mình được chỉ định cùng nhau, thì chúng sẽ được coi
là từng học sinh trong suốt quá trình phân bổ. Nếu chúng bị tách ra và một phụ huynh nộp đơn xin sửa đổi, thì một
cặp sinh đôi sẽ nhận được ưu tiên anh chị em vào trường trong các giai đoạn phân bổ tiếp theo cho bất kỳ chỗ
trống nào.
Điều gì xảy ra nếu tôi đánh dấu vào ô “Yes” trên đơn nộp đăng ký để cặp song sinh của tôi được phân bổ
cùng nhau?
Nếu bạn đánh dấu vào ô “yes”, chỉ ra rằng bạn muốn cặp song sinh của mình được chỉ định cùng nhau, thì quá
trình phân công học sinh sẽ coi các em ban đầu là những học sinh riêng lẻ trong quá trình được vi tính hóa. Khi
một học sinh trong cặp sinh đôi nhận được một sự phân bổ dự kiến, học sinh còn lại sẽ được liên kết với anh chị
em và quá trình sẽ tìm cách ghép anh chị em đó cho trường nếu số chỗ trống cho phép. Nếu không có chỗ cho
sinh học sinh thứ hai trong cặp sinh đôi, thì cả hai sẽ không được chỉ định. Nếu không có học sinh nào trong cặp
sinh đôi nhận được sự phân bổ cho bất kỳ trường lựa chọn nào, thì cả hai anh em sinh đôi sẽ được chỉ định vào
trường gần nhà nhất với hai chỗ trống.
Điều gì xảy ra nếu tôi không đánh dấu vào ô “Yes” trên đơn nộp đăng ký để cặp song sinh của tôi được
phân bổ cùng nhau?
Nếu bạn đánh dấu vào ô “yes”, chỉ ra rằng bạn muốn cặp song sinh của mình được chỉ định cùng nhau, thì quá
trình phân công học sinh sẽ coi các em ban đầu là những học sinh riêng lẻ trong toàn bộ quá trình. Sẽ có khả
năng các em có thể bị tách ra trong quá trình này.
Tôi có chọn lựa nào nếu cặp song sinh bị tách ra?
Phụ huynh có thể gửi mẫu đơn đăng ký sửa đổi cho Thời gian phân bổ tháng 5 hoặc tháng 8 để một cặp sinh
đôi tham gia học cùng nhau. Cặp sinh đôi sẽ nhận được ưu tiên anh chị em trong quá trình phân bổ để tham
gia cùng anh chị em của các em cho bất kỳ đợt mở phân bổ nào trong tương lai. Việc chỉ định anh chị em là
ưu tiên cao hơn sau khi kháng cáo, nhưng chỉ có thể được cung cấp nếu có chỗ trống tại trường và chương
trình. Không thể có một sự đảm bảo rằng sẽ có những chỗ trống dành cho anh chị em.
Tôi muốn cặp song sinh của mình được phân bổ cùng nhau, nhưng tôi lo lắng về việc bị phân bổ vào
một trường lựa chọn thấp hơn, lựa chọn của tôi là gì?
Cha mẹ của cặp song sinh và nhiều con phải đưa ra quyết định về cách họ muốn phân công cặp song sinh. Liên
kết chúng lại với nhau sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ được phân bổ cùng nhau, nhưng sự đánh đổi sẽ là cả hai có
thể được phân bổ vào một trường lựa chọn thấp hơn hoặc trường không nằm trong lựa chọn.
Phân bổ cặp song sinh tách biệt nhau trong quá trình có thể dẫn đến kết quả, nhưng không đảm bảo rằng, một hay
học sinh kia trong cặp song sinh nhận một đề nghị vào một trường chọn lựa cao hơn.
Cặp song sinh của tôi đang học cấp lớp không chuyển tiếp (không phải K, 6 hoặc 9) nhưng tôi
muốn chuyển cả hai sang trường khác. Những lựa chọn của tôi là gì?
Đăng ký và nhận phân bổ vào trường và chương trình ở một lớp không chuyển tiếp chỉ giới hạn ở số chỗ có sẵn
vì học sinh hiện đang theo học dự kiến sẽ chuyển lên lớp tiếp theo.
Chúng tôi khuyến khích phụ huynh của các cặp song sinh muốn chuyển sang trường hoặc chương trình khác,
hãy đánh dấu vào ô “có” trên đơn đăng ký nhập học để cặp song sinh sẽ chỉ chuyển nếu có sẵn hai chỗ. Mặt
khác, có nguy cơ một người sinh đôi có thể được chỉ định còn người kia thì không. Khi một cặp sinh đôi nhận
được phân bổ mới, các em sẽ từ bỏ việc phân bổ cũ và có thể không có cơ hội quay lại.

