Benjamin Banneker High School NH 21-22: Tiêu chí Quá trình tuyển sinh
Dành cho lớp 9-12
Giới thiệu về tiêu chuẩn tuyển sinh của Benjamin Banneker Academic High School: Tại Benjamin
Banneker Academic High School, chúng tôi đang tìm kiếm những người có đam mê học tập, cam kết với
cộng đồng và những người vượt qua những thách thức và những người . Chúng tôi thấy rằng các ứng
viên thành công nhất là những người thể hiện sự kiên trì thông qua thành tích trên điểm trung bình GPA
của họ.
Giới thiệu về quy trình tuyển sinh của Benjamin Banneker Academic High School:: Tại Benjamin
Banneker Academic High School, trước tiên chúng tôi đánh giá tất cả các ứng viên qua thẻ báo cáo, bài
tiểu luận và tiến cử. Không có điểm trung bình tối thiểu. Mỗi thành phần này sẽ được chấm điểm,
không có thành phần duy nhất được sử dụng làm yếu tố quyết định duy nhất về tính đủ điều kiện của
người nộp đơn cho giai đoạn tiếp theo trong quá trình tuyển sinh. Các ứng viên có điểm số cao nhất
được mời tham gia phỏng vấn.
Ứng viên được mời phải hoàn thành thành phần phỏng vấn để được xem xét đủ điều kiện. Tất cả học
sinh nhận được số điểm tối thiểu là 12 trên 15 điểm trong Phỏng vấn sẽ được coi là đủ điều kiện để
nhập học. Đối với những học sinh đạt điểm dưới 12 trong Phỏng vấn, Banneker sẽ tính tổng điểm tích
lũy dựa trên tất cả các thành phần của đơn xin học, bao gồm cả Phỏng vấn. Các học sinh có điểm số tích
lũy cao nhất cũng có thể đủ điều kiện để xác định ít nhất 300 ứng viên đủ điều kiện hàng năm. Tất cả
các học sinh đủ điều kiện đều nhận được thứ hạng bình đẳng.
Thành
phần
tuyển
sinh
Đánh giá
tiêu chí
học tập
(Điểm
trung
bình)

Tiểu luận:
Trong
đơn
MSDC

Tiến cử

Tỷ trọng
30%
(15/50
điểm) tiêu
chí ngưỡng

Ghi chú
Benjamin Banneker Academic High School đánh giá điểm (GPA) như một
phần của đánh giá thẻ báo cáo. Không yêu cầu điểm trung bình hoặc điểm
thi tối thiểu, nhưng phải nộp thẻ báo cáo để hồ sơ được xem xét nhập học.

Thông thường, học sinh thành công trong chương trình của chúng tôi có
điểm trung bình từ 2,5 trở lên trên cả hai thẻ báo cáo được xem xét. Tuy
nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng học sinh có điểm trung thực thấp
hơn đã có thể thành công với sự hỗ trợ và chiến lược phù hợp. Do việc hủy
bỏ PARCC của NH 19-20, DCPS sẽ không coi PARCC hoặc điểm thi tiêu
chuẩn hóa khác như là một phần của tuyển sinh NH21-22.
10%
Tương tự như phỏng vấn, bài luận trong đơn xin MSDC được sử dụng để
(5/50 điểm) đánh giá sự quan tâm của học sinh đối với chương trình của chúng tôi,
tiêu chí
cam kết với cộng đồng và kinh nghiệm thể hiện sự kiên trì cá nhân.
ngưỡng
Bài luận sẽ được chấm điểm, và điểm số này sẽ chiếm 10% tổng số điểm
đủ điều kiện của học sinh. Học sinh sẽ được dự kiến sẽ viết thường xuyên
trong suốt trường trung học do đó điểm số cho bài luận tập trung vào các
kỹ thuật viết bao gồm ngữ pháp và từ vựng.
60%
Benjamin Banneker Academic High School sử dụng các tiến cử để hiểu rõ
hơn về kinh nghiệm của học sinh ở trường và cung cấp bối cảnh cho kết

(30/50
điểm) tiêu
chí ngưỡng

quả học tập của họ. Các tiến cử bao gồm phần lớn các tiêu chí đánh giá
đơn xin học Banneker và được xem như là một yếu tố quan trọng để làm
quen với một học sinh và kinh nghiệm của họ.

Benjamin Banneker Academic High School yêu cầu ba tiến cử, mỗi kiến
nghị trị giá tối đa 10 điểm. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích học sinh và gia
đình theo dõi các cá nhân thay mặt họ gửi đề xuất và kiểm tra tính chính
xác của email đề xuất để đảm bảo chúng tôi có bức tranh đầy đủ nhất về
học sinh càng tốt. Tuy nhiên, học sinh sẽ không bị phạt vì các tiến cử
không đầy đủ hoặc thiếu và có thể được đánh giá để chuyển sang giai
đoạn phỏng vấn dựa trên các tiến cử có sẵn.
Các ứng viên có điểm số cao nhất trên các tiêu chí ngưỡng sẽ tiếp tục thành phần phỏng vấn của
quá trình tuyển sinh.
Phỏng
15 điếm
Benjamin Banneker Academic High School tin tưởng mạnh mẽ trong việc
vấn
(nhiều
xác định học sinh có niềm đam mê học tập, cam kết với cộng đồng và sự
nhất)
kiên trì để cạnh tranh trên toàn cầu.
Nếu được mời tham gia phỏng vấn, ứng viên phải có cha mẹ / người giám
hộ đi cùng, hoặc bởi một thành viên gia đình có quan hệ gần khác (trên 18
tuổi) hoặc nhân vật quan trọng khác (huấn luyện viên, cố vấn hoặc tư vấn)
những người thường xuyên hỗ trợ học sinh. Các ứng viên nên có kế hoạch
mang theo thẻ báo cáo học sinh cập nhật nhất của họ để thảo luận trong
Phỏng vấn.
Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các Phỏng vấn có thể
được tiến hành ảo cho NH21-22.
Tất cả các học sinh đạt từ 12 điểm trở lên trong Phỏng vấn sẽ được coi là
đủ điều kiện để nhập học. Đối với những học sinh đạt điểm dưới 12 trong
Phỏng vấn, Banneker sẽ tính tổng điểm tích lũy dựa trên tất cả các thành
phần đơn xin, bao gồm cả Phỏng vấn. Các học sinh có điểm số đơn xin tích
lũy cao nhất cũng có thể đủ điều kiện để xác định ít nhất 300 ứng viên đủ
điều kiện hàng năm. Tất cả các học sinh đủ điều kiện đều nhận được thứ
hạng bình đẳng.

Bard High School Early College DC NH 21-22: Tiêu chí Quá trình tuyển sinh
Đối với lớp: 9 và 10
Giới thiệu về Tiêu chí tuyển sinh của Bard High School Early College DC: Tại Bard High School Early
College DC, chúng tôi đang tìm kiếm các học giả thể hiện động lực, sự tò mò trí tuệ và sự phấn khích về
một thách thức học tập, và những người mong muốn đi sâu vào các khóa học đại học ở độ tuổi sớm
hơn.
Giới thiệu về Quá trình tuyển sinh của Bard High School Early College DC: Tại Bard High School Early
College, quy trình tuyển sinh của chúng tôi bao gồm một bài luận, phỏng vấn (thông qua zoom) và hai
tiến cử được gửi qua đơn đăng ký My School DC. Chúng tôi xem xét từng thành phần tuyển sinh cho mỗi
ứng viên, và tất cả các đơn xin được đánh giá trên một bài đánh giá. Không có một thành phần tuyển
sinh sẽ là yếu tố quyết định duy nhất của đủ điều kiện. Tất cả các học sinh phải hoàn thành một Phỏng
vấn và bài luận để được xem xét nhập học.
Mỗi thành phần được ghi điểm và trọng số theo biểu đồ dưới đây. Thí sinh phải đạt tổng điểm tối thiểu
là 10 trên 14 điểm để đủ điều kiện xét tuyển. Tất cả học sinh đạt từ 10 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện
nhập học và xếp thứ tự điểm số.
Thành phần tuyển
sinh
Phỏng vấn

Tỷ trọng
~36%
(5/14
điểm)

Ghi chú
Bard High School Early College DC tin tưởng mạnh mẽ vào việc
xác định học sinh có niềm đam mê trở thành một đại lý thay đổi
trong cộng đồng của họ và tình yêu học tập. Chúng tôi tìm kiếm
một học sinh có biểu cảm và thể hiện niềm vui khi học hỏi những
điều mới mẻ.
Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc
phỏng vấn sẽ được tiến hành ảo cho NH21-22.

Tiểu luận

Tiến cử

~36%
(5/14
điểm)

~29%
(4/14
điểm)

Các Phỏng vấn sẽ được chấm điểm, và điểm số này sẽ được tính
cho khoảng 36% tổng số điểm đủ điều kiện của học sinh.
Giống như Phỏng vấn, bài luận được sử dụng để đánh giá sự quan
tâm của học sinh đối với chương trình của chúng tôi, cam kết với
cộng đồng và cách học sinh thể hiện kiến thức về kỹ năng tư duy
phê phán của họ. Bài luận này sẽ được hoàn thành trong đơn xin
MSDC.
Bài luận sẽ được chấm điểm, và điểm số này sẽ được tính cho
khoảng 36% tổng số điểm đủ điều kiện của học sinh. Mặc dù học
sinh sẽ được dự kiến sẽ viết thường xuyên trong suốt trường
trung học, các tiêu chí cho bài luận không tập trung vào các kỹ
năng viết kỹ thuật như ngữ pháp và từ vựng.
Bard High School Early College DC sử dụng các đề xuất của giáo
viên để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm của học sinh ở trường và cung
cấp bối cảnh cho bài luận và phỏng vấn của họ.

Bard High School Early College yêu cầu hai tiến cử. Nếu chỉ có
một được hoàn thành bởi giáo viên được yêu cầu, chúng tôi sẽ
đánh giá học sinh dựa trên một đề nghị được gửi. Nếu không có
thư tiến cử , thì nhà trường sẽ thêm ~ 15% trọng lượng (2 điểm)
mỗi Phỏng vấn và bài luận.

Bard High School Early College DC NH21-22: Tiêu chí Quá trình tuyển sinh
Lớp liên quan: Lớp 11
Giới thiệu về Tiêu chí tuyển sinh của Bard High School Early College DC: Tại Bard High School Early
College DC, chúng tôi đang tìm kiếm các học giả thể hiện động lực, sự tò mò trí tuệ và sự phấn khích về
một thách thức học tập, và những người mong muốn đi sâu vào các khóa học đại học ở độ tuổi sớm
hơn.
Giới thiệu về Bard High College Early College DC AdmissionsProcess: Tại Bard High School Early College
DC, quy trình tuyển sinh của chúng tôi cho học sinh lớp 11 tăng bao gồm một bài luận, phỏng vấn ảo
(thông qua zoom), hai tiến cử và bảng điểm được nộp thông qua đơn xin My School DC. Chúng tôi xem
xét từng thành phần tuyển sinh cho mỗi ứng viên, và tất cả các đơn xin được đánh giá trên một bài đánh
giá. Không có một thành phần tuyển sinh sẽ là yếu tố quyết định duy nhất của đủ điều kiện. Tất cả các
học sinh phải hoàn thành một Phỏng vấn và bài luận để được xem xét nhập học.
Mỗi thành phần được ghi điểm và trọng số theo biểu đồ dưới đây. Thí sinh phải đạt tổng điểm tối thiểu
là 12/17 điểm để đủ điều kiện xét tuyển. Tất cả học sinh đạt từ 12 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện xét
tuyển và xếp thứ tự điểm số.
Thành phần tuyển
Tỷ
sinh
trọng
Đánh giá thẻ báo
~18%
cáo (bao gồm
(3/17
điểm trung bình)
điểm)

Ghi chú
Bard High School Early College DC đánh giá điểm số (GPA) như một
phần của đánh giá thẻ báo cáo. Không yêu cầu điểm trung bình tối
thiểu, nhưng phải nộp thẻ báo cáo để đơn đăng ký được xem xét nhập
học.
Chúng tôi nhận thấy rằng những học sinh thành công trong chương
trình của chúng tôi thường có điểm trung bình từ 2.0 trở lên. Tuy
nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng học sinh có điểm trung thực
thấp hơn đã có thể tìm thấy thành công với sự hỗ trợ và chiến lược
phù hợp.

Phỏng vấn

~29%
(5/17
điểm)

Bard High School Early College DC tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác
định học sinh có niềm đam mê trở thành một đại lý thay đổi trong
cộng đồng của họ và tình yêu học tập. Chúng tôi tìm kiếm một học
sinh có biểu cảm và thể hiện niềm vui khi học hỏi những điều mới mẻ.
Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng
vấn sẽ được tiến hành ảo cho NH21-22.
Các Phỏng vấn sẽ được chấm điểm, và điểm số này sẽ được tính cho
khoảng 29% tổng số điểm đủ điều kiện của học sinh.

Tiểu luận

~29%
(5/17
điểm)

Tương tự như Phỏng vấn, bài luận được sử dụng để đánh giá sự quan
tâm của học sinh đối với chương trình của chúng tôi, cam kết với cộng
đồng và thể hiện kiến thức về kỹ năng tư duy phê phán của họ. Bài
luận này sẽ được hoàn thành trong đơn xin MSDC.
Bài luận sẽ được chấm điểm, và điểm số này sẽ được tính cho khoảng
29% tổng số điểm đủ điều kiện của học sinh. Mặc dù học sinh sẽ được
dự kiến sẽ viết thường xuyên trong suốt trường trung học, các rubric
cho bài luận không tập trung vào các kỹ năng viết kỹ thuật như ngữ
pháp và từ vựng.

Tiến cử

~24%
(4/17
điểm)

Bard High School Early College DC sử dụng các đề xuất của giáo viên
để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm của học sinh ở trường và cung cấp ngữ
cảnh cho thẻ báo cáo của họ.
Bard High School Early College yêu cầu hai tiến cử. Nếu chỉ có một
được hoàn thành bởi giáo viên được yêu cầu, chúng tôi sẽ đánh giá
học sinh dựa trên một đề nghị được gửi. Nếu không có tiến cử được
gửi, sau đó nhà trường sẽ thêm ~ 15% trọng lượng (2 điểm) mỗi
Phỏng vấn và bài luận.

Columbia Heights Education Campus (CHEC) NH21-22: Tiêu chí quá trình tuyển
sinh
Đối với lớp: 9-12 (Tất cả các lớp)
Tiêu chí tuyển sinh của Columbia Heights Educational Campus: Tại Cơ sở Giáo dục Columbia Heights
(CHEC), chúng tôi đang tìm cách phát triển các học giả đa ngôn ngữ và ham tìm hiểu, những người tận
tụy với việc học tập suốt đời, có niềm đam mê đóng góp cho cộng đồng và những người đang tìm kiếm
công bằng xã hội. Chúng tôi tìm thấy những ứng viên thành công nhất là những người có tư duy phát
triển và những người theo đuổi sự xuất sắc và đổi mới liên tục.
Quy trình tuyển sinh của Columbia Heights Educational Campus: Tại Cơ sở Giáo dục Columbia Heights
(CHEC), quy trình tuyển sinh của chúng tôi bao gồm một cuộc khảo sát về mối quan tâm, hai tiến cử của
giáo viên và đánh giá thẻ báo cáo, tất cả đều phải được nộp thông qua đơn đăng ký xổ số My School DC.
Ngoài ra, học sinh tương lai phải tham gia vào một Phỏng vấn. Chúng tôi xem xét từng thành phần
tuyển sinh cho mỗi ứng viên, và tất cả các đơn xin được chấm điểm. Không có một thành phần tuyển
sinh sẽ là yếu tố quyết định duy nhất để đủ điều kiện. Tất cả học sinh phải nộp cả thẻ báo cáo học kỳ gần
nhất và thẻ báo cáo của năm trước cuối cùng của họ. Những người không nộp đơn như là một học sinh
năm thứ nhất được khuyến khích mạnh mẽ để gửi một bản sao gần đây của bảng điểm của họ để xem
xét trong việc xác định yêu cầu về thời gian tốt nghiệp. Yêu cầu tốt nghiệp cho CHEC có thể được xem
xét ở ở đây.
Dành cho học sinh lớp 8 hiện tại của Columbia Heights Education Campus
Columbia Heights Education Campus (CHEC) phục vụ học sinh sống ở vùng lân cận, trường theo quyền ở
cấp lớp 6-8 và một trường trung học chọn lọc ở lớp 9-12. Tất cả học sinh đăng ký vào lớp 8 tại CHEC
hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ vào lớp 9 sẽ được đảm bảo chấp nhận tại CHEC (lớp 9) nếu và chỉ khi họ
không phù hợp với một trường được xếp hạng cao hơn trong đơn đăng ký của họ.
Mỗi thành phần của quá trình đơn xin được chấm điểm và trọng số theo biểu đồ dưới đây. Ứng viên
phải nhận được tổng số điểm tối thiểu là 70/100 để được coi là đủ điều kiện nhập học và sẽ được xếp
hạng theo thứ tự dựa trên điểm số điểm.
Thành
phần
tuyển sinh
Đánh giá
thẻ báo
cáo
(bao gồm
điểm
trung bình
và tham
dự)

Tỷ trọng
30%

Ghi chú
CHEC xem xét điểm số và tham dự như là một phần của việc xem xét thẻ
báo cáo. Không có yêu cầu mức trung bình hoặc tỷ lệ tham dự tối thiểu,
nhưng phải nộp thẻ báo cáo để đơn đăng ký được đánh dấu là hoàn
chỉnh và được xem xét nhập học.

Thông thường, học sinh được chuẩn bị để thành công tại CHEC có điểm
trung bình 2,5 hoặc cao hơn và tỷ lệ đi học từ 90% trở lên. Các trường
hợp đặc biệt được xem xét và các gia đình có thể liên hệ với Phó Hiệu
trưởng Galván tại Edilberto.Galvan@k12.dc.gov để tìm hiểu thêm về quá
trình này.

Phỏng vấn 25%

CHEC tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác định học sinh có niềm đam mê với
học thuật, ngôn ngữ và công bằng; cam kết với cộng đồng; và những
người có thể chứng minh khả năng phục hồi và kiên trì trong việc tìm
kiếm công bằng xã hội. Trong một nỗ lực để có được một cái nhìn sâu sắc
rõ ràng về nhu cầu học tập và khả năng của học sinh, chúng tôi yêu cầu
rằng chỉ có các học sinh có tiềm năng được tham gia vào phần phỏng vấn
của quá trình xin học.
Phần Phỏng vấn sẽ được đánh giá theo các tiêu chí nội bộ được sử dụng
cho tất cả các ứng viên, với điểm phỏng vấn chiếm 25% điểm đủ điều
kiện của học sinh tiềm năng.

Khảo sát
mối quan
tâm

10% (Chỉ
để hoàn
thành)

Tiến cử

35%

Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các Phỏng vấn có
thể được tiến hành ảo cho NH21-22.
Khảo sát nhu cầu nằm trong đơn xin MSDC và chỉ được cho điểm dựa
trên việc hoàn thành. Tất cả các ứng viên phải hoàn thành thành phần
này như là một phần của đơn xổ số My School DC. Cuộc khảo sát được sử
dụng để có được cái nhìn sâu sắc về các học sinh tương lai, những gì họ
có thể hy vọng để có được từ kinh nghiệm trường học của họ, và những
gì họ có thể mang lại cho cộng đồng trường học. Ngoài ra, khảo sát mối
quan tâm sẽ giúp hỗ trợ trong việc lập kế hoạch của học sinh tương lai và
sẽ giúp xác định sự tham gia học viện học tập / vị trí.
CHEC sử dụng các tiến cử để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm của học sinh
tiềm năng ở trường và cung cấp bối cảnh cho thẻ báo cáo của họ.
CHEC yêu cầu tổng cộng hai tiến cử. Nếu chỉ có một được hoàn thành
bởi giáo viên được yêu cầu, chúng tôi sẽ đánh giá học sinh dựa trên một
đề nghị được gửi. Nếu không có đề xuất nào được gửi, nhà trường sẽ
phân phối lại điểm cho Đánh giá và Phỏng vấn Thẻ Báo cáo.
Chúng tôi khuyến khích học sinh và gia đình theo dõi các cá nhân thay
mặt họ gửi tiến cử để đảm bảo chúng tôi có bức tranh hoàn chỉnh nhất
về học sinh càng tốt.

Duke Ellington School of the Arts NH21-22: Tiêu chí quá trình tuyển sinh
Đối với lớp 9-12**
Về tiêu chí tuyển sinh của Ellington: Tại Trường Nghệ thuật Duke Ellington (DESA), chúng tôi đang tìm
kiếm các học giả có niềm đam mê nghệ thuật, cam kết với cộng đồng và thúc đẩy quyền công dân nghệ
sĩ, và những người có thể làm việc thông qua những thách thức - cân bằng một lịch trình chuẩn bị đại
học nghiêm ngặt trong khi cam kết đào tạo nghệ thuật trước khi trở thành chuyên nghiệp. Chúng tôi
thấy những ứng viên thành công nhất là những người nỗ lực trong tất cả các lớp học của họ, ngay cả khi
điểm số hoặc điểm số của họ không hoàn hảo.
Về Quy trình tuyển sinh của Ellington: Tại Trường Nghệ thuật Duke Ellington, chúng tôi yêu cầu tất cả
các ứng viên nộp một bài luận, thẻ báo cáo và ba tiến cử như một phần của đơn đăng ký ban đầu của
họ. Sau đó, chúng tôi mời tất cả các ứng viên tham gia vào một buổi thử giọng hoặc đánh giá danh mục
các khả năng. Không có điểm trung bình tối thiểu để được nhận.
Thành phần tuyển
sinh
Đánh giá thẻ báo
cáo (điểm trung
bình và chuyên
cần)

Tiểu luận: Trong
đơn xin MSDC

Tỷ
trọng
10%

10%

Ghi chú
Trường Nghệ thuật Duke Ellington đánh giá điểm số (GPA) và dữ liệu
tham dự như một phần của đánh giá thẻ báo cáo. Không có điểm
trung bình tối thiểu hoặc tham dự yêu cầu, nhưng một thẻ báo cáo
phải được nộp cho các đơn xin để được xem xét nhập học.
Học sinh nhận được điểm D hoặc F hoặc có hơn 5 lần vắng mặt trên
thẻ báo cáo / báo cáo tiến độ có thể được yêu cầu cung cấp thêm
thông tin hoặc chi tiết trong Phỏng vấn gia đình của họ.
Giống như Phỏng vấn, bài luận được sử dụng để đánh giá sự quan
tâm của học sinh đối với chương trình của chúng tôi, cam kết với cộng
đồng và kinh nghiệm thể hiện sự kiên trì cá nhân. Bài luận này được
hoàn thành thông qua đơn xin MSDC.
Lưu ý: Tùy thuộc vào bộ phận mà học sinh đang nộp đơn, họ có thể
được yêu cầu nộp thêm bài tiểu luận, viết mẫu hoặc tài liệu thông qua
đơn xin My School DC hoặc thông qua Nền tảng thử giọng ảo
(AcceptdTM Virtual Audition ) được chấp nhận, một cổng thông tin mới
sẽ được thực hiện cho tuyển sinh NH21-22. Các tài liệu bổ sung này
được đánh giá như một phần của phần đánh giá thử giọng / danh mục
các khả năng.

Tiến cử

10%

Các bài tiểu luận sẽ được xem xét bởi mỗi Bộ môn Nghệ thuật và
Nhóm Tuyển sinh. Mặc dù học sinh sẽ được dự kiến sẽ viết thường
xuyên trong suốt trường trung học, việc đánh giá các bài tiểu luận
không chỉ tập trung vào các kỹ năng viết kỹ thuật như ngữ pháp và từ
vựng.
Trường Nghệ thuật Duke Ellington sử dụng các đề xuất của giáo viên
để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm của học sinh ở trường và cung cấp bối
cảnh cho kết quả học tập của họ.

Trường Nghệ thuật Duke Ellington yêu cầu ba tiến cử. Tuy nhiên, học
sinh sẽ không bị phạt vì không có đủ các tiến cử hoặc thiếu và có thể
được đánh giá để tiếp tục dựa trên các tiến cử có sẵn.

Audition /
Portfolio Review
(Thử giọng / đánh
giá danh mục khả
năng

50%

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích học sinh và gia đình theo dõi các cá
nhân thay mặt họ gửi đề xuất và kiểm tra tính chính xác của email giới
thiệu. Vì buổi thử giọng ngay sau thời hạn nộp đơn, khi có thể, chúng
tôi khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ trước thời hạn để đảm bảo
người đề xuất của họ có đủ thời gian để hoàn thành đề xuất của họ.
Tất cả các ứng viên được mời tham gia vào một buổi thử giọng hoặc
đánh giá danh mục khả năng. Tùy thuộc vào bộ môn nghệ thuật đã
chọn, học sinh sẽ được yêu cầu nộp tài liệu bổ sung, bao gồm ảnh
chụp đầu (nếu không được nộp thông qua đơn đăng ký MY School
DC), danh mục khả năng / mẫu công việc, v.v. Một số tài liệu này
(chẳng hạn như bài viết mẫu) được gửi qua đơn xin My School DC
hoặc Nền tảng tuyển sinh ảo (AcceptdTM Virtual Admission) được chấp
nhận nhưng được đánh giá như là một phần của đánh giá thử giọng /
khả năng. Xem Thủ tục thử giọng để biết thêm thông tin.
Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các buổi thử
giọng sẽ được tổ chức ảo thông qua Nền tảng thử giọng ảo được chấp
nhận. Các gia đình nên truy cập trang web của DESA để biết thêm
thông tin.
Hướng dẫn chi tiết sẽ được gửi đến tất cả các học sinh, bao gồm
thông tin và các bước tiếp theo cho bất kỳ học sinh nào có thể cần hỗ
trợ hoặc chỗ ở để hoàn thành việc xem xét thử giọng / danh mục đầu
tư. Chúng cũng có sẵn trên trang web của DESA quanh năm.

Chỉ những học sinh vượt qua giai đoạn thử giọng và đánh giá hồ sơ mới được mời tiếp tục các
bước tiếp theo của quy trình.
Đêm trình bày của Yêu
Mục đích của đêm trình bày của Bộ môn Nghệ thuật là dành cho các
bộ môn
cầu
gia đình và học sinh đã vượt qua buổi thử giọng của họ để xem họ có
tham
đáp ứng kỳ vọng của Bộ môn phận và đặt câu hỏi về lĩnh vực học tập
gia*
đó.
Đánh giá xếp lớp
Yêu
Tại Trường Nghệ thuật Duke Ellington, chúng tôi yêu cầu tất cả học
học thuật
cầu
sinh đến học hoàn thành đánh giá xếp lớp học tập để cho phép chúng
tham
tôi biết các vị trí lớp học thích hợp cho học sinh và xác định bất kỳ hỗ
gia*
trợ cần thiết nào, nếu họ được nhận vào và ghi danh. Mặc dù đánh
giá học tập không được tính điểm đối với điều kiện nhập học của học
sinh, chúng tôi yêu cầu tất cả các ứng viên hoàn thành bước này. Kết
quả đánh giá sẽ được thảo luận trong quá trình phỏng vấn.
Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, Đánh giá Xếp
lớp Học thuật có thể được thực hiện ảo trong NH21-22.
Phỏng vấn
10%
Trường Nghệ thuật Duke Ellington tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác
định học sinh có niềm đam mê với chương trình của chúng tôi, cam
kết với cộng đồng và những người có thể chứng minh sự kiên trì.

Chúng tôi yêu cầu học sinh tham gia Phỏng vấn cùng với một thành
viên trong gia đình (phụ huynh, người giám hộ hợp pháp hoặc thành
viên gia đình gần gũi khác) hoặc nhân vật quan trọng khác (chẳng hạn
như huấn luyện viên, cố vấn hoặc tư vấn) thường xuyên hỗ trợ học
sinh.
Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các Phỏng vấn
có thể được tiến hành ảo cho NH21-22.
Đánh giá của Ủy
ban Tuyển sinh

10%

Sau khi Phỏng vấn gia đình được hoàn thành, Ủy ban Tuyển sinh (Hiệu
trưởng, Giám đốc Tuyển sinh, Giám đốc Học vụ, Giáo viên và / hoặc
Chủ nhiệm Bộ môn) sẽ xem xét tổng số đơn đăng ký và đưa ra phản
hồi cuối cùng để đưa ra quyết định đủ điều kiện cuối cùng. Học sinh
được đánh giá là cá nhân và có trọng số so với nhu cầu của các
chương trình nghệ thuật khác nhau của trường. Học sinh có điểm số
cao nhất từ mỗi bộ phận nghệ thuật sẽ được đánh dấu đủ điều kiện.

* Bắt buộc tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tham dự do xung đột khẩn cấp hoặc lập
kế hoạch, có thể sắp xếp thay đổi. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà trường.
**DESA sẽ xem xét các ứng viên vào lớp 11 và 12 miễn là họ được chuyển từ một trường nghệ thuật và
có đủ tín chỉ nghệ thuật trong một chương trình tương tự như khóa học dự định của họ.

Early College Academy at Coolidge High School NH 21-22: Tiêu chí qua trình tuyển
sinh
Đối với lớp: 9 và 10
Giới thiệu về Tiêu chí tuyển sinh của Early College Academy:
Học viện Cao đẳng Sớm tại Coolidge High School đang tìm kiếm các học giả muốn trở thành COLTS:
Cam kết đạt được mục tiêu học tập của họ và sẽ bước lên đến sự chặt chẽ và kiên trì thông qua
những thách thức.
Lạc quan về khả năng họ và đồng nghiệp có thể phát triển.
Nhà lãnh đạo những người thực hành liêm chính, trách nhiệm giải trình và duy trì các giá trị của
cộng đồng trường học của chúng tôi.
Chuyển đổi xã hội bằng cách lưu tâm đến hành động của họ và làm việc để có tác động tích cực
trên thế giới.
Giới thiệu Quy trình tuyển sinh của Học viện Cao đẳng Sớm:
Quá trình tuyển sinh của chúng tôi bao gồm việc xem xét toàn diện từng thành phần của đơn xin học thẻ báo cáo, bài luận và khuyến nghị của giáo viên. Mỗi thành phần của đơn xin được đánh giá theo biểu
đồ dưới đây. Không có một thành phần là yếu tố quyết định duy nhất của đủ điều kiện. Do sự chặt chẽ
về học thuật của chương trình, chúng tôi nhấn mạnh cao hơn vào điểm trung bình và thích nhìn thấy sự
tiến bộ đi lên của sự phát triển học tập. Chúng tôi thấy những ứng viên thành công nhất là những người
có cam kết làm việc chăm chỉ được chứng minh thêm thông qua bài luận, khuyến nghị và phỏng vấn gia
đình của họ.
Cuộc phỏng vấn gia đình là hoạt động xây dựng mối quan hệ đầu tiên của chúng tôi và cho chúng tôi cơ
hội để tìm hiểu những điều có thể không được nêu bật trong các khía cạnh khác của đơn xin học. Đối với
cuộc phỏng vấn, một thành viên trong gia đình có thể là cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc thành
viên gia đình gần gũi khác. Nó cũng có thể là một nhân vật quan trọng đối với học sinh những người
thường xuyên hỗ trợ họ như một huấn luyện viên, cố vấn hoặc tư vấn. Chúng tôi hy vọng sẽ rời khỏi
cuộc phỏng vấn với sự hiểu biết tốt hơn về học sinh là ai và làm thế nào gia đình họ sẽ hỗ trợ học tập.

Học sinh đạt 85 điểm trong số 100 điểm có thể đủ điều kiện, mặc dù con số này có thể được
điều chỉnh thấp hơn hàng năm dựa trên đánh giá toàn diện của ứng viên.

Thành
phần
tuyển sinh

Đánh giá
tiêu chí học
tập (GPA)

Tỷ
trọng

40 điểm
(40/100
điểm)

Ghi chú

ECA đánh giá điểm (GPA) như là một phần của đánh giá tiêu chí học tập.
Không yêu cầu điểm trung bình tối thiểu. Học sinh phải có thẻ báo cáo cuối
cùng của NH 2019-20 và thẻ báo cáo học kỳ đầu tiên cho NH2020-21. Một
thẻ báo cáo / bảng điểm và điểm số phải được nộp cho các đơn xin học để
được xem xét nhập học.
Điểm từ ELA, Khoa học, Toán và Khoa học Xã hội / Lịch sử được sử dụng để
tính điểm trung bình, Thông thường, học sinh thành công trong Học viện
Cao đẳng Sớm có điểm trung bình từ 3.0 trở lên.

Tiến cử

20 điểm
(20/100
điểm)

Tiểu luận:
Trong đơn
xin học
MSDC

25 điểm
(25/100
điểm)

Phỏng vấn
gia đình

15 điểm
(15/100
điểm)

Do việc hủy bỏ PARCC NH19-20, DCPS sẽ không yêu cầu điểm PARCC hoặc
điểm thi tiêu chuẩn hóa khác như là một phần của tuyển sinh NH21-22.
ECA yêu cầu 2 khuyến nghị. ECA sử dụng các tiến cử của giáo viên để cung
cấp bối cảnh cho hồ sơ học tập, mức độ nỗ lực và kinh nghiệm tổng thể
của học sinh ở trường. Chúng tôi khuyến khích học sinh và gia đình theo
dõi các cá nhân thay mặt họ gửi khuyến nghị để đảm bảo chúng tôi có bức
tranh hoàn chỉnh nhất về học sinh. Tuy nhiên, học sinh sẽ không bị phạt vì
không có hoặc thiếu thư tiến cử và có thể được đánh giá dựa trên các
khuyến nghị có sẵn.
Bài luận được sử dụng để đánh giá sự quan tâm của học sinh và trình độ
kỹ năng. Nhóm tuyển sinh sẽ xem xét bài luận để đánh giá sự quan tâm của
học sinh đối với ECA, cam kết học tập và các mục tiêu trong tương lai. Bài
luận cũng sẽ được sử dụng để đánh giá trình đô ngữ pháp, từ vựng và trình
độ viết kỹ thuật của học sinh.
ECA yêu cầu học sinh tham gia vào cuộc phỏng vấn cùng với một thành
viên trong gia đình (phụ huynh, người giám hộ hợp pháp, thành viên gia
đình gần gũi) hoặc nhân vật quan trọng khác (huấn luyện viên, cố vấn hoặc
tư vấn) những người thường xuyên hỗ trợ họ.
Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng vấn
sẽ được tiến hành ảo cho NH21-22.

McKinley Technology High School NH 21-22: Tiêu chí quá trình Tuyển sinh
Đối với lớp 9-11*
Về Tiêu chí tuyển sinh công nghệ McKinley: Trường Trung học Côngnghệ McKinley là một trường tập
trung vào STEM với ba Học viện Dự bị Đại học Quốc gia (NAF) để học sinh lựa chọn: Công nghệ thông tin,
Kỹ thuật và Công nghệ sinh học. Chúng tôi đang tìm kiếm những học giả có niềm đam mê học tập, tự
hào về cộng đồng của họ, những người có thể chấp nhận những thách thức và tìm ra giải pháp để làm
việc thông qua chúng. Chúng tôi tìm thấy những ứng viên thành công nhất là những người đóng vai trò
tích cực trong quá trình học tập, sẵn sàng thử những điều mới, tập trung vào tương lai của họ và quan
tâm đến các lĩnh vực liên quan đến STEM. Chúng tôi đang tìm kiếm các cá nhân toàn năng với cam kết
với các học giả của họ.
Về Quy trình tuyển sinh công nghệ McKinley: Trường Trung học Công nghệ McKinley trước tiên sẽ xem
xét tất cả các thẻ báo cáo và thư giới thiệu của ứng viên. Mặc dù không có yêu cầu tối thiểu, các ứng
viên thành công thường có điểm trung bình gần hoặc cao hơn điểm trung bình 3.0 và đã chứng minh
thành công trong các khóa học Toán, Khoa học và Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở. Tuy nhiên, chúng
tôi có những học sinh có điểm trung bình và điểm kiểm tra thấp hơn, những người đã có thể tìm thấy
thành công với sự hỗ trợ và chiến lược phù hợp. Do việc hủy bỏ PARCC NH19-20 , DCPS sẽ không yêu
cầu PARCC hoặc điểm thi tiêu chuẩn hóa khác như là một phần của tuyển sinh NH21-22.
Thẻ báo cáo và thư giới thiệu là tất cả các tiêu chí ngưỡng được xem xét trước tiên trong quá trình nhập
học. Các ứng viên có điểm số cao nhất dựa trên các tiêu chí này sẽ được mời tham gia vào bước tiếp
theo của quá trình tuyển sinh, phỏng vấn nhóm và buổi thi viết. Từ đó, các học sinh có điểm tích lũy
hàng đầu từ việc xem xét đơn đăng ký, phỏng vấn nhóm và điểm viết có thể được đánh dấu đủ điều kiện
nhập học và sẽ không bắt buộc phải hoàn thành cuộc phỏng vấn cá nhân. Tất cả các học sinh khác, dựa
trên điểm tích lũy của họ, có thể được yêu cầu tham gia vào một cuộc phỏng vấn cá nhân thứ hai trước
khi quyết định đủ điều kiện được thực hiện. Học sinh được mời phỏng vấn được yêu cầu tham gia
phỏng vấn để xem xét thêm.
Có tổng cộng nhiều nhất 400 điểm cho quá trình tuyển sinh. Ứng viên sau đó sẽ được xếp hạng theo thứ
tự tổng số điểm của họ để xác định đủ điều kiện của họ để chấp nhận. Đầu tiên, học sinh được xếp hạng
theo thứ tự dựa trên điểm đơn xin học tích lũy của họ, với những học sinh đủ điều kiện dựa trên việc
xem xét đơn đăng ký, phỏng vấn nhóm và bài viết chỉ đầu tiên, sau đó là học sinh được mời phỏng vấn
cá nhân, được xếp hạng trong tổng số điểm tích lũy.
Thành phần
tuyển sinh
Đánh giá đơn
xin học (Thẻ
báo cáo và
khuyến nghị)

Tỷ trọng
25%
(Phần này
là tổng
cộng 100
điểm)

Ghi chú
Trong khi McKinley Technology HS đánh giá điểm số (GPA), không có
điểm trung bình tối thiểu cần thiết.
Trong quá trình xem xét hồ sơ, điểm số được tính 60% và các khuyến
nghị được tính là 40%. Do việc hủy bỏ PARCC NH19-20 , DCPS sẽ không
thu thập PARCC hoặc điểm thi tiêu chuẩn hóa khác như là một phần
của tuyển sinh NH21-22.
Điểm trung bình chung của mỗi ứng viên được xem xét, tuy nhiên điểm
từ các lớp cốt lõi được xem xét nhiều nhất để chấp nhận.

Đơn xin học của học sinh sẽ được xếp hạng dựa trên các tiêu chí trên. Các học sinh hàng đầu sẽ
được mời tham gia phỏng vấn nhóm và làm bài thi viết của quá trình tuyển sinh.
Phỏng vấn
25% (100
Trường Trung học Công nghệ McKinley tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác
nhóm
điểm)
định học sinh có niềm đam mê với S.T.E.M., một cảm giác mạnh mẽ về
sự tò mò, cam kết với cộng đồng và thể hiện sự kiên trì. Cuộc phỏng
vấn đầu tiên sẽ là một cuộc phỏng vấn nhóm với các ứng viên khác.

Phiên viết

25% (100
điểm)

Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng
vấn có thể được tiến hành ảo cho NH21-22.
Tương tự như cuộc phỏng vấn, McKinley sử dụng buổi viết để đánh giá
sự quan tâm của học sinh đối với chương trình của chúng tôi, cam kết
với cộng đồng và kinh nghiệm thể hiện sự kiên trì cá nhân. Phiên viết
có thể được tiến hành ảo cho NH21-22.

Mặc dù mẫu được thu thập từ bài viết này không được đánh giá cụ thể
về từ vựng, ngữ pháp, v.v., chúng tôi đang tìm kiếm học sinh trả lời các
câu hỏi với các câu trả lời kỹ lưỡng để đánh giá khả năng giao tiếp
chung của học sinh thông qua văn bản.
Đơn xin học của học sinh sẽ được xếp hạng dựa trên các tiêu chí trên. Các học sinh hàng đầu hoặc là
sẽ được có đủ điều kiện chỉ dựa trên các đơn xin học tích lũy, phỏng vấn nhóm, và điểm số phiên
viết cho đến lúc đó, hoặc sẽ được mời cho phần cuối cùng của quá trình, một cuộc phỏng vấn cá
nhân.
Phỏng vấn cá
25% (100
Tương tự như cuộc phỏng vấn nhóm, cuộc phỏng vấn cá nhân là một
nhân
điểm)
cơ hội để đánh giá sự quan tâm của học sinh đối với trường chúng tôi,
thảo luận về kinh nghiệm của riêng họ, và cho phép có tương tác cá
nhân giữa học sinh với nhân viên Mckinley và / hoặc học sinh để cung
cấp phản ứng kỹ lưỡng hơn cho các câu hỏi, cũng như đặt câu hỏi và
trở nên quen thuộc với chương trình và văn hóa của McKinley.
Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng
vấn có thể được tiến hành ảo cho NH21-22.
*McKinley Technology HS sẽ xem xét các ứng viên vào lớp 11 miễn là người nộp đơn có đủ tín chỉ trong
một chương trình học tương tự để đi đúng hướng để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của trường chúng
tôi.

Phelps Architecture, Construction, and Engineering High School NH21- 22: Tiêu chí
quá trình tuyển sinh
Dành cho lớp 9-11
Về Tiêu chí tuyển sinh trung học Phelps ACE: Tại Trường Trung học Phelps ACE, chúng tôi đang tìm kiếm
các học giả là những người giải quyết vấn đề, quan tâm đến chương trình Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp
của chúng tôi và những người sẵn sàng làm việc thông qua các thách thức để tìm giải pháp. Chúng tôi
tìm thấy những ứng viên thành công nhất là những người nỗ lực trong các lớp học của họ, ngay cả khi
điểm số hoặc điểm số của họ không hoàn hảo.
Về Quy trình tuyển sinh trung học Phelps ACE: Tại Trường Trung học Phelps ACE, quy trình tuyển sinh
của chúng tôi bao gồm một bài luận, một cuộc phỏng vấn và hai khuyến nghị được gửi qua đơn đăng ký
My School DC. Chúng tôi xem xét từng thành phần tuyển sinh cho mỗi ứng viên, và tất cả các đơn xin
học được đánh giá trên một bài đánh giá. Không có một thành phần tuyển sinh sẽ là yếu tố quyết định
duy nhất của đủ điều kiện. Tất cả học sinh phải hoàn thành một cuộc phỏng vấn để được xem xét nhập
học. Do việc hủy bỏ PARCC NH19-20 , DCPS sẽ không yêu cầu PARCC hoặc điểm thi tiêu chuẩn hóa khác
như là một phần của tuyển sinh NH21-22.
Mỗi thành phần được ghi điểm và trọng số theo biểu đồ dưới đây. Thông thường, tất cả các học sinh
đạt từ 15 điểm trở lên trong bài kiểm tra sẽ đủ điều kiện, mặc dù điểm số tối thiểu này có thể được điều
chỉnh thấp hơn hàng năm dựa trên đánh giá toàn diện của mỗi ứng viên. Tất cả các ứng viên đạt điểm
trên điểm tối thiểu đều đủ điều kiện, và ứng viên được xếp hạng theo thứ tự theo điểm tích lũy của họ
Thành phần
tuyển sinh
Đánh giá tiêu chí
học tập (bao gồm
điểm trung bình
và tham dự)

Cuộc phỏng vấn

Tỷ trọng
40%
(12/30
điểm)

40%
(12/30
điểm)

Ghi chú
Phelps ACE High School đánh giá điểm (GPA) và tham dự như một
phần của đánh giá tiêu chí học tập. Không yêu cầu điểm trung bình
hoặc tỷ lệ tham dự tối thiểu, nhưng phải nộp thẻ báo cáo. Do việc
hủy bỏ PARCC NH19-20 , DCPS sẽ không yêu cầu PARCC hoặc điểm thi
tiêu chuẩn hóa khác như là một phần của tuyển sinh NH21-22.
Thông thường, những học sinh thành công trong chương trình của
chúng tôi có điểm trung bình từ 2,5 trở lên và 90% trở lên tham dự tại
chỗ, mặc dù chúng tôi có nhiều học sinh tham gia với điểm GPA thấp
hơn đã có thể tìm thấy thành công với sự hỗ trợ và chiến lược phù
hợp.
Phelps ACE High School tin tưởng mạnh mẽ trong việc xác định mối
quan tâm của học sinh đến các chương trình của chúng tôi và sẵn
sàng giải quyết vấn đề. Chúng tôi muốn tìm hiểu các học sinh tương
lai của chúng tôi và cuộc phỏng vấn là một cách hữu ích để làm điều
này.
Chúng tôi yêu cầu học sinh tham gia vào cuộc phỏng vấn cùng với một
thành viên trong gia đình (phụ huynh, người giám hộ hợp pháp hoặc
thành viên gia đình gần gũi khác) hoặc nhân vật quan trọng khác
(huấn luyện viên, cố vấn hoặc tư vấn) mà thường xuyên hỗ trợ họ.

Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng
vấn có thể được tiến hành ảo cho NH21-22.

Tiểu luận: Trong
đơn xin học
MSDC

Khuyến nghị

10%
(3/30
điểm)

10%
(3/30
điểm)

Các cuộc phỏng vấn sẽ được đánh giá trên một bài đánh giá nội bộ
được sử dụng cho tất cả các ứng viên, với điểm phỏng vấn được tính
cho 40% điểm đủ điều kiện của học sinh.
Giống như cuộc phỏng vấn, bài luận được sử dụng để đánh giá sự
quan tâm của học sinh đối với các chương trình và kỹ năng giao tiếp
bằng văn bản của chúng tôi. Bài luận này được hoàn thành như là một
phần của đơn xin học MSDC.
Bài luận sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chí đánh giá nội bộ được sử
dụng cho tất cả các ứng viên, với điểm bài luận tính cho 10% điểm đủ
điều kiện của học sinh. Mặc dù học sinh sẽ được dự kiến sẽ viết
thường xuyên trong suốt trường trung học, các tiêu chí cho bài luận
không tập trung vào các kỹ năng viết như ngữ pháp và từ vựng.
Phelps ACE High School sử dụng các đề xuất của giáo viên để hiểu rõ
hơn về kinh nghiệm của học sinh ở trường và cung cấp bối cảnh cho
thẻ báo cáo của họ.
Chúng tôi yêu cầu hai thư tiến cử. Nếu chỉ có một được hoàn thành
bởi giáo viên, chúng tôi sẽ đánh giá học sinh dựa trên một đề nghị
được gửi. Nếu không có khuyến nghị được gửi, thì nhà trường sẽ
thêm 10% Tỷ trọng cho phần phỏng vấn.

School Without Walls High School NH21-22: Tiêu chí quá trình tuyển sinh
Đối với lớp: 9 - 12 (Tất cả các lớp)
Về tiêu chí tuyển sinh của School Without Walls: Học sinh thành công tại trường trung học không có
tường là có trách nhiệm, tự tin, chủ động, đến trường hàng ngày, tập trung vào học tập, và đòi hỏi giáo
dục củahọ. Ngoài ra, học sinh thành công tại Trường Không Có Tường là độc lập, có kỹ năng quản lý thời
gian mạnh mẽ, và quan tâm đến việc trở thành một công dân toàn cầu.
Về quy trình tuyển sinh của trường không cótường: Tại trường không có tường, chúng tôi yêu cầu tất
cả các ứng viên phải đáp ứng điểm trung bình tối thiểu 3.0, dựa trên điểm số cuối cùng của họ từ năm
học trước. Đối với lớp 9, khoảng 500 học sinh hàng đầu có điểm trung bình từ 3.0 trở lên, sẽ được mời
tham gia phỏng vấn. Học sinh được mời phỏng vấn phải tham gia phỏng vấn để vượt qua quá trình này.
Các cuộc phỏng vấn cho lớp 10-12 sẽ được thực hiện dựa trên số lượng chỗ ngồi dự kiến có sẵn cho năm
học sắp tới và số lượng đơn đăng ký nhận được. Ngoài điểm phỏng vấn, học sinh sẽ nhận được điểm số
dựa trên điểm trung bình của họ. Hai điểm này được kết hợp để cung cấp cho mỗi học sinh một điểm số
đơn xin học tích lũy. Tất cả các học sinh hoàn thành cuộc phỏng vấn sẽ đủ điều kiện và được xếp hạng
theo điểm số ứng tuyển tích lũy của họ.
Mỗi thành phần của quá trình tuyển sinh được chấm điểm và trọng số theo biểu đồ dưới đây.
Thành phần
tuyển sinh
Đánh giá thẻ
báo cáo (Điểm
trung bình tối
thiểu 3.0)

Tỷ trọng
Tiêu chí
ngưỡng

Ghi chú
School Without Walls chỉ xem xét điểm số như một phần của bài đánh
giá thẻ báo cáo. Tại School Without Walls, chúng tôi yêu cầu các ứng
viên đến có điểm trung bình từ 3.0 trở lên, trên thẻ báo cáo cuối cùng
của năm học trước, để đảm bảo học sinh đến được chuẩn bị cho sự
thành công trong chương trình nghiêm ngặt của chúng tôi.
Ở lớp 9, 500 học sinh có điểm trung bình cao nhất sẽ được mời phỏng
vấn. Hơn 500 ứng viên có thể được mời phỏng vấn, trong trường hợp có
nhiều học sinh có cùng diểm GPA.

Xem tại đây để biết thêm thông tin về cách tính GPA.
Dựa trên điểm trung bình, các học sinh hàng đầu trong mỗi lớp có điểm 3.0 trở lên được mời tham gia
phỏng vấn.
Cuộc phỏng
~86%
School Without Walls tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác định học sinh có
vấn
(31/36
niềm đam mê với chương trình và cam kết của chúng tôi với cộng đồng
điểm)
và thể hiện sự kiên trì.
Các học sinh hàng đầu dựa trên điểm trung bình sẽ được mời, cùng với
phụ huynh / người giám hộ của họ, cho một cuộc phỏng vấn bảng điều
khiển. Ban giám khảo bao gồm giảng viên, nhân viên và học sinh hiện
tại. Chúng tôi yêu cầu học sinh và phụ huynh làm hết sức mình bằng
cách là chính mình!

Mộ tcuộc phỏng vấn ứng viên sẽ được đánh giá trên cùng một bọ tiêu
chí nội bộ, với điểm phỏng vấn được tính cho ~ 86% điểm số của học
sinh.

Điểm trung
bình

~14%
(5/36
điểm)

Dựa trên tình trạng sức khỏe, cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện ảo
thông qua Microsoft Teams trong NH21-22.
Tất cả các học sinh hoàn thành cuộc phỏng vấn sẽ được cung cấp thêm
điểm dựa trên điểm trung bình của họ, theo thang điểm sau:

• 3.8 trở lên – 5 điểm
• 3.5 - 3.79– 4 điểm
• 3.2 - 3.49 – 3 điểm
•

3.0 - 3.19 – 2 điểm

Điểm phỏng vấn và điểm trung bình được cộng lại với nhau để cung cấp cho mỗi học sinh một điểm
số tuyển sinh tích lũy. Tất cả các học sinh hoàn thành cuộc phỏng vấn đều đủ điều kiện và được xếp
hạng theo điểm số đơn xin học tích lũy.

