
 

 

                                                                                           

NH22-23 Cơ sở Giáo Dục Columbia Heights (CHEC): Tiêu chí tuyển sinh  
Cho các lớp: 9-12 

  

Tiêu chí tuyển sinh của Cơ sở Giáo dục Columbia Heights: Tại Cơ sở Giáo dục Columbia Heights (CHEC), chúng tôi đang tìm và phát triển những 
học giả đa ngôn ngữ và có trí tuệ, những người cống hiến cho việc học tập suốt đời, có niềm đam mê đóng góp cho cộng đồng và đang tìm kiếm 

công bằng xã hội. Chúng tôi nhận thấy những ứng viên thành công nhất là những người có tư duy phát triển và không ngừng theo đuổi sự xuất 

sắc và đổi mới.   

  

Quy trình Tuyển sinh của Cơ sở Giáo dục Columbia Heights: Tại Cơ sở Giáo dục Columbia Heights (CHEC), quy trình tuyển sinh của chúng tôi bao 

gồm khảo sát sở thích, hai đơn tiến cử của giáo viên và một bản đánh giá thẻ báo cáo học sinh; tất cả đều phải được nộp thông qua đơn đăng ký 
rút thăm My School DC. Ngoài ra, học sinh tương lai được yêu cầu tham gia một cuộc phỏng vấn. Chúng tôi xem xét từng thành phần tuyển sinh 

cho mọi ứng viên và tất cả các đơn đăng ký đều được tính điểm. Không có thành phần tuyển sinh nào sẽ là yếu tố quyết định duy nhất về tính đủ 

điều kiện. Tất cả học sinh được yêu cầu nộp cả thẻ báo cáo gần đây nhất và thẻ báo cáo cuối kỳ năm ngoái của họ. Những người không đăng ký 

là học sinh năm nhất được khuyến khích nộp một bản sao bảng điểm gần đây của họ để được xem xét nhằm quyết tâm đáp ứng tốt nghiệp đúng 

hạn. Yêu cầu tốt nghiệp cho CHEC có thể được xem xét tại đây.    

  

Đối với học sinh lớp 8 hiện tại của Cơ sở Giáo dục Columbia Heights  

Cơ sở Giáo dục Columbia Heights (CHEC) cung cấp cả trường trung học cơ sở lân cận và theo quyền lợi từ lớp 6-8 và trường trung học phổ thông 

chọn lọc ở lớp 9-12. Tất cả các học sinh hoàn tất 8 lớp tại CHEC có quyền ghi danh vào lớp 9 CHEC mà không cần nộp đơn xin học của My School 

DC. 

 

Mỗi thành phần của quá trình nộp đơn được cho điểm và tính trọng số theo bảng bên dưới. Tất cả các ứng viên nhận được tổng điểm tối thiểu là 

70/100 sẽ được coi là đủ điều kiện nhập học, và dựa trên nhu cầu và tình trạng số lượng học sinh, những học sinh bổ sung có điểm tích lũy dưới 
70 cũng có thể được coi là đủ điều kiện nhập học. Tất cả học sinh sẽ được xếp hạng theo thứ tự dựa trên số điểm ghi được, và tất cả học sinh 

nhận được bằng hoặc cao hơn số điểm đủ điều kiện tối thiểu sẽ đủ điều kiện. 

 

 

  

  

https://checdc.org/files/CHEC-Course-Catalog.pdf
https://checdc.org/files/CHEC-Course-Catalog.pdf


 

 

                                                                                           

Thành phần Tuyển sinh  Trọng số Ghi chú  

Đánh giá Học (bao gồm 

điểm trung bình và điểm 

chuyên cần)  

30%  CHEC xem xét điểm và sự chuyên cần như một phần của bài đánh giá thẻ báo cáo. Không yêu cầu 
mức trung bình hoặc tỷ lệ chuyên cần 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, những học sinh đã chuẩn bị để thành công tại CHEC có điểm trung bình 2,5 trở 
lên và tỷ lệ chuyên cần 90% trở lên. 

 Phỏng vấn   25%  CHEC tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác định học sinh có niềm đam mê học thuật, ngôn ngữ và 

công bằng; cam kết với cộng đồng; và là người có thể thể hiện sự kiên cường và bền bỉ trong 

suốt hành trình tìm kiếm công bằng xã hội. Để hiểu rõ hơn về nhu cầu và khả năng học tập của 

học sinh, chúng tôi yêu cầu chỉ những học sinh tương lai tham gia vào phần phỏng vấn của quy 

trình đăng ký.  

  

Các cuộc phỏng vấn sẽ được đánh giá dựa trên bảng đánh giá nội bộ được sử dụng cho tất cả các 
ứng viên, với điểm phỏng vấn chiếm 25% điểm đủ điều kiện của một học sinh tương lai.    
  

Dựa trên hướng dẫn về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện 

trên mạng đối với NH21-22. DCPS vẫn cam kết theo dõi và tuân theo hướng dẫn sức khỏe. 

Khảo sát sở thích  15% (Chỉ dành 

cho hoàn thành)  

Các khảo sát sở thích có trong các đơn MSDC và chỉ được chấm điểm dựa trên việc hoàn thành. 
Tất cả các ứng viên phải hoàn thành thành phần này như một phần của đơn đăng ký rút thăm 
My School DC. Các cuộc khảo sát được sử dụng để có được cái nhìn sâu sắc về học sinh tương 
lai, những gì họ có thể hy vọng nhận được từ trải nghiệm ở trường và những gì họ có thể mang 
lại cho cộng đồng nhà trường. Ngoài ra, các cuộc khảo sát sở thích sẽ giúp hỗ trợ trong việc sắp 
xếp lịch trình của học sinh tương lai và sẽ giúp xác định việc tham / xếp hạng trong khóa học học 
tập ở học viện. 



 

 

                                                                                           

Tiến cử 30%  CHEC sử dụng các  đơn tiến cử để hiểu rõ hơn trải nghiệm của học sinh tương lai ở trường và 
cung cấp bối cảnh cho thẻ báo cáo của họ.    
  

CHEC yêu cầu tổng cộng hai đơn tiến cử. Nếu chỉ một bài được hoàn thành bởi giáo viên được 
yêu cầu, chúng tôi sẽ đánh giá học sinh dựa trên bản tiến cử được gửi. Nếu không có đơn tiến cử 
nào được nộp, thì trường sẽ phân phối lại điểm vào bản đánh giá thẻ báo cáo và Phỏng vấn.  
  

Chúng tôi đặc biệt 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 toàn diện nhất về học sinh.  

 


