Trường Nghệ thuật Duke Ellington NH22-23: Tiêu chí tuyển sinh
cho các lớp 9-12 **
Về Tiêu chí Tuyển sinh của Ellington: Tại Trường Nghệ thuật Duke Ellington (DESA), chúng tôi đang tìm kiếm những học giả có niềm đam mê nghệ thuật,
cam kết với cộng đồng và thúc đẩy quyền công dân của nghệ sĩ và những người có thể vượt qua thử thách - cân bằng lịch trình học dự bị đại học khắc
nghiệt trong khi cam kết đào tạo nghệ thuật trước khi trở thành chuyên nghiệp . Chúng tôi nhận thấy những người nộp đơn thành công nhất là những
người đã nỗ lực trong tất cả các lớp học của họ, ngay cả khi điểm số của họ không hoàn hảo.
Về Quy trình Nhập học 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
thư giới thiệu như một phần của đơn đăng ký ban đầu của họ. Tất cả học sinh gửi đơn đăng ký My School DC thành công đều đủ điều kiện tham gia buổi
thử giọng, và do đó phải tạo Hồ sơ Thử giọng thông qua ứng dụng Acceptd và lên lịch thử giọng của riêng họ trong Tuần Thử giọng. Không có điểm trung
bình tối thiểu cho đầu vào.
* Sự kiện này yêu cầu phải tham gia. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tham dự do tình huống khẩn cấp hoặc xung đột lịch trình, bạn có thể sắp xếp thay đổi.
Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà trường.
** DESA sẽ xem xét các ứng viên tham gia các lớp 11 – 12, miễn rằng họ được chuyển từ một trường nghệ thuật và có đủ tín chỉ nghệ thuật trong một
chương trình tương tự như khóa học họ dự định học.
Thành phần Tuyển sinh
Tỷ trọng
Đánh giá Thẻ báo cáo (Điểm 10%
trung bình và Chuyên cần)

Ghi chú
Trường Nghệ thuật Duke Ellington xem xét điểm (GPA) và dữ liệu chuyên cần như một phần của
bản đánh giá thẻ báo cáo. Không yêu cầu điểm trung bình tối thiểu hoặc điểm chuyên cần, nhưng
phải nộp thẻ báo cáo để được xét tuyển.
Học sinh nhận được điểm D hoặc điểm F hoặc có hơn 5 lần vắng mặt trong thẻ báo cáo / báo cáo
tiến độ có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc chi tiết trong cuộc phỏng vấn gia đình
của họ.
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(Các) bài luận: Trong Đơn
MSDC

10%

Giống như cuộc thử giọng, tiểu luận được sử dụng để đánh giá mức độ 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 của cá
nhân. Bài tiểu luận này được hoàn thành thông qua đơn MSDC.
Lưu ý: Tùy thuộc vào khoa mà học sinh đăng ký, họ có thể được yêu cầu nộp thêm bài luận, bài
viết hoặc tài liệu thông qua đơn My School DC hoặc thông qua AcceptdTM (Nền tảng Thử giọng trực
tuyến). Các tài liệu bổ sung này được đánh giá là một phần của phần thử giọng / danh mục xem xét
khả năng

Tiến cử

10%

Các bài luận sẽ được xem xét lần lượt bởi Bộ phận Nghệ thuật và Nhóm Tuyển sinh. Mặc dù học
sinh sẽ phải viết thường xuyên trong suốt thời gian học trung học, việc đánh giá các bài 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 đơn tiến cử của giáo viên cũ để hiểu rõ hơn về trải
nghiệm của học sinh tại trường và cung cấp bối cảnh cho kết quả học tập của các em.
Trường Nghệ thuật Duke Ellington yêu cầu ba đơn tiến cử. Các ứng viên nên cố gắng hết sức để
giáo viên của họ gửi đơn tiến cử thay mặt cho họ. Tuy nhiên, học sinh sẽ không bị phạt nếu không
đầy đủ hoặc thiếu đơn tiến cử và có thể được đánh giá để tiếp tục dựa trên đơn tiến cử có sẵn.
Chúng tôi đặc biệt khuyến khích học sinh và gia đình theo dõi các cá nhân thay mặt họ gửi các đơn
tiến cử và kiểm tra tính chính xác của các email giới thiệu. Vì các cuộc thử giọng diễn ra ngay sau
thời hạn nộp đơn, khi có thể, chúng tôi khuyến khích các ứng viên nộp hồ sơ trước thời hạn để
đảm bảo người được giới thiệu có đủ thời gian để hoàn thành các đề xuất của họ. Trường Nghệ
thuật Duke Ellington có thể gọi điện trực tiếp cho trường của ứng viên để thay mặt học sinh nhận
thông tin. Nếu thiếu các khuyến nghị vì bất kỳ lý do gì, nhà trường có thể hỏi các câu hỏi liên quan
đến kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, khả năng đa nhiệm vụ và khả năng ưu tiên của học sinh.

Đánh giá thử giọng / đánh
giá danh mục khả năng

50%

Tất cả các ứng viên nộp đơn đăng ký My School DC thành công đều đủ điều kiện tham gia buổi
thử giọng hoặc đánh giá danh mục khả năng. Tùy thuộc vào khoa đã chọn, học sinh sẽ được yêu
cầu nộp các tài liệu bổ sung, bao gồm ảnh chụp mặt toàn diện (nếu không được nộp qua ứng
dụng My School DC), hồ sơ / mẫu công việc, v.v. Những tài liệu này (chẳng hạn như mẫu viết,
danh mục khả năng, v.v.) được gửi thông qua AcceptdTM (nền tảng tuyển sinh trực tuyến) và
được đánh giá như một phần của cuộc thử giọng / đánh giá danh mục khả năng. Xem quy trình
thử giọng để biết thêm thông tin.
Dựa trên hướng dẫn về sức khỏe, các buổi thử giọng sẽ được tổ chức theo mô hình kết hợp
thông qua Nền tảng Thử giọng Acceptd với một số buổi thử giọng trực tiếp và một số buổi thử
giọng trực tuyến. Các cuộc gọi lại có thể là trực tiếp hoặc ảo. Gia đình nên vào trang web của
trường để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn chi tiết sẽ được gửi cho tất cả học sinh, bao gồm thông tin và các bước tiếp theo cho
bất kỳ học sinh nào có thể cần hỗ trợ hoặc điều chỉnh để hoàn thành bài thử giọng / đánh giá
danh mục khả năng. Chúng cũng có sẵn trên trang web của trường quanh năm.
Chỉ những học sinh vượt qua giai đoạn thử giọng và xem xét đơn đăng ký mới được mời tiếp tục sang các bước tiếp theo của quy trình.
Yêu cầu tham gia * Mục đích của đêm thuyết trình của Bộ môn Nghệ thuật là để các gia đình và học sinh đã vượt
Đêm thuyết trình của bộ
qua buổi thử giọng gặp gỡ bộ phận để xem xét các kỳ vọng cụ thể của bộ môn và đặt câu hỏi về
môn
lĩnh vực nghiên cứu đó.
Đánh giá Xếp loại Học thuật Yêu cầu tham gia * Tại Trường Nghệ thuật Duke Ellington, chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh sắp nhập học hoàn
thành bài đánh giá xếp lớp học tập để cho phép chúng tôi xếp hạng lớp học phù hợp cho học sinh
và xác định bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào, nếu các em được nhận và ghi danh. . Mặc dù đánh giá
học tập không được tính điểm cho khả năng đủ điều kiện nhập học của học sinh, chúng tôi yêu
cầu tất cả các ứng viên phải hoàn thành bước này. Kết quả đánh giá sẽ được thảo luận khi phỏng
vấn. Dựa trên hướng dẫn về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, bài Đánh giá Xếp loại Học tập có
thể được thực hiện trực truyến cho NH22-23.
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 thể hiện sự
kiên trì.
Chúng tôi yêu cầu học sinh tham gia phỏng vấn cùng với ít nhất một thành viên trong gia đình
(cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc thành viên gia đình thân thiết khác) hoặc nhân vật quan
trọng khác (chẳng hạn như huấn luyện viên, cố vấn hoặc người cố vấn) thường xuyên hỗ trợ học
sinh.
Dựa trên hướng dẫn về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng vấn có thể được thực
hiện trực tuyến cho NH22-23. DCPS vẫn cam kết theo dõi và tuân theo hướng dẫn sức khỏe.

Đánh giá của Hội đồng xét
tuyển

10%

Sau khi hoàn tất cuộc phỏng vấn gia đình, Ủy ban tuyển sinh (Hiệu trưởng,
Giám đốc đối ngoại, Trợ lý Hiệu trưởng, Trưởng khoa, Giáo viên chủ nhiệm 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 cuối
cùng xác định đủ điều kiện. Học sinh được đánh giá với tư cách cá nhân và dựa trên nhu cầu của
các khóa nghệ thuật khác nhau của trường. Những học sinh đạt điểm cao nhất từ mỗi khoa nghệ
thuật sẽ được chấm điểm đủ điều kiện.

