Early College Academy at Coolidge High School NH22-23 (Học viện cao đẳng sớm SY22-23 tại trường THPT
Coolidge: Tiêu chí tuyển sinh
Đối với lớp: 9 và 10
Về tiêu chuẩn xét tuyển sinh vào Học viện Cao đẳng sớm:
Học viện Cao đẳng Sớm tại Coolidge đang tìm kiếm các học giả muốn trở thành COLTS:
Commitment (Cam kết) đạt được mục tiêu học tập của họ và sẽ hcoj tiếp để mạnh mẽ và kiên trì vượt qua những thách thức.
Optimistic (Lạc quan) về khả năng phát triển của họ và bạn học.
Leaders (Nhà lãnh đạo) những người thực hiện tính toàn vẹn, trách nhiệm giải trình và duy trì các giá trị của cộng đồng trường học của
chúng tôi.
Transforming Society (Biến đổi xã hội) bằng cách suy ngẫm đến hành động của họ và làm việc để có tác động tích cực trên thế giới.
Về quy trình tuyển của Học viện Cao đẳng sớm:
Qui trình tuyển sinh của chúng tôi bao gồm đánh giá toàn diện từng thành phần của đơn xin học - thẻ báo cáo, bài luận và khuyến nghị của giáo
viên. Mỗi thành phần của ứng dụng được đánh giá theo biểu đồ dưới đây. Không có thành phần nào là quyết định duy nhất về tính đủ điều
kiện. Do sự nghiêm ngặt trong học tập của chương trình, chúng tôi đặt trọng tâm cao hơn vào GPA và thích thấy sự tiến bộ của sự phát triển học
thuật. Chúng tôi tìm thấy những ứng viên thành công nhất là những người có cam kết làm việc đầy thách thức được thể hiện 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 học những điều có thể không
được nhấn mạnh 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 thân thiết khác trong gia đình. Nó cũng có thể là một nhân vật quan trọng đối với học sinh 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 gia
đình họ hỗ trợ học tập như thế nào.
Những học sinh đạt 85 điểm trong tổng số 100 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 các ứng viên.
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40 điểm

ECA đánh giá điểm trung bình (GPA) như một phần của đánh giá tiêu chí học tập. Không có GPA tối
thiểu cần thiết. Học sinh phả nộp thẻ báo cáo cuối năm cho NH20-21 và thẻ báo cáo học kỳ một cho
NH21-22. Một thẻ báo cáo/ bảng điểm và điểm số phải được nộp cho các đơn xin học để được xét
tuyển.
Điểm số từ ELA, Khoa học, Toán và Khoa học Xã hội / Lịch sử được sử dụng để tính điểm trung
bình. Thông thường, những học sinh thành công trong Học viện Đại học Sớm có điểm trung bình
từ 3,0 trở lên.

Khuyến nghị

20 điểm

ECA yêu cầu 2 thư khuyến nghị. ECA sử dụng các khuyến nghị 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 đã gửi đề xuất để đảm bảo chúng tôi có bức tranh đầy đủ
nhất về học sinh. Tuy nhiên, học sinh sẽ không bị phạt vì không đầy đủ hoặc thiếu các khuyến nghị và
có thể được đánh giá dựa trên các khuyến nghị có sẵn.

Bài viết mẫu

25 điểm

Bài viết mẫu được sử dụng để đánh giá sự quan tâm và trình độ kỹ năng của học sinh. 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 viết mẫu cũng sẽ được sử dụng như một mẫu đầu tiên về ngữ pháp, từ
vựng và trình độ viết kỹ thuật của học sinh.

Phỏng vấn gia đình

15 điểm

ECA yêu cầu học sinh tham gia cuộc phỏng vấn cùng với một thành viên trong gia đình (cha mẹ, người
giám hộ hợp pháp, thành viên gia đình thân thiết) hoặc nhân vật quan trọng khác (huấn luyện viên,
cố vấn hoặc tư vấn) thường xuyên hỗ trợ họ.
Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và haonf cảnh gia đình, các cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện ảo cho
NH21-22. DCPS vẫn cam kết giám sát và tuân thủ hướng dẫn về sức khỏe.

