Trường THPT School Without Walls NH22-23: Tiêu chí tuyển sinh
Cho các lớp: 9-12
Về Tiêu chí Tuyển sinh của School Without Walls: Học sinh thành công tại Trường THPT SWW là học sinh có trách nhiệm, tự tin, chủ động, đến
trường hàng ngày, tập trung vào học tập và yêu cầu giáo dục của họ. Ngoài ra, những học sinh thành công tại School Without Walls đều độc lập,
có kỹ năng quản lý thời gian vững vàng và quan tâm đến việc trở thành một công dân toàn cầu.
Giới thiệu về Quy trình Tuyển sinh của School Without Walls: Tại School Without Walls, chúng tôi yêu cầu tất cả các ứng viên phải đạt điểm
trung bình tối thiểu 3.0, dựa trên điểm tổng kết của họ từ năm học trước. Về lớp 9, các học sinh hàng đầu với điểm trung bình cao nhất trên
thang điểm 4,0 (3.0 là yêu cầu tối thiểu) sẽ được mời tham gia vào một cuộc phỏng vấn. Học sinh được mời phỏng vấn phải tham gia phỏng vấn
để vượt qua quá trình này. Các cuộc phỏng vấn cho các lớp 10-12 sẽ được tiến hành dựa trên số lượng chỗ ngồi có sẵn dự kiến cho năm học sắp
tới và số lượng các đơn đăng ký nhận được. Ngoài điểm phỏng vấn, học sinh nhận được điểm dựa trên điểm trung bình. Hai điểm này được kết
hợp để cung cấp cho mỗi học sinh điểm ứng tuyển tích lũy. Tất cả học sinh hoàn thành cuộc phỏng vấn sẽ đủ điều kiện và được xếp hạng theo
điểm ứng tuyển tích lũy của họ.
Mỗi thành phần của quá trình tuyển sinh được cho điểm và có tỷ trọng theo biểu đồ dưới đây.
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School Without Walls đánh giá điểm chỉ là một phần của việc xem xét thẻ báo cáo. Tại School Without
Walls, chúng tôi yêu cầu các ứng viên nhập học phải có điểm trung bình từ 3.0 trở lên trong học bạ cuối
năm học trước, để đảm bảo học sinh sắp đến được chuẩn bị cho sự thành công trong chương trình
nghiêm ngặt của chúng tôi.
Đối với lớp 9 ,các học sinh hàng đầu với điểm trung bình cao nhất sẽ được mời đến phỏng vấn.
Xem tại đây để biết thêm thông tin về cách tính điểm trung bình.

Dựa trên điểm trung bình, những học sinh đứng đầu mỗi lớp có điểm 3.0 trở lên được mời tham gia một cuộc phỏng vấn.
Phỏng vấn

~ 86% (31/36
điểm)

School Without Walls tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác định những học sinh có niềm đam mê với
chương trình của chúng tôi và cam kết với cộng đồng và những người thể hiện sự kiên trì.
Những học sinh hàng đầu dựa trên điểm trung bình sẽ được mời cùng với phụ huynh / người giám hộ
của họ tham gia hội đồng phòng vấn. Phụ huynh / người giám hộ không được tính điểm trong quá trình
này. Hội đồng phỏng vấn bao gồm giảng viên, nhân viên và học sinh hiện tại. Chúng tôi yêu cầu học sinh
và phụ huynh nỗ lực hết mình bằng cách là chính họ!
Tất cả các cuộc phỏng vấn ứng viên sẽ được đánh giá trên cùng một bảng đánh giá nội bộ, với điểm
phỏng vấn chiếm ~ 86% điểm của học sinh.
Dựa trên hướng dẫn về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện trực
tuyển ảo đối với NH22-23. DCPS vẫn cam kết theo dõi và tuân theo hướng dẫn sức khỏe.

Điểm Trung Bình

~ 14%
(5/36 điểm)

Tất cả học sinh hoàn thành cuộc phỏng vấn sẽ được cộng thêm điểm dựa trên điểm GPA 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

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

