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Trường THPT Benjamin Banneker NH23-24: Tiêu chí đánh giá quá trình tuyển sinh  
Cho các lớp 9 và 10  

  

Về Tiêu chí Tuyển sinh của Trường THPT  Học thuật Benjamin Banneker: Tại Trường Trung học Học thuật Benjamin Banneker, chúng tôi đang 

tìm kiếm những học sinh thành đạt có đam mê học hỏi, cam kết với cộng đồng và nỗ lực vượt qua thử thách. Chúng tôi nhận thấy rằng những 

người nộp đơn thành công nhất là những người chứng minh được sự bền bỉ thông qua thành tích trên điểm trung bình của họ.     

  

Về Quy trình Tuyển sinh của Trường THPT học thuật Benjamin Banneker: Tại Trường THPT Học thuật Benjamin Banneker, trước tiên, chúng tôi 

xem xét tất cả các thẻ báo cáo, bài luận và thư giới thiệu của ứng viên. Không có điểm trung bình (GPA) tối thiểu. Mỗi thành phần này sẽ được 

tính điểm riêng, không có thành phần nào được sử dụng làm yếu tố quyết định duy nhất về khả năng đủ điều kiện của ứng viên cho giai đoạn 

tiếp theo trong quy trình tuyển sinh. Các ứng viên có điểm cao nhất sẽ được mời tham gia phỏng vấn. 

  

Mỗi thành phần được chấm điểm và tính trọng số theo biểu đồ dưới đây. Ứng viên được mời phải hoàn thành thành phần phỏng vấn để 

được xem xét đủ điều kiện. Tất cả những học sinh nhận được điểm tối thiểu 9 trên 15 điểm trong cuộc phỏng vấn sẽ được coi là đủ điều 

kiện nhập học. Đối với những ứng viên đạt điểm dưới 9 trong cuộc phỏng vấn, Banneker sẽ tính tổng điểm tích lũy dựa trên tất cả các 

thành phần ứng tuyển, bao gồm cả cuộc phỏng vấn. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện đều nhận được thứ hạng như nhau. 

  

  

Thành phần Tuyển Sinh  Tỷ trọng  Ghi chú  

Đánh giá Tiêu chí Học 

tập 

(GPA) 

20 /50 điểm Trường Trung học Học thuật Benjamin Banneker đánh giá điểm (GPA) như một phần của việc 
xem xét thẻ báo cáo. Không yêu cầu điểm trung bình hoặc điểm thi tối thiểu, nhưng phải nộp thẻ 
báo cáo trong hồ sơ mới được xét tuyển.    
  

Thông thường, những học sinh thành công trong chương trình của chúng tôi có GPA là 2,5 hoặc 

cao hơn trên cả hai thẻ báo cáo đã được đánh giá. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng 

những học sinh có điểm trung bình thấp hơn đã có thể đạt được thành công với sự hỗ trợ và 

chiến lược phù hợp.  
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Bài luận: Trong đơn 

đăng ký MSDC   

6/50 điểm 
  

Giống như cuộc phỏng vấn, bài luận trong đơn đăng ký MSDC 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 các kinh 
nghiệm thể hiện sự kiên trì của cá nhân.    
  

Bài luận sẽ được cho điểm, và điểm này sẽ chiếm 10% tổng điểm đủ điều kiện của học sinh. Học 

sinh sẽ phải viết thường xuyên trong suốt thời gian học trung học, do đó điểm cho bài luận tập 

trung vào các kỹ thuật viết bao gồm ngữ pháp và từ vựng.  

Tiến cử 24/50 điểm 
  

Trường Trung học Học thuật Benjamin Banneker sử dụng các đề xuất, tiến cử để hiểu rõ hơn trải 

nghiệm của học sinh tại trường và để cung cấp bối cảnh cho kết quả học tập của các em. Các đề 

xuất bao gồm phần lớn các tiêu chí xét duyệt đơn đăng ký nhập học của Banneker và được xem 

như một yếu tố quan trọng để tìm hiểu một học sinh và kinh nghiệm của họ. Trường Trung học 

Học thuật Benjamin Banneker yêu cầu ba thư giới thiệu, mỗi thư giới thiệu có giá trị tối đa là 10 

điểm. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích học sinh và gia đình theo dõi các cá nhân tiến cử thay mặt 

họ và kiểm tra tính chính xác của email giới thiệu để đảm bảo chúng tôi có bức tranh toàn diện 

nhất về học sinh. Tuy nhiên, học sinh sẽ không bị phạt nếu giới thiệu không đầy đủ hoặc thiếu và 

có thể được xem xét để chuyển sang giai đoạn phỏng vấn dựa trên các khuyến nghị có sẵn.     

Các ứng viên có điểm cao nhất trên các tiêu chí ngưỡng sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn của quy trình tuyển sinh.  

 Phỏng vấn  15 điểm    Trường Trung học Học thuật Benjamin Banneker tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác định học sinh 
có niềm đam mê học tập, cam kết với cộng đồng và khả năng cạnh tranh bền bỉ trên toàn cầu.   
  

Nếu được mời đến phỏng vấn, ứng viên phải đi cùng với cha mẹ / người giám hộ, hoặc một 

thành viên thân thiết khác trong gia đình (trên 18 tuổi) hoặc nhân vật quan trọng khác (huấn 

luyện viên, cố vấn hoặc người cố vấn) mà thường xuyên hỗ trợ học sinh. Ứng viên nên dự định 

mang theo thẻ báo cáo học sinh đã được cập nhật của mình để thảo luận trong buổi phỏng vấn 

nhưng không bị phạt điểm nếu không có. Các ứng viên sẽ được yêu cầu nộp lại bài viết, như một 

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

hiện ảo đối với SY23-24 trên cơ sở nếu cần và dựa trên tình hình. DCPS vẫn cam kết theo dõi và 

tuân theo hướng dẫn sức khỏe. 

 

Tất cả học sinh đạt điểm từ 12 trở lên trong cuộc phỏng vấn sẽ được coi là đủ điều kiện nhập học. 
Những học sinh đạt điểm từ 9-11 có thể đủ điều kiện để trường đáp ứng số lượng học sinh đủ điều 
kiện tối thiểu. Đối với những học sinh đạt điểm dưới 9 trong cuộc phỏng vấn, Banneker sẽ tính tổng 
điểm tích lũy dựa trên tất cả các thành phần ứng dụng, bao gồm cả cuộc phỏng vấn. 
 
Tất cả học sinh đủ điều kiện sẽ nhận được thứ hạng ngang nhau để xác định trong Xổ số My School 
DC. 

 

 

 


