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Trường THPT Công nghệ McKinley NH22-24: Tiêu chí tuyển sinh 
Đối với lớp 9-11* 

  

Về Tiêu chí tuyển sinh của công nghệ McKinley: Trường THPT Công nghệ McKinley là một trường chuyên vể STEM với ba Học viện Quỹ Học viện 
Quốc gia (NAF) cho học sinh lựa chọn: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật và Công nghệ sinh học. Chúng tôi đang tìm kiếm các học giả có niềm đam 

mê học tập, tự hào về cộng đồng của họ, những người có thể chấp nhận những thách thức và tìm ra giải pháp để vượt qua chúng.  Chúng tôi tìm 

thấy những ứng viên thành công nhất là những người đóng vai trò tích cực trong quá trình học tập, sẵn sàng thử những điều mới, tập trung vào 

tương lai của họ và quan tâm đến các lĩnh vực liên quan đến STEM. Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân toàn diện với cam kết với việc học 

của họ.   

  

Về Quy trình tuyển sinh của công nghệ McKinley: Trường THPT Công nghệ McKinley trước tiên sẽ xem xét tất cả các thẻ báo cáo và thư giới 

thiệu của ứng viên.  Mặc dù không có yêu cầu tối thiểu, các ứng viên thành công thường có điểm trung bình gần hoặc cao hơn điểm trung bình 

3.0 và đã chứng minh thành công trong các khóa học Toán, Khoa học và Tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, chúng tôi có những học sinh 

có điểm trung bình và điểm kiểm tra thấp hơn, những người đã có thể tìm thấy thành công với sự hỗ trợ và chiến lược phù hợp.   

  

Thẻ báo cáo và thư giới thiệu là tất cả các tiêu chí ngưỡng được xem xét đầu tiên trong quá trình nhập học. Các ứng viên có điểm số cao nhất 

dựa trên các tiêu chí này sẽ được mời tham gia vào bước tiếp theo của quá trình tuyển sinh, phỏng vấn nhóm và làm bài luận tại chỗ.  Từ đó, 

những học sinh có điểm tích lũy cao nhất từ việc xem xét đơn xin học, phỏng vấn nhóm và phiên viết bài luận có thể được đánh dấu đủ điều kiện 

nhập học. Các học sinh được đánh dấu là đủ điều kiện có thể được yêu cầu hoàn thành cuộc phỏng vấn cá nhân.  Tất cả các học sinh khác, dựa 
trên điểm số tích lũy của họ, có thể được yêu cầu tham gia vào một cuộc phỏng vấn cá nhân thứ hai trước khi xác định đủ điều kiện được đưa ra.  

Học sinh được mời phỏng vấn được yêu cầu tham gia phỏng vấn để xem xét thêm.   

  

Mỗi thành phần của quá trình tuyển sinh đều được chấm điểm và tính trọng số theo biểu đồ dưới đây. Có tổng cộng 400 điểm có thể có cho 
quá trình tuyển sinh. Sau đó, ứng viên sẽ được xếp hạng theo thứ tự tổng số điểm của họ để xác định tính đủ điều kiện để được chấp nhận của 
họ.  Học sinh được xếp hạng theo thứ tự dựa trên điểm ứng dụng tích lũy của họ, với những học sinh đủ điều kiện dựa trên đánh giá ứng dụng, 
phỏng vấn nhóm và đầu tiên là viết, tiếp theo là học sinh được mời phỏng vấn cá nhân, được xếp hạng theo thứ tự điểm tích lũy tổng cộng.   
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Thành phần tuyển sinh  Trọng số  Ghi chú  

Đánh giá đơn xin học (Thẻ báo 

cáo, đề xuất và Khảo sát)  

30%   

  

(100 điểm)   

Trong khi Trường THPT Công nghệ McKinley xem xét điểm trung bình (GPA), không có điểm 
trung bình tối thiểu cần thiết.  
  

Khi xem xét hồ sơ xin học, điểm số có trọng số 70% và các khuyến nghị có trọng số 30%.  
  

Điểm trung bình tổng thể của mỗi ứng viên được xem xét, tuy nhiên điểm số từ các lớp cốt lõi 

được xem xét nhiều nhất để được chấp nhận.  

Các ứng dụng của học sinh sẽ được xếp hạng dựa trên các tiêu chí trên. Các học sinh hàng đầu sẽ được mời tham gia cuộc phỏng vấn nhóm và 

phần viết của quá trình tuyển sinh.  

Phỏng vấn nhóm  30% (100 

điểm)  

Trường THPT Công nghệ McKinley tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác định học sinh có niềm đam 

mê với S.T.E.M., một cảm giác mạnh mẽ về sự tò mò, cam kết với cộng đồng và những người 

thể hiện sự kiên trì.  Cuộc phỏng vấn đầu tiên sẽ là một cuộc phỏng vấn nhóm với các ứng 

viên khác.   

  

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

hiện ảo cho NH23-24. DCPS vẫn cam kết giám sát và tuân theo các lệnh và cập nhật của EOM. 

Bài luận tại chỗ 22% (100 

điểm)  

Tương tự như cuộc phỏng vấn, McKinley sử dụng buổi viết luận để đánh giá sự 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 cá nhân.  Dựa trên hướng dẫn sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng vấn 

có thể được thực hiện ảo cho NH23-24. DCPS vẫn cam kết giám sát và tuân theo các lệnh và 

cập nhật của EOM. 

  

Trong khi bài viết mẫu thu được từ buổi viết này không được đánh giá cụ thể về từ vựng, ngữ 

pháp, v.v., chúng tôi đang tìm kiếm học sinh trả lời các câu hỏi với câu trả lời kỹ lưỡng để 

đánh giá khả năng giao tiếp chung của học sinh thông qua khả năng viết. 
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Các đơn xin học của học sinh sẽ được xếp hạng dựa trên các tiêu chí trên. Các học sinh hàng đầu sẽ đủ điều kiện chỉ dựa trên đơn xin học tích 

lũy, phỏng vấn nhóm và điểm số của phiên viết cho đến nay hoặc sẽ được mời cho phần cuối cùng của quá trình - một cuộc phỏng vấn cá 

nhân.  

Phỏng vấn cá nhân  20% (100  

Điểm)  

Tương tự như cuộc phỏng vấn nhóm, cuộc phỏng vấn cá nhân là cơ hội để đánh giá sự quan 
tâm của học sinh đối với trường của chúng tôi, thảo luận về kinh nghiệm của chính họ và cho 
phép tương tác cá nhân của học sinh với nhân viên McKinley và / hoặc học sinh để cung cấp 
câu trả lời kỹ lưỡng hơn cho các câu hỏi, cũng như đặt câu hỏi và làm quen với chương trình 
và văn hóa của THPT Công nghệ McKinley.    
  

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

thực hiện hầu như cho SY23-24, trên cơ sở khi cần thiết và dựa trên hoàn cảnh. DCPS vẫn 

cam kết theo dõi và tuân theo hướng dẫn sức khỏe. 

  


