
 
                                                                                           

Tiêu chí tuyển sinh của Phelps Architecture, Construction, and Engineering High School (ngành Kiến trúc, Xây 

dựng và Công nghệ của trường THPT Phelps) NH23-24 

Đối với lớp 9-11  

  

Về tiêu chí tuyển sinh ACE của trường THPT Phelps, chúng tôi đang tìm kiếm các học giả là những người giải quyết vấn đề, quan tâm đến 

chương trình Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp của chúng tôi và những người sẵn sàng vượt qua những thách thức để tìm giải pháp. Chúng tôi tìm 
thấy những ứng viên thành công nhất là những người nỗ lực trong lớp học của họ, ngay cả khi điểm hoặc điểm số của họ không hoàn hảo.    

  

Về quy trình tuyển sinh ACE của trường THPT Phelps: Tại ACE của trường THPT Phelps quy trình tuyển sinh của chúng tôi bao gồm một bài luận, 

một cuộc phỏng vấn và hai khuyến nghị được gửi thông qua đơn xin học của My School DC.  Chúng tôi xem xét từng thành phần tuyển sinh cho 

mỗi ứng cử viên và tất cả các đơn xin học được đánh giá theo bộ tiêu chí.  Không có thành phần tuyển sinh duy nhất nào sẽ là yếu tố quyết định 

duy nhất của đủ điều kiện.  Tất cả học sinh phải hoàn thành một cuộc phỏng vấn để được xem xét nhập học. 

 

Mỗi thành phần được ghi điểm và cho trọng số theo biểu đồ dưới đây. Thông thường, tất cả các học sinh đạt điểm 15 trở lên theo bộ tiêu chí sẽ 

đủ điều kiện, mặc dù điểm tối thiểu này có thể được điều chỉnh thấp hơn hàng năm dựa trên đánh giá toàn diện của mỗi ứng viên.  Tất cả các 

ứng viên đạt điểm trên điểm tối thiểu đều đủ điều kiện và ứng viên được xếp hạng theo thứ tự theo điểm tiêu chí tích lũy của họ  

  

Thành phần tuyển sinh  Trọng số Ghi chú  

Đánh giá tiêu chí học tập (bao gồm 

điểm GPA và điểm chuyên cần) 

50%  

(12/30 điểm) 

ACE của trường THPT Phelps đánh giá điểm số (GPA) và điểm chuyển cần như là một phần 
của đánh giá tiêu chí học tập.  Không có điểm trung bình tối thiểu hoặc tỷ lệ tham dự cần 
thiết, nhưng thẻ báo cáo phải được nộp. 
  

Thông thường, những học sinh thành công trong chương trình của chúng tôi có điểm trung 

bình 2,5 trở lên và tỷ lệ đi học từ 90% trở lên, mặc dù chúng tôi có nhiều học sinh tham gia 

với điểm trung bình thấp hơn đã có thể tìm thấy thành công với sự hỗ trợ và chiến lược phù 

hợp. 



 
                                                                                           

 Phỏng vấn  50%  

(12/30 điểm)  

ACE của trường THPT Phelps tin tưởng mạnh mẽ vào việc xác định học sinh quan tâm đến 
các chương trình của chúng tôi và sẵn sàng giải quyết vấn đề. Chúng tôi muốn làm quen với 
các học sinh tương lai của chúng tôi và cuộc phỏng vấn là một cách hữu ích để làm điều này.   
  

Chúng tôi yêu cầu học sinh tham gia cuộc phỏng vấn cùng với một thành viên trong  gia 
đình (phụ huynh, người giám hộ hợp pháp hoặc thành viên thân thiết khác trong gia đình) 
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 hoàn cảnh gia đình, các cuộc phỏng vấn có thể được thực 
hiện ảo cho NH23-24. DCPS vẫn cam kết theo dõi và tuân theo hướng dẫn về sức khỏe.    
 

 

 


