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CẬP NHẬT ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THPT CHỌN LỌC 

SY2021-2022 
 

Hàng năm, Các Trường Công Lập DC (DCPS) cập nhật các chính sách và quy trình tuyển sinh của chúng tôi để đảm bảo rằng 
tất cả học sinh trong học khu có quyền truy cập công bằng vào các trường trung học chọn lọc trong khi vẫn duy trì một tiêu 
chuẩn cao về sự xuất sắc.  Phù hợp với cam kết của học khu chúng ta về công bằng và minh bạch, DCPS rất vui mừng chia sẻ 
thông tin về các tiêu chí và thành phần tuyển sinh trung học phổ thông chọn lọc NH21-22.  Những thay đổi cho năm học 
2021-2022 bao gồm:  
 

• Bỏ các Yêu cầu về Điểm thi PARCC/Điểm thi tiêu chuẩn hóa: Do việc hủy bỏ kỳ thi PARCC NH19-20, DCPS sẽ không 
thu thập điểm PARCC hoặc các điểm thi tiêu chuẩn hóa khác như một phần của tuyển sinh NH21-22.   

• Điểm số và chuyên cần: Đối với các trường sử dụng các tiêu chí này, tất cả các trường sẽ chuyển sang thu thập cả 
Thẻ Báo cáo cuối năm NH19-20 và NH20-21 để cung cấp sự nhất quán cho các gia đình về tài liệu cần thiết. 

• Cân nhắc tuyển sinh ảo: Tất cả các trường đang cập nhật các thủ tục tuyển sinh tiêu chuẩn và các thành phần như 
phỏng vấn để cho phép truy cập ảo, nếu có thể.  Để biết thông tin cập nhật nhất về chỗ ở ảo của mỗi trường, vui 
lòng truy cập các trang web của từng trường.   

• Lựa chọn trường học của học khu cho Khoa Nghệ thuật của Trường Duke Ellington: Đối với NH21-22, học sinh sẽ 
có thể chọn tối đa hai Khoa DESA riêng biệt (như Nghệ thuật Thị giác, Khiêu vũ, Sân khấu, v.v.) trong Ứng dụng My 
School DC và nhiều thành phần khác của quy trình DESA sẽ được thu thập thông qua ứng dụng My School DC.  Điều 
này cho phép học sinh cung cấp cho mỗi chương trình mong muốn của họ với một thứ hạng duy nhất trong ứng 
dụng My School DC.   

• Bỏ bài kiểm tra tuyển sinh vào trường School Without Walls  (SWW): Chúng ta phải tính đến thực tế của 
COVID và tác động của điều này đối với việc tổ chức một bài kiểm tra trực tiếp cho một lượng lớn thí sinh 
dự kiến. Điều này cùng với khả năng hạn chế để đảm bảo một môi trường kiểm tra ảo có tính bảo mật cao 
và có thể truy cập công bằng, là yếu tố then chốt dẫn đến quyết định loại bỏ kiểm tra nhập học cho mùa 
tuyển sinh NH21-22. Điều này có nghĩa là chỉ điểm trung bình (GPA) và điểm phỏng vấn của học sinh sẽ xác 
định về tính đủ điều kiện và / hoặc xếp hạng của học sinh để có một chỗ học tại SWW. 
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Ngoài các cập nhật ở trên, DCPS cũng đang thúc đẩy tính minh bạch và công bằng trong tiếp cận thông qua việc mở rộng tiếp 
cận và tham gia của chúng tôi tới các nhân viên trung học cơ sở những người thường hỗ trợ học sinh lớp 8 với các đơn đăng 
ký trung học, tập trung vào nhân viên hỗ trợ học sinh có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEPs) và những người nhận các dịch vụ 
Học viên Tiếng Anh (ELL).  Ngoài ra, tất cả các trường sẽ một lần nữa đăng các thong số đủ điều kiện. Một nguồn tài nguyên 
mới lần đầu tiên được đăng trong NH19-20, các trường sẽ cập nhật các bài đánh giá đủ điều kiện vào mùa thu này để cung 
cấp rõ ràng về cách mỗi trường đánh giá các tiêu chí cần thiết. Những chuyên mục này cũng sẽ bao gồm thông tin về cách họ 
cân nhắc từng tiêu chí và cách họ xác định tính đủ điều kiện của học sinh. 

 
Chúng tôi cũng muốn các gia đình biết về các trường xuất sắc ngay trong khu vực của họ chú trọng tới việc đảm bảo con cái 
họ được chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp. Mới trong NH20-21, mỗi học sinh lớp 8 DCPS sẽ nhận được Hướng dẫn về Cao 
đẳng và Học viện Nghề nghiệp mà nó sẽ làm nổi bật chương trình đại học và nghề nghiệp chất lượng cao có sẵn tại trường 
trung học trong ranh giới của họ và tại các trường trung học DCPS trên toàn Học Khu. DCPS rất vui mừng được làm việc với 
các gia đình để thực hiện tầm nhìn của chúng tôi về một trường học tuyệt vời ở mọi khu phố ở mọi cấp độ, được bổ sung bởi 
các lựa chọn chất lượng cao trên toàn thành phố. 

 
 

Trường THÀNH PHẦN ĐƠN XIN  [1]  QUY TRÌNH TUYỂN SINH [2] 
  

 THẺ BÁO CÁO  TIỂU LUẬN KHUYẾN NGHỊ 
(Hoàn thành trực tuyến thông 

qua đơn xin My School DC.) 

 

Cao đẳng Sớm Bard High School  
(Bard DC) 

Thẻ báo cáo cuối năm NH19-20 
và học kỳ 1 NH20-21 đối với học 

sinh lớp 11 
Điểm trung bình từ 2.0 trở lên 

được khuyến nghị 
 

Có[3] Giáo viên toán; 
Giáo viên tiếng Anh 

Đánh giá hồ sơ; Phỏng vấn cá 
nhân 

Trường cấp 3 Benjamin 
Banneker 

Cuối năm NH19-20 và NH20-21 
Quý I 

Có Giáo viên tiếng Anh;  
Giáo viên toán;  

Tư vấn viên 
 

Đánh giá hồ sơ; Phỏng vấn gia 
đình 

Cơ sở Giáo dục Columbia 
Heights  

Thẻ báo cáo cuối năm NH19-20 
và học kỳ 1 NH20-21 

Sự chuyên cần nên được bao 
gồm trên thẻ báo cáo 

 

Không[4] Giáo viên tiếng Anh; 
Giáo viên toán 

Đánh giá hồ sơ; Phỏng vấn cá 
nhân 
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Trường Nghệ thuật Công tước 
Ellington 

Thẻ báo cáo cuối năm NH19-20 
và học kỳ 1 NH20-21 

Sự chuyên cần nên được bao 
gồm trên thẻ báo cáo 

 

Có[5] Giáo viên toán; 
Giáo viên mỹ thuật (hoặc khác); 

Tư vấn viên 

Đánh giá hồ sơ; Thử giọng; 
Đánh giá xếp lớp học thuật; 

Phỏng vấn gia đình 

Trường Cao đẳng Sớm Academy 
@Coolidge 

Thẻ báo cáo cuối năm NH19-20 
và học kỳ 1 NH20-21 

 

Có Giáo viên tiếng Anh; 
Giáo viên toán 

Đánh giá hồ sơ; Phỏng vấn gia 
đình 

Trường Trung học Công nghệ 
McKinley 

Thẻ báo cáo cuối năm NH19-20 
và học kỳ 1 NH20-21 

Điểm trung bình từ 3.0 trở lên 
được khuyến nghị 

Có  
Hoàn thành trong khi phỏng vấn 

McKinley Tech, không phải 
thông qua ứng dụng My School 

DC. 
 

Giáo viên tiếng Anh; 
Giáo viên toán; 

 Tư vấn viên 
 

Đánh giá hồ sơ; Phỏng vấn cá 
nhân (bài luận được thực hiện 
như một phần của cuộc phỏng 

vấn) 

Trường Trung học Kiến trúc, Xây 
dựng và Kỹ thuật Phelps 

Thẻ báo cáo cuối năm NH19-20 
và học kỳ 1 NH20-21 

Sự chuyên cần nên được bao 
gồm trên thẻ báo cáo 

Có Giáo viên tiếng Anh; 
Giáo viên toán 

 

Đánh giá hồ sơ; Phỏng vấn gia 
đình 

Trường trung học không có 
tường 

Thẻ báo cáo cuối năm NH19-20 
và học kỳ 1 NH20-21 

Điểm trung bình từ 3.0 trở lên 
bắt buộc trên Thẻ Báo cáo Cuối 

năm NH19-20. 

Không Không Đánh giá hồ sơ; Phỏng vấn học 
sinh và phụ huynh 

 
 
 
[1]  Điểm PARCC sẽ không được yêu cầu như là một phần của tuyển sinh cho NH2021-22. 
[2] Truy cập  MySchoolDC.org để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình tuyển sinh của trường. 
[3]  Học sinh đã cung cấp một bài luận mẫu tại một trong những sự kiện mở mở của Bard DC Fall 2020 sẽ không cần phải cung cấp một bài luận trong đơn. 
[4]  Ứng viên được yêu cầu hoàn thành một cuộc khảo sát sự quan tâmcủa  học sinh thông qua đơn đăng ký My School DC. 
[5] Hai chương trình tại Trường Nghệ thuật Duke Ellington (DESA) yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Vui lòng truy cập MySchoolDC.org để biết thêm thông tin. 
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