
 

 
 
Làm thế nào để tìm hiểu về các loại 
chương trình magnet khác nhau? 
Hãy truy cập vào trang web của Chương 
trình Magnet (www.bcps.org/offices/omp) để  
tìm mô tả chương trình, danh sách khóa học 
mẫu và các thông tin khác trên website của 
BCPS Magnet Programs 
(tinyurl.com/BCPSMagnet).   

Học sinh và gia đình cũngcó thể tham dự các 
sự kiện triển lãm magnet và Magnet EXPO 
thường niên để tìm hiểu về các chương trình 
của từng trường. Có thể tìm hiểu thêm thông 
tin bằng cách trao đổi với cố vấn nhà trường 
của con quý vị hoặc gọi tới Chương trình 
Magnet BCPS theo số (443)-809-4127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUYÊN BỐ VỀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ: Hội đồng Giáo dục Hạt Baltimore không 
phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, màu da, khuyết tật, giới tính, tình trạng hôn nhân, 
nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, xu hướng tình dục, tình trạng 
cựu chiến binh hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác trong các chương trình giáo dục, dịch 
vụ hoặc tuyển dụng của mình theo quy định của luật liên bang và tiểu bang. 

 
Chương trình magnet là gì? 
Chương trình Magnet BCPS là các chương trình học tập 
và giảng dạy theo chủ đề không nằm trong số các tùy 
chọn chương trình của trường hỗn hợp. Các chương 
trình này sẽ nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh 
thông qua nội dung giảng dạy đổi mới, môi trường học 
tập độc đáo và các chương trình nghiên cứu chuyên 
biệt. Chương trình Magnet thu hút học sinh không theo 
tuyến và tuyển sinh thông qua quy trình nộp đơn và 
nhập học tập trung.  

 

 
Khối Trường Công Hạt Baltimore có hơn 100 chương 
trình magnet tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và 
trung học phổ thông trên toàn hạt. Các chương trình bao 
gồm từ các môn kỹ thuật, toán học và khoa học cho đến 
các môn nghệ thuật thị giác và biểu diễn cũng như các 
chương trình Tú tài Quốc tế (International 
Baccalaureate), dạy nghề và kỹ thuật. 

Nếu học sinh có nguyện vọng hoặc có tài năng liên quan 
đến một trong các chương trình magnet của Khối 
Trường Công Hạt Baltimore, hãy truy cập website của 
Chương Trình Magnet tạI (tinyurl.com/BCPSMagnet) để 
tìm hiểu thêm về các chương trình và quy trình nộp đơn. 

 

Các Trường ở Quận Baltimore Có Các Chương Trình 
Magnet 
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TIẾNG VIỆT  

http://www.bcps.org/
http://www.tinyurl.com/bcpsmagnet
http://www.tinyurl.com/bcpsmagnet


Làm thế nào để có thể đăng ký cho con 
tôi theo học chương trình magnet?  
Bắt đầu vào mùa thu, đơn xin theo học chương trình 
Magnet cho năm học tiếp theo sẽ được đăng tải trên 
website của Chương Trình Magnet tạI 
(tinyurl.com/BCPSMagnet). Phụ huynh có thể nộp đơn 
trực tuyến hoặc tải xuống mẫu đơn. Mẫu đơn in sẵn 
cũng được cung cấp qua tất cả các trường BCPS và tại 
các sự kiện về chương trình magnet. Đơn phải được 
nộp cho Chương trình Magnet muộn nhất vào ngày hết 
hạn nộp đơn, thường là trong tháng 11. 

 
Học sinh tiểu học và trung học cơ sở nộp đơn sẽ được 
lựa chọn theo quy trình bốc thăm ngẫu nhiên. Học sinh 
trung học phổ thông nộp đơn tham gia quy trình đánh 
giá vào tháng 12 hoặc tháng 1 cho mỗi chương trình đã 
chọn. Quy trình đánh giá có thể bao gồm một bài thi, 
cuộc phỏng vấn, bài luận hoặc buổi trình diễn thử.  Mỗi 
chương trình trung học phổ thông sẽ cung cấp hướng 
dẫn về quy trình đánh giá được biên soạn để quý vị giúp 
con mình chuẩn bị cho quy trình đánh giá.  Một số 
chương trình sẽ yêu cầu học sinh hoàn thành một đề án 
hoặc hoạt động trước khi tiến hành đánh giá.  Hầu hết 
các chương trình đều sẽ đánh giá điểm thành tích học 
tập của học sinh.  Để biết thêm thông tin về các quy 
trình đánh giá cho chương trình magnet trung học phổ 
thông, vui lòng truy cập vào trang web của Chương 
trình Magnet của BCPS 

 
Vào mùa xuân, quý vị sẽ nhận được thông báo về tình 
trạng nhập học của con mình.  Học sinh đủ điều kiện 
theo học các chương trình magnet sẽ được ghi danh 
vào chương trình hoặc được đưa vào danh sách chờ 
thông qua quy trình bốc thăm ngẫu nhiên tập trung.  

 
 
 
 
 
 
Con tôi sẽ được hưởng lợi như thế nào 
khi theo học chương trình magnet? 
Học sinh theo học chương trình magnet tham gia các 
chương trình giảng dạy đổi mới trong một môi trường 
giáo dục đa dạng*. 
 
Thông qua quá trình trải nghiệm, học sinh có cơ hội phát 
triển kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực mình yêu thích.  
 
Học sinh theo học các chương trình magnet thường có 
thành tích học tập và tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn các học 
sinh không theo học chương trình magnet. Học sinh 
cũng có nhiều khả năng đạt được những kỹ năng cần 
thiết cho thế kỷ 21 hơn, bao gồm cả khả năng tư duy 
phản biện,  
tiếp nhận nhiều quan điểm khác nhau và phát triển tình 
bạn đa chủng tộc.  Ngoài ra, các nghiên cứu đã cho 
thấy các trường có chương trình magnet báo cáo có 
mức độ tham gia của phụ huynh và cộng đồng cao hơn.  
 
Vì các chương trình magnet BCPS được điều chỉnh phù 
hợp theo nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng và nhu 
cầu ngành nghề/kinh doanh, nên học sinh cũng có cơ 
hội hoàn thành chương trình giáo dục K-12 với nhiều 
kiến thức và kỹ năng, được cấp chứng nhận hoặc giấy 
phép ngành nghề, kinh nghiệm thực tập hoặc tín chỉ đại 
học liên thông. 
*Theo định nghĩa của Hội đồng Giáo dục, sự đa dạng bao gồm các 
thành phần dân số đa dạng về chủng tộc, dân tộc, kinh tế, giới tính và 
những người có nhu cầu đặc biệt.  

 
Có phải học sinh nào cũng có thể nộp 
đơn xin theo học không? 
Chương trình magnet cung cấp các tùy chọn học tập 
cho thành phần học sinh đa dạng của Hạt Baltimore.  
Tất cả học sinh đủ điều kiện theo học tại trường công 
Hạt Baltimore đều được khuyến khích nộp đơn xin vào 
một chương trình magnet phù hợp vớinguyện vọng 
hoặc tài năng của bản thân.  Mặc dù tất cả các chương 
trình đều có các quy định hạn chế về cấp lớp, nhưng 
hầu hết các chương trình đều có sẵn cho học sinh sắp 
vào mẫu giáo, Lớp 6 và Lớp 9. Cũng có nhiều chương 
trình trung học phổ thông dành cho học sinh sắp lên cấp 
học cao hơn.  

 

 

Nếu con tôi có nhu cầu đặc biệt thì 
sao? 
Học sinh có quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ Giáo 
dục Đặc biệt, Khoản 504 và ESOL trong tất cả các 
chương trình magnet. Để giúp quý vị quyết định 
liệu một chương trình magnet cụ thể có phù hợp 
với con của mình hay không, hãy tìm hiểu xem con 
quý vị cần phải làm gì trong khi theo học chương 
trình đó, đồng thời trao đổi với điều phối viên của 
chương trình magnet và nhà cung cấp dịch vụ của 
con quý vị về những điểm mạnh và nhu cầu giáo 
dục của trẻ. 
Nếu con của quý vị được điều chỉnh tiêu chí kiểm 
tra theo hồ sơ kế hoạch giáo dục đã có, thì những 
điều chỉnh đó sẽ được áp dụng trong quá trình 
đánh giá cho chương trình magnet trung học phổ 
thông, khi thích hợp. Đối với học sinh nộp đơn 
hiện đã và đang ghi danh theo học tại một trường 
công ở Hạt Baltimore, Chương trình Magnet sẽ hỗ 
trợ nhân viên chương trình magnet của từng 
trường để họ có được kế hoạch giáo dục. Học sinh 
nộp đơn hiện không học tại một trường công ở Hạt 
Baltimore phải nộp chứng từ về các yêu cầu điều 
chỉnh tiêu chí kiểm tra cùng với đơn xin theo học 
chương trình magne. 
 

 

 
 

 

 
 
Học sinh có được cung cấp phương tiện đi lại 
không? 
Nên xem xét vị trí địa lý và điều kiện đưa đón khi nộp 
đơn xin theo học chương trình magnet. Mỗi chương 
trình magnet đều có một vùng đưa đón cố định và 
Khối Trường Công Hạt Baltimore sẽ chỉ đưa đón học 
sinh trong các chương trình magnet nếu học sinh cư 
trú trong phạm vi vùng đưa đón cố định này. Những 
học sinh được phép sử dụng phương tiện đi lại dưới 
dạng một dịch vụ cần thiết và liên quan hiện tại theo 
Kế hoạch IEP hoặc Khoản 504 sẽ đủ điều kiện được 
đưa đón đến trường và chương trình magnet. 
 
Phương tiện đi lại sẽ hoạt động tại một số trạm đưa 
đón cụ thể* theo các vị trí đã được nhà trường quy 
định. Phụ huynh chịu trách nhiệm đưa đón học 
sinh từ nhà đến trạm quy định. 
(Vui lòng truy cập để biết thêm thông tin.) 
*Các trạm đưa đón không được chia theo cùng hướng dẫn với 
các trạm xe buýt công cộng do điều kiện về khoảng cách và đi 
bộ. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ không giám sát học sinh tại 
các trạm đưa đón. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nếu tôi có thắc mắc khác thì sao? 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của 
Chương trình Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet) hoặc 
gọi cho chúng tôi theo số (443)-809-4127. 
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