
 
 

 
 

 

 
 
 

Báwo ni màá ṣe mọ̀ nípa onírúurú ètò 
magnet ti ́ ó wà? 

Wá ìjúwe ètò, àpẹẹrẹ àtòkọ àwọn ẹ̀ kọ́ , àti àwọn 
ìfitónilétí míràn ní Ojú Òpó Ètò BCPS Magnet 
(tinyurl.com/BCPSMagnet). 

Àwọn akẹ́ kọ̀ ọ́ àti ìdílè lè lọ síbi ÌPOLONGO àti àfihan 
Magnet ọlọ́ dọọdún láti mọ̀ síi nípa àwọn ètò tí ilé-ìwé 
kọ̀ ọ̀ kan ní. A lè rí àfikún ìfitóniléti gbà nípa bíbá 
olùdámọ̀ ràn ọmọ rẹ sọ̀ rọ̀ àbí pípè Ètò BCPS Magnet ní 
(443) 809-4127. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

GBÓLÓHÙN ÀÌṢÈGBÈ: Ìgbìmọ̀ Ètò Ẹ̀kọ́ ti Ẹkùn kìí ṣègbè nítorí ọjọ́ orí, àwọ ara, ààbọ̀ 
ara, akọ-n-bábo, àpọ́ n àbí ẹni tí ó ti gbéyàwó, orílẹ̀ -èdè àbí èdè, ẹ̀ yà, ẹ̀ sìn, irú    
ìbálòpọ̀ , ipò iṣẹ́ ológun, àbí nnkan míràn yòówù nínú àwọn ètò ẹ̀ kọ́ , iṣẹ́ rẹ̀  àbí 

ìgbanísíṣẹ́ bí a ti là á kalẹ̀ nínú òfin ìpínlẹ̀ àti ti ìjọba àpapọ̀ . 

 

 

 
Yorùbá 

Kínni àwọn ètò magnet? 
Àwọn ètò Magnet jẹ́ ètò ìkọ́ ni àti àfikún rẹ̀ tí ó dá lórí ìsọ̀ rí 
tí kò sí nínú ilé-ìwé yòókù tí a mọ̀ . Wọ́ n nfi ààyè gba 
àwọn ìrírí ẹ̀ kọ́ ti akẹ́ kọ̀ ọ́ nípasẹ̀ ìkọni àrà-ọ̀ tọ̀ , àkànṣe 
àyíká ìkẹ́ kọ̀ ọ́ , àti àwọn ètò ẹ̀ kọ́ tí ó dá yàtọ̀ . Ètò Magnet 
nfa àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ jákè-jádò àwọn ààlà ibi tí akẹ́ kọ̀ ọ́ wà tí 
a sì nwọ ibẹ̀ nípa ìgbésẹ̀ ìbéèrè fún àti ìgbaniwọlé tí a 
papọ̀ . 

 

 
Àwọn ilé-ìwé Ìjọba ti Agbègbè Baltimore npèsè ètò 
magnet tí ó ju ọgọ́ rún lọ ní àwọn ilé-ìwé alákọ̀ ọ́ bẹ̀ rẹ̀ , 
àárín àti gíga jákèjádè agbègbè náà. Awọn ètò ti a nṣe 
bẹrẹ lori imọ-ẹrọ, iṣiro, ati imọ-ijinlẹ dori iṣẹ ọna oníṣe àti 
àfojúrí àti àwọn ètò iṣẹ ọwọ ti International Baccalaureate. 

Tí ọmọ rẹ bá nífẹ̀ ẹ́ àbí ẹ̀bùn tí ó jọ mọ́ ọ̀ kan lára ètò 
magnet tí Àwọn Ilé Ìwé Ìjọba ní Agbègbè nfúnni, kàn sí 
Ojú Òpó Ètò Magnet ti Àwọn ilé Ìwé Ìjọba Agbàgbè 
Baltimore (tinyurl.com/BCPSMagnet) láti túbọ̀ mọ̀ síi nípa 
àwọn ètò àti ọ̀ nà tí a ngbà béèrè fún u. 

Aẁ ọn Ilé-ìwé Ìjọba ní Agbègbè 
Baltimore Tí Ó Ngbàlejò Ètò 

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


 
 

 
 

Báwo ni mo ti lè mú ọmọ mi wọnú ètò 
magnet? 
Bẹ̀ rẹ̀ láti àkókò tí igi nwọ́ wé, àwọn ìbéèrè fún magnet 
fún ọdún ìkẹ́ kọ̀ ọ́ tí ó nbọ̀ ti wà ní àrọ́ wọ́ tó láti Ojú òpó 
Èto Magnet ti Àwọn Ilé-ìwé Ìjọba Agbègbè Baltimore 
(tinyurl.com/BCPSMagnet). Àwọn òbí lè béèrè fún u lórí 
ẹ̀ rọ àbí gba fọọmu lórí ẹ̀ rọ. Àwọn fọọmu tí a ti tẹ̀ tún wà 
ní àrọ́ wọ́ tó ní Àwọn Ilé-ìwé Ìjọba Agbègbè Baltimore. 
A gbọ́ dọ̀ gbé ìwé ìbéèrè fún kalẹ̀ ní deeti tí ó nkásẹ̀ nílẹ̀ , 
tí ó máa njẹ́ Oṣù kọkànlá ọdún. 

 

 
Àwọn tí ó béèrè fun ní ilé-ìwé alákọ̀ ọ́ bẹ̀ rẹ̀ àti ti àárín ni a 
nlò ètò fífi tẹ́ tẹ́ yàn.  Àwọn tí ó béèrè fun ní ilé-ìwé gíga 
máa nṣe ìdánwò ní Oṣù Kejìlá àbí Oṣù Kínní fún ètò     
kọ̀ ọ̀ kan tí a yàn. Làra àyẹ̀ wò náà ni a ti rí àyẹwò, 
ìfọrọwanilẹnuwo, àpilẹkọ, àbi ti ohùn. Ètò ilé-ìwé gíga 
kọọkan ni o npese awọn ilana idanwo ti a gbe kalẹ láti 
ran yin lọwọ láti pese ọmọ yin silẹ fun idanwo naa. Awọn 
eto kan maa nbeere pe ki awọn akẹkọọ pari iṣẹ akanṣe 
àbi nnkan kan ṣaaju idanwo naa. Èyí tí ó pọ̀ jù nínú àwọn 
ètò ilé-ìwé gíga  ni o ní àgbéyẹ̀ wò gireedi èsì ìdánwò. 
Fún àfikún ìfitónilétí nípa àwọn àyẹ̀ wò ilé-ìwé gíga ti 
magnet, kàn sí Ojú òpó Èto Magnet ti Àwọn Ilé-ìwé Ìjọba 
Agbègbè Baltimore. 

Nígbà tí igi bá nrúwé, a ó fi tó yín léti nípa ibi tí ipò 
ìgbaniwọlé ọmọ yín wà. Àwọn akẹ́ ƙọ̀ ọ́ tí ó bá yege fún 
àwọn ètò magnet ni a ó fún ní ìjòkó nínú ètò náà àbí kí 
a tò wọ́ n sí ààyè àwọn tí ó nwọ̀ nà nípasẹ ètò fífi tẹ́ tẹ́ 
yàn. 

 

 

Báwo ni ọmọ mi yóò ti jẹ ànfààní ti wíwà 
nínú ètò magnet kan? 
Àwọn akẹ̀ kọ̀ ọ́ tí ó wà nínú àwọn ètò magnet ni ó máa 
nkópa nínú àwọn ètò ìkọni àrà ọ̀ tọ̀ ní onírúurú* àyíká ti 
ẹ̀ kọ́ . 

Nínú ìrírí wọn, àwọn akẹ́ kọ̀ ọ́ ní ànfààní láti mú kí ìmọ̀ àti 
iṣẹ́ ọwọ́ wọn gbòòrò síi ní ẹ̀ ka tí ó bá wù wọ́ n. 

Àwọn akẹ́ kọ̀ ọ́ tí ó bá fi orúkọ sílẹ̀ nínú àwọn ètò magnet 
máa nfẹ́ ni ipele àṣeyọrí lẹ́ nu ẹ̀ kọ́ àti iye àwọn tí ó     
nkẹ́ kọ̀ ọ́ jáde tí ó pọ̀ ju ti àwọn tí wọn kò sí nínú ètò 
magnet. Ó tún túbọ̀ ṣeéṣe kí wọ́ n ní àwọn iṣẹ́ ọwọ́ 
ìgbàlódé títí dórí agbára láti lè ronú jinlẹ̀ , fífi ojú wò 
nnkan ní gbogbo ọ̀ nà àti níní àwọn ọ̀ rẹ́ nínú àwọn ẹ̀ yà 
míràn. 

Ní àfikún, àwọn ìwòye ti fihan pé àwọn ilé-ìwé tí ó 
ngbàlejò àwọn ètò magnet nkéde ipele ìlọ́ wọ́ sí òbí àti 
àwùjọ tí ó ga síi.. 

Nítorí pé Èto Magnet ti Àwọn Ilé-ìwé Ìjọba Agbègbè 
Baltimore fi ara mọ́ ṣíṣe àgbéjáde àwọn àìní àwùjọ/ilé- 
iṣẹ́ , àwọn akẹ́ kọ̀ ọ́ ní ànfààní láti pari ẹ̀ kọ́ onípele kejilá 
wọn pẹ̀ lú àtòpọ̀ ìmọ̀ àti iṣẹ́ ọwọ́ , ìwé ẹ̀ rí ilé iṣẹ́ , ìrírí ẹnu 
iṣẹ́ , àbí àṣàpọ̀ ònkà krẹdiiti fún ilé ẹ̀kọ́ gíga. 

*Bí Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ ti júwe rẹ̀ , lára jíjẹ́ onírúurú ni ti ẹ̀ yà, èdè, ọrọ̀ ajé, 
akọ-n-bábo, àti àwọn tí ó nı́́ àkànṣe àìní. 

 

 
 
Ṣé akẹ́ kọ̀ ọ́ yòówù ni ó lè béèrè fún u? 
Àwọn ètò Magnet npèsè àwọn ètò ẹ̀ kọ́ fún onírúurú àwọn      

akẹ́ kọ̀ ọ́ ní Agbègbè Baltimore. Gbogbo a ̀wọn akẹ́ kọ̀ ọ́ tí ó lẹ́ tọ̀ ọ́  
láti lọ sí ilé-ìwé ìjọba ti Agbègbè Baltimore ni a rọ̀ láti bèèrè fún 
ètò magnet tí ó bá ìfẹ́ àti ẹ̀ bùn wọn mu. Nígbà tí ó jẹ́ pé  
gbogbo ètò náà ni ó ní gbèdéke fún gireedi kọọkan, èyí tí ó pọ̀ 
jùlọ ni ó wà fún àwọn jẹ́ léósinmi tí ó ṣẹ̀ nbọ̀ , onígireedi kẹfa, àti 
onigireedi kẹsán. Ọ̀pọ̀ àwọn ètò ti ilé-ìwé gíga ni ó tún wà ní    
àrọ́ wọ́ tó fún àwọn akẹ́ kọ̀ ọ́ tí ó nlọ sí àwọn gireedi tí ó ga. 

 

 
Ti ́ ọmọ mi bá ní àkànṣe àìní nkọ́ ? 
Àwọn akẹ́ kọ̀ ọ́ ní ẹ̀ tọ́ sí Ètò Ẹ̀ kọ́ Àwọn Àkàndá Ẹ̀ dá, Abala 
504, àti àtìlẹyìn ESOL nínú gbogbo àwọn ètò magnet. Láti 
ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ọ láti yàn bóyá irú ètò magnet kan bá 
ọmọ rẹ mu, bojúwo ohun tí a nreti pé kí ọmọ rẹ ṣe nínú 
ètò náà kí o sì bá olùdarí magnet sọ̀ rọ̀ àti agbaṣẹ́ ṣe iṣẹ́ 
ọmọ rẹ nípa àwọn okun àti àwọn àìní ẹ̀ kọ́ ti ọmọ rẹ. 

Tí ọmọ rẹ bá ngbà àyẹ̀ wò ilégbèé gẹ́ gẹ́ bí ara ètò ẹ̀ kọ́ tí 
a ṣe àkọsílẹ̀ rẹ, a ó pèsè ilégbèé náà, bí ó ti yẹ, nígbà 
ìdánwò ilé-ìwé gíga ti magnet. Fún àwọn tí ó nbéèrè fún 
u tí ó ti forúkọ sílẹ̀ lọ́ wọ́ lọ́ wọ́ tí ó sì nlọ sí ilé-ìwé ìjọba ní 
Agbègbè Baltimore, àwọn òṣìṣẹ́ ètò magnet tí ó ngbé 
nínú ilé-ìwé yóò ní ẹ̀ tọ́ sí àwọn ètò ẹ̀ kọ́ náà. Awọn tí ó 
nbéèrè fún u tí kò máa lọ sí ilé-ìwé ìjọba ní Agbègbè 
Baltimore gbọ́ dọ̀ ṣe àfikalẹ àkọsílẹ̀ àwọn àmúyẹ àyẹ̀ wò 
ilégbèé pẹ̀ lú ìbéèrè fún ti magnet. 

 

 
Ṣé a npèsè ọkọ̀ wíwọ̀ ? 
Ojúkò tí ènìyàn wà àti wíwà ní àrọ́ wọ́ tó ọkọ̀ wíwọ̀ ni a  
gbọ́ dọ̀ gbé yẹ̀ wò nígbà tí a bá nbéèrè fún àwọn ètò 
magnet. Ọ̀ kọ̀ ọ̀ kan ètò magnet ni ó ní ẹkùn ọkọ̀ wíwọ̀ tí 
Àwọn Ilé-ìwé Ìjọba Ẹkùn Baltimore npèsè ọkọ̀ wíwọ̀ lọ àti 
padà láti ibi àwọn ètò magnet nìkan fún àwọn akẹ́ kọ̀ ọ́ tí ó 
ngbé ní àárín agbègbè ọkọ̀ wíwọ̀ tí a gbé kalẹ̀ . Àwọn   
akẹ́ kọ̀ ọ́ tí ó ní ẹ̀ tọ́ sí ọkọ̀ wíwọ̀ gẹ́ gẹ́ bí nnkan tí ó ṣe 
pàtàkì tí ó sì nlọ lọ́ wọ́ lábẹ́ IEP àbí Abala Ètò 504 ni ó ní 
ẹ̀ tọ́ sí ọkọ̀ wíwọ̀ lọ àti padà láti ibi ètò àti ilé-ìwé magnet. 

 
A máa npèsè ọkọ̀ wíwọ̀ láti àwọn ojúkò ìgbérò ní pàtó* 
ní àwọn ibi tí a yà sọ́ tọ̀ ní ilé-ìwé. Oju ́ṣe àwọn òbí ni láti 
pèsè ọkọ̀ wíwọ̀ fún àwọn akẹ́ kọ̀ ọ́ wọn lọ àti padà sí 
ibi ìgbérò wọn tí a ti yàn. 
(Fún àfikún ìfitónilétí, jọ̀ wọ́ kàn sí Ojú òpó Ètò Magnet.) 

*Oju ́kò ìgbérò kò bọ́ sí abẹ́ ìlànà kan náà pẹ̀ lú ibi ìwọkọ̀ lásán tí 
a bá nsọ nípa àwọn ohun tí ó rọ̀ mọ́ jíjìnà àti ìrìn. Ní àfikún, 
àgbékalẹ̀ ilé ìwé kìí pèsè àbójútó ní àwọn ojúkò ìgbérò. 

 

 
 
 
Ti ́ mo bá ní àfikún ìbéèrè nkọ́ ? 
Fún àfikún ìfitónilétí, jọ̀ wọ́ pè wá ní 
(443) 809-4127 àbí kí o kàn sí Ojú Òpó Ètò BCPS 
Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet). 

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

	Báwo ni màá ṣe mọ̀ nípa onírúurú ètò magnet tí ó wà?
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