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Các chương trình chuyên ban Magnet thường theo chủ đề phải được truy cập thông qua quy 
trình đăng ký chương trình chuyên ban Magnet. Chương trình cung cấp kinh nghiệm chuyên 
sâu và sự lựa chọn riêng biệt cho học sinh có sở thích, tài năng và năng khiếu khác nhau. 
Tất cả chương trình chuyên ban magnet đều đáp ứng yêu cầu của Trường Công Lập Quận 
Baltimore cho việc lên lớp và tốt nghiệp.

Học sinh nào có đủ điều kiện để được xếp chỗ tham gia chương trình chuyên ban 
magnet?
Học sinh đủ điều kiện theo học tại một trường công lập của Quận Baltimore có thể nộp đơn 
đăng ký.  Học sinh phải vào cấp lớp thích hợp cho năm nộp đơn đăng ký: mẫu giáo-Lớp 2 
(chương trình tiểu học), Lớp 6 (chương trình trung học cơ sở), hoặc Lớp 9 (chương trình 
trung học phổ thông).  Học sinh vào Lớp 3-4 có thể nộp đơn đăng ký vào Trường Tiểu Học 
Cromwell Valley và học sinh vào Lớp 10-11 có thể nộp đơn đăng ký vào một số chương trình 
trung học phổ thông.

Học sinh vô gia cư có đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình chuyên ban magnet giống 
như bất kỳ học sinh nào khác.

Phụ huynh phải nộp đơn đầy đủ trước thời hạn.  Học sinh trung học phổ thông cũng phải 
tham dự bài đánh giá chương trình chuyên ban magnet cho mỗi chương trình đã chọn trong 
đơn đăng ký.

Làm cách nào để đăng ký các chương trình chuyên ban magnet??
Đơn đăng ký các chương trình chuyên ban magnet BCPS có sẵn trực tuyến trên Trang web 
(tinyurl.com/BCPSmagnet) của Chương Trình Chuyên Ban Magnet bắt đầu từ 12 giờ trưa 
ngày 13 tháng 9, 2022.  Đơn đăng ký phải được nộp trước 1 giờ chiều ngày 4 tháng 11, 
2022.

Quy trình tuyển sinh chương trình chuyên ban magnet được thực hiện theo Quy Định 6400 
của Giám Đốc Học Khu: Chương Trình Chuyên Ban Magnet. Khuyến khích phụ huynh xem 
xét kỹ Quy Định 6400 của Giám Đốc Học Khu và tất cả tài liệu theo đơn đăng ký.

Học sinh tiểu học và trung học cơ sở được chọn để xếp chỗ sẽ thông qua quy trình bốc thăm 
ngẫu nhiên tập trung theo tiêu chuẩn xếp lớp ưu tiên.  Các học sinh trung học phổ thông 
được chọn để xếp chỗ sau quy trình đánh giá chương trình chuyên ban magnet, đánh giá 
điểm và bốc thăm.  Xem Quy Trình Tuyển Sinh (trang 26-27) để biết thông tin chi tiết.

Quy Trình Đăng Ký Chương Trình Chuyên Ban Magnet 3 - 4

Sự Kiện Giới Thiệu Chương Trình Chuyên Ban Magnet 5

Lịch Trình Đánh Giá Cho Cấp Trung Học Phổ Thông 6-7

Dịch Vụ Đưa Đón của Trường Tiểu Học 8

Trường Tiểu Học Chương trình 9

 Dịch Vụ Đưa Đón Học Sinh Trung Học Cơ Sở 10-11

Chương Trình Trung Học Cơ Sở 12-13

Dịch Vụ Đưa Đón Học Sinh Trung Học Phổ Thông 14-15

Các Cấp Đầu Vào Chương Trình Trung Học 16

Chương trình Trung học Phổ thông 17-25

Quy Trình Tuyển Sinh 26-27

Mục lục

Chương Trình Chuyên Ban Magnet là gì?
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Quy Trình Đăng Ký Chương Trình Chuyên Ban Magnet
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BƯỚC1

BƯỚC2

BƯỚC3

BƯỚC4

BƯỚC5

1. Đánh Giá Đơn Đăng Ký và Quy Trình Tuyển Sinh
• Đọc kỹ tài liệu giới thiệu về chương trình chuyên ban magnet.
• Tham dự Sự Kiện Magnet EXPO và Sự Kiện Giới Thiệu Chương Trình Chuyên Ban Magnet cũng như xem video Thông Tin về
Quy Trình Đăng Ký.
• Tìm và đọc Quy Định 6400 của Giám Đốc Học Khu: Chương Trình Chuyên Ban Magnet.
• Học sinh nộp đơn vào Mẫu Giáo - xem lại chính sách Tuyển Sinh Sớm Học Sinh Mẫu Giáo và Ưu Tiên Anh Chị Em Ruột (trang 4)
• Học sinh nộp đơn vào Trung Học Phổ Thông - xem lại thông tin về bài đánh giá, đánh giá học tập và xếp chỗ cho các chương trình

chuyên ban magnet (trang 4).

2. Lựa Chọn Các Chương Trình Theo Nguyện Vọng
• Cân nhắc sở thích, tài năng và khả năng của học sinh.
• Xem lại phần mô tả về chương trình chuyên ban magnet.
• Xem lại các trang web của trường học và tham dự buổi giới thiệu của trường học  để tìm hiểu về các trường chuyên ban magnet
và chương trình theo nguyện vọng.
• Lưu ý các quy định hạn chế cấp lớp đầu vào, vị trí địa lý và khả năng cung cấp dịch vụ đưa đón.

3. Nộp Đơn Trực Tuyến tại trang web đăng ký trực tuyến của Chương Trình Chuyên Ban Magnet BCPS.
• Bắt đầu từ 12 giờ trưa, Thứ Ba, ngày 13 tháng 9, 2022 đến 1 giờ chiều, Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11, 2022.
• Đọc kỹ và làm theo TẤT CẢ hướng dẫn. Hoàn tất điền từng phần trong đơn đăng ký.
• Chọn tối đa BA (3) chương trình trong đơn đăng ký. Đánh dấu các lựa chọn một cách cẩn thận.
• Xem lại đơn đăng ký để đảm bảo rằng đơn được điền chính xác. MỌI thay đổi trong (các) lựa chọn chương trình PHẢI

thực hiện trực tuyến trước hạn nộp đơn đăng ký vào lúc 1 giờ chiều, ngày 4 tháng 11, 2022.
• Lưu lại một bản sao của đơn và các tài liệu kèm theo để làm hồ sơ.
• Gửi (các) thẻ thông báo ngoài hệ thống BCPS theo quy định và các điều chỉnh bài kiểm tra theo hồ sơ khi cần - CHỈ áp dụng cho

những học sinh đã theo học các trường ngoài hệ thống BCPS.

4. CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Hoàn Thành Đánh Giá Cho Mỗi Lựa Chọn Chương Trình
• Tìm/đọc/xem lại các hướng dẫn bài đánh giá cho từng chương trình mà quý vị đã đăng ký (có sẵn tại Trang web tinyurl.com/

BCPSmagnet của Chương Trình Chuyên Ban Magnet).
• Lên (các) lịch hẹn tham gia bài đánh giá trước Thứ Tư, ngày 9 tháng 11, 2022.  Tham khảo Hướng Dẫn Bài Đánh Giá để biết

thông tin cụ thể về ngày/giờ đánh giá.
• Lưu ý về những ngày thời tiết khắc nghiệt và chính sách về trường hợp khẩn cấp.
• Yêu cầu học sinh hoàn thành đầy đủ yêu cầu chuẩn bị cần thiết trước khi tham dự (các) bài đánh giá. Học sinh cũng có thể mong

muốn tham dự bất kỳ hội thảo đánh giá trước tùy ý nào và/hoặc hoàn thành câu hỏi đánh giá mẫu cho các chương trình như đã
được cung cấp.

• Đảm bảo rằng học sinh tham gia ĐÚNG GIỜ và ĐÃ CHUẨN BỊ cho mỗi bài đánh giá.  Đảm bảo rằng học sinh mang theo mọi tài
liệu cần thiết để tham gia đánh giá. Việc không tham dự và hoàn thành bài đánh giá sẽ khiến người nộp đơn đăng ký chương
trình chuyên ban magnet đó bị loại.

5. Chuẩn Bị Để Chấp Nhận Hoặc Từ Chối Đề Nghị xếp chỗ Cho Chương Trình Chuyên Ban Magnet
• Phụ huynh sẽ được thông báo về quyết định tuyển sinh nhập học cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở qua email trước

ngày 3 tháng 2, 2023 và trước ngày 3 tháng 3, 2023 đối với các học sinh trung học phổ thông (ngày có thể thay đổi).
• Phụ huynh phải chấp nhận hoặc từ chối đề nghị xếp chỗ trước thời hạn đã xác định, nếu không đề nghị sẽ bị thu hồi.
• Sau khi những đề nghị về xếp chỗ ban đầu được chấp nhận hoặc từ chối, những chỗ còn trống sẽ được cung cấp cho học sinh

trong danh sách chờ của chương trình.  Phụ huynh nhận được đề nghị vị trí từ danh sách chờ có ba (3) ngày làm việc để phản
hồi đề nghị.  Nếu không phản hồi sẽ dẫn đến việc mất chỗ và vị trí sẽ được cung cấp cho học sinh tiếp theo trong danh sách chờ.

Magnet EXPO!
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9, 2022, 10 giờ sáng - 1 giờ chiều.
Cuộc Họp Trao Đổi Về Thông Tin Đăng Ký lúc 9:30 sáng.

Trường Trung Học Phổ Thông New Town
4931 New Town Blvd.

Owings Mills, MD 21117

Tìm hiểu
THÊM về

Với 32 trường có các chương trình chuyên ban magnet, đại diện của chương trình ESOL 
và Giáo Dục Đặc Biệt, cũng như các buổi triển lãm và giới thiệu CTE! 
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Cân Nhắc Vị Trí
Để được xem xét xếp chỗ, học sinh phải 
hoàn thành các bài đánh giá chuyên ban 
magnet bắt buộc và nộp các thẻ thông báo 
ngoài hệ thống BCPS theo quy định.  Để 
biết thêm thông tin về các vị trí, vui lòng 
xem Quy Trình Nhập Học (trang 26-27).

Đánh Giá Học Tập
Điểm học tập, đăng ký môn toán hiện tại 
và việc tham dự có thể được xem xét.  
Học sinh sẽ được cộng điểm khi đáp 
ứng các tiêu chuẩn được thiết lập.  Điểm 
trung bình trong học tập được tính bằng 
cách sử dụng điểm thư được báo cáo bởi 
(các) trường mà học sinh đã theo học.  Sẽ 
không có trọng số hoặc cân nhắc đặc biệt 
nào được đưa ra đối với điểm nhận được 
trong các lớp năng khiếu và tài năng, 
điểm trong ba học kỳ hoặc điểm tính 
bằng các phương tiện khác với điểm mà 
Trường Công Quận Baltimore sử dụng. 

Các học sinh đăng ký chương trình trung 
học phổ thông chuyên ban magnet mà 
nhận báo cáo điểm từ một trường ngoài 
hệ thống BCPS cho bất kỳ phần nào 
của năm học 2021-2022 hoặc quý/ba 
tháng đầu tiên của năm học 2022-2023 
phải nộp bản sao của (các) học bạ tới 
Chương Trình Chuyên Ban Magnet BCPS 
(Magnet@bcps.org).

Bài Đánh Giá Chuyên Ban Magnet
Các chương trình chuyên ban magnet cấp 
trung học phổ thông yêu cầu phụ huynh 
sắp xếp lịch hẹn đánh giá cho học sinh.  
Lịch hẹn phải sắp xếp muộn nhất vào Thứ 
Tư, ngày 9 tháng 11, 2022 qua hình thức 
trực tuyến hoặc bằng cách gọi số (443) 
809-4127. Ứng viên PHẢI tham dự các
buổi đánh giá cho chương trình đã chọn.

Phần lớn các cuộc đánh giá được thiết 
kế riêng cho từng chương trình chuyên 
ban magnet và có thể bao gồm vòng sơ 
tuyển, thực hành, phỏng vấn, làm bài viết, 
kiểm tra và/hoặc đánh giá thành tích và 
có thể yêu cầu chuẩn bị trước. Phụ huynh 
có trách nhiệm nhận Hướng Dẫn Đánh 
Giá cho mỗi lựa chọn chương trình và 
đảm bảo rằng người nộp đơn tham dự bài 
đánh giá vào ngày được công bố. Hướng 
Dẫn Đánh Giá có sẵn trên Trang web 
(tinyurl.com/BCPSmagnet) của Chương 
Trình Chuyên Ban Magnet.  Các hình thức 
đánh giá có thể thay đổi.

Các ứng viên nằm trong phần của kế 
hoạch giáo dục được lập thành văn bản 
(IEP, 504, EL, v.v.) sẽ được cung cấp các 
tiện nghi cần thiết thích hợp trong thời 
gian thực hiện (các) cuộc đánh giá.

Tuyển Sinh Sớm Học Sinh Mẫu Giáo
Những học sinh mẫu giáo sẽ lên 5 tuổi sau ngày 1 tháng 9, 2023 và trước ngày 15 
tháng 10, 2023, phải đủ điều kiện để được nhập học sớm. Bản sao thư yêu cầu kiểm tra 
đối với chương trình tuyển sinh sớm học sinh Mẫu Giáo phải được tải lên cùng với đơn 
đăng ký.

Vị Trí Ưu Tiên Anh Chị Em Ruột
(CHỈ áp dụng cho học sinh Mẫu Giáo trước khi bốc thăm xếp chỗ cho năm học 2023-
2024) 

Việc xếp chỗ ưu tiên cho anh chị em ruột được cung cấp cho những học sinh Mẫu Giáo 
có anh chị em ruột hiện đang tham gia chương trình chuyên ban magnet đã chọn và 
những học sinh sẽ tiếp tục chương trình chuyên ban magnet đó trong năm mà học sinh 
Mẫu Giáo đang tìm kiếm sự sắp xếp.  Các vị trí ưu tiên anh chị em ruột được thực hiện 
trước quá trình bốc thăm. 

Để đủ điều kiện được xếp chỗ ưu tiên cho anh chị em ruột trong năm học 2023–2024, 
học sinh Mẫu Giáo phải được nộp đơn hợp lệ cho Chương Trình Chuyên Ban Magnet 
BCPS trước ngày hạn chót, ngày 4 tháng 11, 2022.  Đơn đăng ký phải bao gồm tên, lớp 
và chương trình trường chuyên hiện tại của anh chị lớn hơn. 

Xem Quy Tắc 6400 của Giám Đốc Học Khu để biết thêm thông tin.

THƯ MẪU 
Địa Chỉ Phụ Huynh 

Ngày:  ___/___/2022 

Tên Hiệu Trưởng 
Trường Tiểu Học Zoned 
Địa Chỉ Trường Học 

Kính gửi (tên hiệu trưởng): 

Tôi viết thư này để lên lịch hẹn kiểm tra đối 
với chương trình tuyển sinh sớm học sinh 
Mẫu Giáo cho con tôi, (họ tên), (ngày tháng 
năm sinh).  Tôi có mong muốn bài kiểm tra 
sẽ diễn ra vào tháng Một năm 2023, vì tôi 
cũng đang nộp đơn đăng ký cho con theo 
học chương trình chuyên ban magnet năm 
học 2023–2024 đối với cấp tiểu học. 

Tôi rất mong nhận được phản hồi từ quý 
hiệu trưởng để được lên lịch kiểm tra đối 
với chương trình tuyển sinh sớm học sinh 
Mẫu Giáo cho con tôi. Có thể liên lạc với tôi 
theo (số điện thoại) hoặc (địa chỉ e-mail). 

Trân trọng, 

Chữ Ký của Phụ Huynh 

Đánh Giá Trung Học Phổ Thông & Đánh Giá Học Tập
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Trường Trung Học Phổ Thông Ngày Tổ Chức Sự Kiện Giới Thiệu Năm 
2022 Thời Gian

Học Viện STEM của Trường Trung Học Phổ Thông Chesapeake Thứ Ba, ngày 11 tháng 10 6 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Kỹ Thuật Miền Đông

G. Trung Tâm Nghệ Thuật & Công Nghệ W. Carver Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 5 giờ chiều - 7 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Kenwood Thứ Năm, ngày 13 tháng 10 6 giờ tối

Học Viện Trung Học Phổ Thông Lansdowne Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 5 giờ chiều - 7 giờ tối

Học Viện Milford Mill Thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 9 - 11 a.m.

Trường Trung Học Phổ Thông New Town Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 6 giờ tối - 8 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Overlea Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 6 giờ tối - 7:30 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Parkville & Trung Tâm Toán Học, 
Khoa Học và Khoa Học Máy Tính Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 6 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Patapsco & Trung Tâm Nghệ Thuật Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 6 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Randallstown Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 6 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Kỹ Thuật Sollers Point Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 6 giờ tối - 8 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Sparrows Point Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 6 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Towson Thứ Ba, ngày 11 tháng 10 6 giờ tối

Trường Công Nghệ & Khoa Học Môi Trường Western Thứ Năm, ngày 13 tháng 10 6 giờ tối - 8 giờ tối

Trường Trung Học Phổ Thông Woodlawn Thứ Ba, ngày 25 tháng 10 6 giờ tối

Trường Tiểu Học Ngày Tổ Chức Sự Kiện Giới Thiệu Năm 
2022 Thời Gian

Trường Chatsworth Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 6 giờ tối

Trường Tiểu Học Chuyên Ban Magnet Cromwell Valley Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 Phiên 1: 10 giờ sáng
Phiên 2: 6:30 giờ tối

Trường Quốc Tế Wellwood Thứ Ba, ngày 25 tháng 10 6 giờ tối

Trường Tiểu Học Woodmoor Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 6 giờ tối
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Sự Kiện Giới Thiệu Chương Trình Chuyên Ban Magnet

Trường Trung Học Phổ Thông Ngày Tổ Chức Sự Kiện Giới Thiệu Năm 
2022 Thời Gian

Trường Trung Học Cơ Sở Deep Creek Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 6 giờ tối - 7:30 giờ tối

Trường Trung Học Magent Deer Park Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 6 giờ tối - 7:45 giờ tối

Trường Trung Học Cơ Sở Golden Ring Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 6 giờ tối - 7:30 giờ tối

Trường Trung Học Cơ Sở Lansdowne Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 6 giờ tối - 7 giờ tối

Học Viện Kỹ Thuật Loch Raven Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 5:30 giờ chiều - 7 giờ tối

Trường Trung Học Cơ Sở Middle River Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 Phiên 1: 6:15 giờ tối
Phiên 2: 7:15 giờ tối

Học Viện Khoa Học Y Tế Tây Bắc Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 5 giờ chiều - 6:30 giờ tối

Trường Trung Học Cơ sở & Trung Tâm Công Nghệ Parkville Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 Phiên 1: 5 giờ chiều - 6 giờ tối
Phiên 2: 6:30 giờ tối - 7:30 giờ tối

Trường Chuyên Ban Magnet Khoa Học Và 
Kỹ Thuật Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 5 giờ chiều

Trường Trung Học Cơ Sở Stemmers Run Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 5 giờ chiều - 6:30 giờ tối

Trường Trung Học Cơ Sở Chuyên Ban Magnet Sudbrook Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 5 giờ chiều - 7 giờ tối

Trường Trung Học Cơ Sở Windsor Mill Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 6 giờ tối - 8 giờ tối

Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 6 giờ tối - 8 giờ tối

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://windsormillms.bcps.org/


Lịch Trình Đánh Giá Cho Cấp Trung Học Phổ 
Thông
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Vui lòng tham khảo hướng dẫn đánh giá của từng chương trình để biết thông tin và ngày đánh giá

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://newtownhs.bcps.org/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


Lịch Trình Đánh Giá Cho Cấp Trung Học Phổ Thông
Vui lòng tham khảo hướng dẫn đánh giá của từng chương trình để biết thông tin và ngày đánh giá

7

https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://westernhs.bcps.org/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


Trường Chatsworth
222 New Avenue 
Reisterstown 21136 • (443) 809-1103 
Dịch vụ đưa đón được cung cấp cho những học sinh được 
khoanh vùng để theo học các trường tiểu học Cedarmere, 
Franklin, Glyndon, Owings Mills, Reisterstown, hoặc Timber 
Grove. 

Trường Tiểu Học Chuyên Ban Magnet Cromwell Valley 
825 Providence Road 
Towson 21286 • (443) 809-4888 
Dịch vụ đưa đón được cung cấp cho những học sinh được 
khoanh vùng để theo học các trường tiểu học Halstead Academy, 
Hampton, Oakleigh, Pleasant Plains, Rodgers Forge, Stoneleigh, 
Villa Cresta, hoặc West Towson. 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về dịch vụ đưa đón
Các Trường Công Lập Quận Baltimore cung cấp dịch vụ đưa đón 
đến và đi từ các chương trình chuyên ban magnet cấp tiểu học 
cho những học sinh cư trú trong khu vực thuộc dịch vụ đưa đón 
đã được thiết lập theo chương trình chuyên ban magnet.  Một 
số dịch vụ đưa đón được sắp xếp thành dịch vụ đưa đón từ một 
điểm đưa đón được chỉ định.  Điều này có thể yêu cầu các gia 
đình đồng ý với dịch vụ đưa đón đến/từ một điểm đưa đón được 
chỉ định, trong đó học sinh được đón và đưa đến chương trình 
chuyên ban magnet.

LƯU Ý:  Các trạm đón khách không tuân theo quy định giống như 
trạm dừng xe buýt thông thường do điều kiện về khoảng cách và 
đi bộ.  Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ không giám sát học sinh tại 
các trạm 

Các Trường Công Lập Quận Baltimore không cung cấp dịch vụ 
đưa đón bên ngoài khu vực thuộc dịch vụ đưa đón đã được thiết 
lập theo chương trình chuyên ban magnet.
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Dịch Vụ Đưa Đón Của Trường Tiểu Học
Trường Quốc Tế Wellwood 
2901 Smith Avenue 
Pikesville 21208 • (443) 809-1212 
Dịch vụ đưa đón được cung cấp cho những học sinh được 
khoanh vùng để theo học các trường tiểu học Bedford, Fort 
Garrison, Milbrook, Summit Park, Wellwood, hoặc Winand.  

Trường Tiểu Học Woodmoor 
3200 Elba Drive 
Gwynn Oak, 21207 • (443) 809-1318 
Cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh được phân vùng theo học 
các trường tiểu học Arbutus, Baltimore Highlands, Bedford, 
Catonsville, Chadwick, Church Lane, Deer Park, Dogwood, 
Edmondson Heights, Featherbed Lane, Halethorpe, Hebbville, 
Hernwood, Hillcrest, Johnnycake, Lansdowne, Lyons Mill, 
Milbrook, New Town, Powhatan, Randallstown, Relay, Riverview, 
Scotts Branch, Westchester, Westowne, Winand, Winfield, 
Woodbridge, Woodmoor, hoặc Woodholme. 

Tháng Trường Chuyên Ban Magnet Quốc Gia - Tháng 
2 năm 2021

Cuộc Thi Vẽ Áp Phích Khối Chuyên Ban Magnet BCPS
Sophie K., Lớp 4

Trường Tiểu Học Chuyên Ban Magnet Cromwell Valley

Dịch Vụ Đưa Đón Của Trường Tiểu Học

https://chatsworthes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://wellwoodes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://woodmoores.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
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Chương Trình Tú Tài Quốc Tế Cấp Tiểu Học (IB PYP) 
Trường Quốc Tế Wellwood (Mẫu Giáo - Lớp 2)
Trường Tiểu Học Woodmoor (Mẫu Giáo - Lớp 2)

Nằm trong khuôn khổ của Chương Trình Tú Tài Quốc Tế Cấp 
Tiểu Học được quốc tế công nhận, học sinh nâng cao nhận thức 
về các nền văn hóa đa dạng và có tầm nhìn quốc tế hơn thông 
qua việc nghiên cứu dựa trên yêu cầu nghiêm ngặt về sáu chủ đề 
đa ngành.  Những chủ đề này được gắn liền với tất cả các lĩnh 
vực nội dung và được áp dụng rộng rãi cho tất cả các nền văn 
hóa, khuyến khích học sinh hiểu thế giới xung quanh thông qua 
trải nghiệm trực tiếp.  Học sinh tham gia vào các dự án hành động 
nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu, đồng thời tham gia phát triển 
kĩ năng giao tiếp tiếng Pháp tại Trường Quốc Tế Wellwood và 
tiếng Tây Ban Nha tại Trường Tiểu Học Woodmoor.  

Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Nghệ Thuật Và Toán Học 
(S.T.E.A.M.)
Trường Chatsworth (Mẫu Giáo - Lớp 2)
Trường Tiểu Học Cromwell (Mẫu Giáo - Lớp 4)

Học sinh phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm giao tiếp, 
cộng tác, tư duy phản biện và sáng tạo trong một chương trình 
học tập nghiêm ngặt tích hợp chương trình giảng dạy của BCPS, 
S.T.E.A.M. (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán 
học) cũng như khoa học máy tính.  Trong một môi trường có 
sức hấp dẫn, cho phép học sinh thực hành và học theo dự án, 
học sinh phát triển sự hiểu biết toàn diện về thế giới thông qua 
phương pháp tiếp cận đa lĩnh vực tập trung vào đổi mới và giải 
quyết vấn đề.  Học sinh được trao quyền để trở thành nhà sản 
xuất thông tin khi các em viết mã, thực hiện Quy Trình Thiết Kế 
Kỹ Thuật và kiên trì giải quyết các vấn đề phức tạp. 

Chương Trình Tiểu Học

https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/


Học Viện Khoa Học Y Tế Tây Bắc
4627 Old Court Road, 21208
(443) 809-0742
Phương tiện chuyên chở được cung cấp 
cho học sinh được khoanh vùng để theo 
học các trường trung học cơ sở Arbutus, 
Catonsville, Deer Park, Lansdowne, 
Northwest Academy, Pikesville, Southwest 
Academy, Windsor Mill hay Woodlawn.

Trường Trung Học Cơ Sở Deep Creek
1000 S. Marlyn Avenue, 21221
(443) 809-0112
Cung cấp dịch vụ đưa đón cho các học sinh 
được khoanh vùng theo học các trường 
trung học cơ sở như Deep Creek, General 
John Stricker, Holabird hay Stemmers Run.

Trường Trung Học Cơ Sở Chuyên Ban 
Magent Deer Park
9830 Winands Road, 21133
(443) 809-0726
Cung cấp dịch vụ đưa đón cho các học 
sinh được khoanh vùng theo học các 
trường trung học cơ sở như Deer Park hay 
Franklin.
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Trường Trung Học Cơ Sở Golden Ring
6700 Kenwood Avenue, 21237
(443) 809-0130
Cung cấp dịch vụ đưa đón cho các học 
sinh được khoanh vùng theo học các 
trường trung học cơ sở như: Deep Creek, 
Dundalk, General John Stricker, Golden 
Ring, Holabird, Middle River, Parkville, 
Sparrows Point hay Stemmers Run.

 Trường Trung Học Cơ Sở Lansdowne  
2400 Lansdowne Road, 21227
(443) 809-1411
Cung cấp dịch vụ đưa đón cho học sinh 
được khoanh vùng để theo học các trường 
trung học cơ sở như: Arbutus, Catonsville, 
Lansdowne hay Woodlawn.

Học Viện Kỹ Thuật Loch Raven
8101 LaSalle Road, 21286
(443) 809-3518
Cung cấp dịch vụ đưa đón cho các học 
sinh được khoanh vùng theo học tại các 
trường trung học cơ sở như: Cockeysville, 
Dumbarton, Hereford, Loch Raven, Perry 
Hall, Pine Grove hoặc Ridgely.

Trường Trung Học Cơ Sở Middle River
800 Middle River Road, 21220
(443) 809-0165
Cung cấp dịch vụ đưa đón cho các học 
sinh được khoanh vùng theo học các 
trường trung học cơ sở như: Deep Creek, 
Dundalk, General John Stricker, Golden 
Ring, Holabird, Middle River, Parkville, 
Sparrows Point hay Stemmers Run. 

Dịch vụ đưa đón Trường Trung Học Cơ Sở

https://northwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://deepcreekms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221/@39.29306,-76.4565281,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!2s1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394!3m4!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394
https://deerparkms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://goldenringms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://lansdownems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227/@39.2497565,-76.6544698,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!2s2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811!3m4!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811
https://lochraventech.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286/@39.3892301,-76.5805487,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!2s8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.389226!4d-76.57836!3m4!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!8m2!3d39.389226!4d-76.57836
https://middleriverms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378
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Học Viện Kỹ Thuật Loch Raven
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Trường Trung Học Cơ sở & Trung Tâm Công Nghệ Parkville
8711 Avondale Road, 21234
(443) 809-5250
Cung cấp phương tiện chuyên chở cho các học sinh được 
khoanh vùng theo học các trường trung học cơ sở như Deep 
Creek, Dundalk, General John Stricker, Golden Ring, Holabird, 
Middle River, Parkville, Sparrows Point hay Stemmers Run.

Trường Chuyên Ban Magnet Khoa Học và
Kỹ thuật
6200 Johnnycake Road, 21207
(443) 809-0825
Cung cấp phương tiện chuyên chở cho các học sinh được 
khoanh vùng theo học Trường Trung Học Cơ Sở Lansdowne hay 
Học Viện Southwest.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về dịch vụ đưa đón
Các Trường Công Lập Quận Baltimore cung cấp dịch vụ đưa đón 
đến và đi từ các chương trình chuyên ban magnet cấp trung học 
cơ sở cho những học sinh cư trú trong khu vực thuộc dịch vụ đưa 
đón đã được thiết lập theo chương trình chuyên ban magnet.  
Cung cấp dịch vụ đưa đón tại một số lượng hạn chế các trạm tại 
các địa điểm trường quy định.  Phụ huynh chịu trách nhiệm đưa 
đón học sinh từ nhà đến các trạm quy định và ngược lại.

LƯU Ý:  Các trạm đón khách không tuân theo quy định giống như 
trạm dừng xe buýt thông thường do điều kiện về khoảng cách và 
đi bộ.  Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ không giám sát học sinh tại 
các trạm

Các Trường Công Lập Quận Baltimore không cung cấp dịch vụ 
đưa đón bên ngoài khu vực thuộc dịch vụ đưa đón đã được thiết 
lập theo chương trình chuyên ban magnet.

Trường Trung Học Cơ Sở Stemmers Run
201 Stemmers Run Road, 21221
(443) 809-0177
Cung cấp dịch vụ đưa đón cho các học sinh được khoanh vùng 
theo học các trường trung học cơ sở như: Deep Creek, Dundalk, 
General John Stricker, Golden Ring, Holabird, Middle River, 
Parkville, Sparrows Point hay Stemmers Run.

Trường Trung Học Cơ Sở Chuyên Ban Magnet Sudbrook
4300 Bedford Road, 21208
(443) 809-6720
Cung cấp dịch vụ đưa đón cho học sinh được khoanh vùng để 
theo học các trường trung học cơ sở tại: Arbutus, Catonsville, 
Deer Park, Franklin, Lansdowne, Northwest Academy, Pikesville, 
Southwest Academy, Windsor Mill hay Woodlawn.

Trường Trung Học Cơ Sở Windsor Mill
8300 Windsor Mill Road, 21244
(443) 809-0618
Phương tiện chuyên chở được cung cấp cho học sinh được 
khoanh vùng để theo học các trường trung học cơ sở Arbutus, 
Catonsville, Deer Park, Lansdowne, Northwest Academy, 
Southwest Academy, Windsor Mill hay Woodlawn.

Dịch vụ đưa đón Trường Trung Học Cơ Sở

https://parkvillems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207/@39.2997715,-76.7386365,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!2s6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478!3m4!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://windsormillms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694
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Luật & Tài Chính
Loch Raven 
Học sinh sẽ được khám phá các chủ đề và 
hoạt động học tập đa dạng dựa trên vấn đề 
về kiến thức kinh tế và hệ thống luật pháp 
của thế kỷ 21.  Chương trình chuẩn bị kiến 
thức để học sinh tự tin hoạt động trong lĩnh 
vực tài chính, luật, cũng như cung cấp các 
chương trình nghề nghiệp và kỹ thuật liên 
quan ngay từ cấp trung học phổ thông. 12

Nghiên Cứu Nghề nghiệp và Chuyên Môn
Lansdowne
Học sinh áp dụng các khái niệm được học 
trên lớp học vào các tình huống thực tế liên 
quan đến lộ trình sự nghiệp và lĩnh vực học 
tập khác nhau, thiết lập các mục tiêu sự 
nghiệp ngắn hạn và dài hạn, tìm hiểu các 
lựa chọn đại học và phát triển kiến thức về 
tài chính.  Học sinh có cơ hội đến thăm các 
doanh nghiệp địa phương và các cơ quan 
chính phủ cũng như trải nghiệm các hoạt 
động học tập thiên về thực hành, dựa trên 
các dự án.  Học sinh cũng được tìm hiểu 
các lựa chọn trường trung học phổ thông, 
đại học và nghề nghiệp thông qua khách 
mời là diễn giả và nghiên cứu độc lập.

Khám Phá
Parkville
Học sinh có cơ hội khám phá kỹ thuật ứng 
dụng, kỹ thuật môi trường (SEAS), truyền 
thông đại chúng và nghệ thuật thị giác/đồ 
họa trong các ứng dụng thực tế.  Học sinh 
được tham gia vào tất cả các lĩnh vực trong 
năm đầu tiên của và được bốc thăm phân 
bổ vào hai nhánh nghiên cứu ở Lớp 7 và 
một nhánh ở Lớp 8.  Các nhánh nghiên cứu 
liên quan đến kỹ thuật được hợp nhất với 
chương trình dự bị kỹ thuật và Tiêu Chuẩn 
về Khoa Học Thế Hệ Kế Tiếp. 

Nghệ Thuật
Deer Park 
Học sinh có thể lựa chọn một trong hai 
nhánh bao gồm nghệ thuật biểu diễn hoặc 
nghệ thuật thị giác.  Trong các môn Khiêu 
Vũ, Nhạc Cụ*, Thanh Nhạc và Nghệ thuật 
Sân khấu, học sinh được trang bị kỹ năng 
và kiến thức cho các buổi độc diễn và 
đồng diễn trước nhiều đối tượng khán-
thính giả khác nhau. Học sinh có thể đạt 
được tín chỉ tốt nghiệp Nghệ Thuật trung 
học phổ thông bằng cách vượt qua kỳ thi 
cuối khóa Nghệ Thuật Sân Khấu.  Trong 
Nghệ Thuật Thị Giác, học sinh sẽ phát 
triển các kỹ năng về các lĩnh vực vẽ, hội 
họa, điêu khắc, in ấn và gốm sứ
(* Nhạc cụ tại Deer Park không bao gồm 
môn học về bộ dây hoặc piano. Học sinh 
phải có một hoặc nhiều năm kinh nghiệm 
chơi một loại nhạc cụ.)

Khoa Học Sức Khỏe
Golden Ring & Northwest Academy
Học sinh được học nhập môn về lĩnh vực 
khoa học sức khỏe trong chương trình học 
tập nghiêm ngặt, kết hợp trải nghiệm thực 
tế thông qua hợp tác với các nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giảng 
dạy chuyên sâu trên lớp.  Học sinh được 
tiếp thu kiến thức nền tảng vững chắc về 
chức năng và tổ chức chung trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe cũng như nghiên cứu 
về cấu trúc, chức năng và hệ thống trong 
cơ thể con người.  Chương trình này trang 
bị cho học sinh kiến thức để giúp các em 
tự tin tham gia các chương trình khoa học 
sức khỏe ở bậc trung học phổ thông.  Nội 
dung chương trình có thể khác nhau tại 
từng địa điểm. 

Chương Trình Tú Tài Quốc Tế Cấp Trung 
Học Cơ sở (IB MYP)
Middle River, Stemmers Run & Windsor 
Mill
Nằm trong chương trình IB MYP được 
quốc tế công nhận, học sinh tham gia vào 
một khung chương trình học tập liên ngành 
toàn cầu, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực 
kiến thức để trở thành những học sinh 
năng động hơn với tư duy quốc tế.  Khung 
chương trình IB kích thích học sinh khám 
phá vô vàn vấn đề tại khu vực, quốc gia và 
toàn cầu, từ đó nâng cao khả năng tư duy 
sáng tạo, phản biện và phản xạ cho các em.  
Một phần không thể thiếu của chương trình 
giáo dục IB là tiếp thu ngôn ngữ thứ hai và 
phục vụ cho cộng đồng địa phương và toàn 
cầu.

Chương Trình Trung Học Cơ Sở   Chỉ Chấp Nhận Lớp 6

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Finance.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Career_Professional_Studies.pdf
https://lansdownems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Exploratory.pdf
https://parkvillems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Fine_Arts.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Health%20Science.pdf
https://goldenringms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://middleriverms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
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Truyền Thông Đại Chúng
Deer Park
Học sinh được hướng dẫn về công nghệ 
truyền thông, bao gồm phát sóng truyền 
hình và đài phát thanh, sản xuất video, 
xuất bản trên máy tính để bàn và thiết kế 
Web.

Khám Phá Nghệ Thuật Biểu Diễn
Loch Raven
Học sinh có nhiều cơ hội tiếp xúc với bộ 
gõ trống thép và đứng trên sân khấu (kết 
hợp kịch, chuyển động và bài hát).  Học 
sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng 
độc diễn và đồng diễn đồng thời được yêu 
cầu phải biểu diễn trước nhiều đối tượng 
khán-thính giả khác nhau.

Nghệ Thuật Biểu Diễn
Sudbrook
Học sinh có thể tham gia Khiêu Vũ, Nhạc 
Cụ (Ban Nhạc hoặc Bộ Dây)*, Thanh 
Nhạc, hoặc Nghệ Thuật Sân Khấu.  Học 
sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng 
độc diễn và đồng diễn đồng thời được yêu 
cầu phải biểu diễn trước nhiều đối tượng 
khán-thính giả khác nhau.  Học sinh có 
thể đạt được tín chỉ tốt nghiệp Nghệ Thuật 
trung học phổ thông bằng cách vượt qua 
kỳ thi cuối khóa Nghệ Thuật Sân Khấu.
*Nhạc Cụ (Ban Nhạc/Bộ Dây) tại Sudbrook
không bao gồm việc học guitar hoặc piano.
Học sinh đăng ký chương trình phải có
một hoặc nhiều năm kinh nghiệm chơi một
loại nhạc cụ.

Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật & Toán 
Học (STEM)
Deep Creek, Deer Park, Loch Raven, 
Southwest & Sudbrook
Tham gia chương trình giảng dạy STEM 
sáng tạo, học sinh sẽ tham gia vào khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật và toán học 
thông qua các hoạt động đặt trọng tâm vào 
công việc giải quyết vấn đề và mang tính 
thực tế.  Các dự án thực hành dựa trên 
các tình huống thực tế trong nghề nghiệp 
của STEM giúp học sinh khám phá đam 
mê của mình và khám phá ra con đường 
hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn.

Nghệ Thuật Thị Giác
Sudbrook & Loch Raven
Học sinh thỏa sức khám phá nhiều khía 
cạnh của thế giới nghệ thuật khi phát triển 
các kỹ năng vẽ, hội họa, điêu khắc, in ấn, 
phương tiện kỹ thuật số và gốm sứ.  Nội 
dung chương trình có thể khác nhau tại 
từng địa điểm.

Ngôn Ngữ Thế Giới
Deer Park & Sudbrook 
Học sinh tăng cường kỹ năng ngôn ngữ 
và nhanh chóng tiếp thu được các khía 
cạnh văn hóa từ ngôn ngữ các em đang 
học.  Deer Park dạy Tiếng Tây Ban Nha.  
Sudbrook dạy Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và 
Tiếng Tây Ban Nha.

Chương Trình Trung Học Cơ Sở   Chỉ Chấp Nhận Lớp 6

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mass%20Communications.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts%20Exploration.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Visual_Arts.pdf
http://sudbrook
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/World_Languages.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/


Trường Trung Học Phổ Thông 
Chesapeake 
Học Viện STEM
1801 Turkey Point Road
Essex  21221
(443) 809-0100
Cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh được 
phân vùng theo học các trường trung 
học phổ thông Chesapeake, Dundalk, 
Kenwood, Overlea, hoặc Patapsco.

Trường Trung Học Phổ Thông Kỹ Thuật 
Miền Đông
1100 Mace Avenue
Essex  21221
(443) 809-0190
Cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh 
được phân vùng theo học tại các trường 
trung học phổ thông Perry Hall, Parkville, 
Overlea, Kenwood, hoặc Chesapeake.

 Trung Tâm George Washington Carver 
dành cho Nghệ Thuật & Công Nghệ 
938 York Road
Towson  21204
(443) 809-2793
Cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh từ tất 
cả các khu vực thuộc Khối Trường Công 
Quận Baltimore
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Trường Trung Học Phổ Thông Kenwood 
501 Stemmers Run Road
Essex  21221
IB – (443) 809-6384
SSA – (443) 809-0318
Cung cấp dịch vụ đưa đón đến Học viện 
Khoa học Thể thao cho học sinh từ tất 
cả các khu vực thuộc Khối Trường Công 
Quận Baltimore.  Dịch vụ đưa đón đến 
chương trình IB được cung cấp cho những 
học sinh được phân vùng theo học tại các 
trường trung học phổ thông Chesapeake, 
Dundalk, Kenwood, Loch Raven, Overlea, 
Parkville, Patapsco, Perry Hall và 
Sparrows Point.

Học viện Trung Học Phổ Thông 
Lansdowne
3800 Hollins Ferry Road
Lansdowne 21227
(443) 809-1415
Cung cấp dịch vụ đưa đón những học sinh 
được khoanh vùng để theo học các trường 
trung học phổ thông Catonsville, Franklin, 
Lansdowne, Milford Mill, New Town, 
Owings Mills, Pikesville, Randallstown và 
Woodlawn. 

Học Viện Milford Mill 
3800 Washington Avenue
Windsor Mill 21244
(443) 809-0660
Cung cấp dịch vụ đưa đón những học sinh 
được khoanh vùng để theo học các trường 
trung học phổ thông Catonsville, Franklin, 
Lansdowne, Milford Mill, New Town, 
Owings Mills, Pikesville, Randallstown và 
Woodlawn.  

Trường Trung Học Phổ Thông New Town
4931 New Town Boulevard
Owings Mills 21117
(443) 809-1614
Cung cấp dịch vụ đưa đón những học sinh 
được khoanh vùng để theo học các trường 
trung học phổ thông Catonsville, Franklin, 
Lansdowne, Milford Mill, New Town, 
Randallstown, hoặc Woodlawn.

Trường Trung Học Phổ Thông Overlea
5401 Kenwood Avenue
Overlea 21206
(443) 809-5241
Dịch vụ đưa đón được cung cấp cho những 
học sinh được phân vùng theo học tại các 
trường trung học phổ thông Chesapeake, 
Dundalk, Kenwood, Overlea, Parkville, 
Patapsco, Perry Hall và Sparrows Point. 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://easterntechhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://newtownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795


Tuyên bố từ chối trách nhiệm về dịch vụ đưa đón
 Các Trường Công Lập Quận Baltimore cung cấp dịch vụ đưa đón đến và đi từ các chương trình chuyên ban magnet cấp trung học phổ thông cho những học 
sinh cư trú trong khu vực thuộc dịch vụ đưa đón đã được thiết lập theo chương trình chuyên ban magnet.  Cung cấp dịch vụ đưa đón tại một số lượng hạn chế 
các trạm tại các địa điểm trường quy định.  Phụ huynh chịu trách nhiệm đưa đón học sinh từ nhà đến các trạm quy định và ngược lại.

LƯU Ý:  Các trạm đón khách không tuân theo quy định giống như trạm dừng xe buýt thông thường do điều kiện về khoảng cách và đi bộ.  Ngoài ra, nhà 
trường cũng sẽ không giám sát học sinh tại các trạm

Các Trường Công Lập Quận Baltimore không cung cấp dịch vụ đưa đón bên ngoài khu vực thuộc dịch vụ đưa đón đã được thiết lập theo chương 
trình chuyên ban magnet. 15

Trường Trung Học Phổ Thông & Trung 
Tâm Toán Học, Khoa Học & Khoa Học 
Máy Tính Parkville
2600 Putty Hill Avenue
Parkville 21234
(443) 809-5257  máy lẻ 262
Dịch vụ đưa đón được cung cấp cho
những học sinh được phân vùng theo
học tại các trường trung học phổ thông
Chesapeake, Dundalk, Kenwood, Loch
Raven, Overlea, Parkville, Patapsco, Perry
Hall và Sparrows Point.

 Trường Trung Học Phổ thông & 
Trung Tâm Nghệ Thuật Patapsco
8100 Wise Avenue
Dundalk 21222
(443) 809-7127
Dịch vụ đưa đón được cung cấp cho
những học sinh được phân vùng theo
học tại các trường trung học phổ thông
Chesapeake, Dundalk, Kenwood, Loch
Raven, Overlea, Parkville, Patapsco, Perry
Hall và Sparrows Point.

Trường Trung Học Phổ Thông 
Randallstown
4000 Offutt Road
Randallstown 21133
(443) 809-0748
Cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh được
phân vùng theo học các trường trung học
phổ thông Franklin, Milford Mill, Owings
Mills, New Town, Randallstown, hoặc
Woodlawn.

Trường Trung Học Phổ Thông Kỹ Thuật 
Sollers Point
1901 Delvale Avenue
Dundalk 21222
(443) 809-7075
Học sinh của trường Sollers Point tham gia
học nửa ngày tại trường Sollers Point và nửa
ngày học tại trường đã được phân vùng cho
các em.  Cung cấp dịch vụ đưa đón trước
giờ học, sau giờ học và giữa trưa cho những
học sinh cũng sẽ theo học tại các trường
trung học phổ thông Chesapeake, Dundalk,
Kenwood, Overlea, Patapsco, hoặc Sparrows
Point.

Trường Trung Học Phổ Thông Sparrows 
Point 
7400 North Point Road
Sparrows Point 21219
(410) 507-0028
Dịch vụ đưa đón được cung cấp cho những
học sinh được phân vùng theo học tại các
trường trung học phổ thông Chesapeake,
Dundalk, Kenwood, Overlea, Parkville,
Patapsco, Perry Hall và Sparrows Point.

Trường Trung Học Phổ Thông Towson 
69 Cedar Avenue
Towson 21286
(443) 809-3608
Cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh từ tất cả
các khu vực thuộc Khối Trường Công Quận
Baltimore  Học sinh chuyển xe buýt tại Trung
Tâm Nghệ Thuật và Công Nghệ George
Washington Carver.

Trường Công Nghệ & Khoa Học Môi 
Trường Western
100 Kenwood Avenue
Catonsville 21228
(443) 809-0840
Cung cấp dịch vụ đưa đón những học sinh
được khoanh vùng để theo học các trường
trung học phổ thông Catonsville, Franklin,
Lansdowne, Milford Mill, New Town,
Owings Mills, Pikesville, Randallstown và
Woodlawn.

Trường Trung Học Phổ Thông 
Woodlawn 
1801 Woodlawn Drive
Woodlawn 21207
(443) 809-1309
Cung cấp dịch vụ đưa đón những học sinh
được khoanh vùng để theo học các trường
trung học phổ thông Catonsville, Franklin,
Lansdowne, Milford Mill, New Town,
Owings Mills, Pikesville, Randallstown và
Woodlawn.
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https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://randallstownhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://towsonhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452


Các Cấp Đầu Vào Chương Trình Trung Học Phổ Thông
Trường Trung Học Phổ Thông Overlea Trường Trung Học Phổ Thông Overlea 
Khoa Học Sức Khỏe – 9-10 

Trường Trung Học Phổ Thông ParkvilleTrường Trung Học Phổ Thông Parkville 
Toán học, Khoa học & Khoa học Máy tính (Khoa học Máy tính, 
Kỹ thuật PLTW, Phương tiện Tương tác, Mạng CNTT & An ninh 
mạng) – 9 
Học Viện Sư Phạm Maryland - 9

Trường Trung Học Phổ Thông Patapsco & Trung tâm Nghệ Trường Trung Học Phổ Thông Patapsco & Trung tâm Nghệ 
thuật thuật 
Diễn Xuất – 9-11 
Khiêu Vũ - 9-11 
Thiết Kế & Sản Xuất – 9-11 
Nhạc cụ (Ban nhạc, Bộ dây) - 9-11 
Nghệ Thuật Văn Học – 9-11 
Nghệ thuật Thị giác – 9-10 
Thanh Nhạc – 9-11 

Trường Trung Học Phổ Thông RandallstownTrường Trung Học Phổ Thông Randallstown 
Học Viện Y Tế Chuyên Nghiệp – 9 
Truyền Thông Đa Phương Tiện – 9-10 

Trường Trung Học Phổ Thông Kỹ Thuật Sollers Point Trường Trung Học Phổ Thông Kỹ Thuật Sollers Point 
Lưu ý:  Đây CHỈ là các chương trình nửa ngày.   Học sinh của 
trường Sollers học nửa ngày tại trường đã được phân vùng cho 
các em và nửa ngày học tại trường Sollers. 
Học Viện Y Tế Chuyên Nghiệp – 9-10 
Công nghệ Dịch vụ Ô tô – 9-10 
Làm Bánh & Nướng Bánh – 9-10 
Khoa Học Y Sinh – 9 
Công Nghệ Xây Dựng Và Kiến Tạo– 9-10 
Thẩm mỹ – 9-10 
Nghệ Thuật Ẩm Thực – 9-10 
Hệ Thống Điện & Xe Tải Diesel – 9-10 
CNTT-Trí Tuệ Nhân Tạo – 9-10 
CNTT-Mạng & An Ninh Mạng – 9-10 

Trường Trung Học Phổ Thông Sparrows Point Trường Trung Học Phổ Thông Sparrows Point 
Nghiên Cứu Môi trường – 9-10 

Trường Trung Học Phổ Thông TowsonTrường Trung Học Phổ Thông Towson
Luật & Chính Sách Công – 9 

Trường Công Nghệ & Khoa Học Môi Trường Western Trường Công Nghệ & Khoa Học Môi Trường Western 
Học Viện Y Tế Chuyên Nghiệp – 9 
Công Nghệ Dịch Vụ Ô Tô – 9 
Thẩm Mỹ Học – 9 
Nghệ Thuật Ẩm Thực - 9 
Khoa Học Môi Trường – 9 
Công Nghệ Môi Trường – 9 
Truyền Thông Đồ Họa/In Ấn – 9 
CNTT-Trí Tuệ Nhân Tạo – 9
CNTT-Lập Trình Mạng – 9 
Nghề Xây Dựng Cơ Khí/Lắp Đặt Ống Nước – 9 
Học Viện Khoa Học Thể Thao – 9 

Trường Trung Học Phổ Thông WoodlawnTrường Trung Học Phổ Thông Woodlawn
Chương Trình Học Đại Học Sớm Early College – 9 
Toán Học, Khoa Học & Kỹ Thuật - 9-10 

Trường Trung Học Phổ Thông Chesapeake Trường Trung Học Phổ Thông Chesapeake 
Học Viện Nghệ Thuật, Đa Phương Tiện & Truyền Thông – 9 
Học Viện Kinh Doanh & Công Nghệ Thông Tin – 9 
Học Viện Lãnh Đạo & Nhân Văn – 9 
Học Viện Khoa Học, Kỹ Thuật & Toán Học – 9 

Trường Trung Học Phổ Thông Kỹ Thuật Eastern Trường Trung Học Phổ Thông Kỹ Thuật Eastern 
Học Viện Y Tế Chuyên Nghiệp – 9 
Công Nghệ Xây Dựng và Thi Công – 9-10 
Nghệ Thuật Ẩm Thực – 9-10 
Nghề Kỹ Thuật – 9 
CNTT-Lập Trình Mạng – 9 
Sản Xuất Phương Tiện Tương Tác – 9 
Luật và Chính Sách Công – 9-10 
Học Viện Sư Phạm Maryland – 9 

Trường G.W. Trung Tâm Nghệ Thuật & Công Nghệ Carver Trường G.W. Trung Tâm Nghệ Thuật & Công Nghệ Carver 
Diễn Xuất – 9-11 
Nghề Mộc – 9-10 
Thẩm Mỹ Học – 9 
Nghệ Thuật Ẩm Thực – 9 
Khiêu Vũ - 9-11 
Thiết Kế & Sản Xuất – 9-11 
Nhạc Cụ Kỹ Thuật Số – 9-11 
CNTT và Sản Xuất Phương Tiện Truyền Thông Tương Tác – 9 
Nghệ Thuật Văn Học – 9-11 
Nghệ Thuật Thị Giác – 9-11 
Thanh Nhạc – 9-11 

Trường Trung Học Phổ Thông Kenwood Trường Trung Học Phổ Thông Kenwood 
DP Tú Tài Quốc Tế – 9-10 
Học Viện Khoa Học Thể Thao – 9-10 

Trường Trung Học Phổ Thông Lansdowne Trường Trung Học Phổ Thông Lansdowne 
Học Viện Nghệ Thuật & Truyền Thông (Khiêu Vũ, Nhạc Cụ 
Truyền Thông Đại Chúng, Nghệ Thuật Sân Khấu, Nghệ Thuật Thị 
Giác, 
Thanh Nhạc) – 9-10 
Học Viện Sức Khỏe & Dịch Vụ Nhân Sinh – 9-10 
Học Viện Khoa Học – 9-10 

Học Viện Milford Mill Học Viện Milford Mill 
Diễn Xuất – 9-10 
Công nghệ Dịch vụ Ô tô – 9-10 
Công Nghệ Xây Dựng và Thi Công – 9-10
Thẩm mỹ – 9-10 
Khiêu Vũ – 9-10 
Thiết kế & Sản xuất – 9-10 
Nhạc Cụ (Ban Nhạc, Bộ Dây) - 9-10
Nghệ thuật Văn học – 9-10 
Nghệ thuật Thị giác – 9-10
Thanh Nhạc - 9-10

Trường Trung Học Phổ Thông New Town Trường Trung Học Phổ Thông New Town 
Bằng Tú Tài Quốc Tế – 9-10
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https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/


Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật 
Chương Trình Hoàn Thiện Giáo 
Dục 
Chương trình (CTE)
Các chương trình hoàn thiện CTE 
cung cấp cho học sinh cả hai sự 
chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp có 
liên quan VÀ các kỹ năng học tập 
nghiêm ngặt.

Chương trình hoàn thiện là một 
chuỗi các khóa học trong một lộ 
trình nghề nghiệp cụ thể cung cấp 
tối thiểu ba đến bốn tín chỉ trong 
một chương trình CTE (không 
phải các khóa học tự chọn riêng 
lẻ).  Tất cả các chương trình hoàn 
thiện đều được Bộ Giáo Dục Bang 
Maryland (MSDE) phê duyệt, và 
việc hoàn thành các tín chỉ hoàn 
thiện CTE bắt buộc đáp ứng các 
yêu cầu tốt nghiệp của MSDE ở 
cấp trung học cơ sở.

Học sinh hoàn thành chương 
trình CTE trong hầu hết các lộ 
trình nghề nghiệp đều đủ điều 
kiện nhận tín chỉ cho trường cao 
đẳng cộng đồng tích luỹ.  (Một số 
chương trình CTE cung cấp tới 
21 tín chỉ đại học [MIỄN PHÍ] tích 
luỹ!)

Học sinh muốn theo chương trình 
hoàn thiện nghề nghiệp CTE 
có thể theo đuổi con đường sự 
nghiệp tại các trường trung học 
phổ thông toàn diện của mình 
hoặc có thể đăng ký vào một trong 
các chương trình kỹ thuật và nghề 
nghiệp hấp dẫn do Trường Công 
Lập Quận Baltimore cung cấp.  

Để biết thông tin về các chương 
trình CTE được cung cấp trong 
các trường toàn diện, vui lòng 
liên hệ với Văn Phòng Giáo 
Dục Kỹ Thuật và Nghề Nghiệp 
theo số (443) 809-8921 hoặc 
truy cập  Trang web(tinyurl.com/
CTEducation).

Chương Trình Trung Học Phổ Thông
Học Viện Nghệ Thuật & Truyền Thông
Lansdowne
- cung cấp các lộ trình chuyên biệt trong:

Nghệ Thuật Thị giác - hỗ trợ học sinh phát 
triển các kỹ năng về nghệ thuật studio, nhiếp 
ảnh, thiết kế 3D và đa phương tiện.  Học sinh 
có thể chọn tập trung vào một hoặc nhiều 
loại hình nghệ thuật này thông qua các khóa 
học cấp độ nâng cao và nghiên cứu độc lập. 
Nghệ thuật studio bao gồm nghiên cứu về 
lịch sử nghệ thuật, vẽ, hội họa và in ấn. Nghệ 
Thuật Nhiếp ảnh bao gồm các phương pháp 
tiếp cận kỹ thuật số và phòng tối, cũng như 
lịch sử và các ứng dụng chuyên nghiệp của 
nhiếp ảnh.  Thiết kế 3D bao gồm điêu khắc 
gốm và khám phá các phương tiện thay thế 
thông qua các nghiên cứu độc lập.

Truyền Thông Đại Chúng – mang đến cho 
học sinh cơ hội phát triển cũng như tích lũy 
được các kỹ năng về chương trình truyền 
hình, đa phương tiện và/hoặc báo chí.  Học 
sinh có thể lựa chọn tham gia các khóa học 
rèn luyện kỹ năng thiết kế đồ họa, kết xuất 
kỹ thuật số, hoạt hình, thiết kế web và chế 
bản điện tử. Các em cũng có thể làm việc 
trong trường quay TV tại chỗ và áp dụng kinh 
nghiệm trên lớp vào lĩnh vực báo chí và ảnh 
phóng sự.

Nghệ Thuật Sân Khấu – tạo điều kiện cho 
học sinh làm việc trong nhiều bối cảnh biểu 
diễn khác nhau, giúp các em thể hiện tài 
năng hoặc làm công việc hậu trường về âm 
thanh, ánh sáng, xây dựng và thiết kế trang 
phục, cũng như quản lý rạp hát. 

Thanh nhạc – dẫn dắt học sinh tập trung cao 
độ vào hợp xướng và hòa tấu, cũng như các 
buổi độc diễn trong nhà hát opera và nhạc 
kịch.  Học sinh tiếp thu các nguyên tắc và 
kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, thị tấu, nhà hát 
opera/nhạc kịch, diễn xuất, chuyển động, lịch 
sử và phê bình, đồng thời các em cũng có 
thể học về công nghệ âm nhạc, ghi âm và kỹ 
thuật.

Nhạc cụ – tạo điều kiện cho học sinh phát 
triển tài năng và kỹ năng cá nhân trong biểu 
diễn hòa tấu, thị tấu và lý thuyết âm nhạc.  
Học sinh cũng được đào tạo kĩ năng chuẩn 
bị và kĩ năng độc diễn trong nhiều bối cảnh 
nâng cao, cũng như được tiếp xúc với công 
nghệ thu âm và sáng tác.

Khiêu vũ – giảng dạy cho học sinh các vấn 
đề giáo dục thẩm mỹ, sáng tác khiêu vũ, lịch 
sử khiêu vũ, vốn tiết mục, vũ đạo, biểu đạt 
sự sáng tạo, sản xuất, biểu diễn, bình phẩm 
cũng như mối liên hệ giữa khiêu vũ và lối 
sống lành mạnh.  Các tiết mục múa ba lê, 
nhạc jazz, hiện đại và biên vũ đạo cho học 
sinh đều được chú trọng.

Học Viện Nghệ Thuật, Đa Phương Tiện & 
Truyền Thông
Chesapeake 
- cung cấp các lộ trình chuyên biệt trong:

Mỹ thuật – tạo cơ hội cho học sinh sáng tạo 
các tác phẩm 2 chiều và 3 chiều thông qua 
nhiều phương tiện truyền thống, phi truyền 
thống và kỹ thuật số.  Các khóa học như 
nhiếp ảnh, nặn gốm, và studio AP được thiết 
kế để phát triển tư duy thiết kế, phong cách 
cá nhân và kỹ thuật truyền thông.

Sản Xuất Phương Tiện Truyền Thông 
Tương Tác *‡ - cung cấp cho học sinh kinh 
nghiệm phát triển trang web, công nghệ 
internet, đồ họa máy tính, sản xuất phương 
tiện truyền thông kỹ thuật số và giải trí cũng 
như quản lý dự án.  Học sinh phát triển các 
kỹ năng về hình ảnh/video, hoạt hình, chỉnh 
sửa video phi tuyến tính, thiết kế trang web, 
phát triển trò chơi cơ bản và phát triển ứng 
dụng di động.  Học sinh sau khi hoàn thành 
một danh mục nghề nghiệp thì có thể đăng 
ký các chương trình giáo dục nâng cao/
thường xuyên và việc làm. Học sinh cũng có 
thể được cấp chứng chỉ ngành về Adobe® 
Creative Suite® và thiết kế Web.

Báo Chí/Truyền Thông – cung cấp cho học 
sinh nền tảng vững chắc về báo chí và diễn 
thuyết trước công chúng, tạo cho các em 
cơ hội nghiên cứu chuyên sâu về báo phát 
thanh, viết tài liệu nội bộ, phát sóng và biên 
tập phương tiện truyền thông, quảng cáo, 
phân tích phim, quan hệ công chúng và chế 
bản điện tử.
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Chương Trình Trung Học Phổ Thông

https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Communication.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


Học Viện Y Tế Chuyên Nghiệp *‡
Eastern, Overlea, Randallstown, Sollers 
Point, &  Western
- cung cấp cho học sinh trải nghiệm học
tập dựa trên dự án và vấn đề, lâm sàng
và thực tập cũng như cung cấp hướng
dẫn trong lớp học và phòng thí nghiệm
liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức
khỏe.  Học sinh được giới thiệu kiến thức
và kỹ năng chăm sóc sức khỏe thông qua
hai khóa học nền tảng:  Cơ Sở Khoa Học
Y Học Và Sức Khỏe, Cấu Trúc Và Chức
Năng Của Cơ Thể Con Người.  Sau đó,
học sinh có thể chọn từ một số kết hợp
khóa học để hoàn thành trình tự bốn khóa
học.  Học sinh có thể tham gia vào khóa
học trải nghiệm lâm sàng có giám sát,
giành được cơ hội thiết kế và tham gia
khóa thực tập, và/hoặc ghi danh vào khóa
học tiền đề tại trường cao đẳng cộng đồng
địa phương.  Tùy thuộc vào vị trí, học sinh
có thể có cơ hội áp dụng những gì đang
học vào các tình huống chăm sóc sức khỏe
thực tế trong một khóa học chuyên khoa y
tế, chẳng hạn như Trợ Lý Y Tế Lâm Sàng
được Chứng Nhận, Trợ Lý Điều Dưỡng
được Chứng Nhận, Dược Sỹ, Trợ Lý Nha
Khoa hoặc Phục Hồi Chức Năng và có
thể nhận được chứng chỉ do nhà nước và/
hoặc quốc gia công nhận sau khi vượt qua
các kỳ thi cấp giấy phép.  Các dịch vụ khóa
học, cơ hội thực tập và tín chỉ đại học tích
luỹ có thể khác nhau tại các địa điểm của
chương trình.  Để tiếp cận các chương
trình AHP tại Overlea, học sinh phải đăng
ký vào chương trình Khoa Học Sức Khỏe
của Overlea.
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Học Viện Kinh Doanh & Công Nghệ 
Thông Tin *
Chesapeake 
- cung cấp các lộ trình chuyên biệt trong:

Quản lý Kinh doanh ‡ – tạo cơ hội cho 
sinh viên quản lý và giám sát các hoạt 
động liên quan đến tổ chức doanh nghiệp.  
Học sinh được phát triển và thực hiện một 
kế hoạch kinh doanh và học cách quản lý 
hiệu quả các hoạt động kinh doanh. 

Tiếp thị ‡ – tạo cơ hội cho học sinh lập 
chiến lược các hoạt động kinh doanh liên 
quan đến bán hàng, dịch vụ hỗ trợ khách 
hàng và quan hệ công chúng.  Các em 
được tham gia phân tích thị trường khách 
hàng, xác định cơ cấu sản phẩm, định giá, 
khuyến mãi, phân phối và tìm hiểu các 
chiến lược quan hệ công chúng. 

Công Nghệ Thông Tin–Khoa Học Máy 
Tính ‡ 
– cho phép học sinh thiết kế, phát triển và
thử nghiệm các giải pháp phần mềm và
phát triển chuyên môn về quản lý dự án
và ngôn ngữ lập trình, cũng như khoa học
máy tính nhập môn.

Học Viện Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh
Lansdowne 
- cung cấp các lộ trình chuyên biệt trong:

Army JROTC – thúc đẩy những người trẻ 
tuổi trở thành công dân tốt hơn.  Chương 
trình không nhằm mục đích tuyển quân.  
Học sinh chia sẻ tầm nhìn về bổn phận 
công dân, đặc trưng và khả năng lãnh đạo 
ưu tú khi các em vượt qua chương trình 
giảng dạy cũng như phát triển quan hệ đối 
tác với cộng đồng và các tổ chức giáo dục.

Nghề Mộc hoặc Nghề Điện *‡
- cung cấp hướng dẫn và trải nghiệm liên
quan đến ứng dụng dân dụng và thương
mại.  Học sinh có thể tham gia chương
trình tìm việc làm, thực tập và các chương
trình chuyển tiếp từ trường học đến việc
làm.  Học sinh sau khi hoàn thành tốt
chương trình sẽ đủ điều kiện tham gia
Chương Trình Học Nghề Của Nhà Xây
Dựng và Nhà Thầu Liên Kết (ABC).

Khoa Học Thực Phẩm và Dinh Dưỡng  ‡ 
–đưa ra các lựa chọn nghề nghiệp cho học
sinh và học tập sau trung học cơ sở về các
lĩnh vực ăn kiêng, khoa học thực phẩm và
dinh dưỡng, dịch vụ thực phẩm trong các
cơ sở thương mại và/hoặc tổ chức.  Học
sinh tìm hiểu các ngành nghề liên quan
đến công tác chuẩn bị, phục vụ thực phẩm
và lập kế hoạch cho chế độ ăn uống lành
mạnh.  Áp dụng các nguyên tắc khoa học
để nghiên cứu lựa chọn, sản xuất, sơ chế
và chế biến thực phẩm.  Ứng dụng và
công nghệ máy tính là một phần cốt yếu
của chương trình này.
* Chương trình này cũng được giảng
dạy như một Chương trình liên quan đến
nghề nghiệp IB tại Trường Trung Học Phổ
Thông New Town.

Học Viện Sư Phạm Maryland*‡ –- -chuẩn 
bị cho học sinh về nhiều nghề nghiệp 
khác nhau trong giáo dục chuyên nghiệp. 
Chương trình bao gồm bốn tín chỉ trung 
học phổ thông, tập trung vào giảng dạy về 
nghề nghiệp, sự trưởng thành và phát triển 
con người, lý thuyết học tập, chương trình 
học và hướng dẫn.  Trong năm cuối cấp, 
học sinh chứng tỏ được trình độ thông 
thạo sẽ có cơ hội tham gia thực tập ở các 
môi trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc 
trung học phổ thông.  Những học sinh 
đồng ý giảng dạy tại bang Maryland có 
thể đủ điều kiện nhận Học Bổng Hy Vọng 
được cấp cho sinh viên đại học. 

* Có thể tích lũy tín chỉ đại học tích luỹ từ Cao
Đẳng Cộng Đồng tại Quận Baltimore.

‡ Học sinh có thể đạt được tối thiểu 3 hoặc 
4 tín chỉ Giáo Dục Kỹ Thuật & Nghề Nghiệp 
(CTE) MSDE để tốt nghiệp, tùy thuộc vào cơ 
sở triển khai chương trình.

□ Có thể tích lũy tín chỉ được ghi lại từ Đại
học Stevenson, Cao Đẳng Cộng Đồng Quận
Baltimore, và các trường đại học ngoài tiểu
bang khác nhau.

Chương Trình Trung Học Phổ Thông

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
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Học Viện Lãnh Đạo & Nhân Văn 
Chesapeake 
Chesapeake 
- cung cấp lộ trình chuyên biệt trong:

An Ninh Nội Địa-Tư Pháp Hình Sự *‡ – 
chuẩn bị cho học sinh áp dụng thông tin kỹ 
thuật và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực 
tư pháp hình sự đang phát triển tại các vị 
trí cấp cao và chương trình giáo dục liên 
tục.  Học sinh phát triển các kỹ năng cụ thể 
trong giao tiếp, quan hệ con người, luật 
hình sự và tội phạm học. 

Học Viện Khoa Học 
Lansdowne 
- cung cấp lộ trình chuyên biệt trong:

Dự Án Dẫn Đường (PLTW) 
Khoa Học Y Sinh ‡ □  
- cung cấp sự tập trung cao độ vào các
khái niệm về y học con người và các đổi
mới y sinh thông qua hoạt động giới thiệu
về sinh lý học, di truyền học, vi sinh vật học
và sức khỏe cộng đồng.  Các khóa học
PLTW được thiết kế để trang bị cho học
sinh kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc
nhóm vững vàng.  Học sinh phát triển các
kỹ năng tổ chức, tư duy phản biện và giải
quyết vấn đề khi các em thực hành thăm
khám tình trạng sức khỏe và các bệnh
truyền nhiễm, kiểm tra sự tương tác của
các hệ thống cơ thể con người và tìm hiểu
phương pháp phòng chống lây nhiễm.  Học
sinh trong chương trình có thể tham gia
thực tập, trải nghiệm lâm sàng hoặc thực
hiện nghiên cứu độc lập về lĩnh vực khoa
học y sinh.
* Chương trình này cũng được giảng dạy
như một Chương trình liên quan đến nghề
nghiệp IB tại Trường Trung Học Phổ Thông
New Town.

Học Viện Khoa Học, Kỹ Thuật 
& Toán Học
Chesapeake 
- cung cấp các lộ trình chuyên biệt trong:

Dự Án Dẫn Đường Kỹ Thuật/ Khoa Học 
Hàng Không Vũ Trụ *‡ –mang đến cho 
học sinh cơ hội phát triển kỹ năng tư duy 
khi các em thiết kế và xây dựng giải pháp 
cho những vấn đề kỹ thuật thiết thực.  Các 
em được phân tích, đánh giá cũng như 
đưa ra các mô hình giải pháp dự án và 
mạch kỹ thuật số bằng phần mềm máy 
tính tiêu chuẩn trong ngành.  Học sinh áp 
dụng các khái niệm khoa học và kỹ thuật 
để thiết kế các liệu và quy trình dùng để 
trực tiếp đo lường, sửa chữa, cải tiến và 
mở rộng hệ thống trong các môi trường 
khác nhau.  (Nên hoàn thành trọn vẹn Đại 
số Lớp 8 I cho Lộ trình Kỹ thuật.) 

Khoa Học Môi Trường – tạo cơ hội cho 
học sinh nghiên cứu các nguyên tắc khoa 
học, khái niệm và phương pháp luận cần 
thiết để hiểu rõ mối quan hệ qua lại của 
thế giới tự nhiên, xác định vấn đề môi 
trường tự nhiên và do con người tạo ra, 
phân tích rủi ro tương đối liên quan đến 
những vấn đề này và xem xét giải pháp 
thay thế để giải quyết và/hoặc ngăn chặn 
rủi ro.

Toán Học – tạo cơ hội cho học sinh phát 
triển tầm hiểu biết thuần túy về mối liên hệ 
giữa Đại Số và Giải Tích khi họ học toán 
học thông qua việc sử dụng công nghệ 
và khám phá nghề nghiệp trong lĩnh vực 
này.

Chương Trình Trung Học Phổ Thông

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Information_Technology.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


* Có thể tích lũy tín chỉ đại học tích 
luỹ từ Cao đẳng Cộng đồng tại 
Quận Baltimore.

‡ Học sinh có thể đạt được tối thiểu 
3 hoặc 4 tín chỉ Giáo Dục Kỹ Thuật 
& Nghề Nghiệp (CTE) MSDE để tốt 
nghiệp, tùy thuộc vào cơ sở triển 
khai chương trình.

□ Có thể tích lũy tín chỉ được ghi lại 
từ Đại học Stevenson, Cao Đẳng 
Cộng Đồng Quận Baltimore, và các 
trường đại học ngoài tiểu bang khác 
nhau.

Diễn Xuất
Trung Tâm Carver, Milford Mill & Patapsco 
– cho phép học sinh thực hành trong nhiều 
môi trường biểu diễn khác nhau, bao gồm 
cả rạp hát truyền thống và hộp đen.  Khách 
mời là những nghệ sĩ nhằm nâng cao trải 
nghiệm cho học sinh và giúp các em phát 
triển tài năng cá nhân trong sân khấu kịch, 
hài kịch và nhạc kịch.  Một số buổi biểu diễn 
trong suốt năm là cơ hội để học sinh thể hiện 
tài năng với nhiều khán giả.  Ban tổ chức 
mong đợi các ứng viên sẽ thể hiện được 
kinh nghiệm sẵn có dù chưa đạt đến cấp độ 
chuyên nghiệp. Nội dung chương trình và 
các nguồn hiện tại có thể khác nhau ở mỗi 
địa điểm.
 
Công Nghệ Dịch Vụ Ô Tô *‡
Milford Mill, Sollers Point, & Western
- giới thiệu cho học sinh về dịch vụ và sửa 
chữa ô tô. Học sinh thực hiện dịch vụ yêu 
cầu chuyên môn được đề cập trong các yêu 
cầu của Tổ Chức Giáo Dục Kỹ Thuật Viên Ô 
Tô Quốc Gia (NATEF) bằng cách sử dụng 
công cụ và thiết bị chuyên dụng trên những 
chiếc xe đời cũ.  Học sinh học các kỹ năng 
được chứng nhận về Dịch Vụ Chăm Sóc Ô 
Tô Xuất Sắc (ASE) thông qua hướng dẫn nội 
dung trên máy tính, thao tác tại cửa hàng, 
kiểm tra để suy đoán và thực hiện hoạt động 
thực hành trên các phương tiện tại cửa hàng.

Dự Án Dẫn Đường (PLTW) Khoa Học Y 
Sinh ‡ □
Sollers Point
- cung cấp sự tập trung cao độ vào các khái 
niệm về y học con người và các đổi mới y 
sinh thông qua hoạt động giới thiệu về sinh 
lý học, di truyền học, vi sinh vật học và sức 
khỏe cộng đồng.  Các khóa học PLTW được 
thiết kế để trang bị cho học sinh kỹ năng 
giao tiếp và khả năng làm việc nhóm vững 
vàng.  Học sinh phát triển các kỹ năng tổ 
chức, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề 
khi các em thực hành thăm khám tình trạng 
sức khỏe và các bệnh truyền nhiễm, kiểm 
tra sự tương tác của các hệ thống cơ thể 
con người và tìm hiểu phương pháp phòng 
chống lây nhiễm.  Học sinh trong chương 
trình có thể tham gia thực tập, trải nghiệm 
lâm sàng hoặc thực hiện nghiên cứu độc lập 
về lĩnh vực khoa học y sinh.
* Chương trình này cũng được giảng dạy 
như một Chương trình liên quan đến nghề 
nghiệp IB tại Trường Trung Học Phổ Thông 
New Town.

Công Nghệ Thi Công và Xây Dựng *‡
Miền Đông, Milford Mill, & Sollers Point
- cung cấp cho học sinh kiến thức và nguyên 
tắc của nghề mộc, hệ thống ống nước, điện 
và hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà 
không khí (HVAC).  Chương trình xây dựng 
kết hợp này liên quan đến việc xây dựng các 
đơn vị mô-đun, với mức độ hoàn thiện các 
yếu tố nội thất cao và thể hiện khía cạnh xây 
dựng của ngành xây dựng sản xuất.  Các 
mô-đun chương trình học bổ sung, bao gồm 
quản lý và giám sát dự án vì có liên quan 
đến tất cả các lĩnh vực trong Ngành Kiến 
Trúc, được cung cấp như các nguồn bổ 
sung.  Học sinh hoàn thành chương trình có 
đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ thông 
qua Đánh Giá Và Chứng Nhận Thủ Công 
Quốc Gia (NCCER) và Cơ Quan Quản Lý An 
Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OSHA).

Nghề mộc *‡
Trung tâm Carver 
- cung cấp cho học sinh kiến thức và kinh 
nghiệm liên quan đến xây dựng khu dân cư 
và thương mại. Học sinh cũng được truyền 
đạt các kỹ năng độc đáo liên quan đến xây 
dựng bối cảnh, thiết lập nhà hát và xây dựng 
các dự án nghệ thuật biểu diễn liên quan. 
Học sinh sau khi hoàn thành tốt chương 
trình sẽ đủ điều kiện tham gia Chương Trình 
Học Nghề Của Nhà Xây Dựng và Nhà Thầu 
Liên Kết (ABC). Học sinh cũng có thể có đủ 
điều kiện cho các cơ hội xếp chỗ và/hoặc 
kiểm tra nâng cao thông qua các chương 
trình học nghề của công đoàn hoặc nằm 
ngoài công đoàn cũng như Đánh Giá 
Và Chứng Nhận Thủ Công Quốc Gia 
(NCCER). 
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Chương Trình Trung Học Phổ Thông

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Acting.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Automotive_Service_Technology.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Building_Construction_Technology.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Carpentry_Careers.pdf
https://carverhs.bcps.org/
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Thẩm Mỹ ‡
Trung Tâm Carver, Milford Mill, Sollers 
Point & Western
- cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ 
năng trong các ngành nghề dịch vụ về tóc, 
da và móng, cũng như các kỹ năng phát 
triển nghề nghiệp, truyền thông và tiếp thị.  
Học sinh cần tham dự đủ 1.500 giờ giảng 
dạy bắt buộc của khóa học để có thể tham 
dự các kỳ thi cấp giấy phép Thẩm Mỹ của 
Tiểu Bang Maryland.  Tham gia kỳ thi cấp 
tiểu bang là yêu cầu tốt nghiệp để hoàn 
thành chương trình Thẩm Mỹ.

Nghệ Thuật Ẩm Thực *‡ 
Nghệ Thuật Ẩm Thực
Trung Tâm Carver, Eastern, Sollers 
Point, & Western 
- hướng dẫn học sinh về sản xuất thực 
phẩm và kỹ năng làm bánh cơ bản, dinh 
dưỡng, đào tạo quản lý, kỹ năng phục vụ, 
quan hệ con người và phát triển thực đơn 
thông qua chương trình ProStart do Tổ 
Chức Giáo Dục Hiệp Hội Nhà Hàng Quốc 
Ga phát triển. Học sinh hoàn thành khóa 
học vệ sinh sẽ đủ điều kiện tham dự kỳ 
thi ServSafe để được cấp chứng chỉ quốc 
gia.

Làm Bánh và Nghệ Thuật Làm Bánh 
Sollers Point
- hướng dẫn cho học sinh về quy trình 
sản xuất bánh nâng cao đối với bánh mì 
và các món tráng miệng, thực phẩm và 
kỹ năng làm bánh cơ bản, kỹ năng phục 
vụ và quan hệ con người, sử dụng các 
hướng dẫn của Liên đoàn Ẩm thực Hoa 
Kỳ (ACF). Học sinh hoàn thành khóa học 
vệ sinh sẽ đủ điều kiện tham dự kỳ thi 
ServSafe để được cấp chứng chỉ quốc 
gia.

Khiêu vũ
Trung Tâm Carver, Milford Mill & 
Patapsco
- chú trọng đào tạo chuyên nghiệp về múa 
ba lê và các kỹ thuật hiện đại, cũng như 
nhạc jazz, tap và sân khấu nhạc kịch.  
Học sinh được phát triển kỹ năng thông 
qua các trải nghiệm về giáo dục thẩm 
mỹ, biên soạn vũ đạo, ký hiệu khiêu vũ 
labanotation, vốn tiết mục, vũ đạo, biểu 
đạt sự sáng tạo, sản xuất, biểu diễn, phê 
bình cũng như mối quan hệ giữa khiêu 
vũ và lối sống lành mạnh. Ban tổ chức 
khuyến khích các ứng viên sẽ thể hiện 
được kinh nghiệm sẵn có dù chưa đạt đến 
cấp độ chuyên nghiệp. Nội dung chương 
trình và các nguồn hiện tại có thể khác 
nhau ở mỗi địa điểm.

Thiết Kế và Sản Xuất 
Trung Tâm Carver, Milford Mill & 
Patapsco 
- mang đến cho học sinh cơ hội tham gia 
tích cực vào công việc sản xuất sân khấu 
trực tiếp về âm thanh, ánh sáng, thiết kế 
và xây dựng bối cảnh, thiết kế trang phục 
và quản lý nhà hát/sân khấu. Ban tổ chức 
mong đợi các ứng viên sẽ thể hiện được 
kinh nghiệm sẵn có dù chưa đạt đến cấp 
độ chuyên nghiệp. (Nội dung chương trình 
và các nguồn hiện tại có thể khác nhau ở 
mỗi địa điểm.)

Hệ thống điện và xe tải chạy bằng động 
cơ diesel *‡
Sollers Point
- thực hành cho học sinh cách sửa chữa 
thiết bị hạng nặng chạy bằng động cơ 
diesel, ô tô, xe tải nhẹ và tàu thuyền.  Học 
sinh sẽ học cách chẩn đoán sự cố và sửa 
chữa động cơ và phanh, cũng như các hệ 
thống thủy lực, điện, điện tử, hệ thống lái 
và truyền lực.  Học sinh sẽ phải tham dự 
các kỳ thi lấy chứng chỉ ASE ở mỗi cấp 
độ của chương trình.  Học sinh có thể đạt 
được các chứng chỉ về Động cơ Diesel, 
Hệ thống Treo và Lái, Phanh, Hệ thống 
Điện/Điện tử và Động cơ Diesel Bảo trì Dự 
phòng.

Nhạc Cụ Kỹ Thuật Số
Trung tâm Carver
- chuẩn bị cho học sinh một loạt các hoạt 
động chuyên nghiệp trong thế giới âm 
nhạc.  Học sinh sử dụng tài năng âm nhạc 
của bản thân để nâng cao và bổ sung 
thêm kiến thức về lý thuyết âm nhạc, văn 
học âm nhạc và sản xuất âm nhạc để sáng 
tác, biểu diễn và biên soạn âm nhạc do 
chính học sinh sáng tác và âm nhạc của 
nhạc sĩ khác.  Học sinh khám phá các 
công nghệ tín hiệu analog và kỹ thuật số 
để áp dụng đó vào quá trình ghi âm, sáng 
tác và biểu diễn với tư cách là một nhạc sĩ 
độc lập cũng như trong các nhóm hòa tấu.

Tháng Trường Chuyên Ban 
Magnet Quốc gia - Tháng 2 năm 

2022
Chung Kết - Cuộc Thi Thiết Kế Áp 
Phích Dành Cho Học Sinh Quốc 
Gia Trường Chuyên Ban của Hoa 

Kỳ
Marilyn P., Lớp 9

Học Viện Milford Mill

Chương Trình Trung Học Phổ Thông

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Cosmetology.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Culinary_Arts_Baking_Pastry.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Dance.pdf
http://Carver Center
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Design_Production.pdf
http://Carver Center
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Digital_Instrumental_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/


Khoa Học/Nghiên Cứu Môi Trường 
Sparrows Point & Western 
- tạo cơ hội cho học sinh theo đuổi định 
hướng khoa học và môi trường cũng như 
tham gia vào các tình huống thực tế với 
tư cách là các nhà khoa học môi trường 
thực thụ.  Học sinh được tham gia nghiên 
cứu thực địa, thảo luận và hành động về 
các vấn đề môi trường, tìm hiểu về môi 
trường từ các khía cạnh lịch sử, luật pháp 
và chính sách công, đồng thồi phấn đấu 
hiểu rõ sự cân bằng giữa môi trường, 
chính trị, kinh tế và văn hóa.  Học sinh có 
thể theo đuổi chương trình Năng khiếu & 
Tài năng, Lớp Nâng cao và các khóa học 
liên thông đại học.  Các em cũng có nhiều 
cơ hội nghiên cứu và thực tập.

Công nghệ Môi trường* ‡ 
Western
- nhấn mạnh vào kinh nghiệm thực tế và 
nghiên cứu thực địa, nơi học sinh đóng 
vai trò là chuyên gia môi trường, hoàn 
thành các dự án và giải quyết các vấn đề 
trong thiết kế, quy hoạch, giám sát và bảo 
tồn môi trường. Công Nghệ Môi Trường 
là một lĩnh vực nghề nghiệp áp dụng các 
nguyên tắc toán học, khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật, truyền thông, kinh tế và 
luật để đảm bảo tính bền vững, cũng như 
sức khỏe và sự an toàn của con người. 
Học sinh làm việc với người cố vấn để 
tham gia và tạo ra nhiều dự án khác nhau 
như xây dựng và giám sát hệ thống nuôi 
trồng thủy sản, phục hồi đất ngập nước 
và làm đẹp cảnh quan. Học sinh học được 
nhiều kỹ năng máy tính được sử dụng 
bởi các kỹ sư môi trường, nhà hoạch 
định và quản lý tài nguyên, bao gồm Hệ 
thống Thông tin Địa lý (GIS).  Công Nghệ 
Môi Trường cung cấp cả việc định hướng 
nghề nghiệp và khóa học khớp nối cho 
các trường cao đẳng hai và bốn năm về 
khoa học và công nghệ môi trường.
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Chương Trình Học Đại Học Sớm Early 
College*
Woodlawn
- cung cấp cho học sinh chương trình kết 
hợp giữa trung học phổ thông và đại học 
trong một môi trường giáo dục khuyến 
khích học tập nhưng quản lý nghiêm ngặt.  
Thông qua quan hệ đối tác với trường Cao 
đẳng Cộng đồng Quận Baltimore, học sinh 
sẽ có cơ hội nhận được đồng thời bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông và bằng Cao 
đẳng Nghệ thuật hoặc nhận được số tín 
chỉ lên đến 60 tín đối với bằng cử nhân.  
Học sinh sẽ đạt được tín chỉ thông qua bài 
tập hoàn thành khóa học tại cả khuôn viên 
trường trung học và/hoặc tại khuôn viên 
trường đại học cộng đồng.  Tín chỉ đại học 
được miễn không mất phí.

Nghề Kỹ Thuật * ‡ 
Eastern
- cung cấp chương trình bốn năm đầy thử 
thách gồm các môn học bắt buộc và tự 
chọn cho những học sinh quan tâm đến 
các lĩnh vực nghiên cứu hoặc toán học 
ứng dụng, khoa học, thiết kế có sự hỗ trợ 
của máy tính, lập trình máy tính và kỹ thuật 
gồm các môn học bắt buộc và tự chọn để 
đáp ứng sở thích của các em và giúp các 
em chuẩn bị trước khi bước vào chương 
trình kỹ sư cao đẳng hoặc đại học. Các 
chương trình được thiết kế phù hợp với 
những học sinh có động lực tích cực và 
cung cấp các khóa học tăng tốc đa dạng, 
cũng như tạo điều kiện cho các em làm 
việc với nhiều chuyên gia kỹ thuật. 

Truyền thông Đồ Họa/In Ấn *‡
Western 
- cung cấp cho học sinh các kỹ năng cơ 
bản tại nơi làm việc, kỹ thuật và giao tiếp 
cá nhân cần thiết để tham gia và đạt thành 
công trong các nghề nghiệp đa dạng liên 
quan đến ngành truyền thông đồ họa/in ấn 
bằng cách sử dụng nhiều thiết bị và phần 
mềm hiện đại.  Sự hợp tác với Hiệp Hội 
In Ấn và Đồ Họa Mid-Atlantic và Đại Học 
Cộng Đồng Quận Baltimore mang đến cho 
học sinh cơ hội được đào tạo tại chỗ và 
đạt được chứng chỉ PrintED quốc gia. 

Khoa học sức khỏe *‡
Overlea 
- cung cấp cho tất cả học sinh tại Trường 
Trung Học Phổ Thông Overlea cơ hội 
tham gia bài học và hoạt động liên quan 
đến sức khỏe thể chất và tinh thần, bao 
gồm các bài học về Cơ Thể Khỏe Mạnh, 
Tư Duy Lành Mạnh và Mối Quan Hệ Lành 
Mạnh; hội chợ sức khỏe cộng đồng hai 
lần một năm; các chuyến đi thực tế đến 
các cơ sở khoa học/chăm sóc sức khỏe 
địa phương; tùy chọn Sơ Cứu, CPR và 
khóa đào tạo Cầm Máu; kinh nghiệm học 
tập đa dạng bao gồm một số lộ trình Giáo 
Dục Kỹ Thuật và Nghề Nghiệp, chẳng hạn 
như Quản Lý Thực Phẩm và Đồ Uống 
(ProStart), Quản lý Kinh Doanh, An Ninh 
Nội Địa và Chuẩn Bị Khẩn Cấp, Công 
Nghệ Thông Tin: Khoa Học Máy Tính và 
Học Viện Y Tế Chuyên Nghiệp: Trợ Lý Nha 
Khoa và Phục Hồi Chức Năng.  Tất cả 
các lộ trình duy trì sự chú trọng của toàn 
trường vào sức khỏe của học sinh.

* Có thể tích lũy tín chỉ đại học 
tích luỹ từ Cao đẳng Cộng đồng 
tại Quận Baltimore.

‡ Học sinh có thể đạt được tối 
thiểu 3 hoặc 4 tín chỉ Giáo Dục 
Kỹ Thuật & Nghề Nghiệp (CTE) 
MSDE để tốt nghiệp, tùy thuộc 
vào cơ sở triển khai chương 
trình.

□ Có thể tích lũy tín chỉ được 
ghi lại từ Đại học Stevenson, 
Cao Đẳng Cộng Đồng Quận 
Baltimore, và các trường đại học 
ngoài tiểu bang khác nhau.

Chương Trình Trung Học Phổ Thông

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Science_Environmental_Studies.pdf
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Early_College.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Early_College.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Engineering_Careers.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Graphic_Print_Communications.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Health_Sciences.pdf
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
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Công Nghệ Thông Tin *‡
Trí Tuệ Nhân Tạo
Trung Tâm Carver, Sollers Point & 
Western
- mang lại cho học sinh cơ hội tìm hiểu về 
lý thuyết và quá trình phát triển của các hệ 
thống máy tính có khả năng thực hiện các 
nhiệm vụ mà thường đòi hỏi phải có trí thông 
minh của con người.  Học sinh sẽ học cách 
viết mã và sẽ tìm hiểu về 5 Khái Niệm Quan 
Trọng trong Trí Tuệ Nhân Tạo bao gồm: Nhận Nhận 
ThứcThức - Máy tính nhận thức thế giới bằng 
cách sử dụng các cảm biến; Lập Định và Lập Lập Định và Lập 
LuậnLuận - Các tác tử duy trì các lập định trên thế 
giới và sử dụng các lập định đó để lập luận; 
Học HỏiHọc Hỏi - Máy tính có thể học từ dữ liệu; 
Tương Tác Tự NhiênTương Tác Tự Nhiên - Tác nhân thông minh 
đòi hỏi nhiều loại kiến   thức để tương tác tự 
nhiên với con người; Tác Động Xã HộiTác Động Xã Hội - Trí 
tuệ nhân tạo có thể tác động đến xã hội theo 
cả cách tích cực và tiêu cực.  Tại Trung tâm 
Carver, CNTT được hợp nhất với Sản Xuất 
Phương Tiện Truyền Thông Tương Tác.  Học 
sinh phải hoàn thành các yêu cầu của cả hai 
chương trình.

Networking(CISCO)
Miền Đông, Sollers Point, & Miền Tây 
- trang bị cho học sinh kỹ năng máy tính, giao 
tiếp cá nhân và giải quyết vấn đề cơ bản và 
nâng cao cần thiết để thành công trong các 
lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến máy tính.  
Học sinh theo học chương trình Networking 
Pathway sẽ có thêm kiến thức về phần cứng, 
phần mềm và/hoặc viễn thông.  Đào tạo hỗ 
trợ máy tính và khắc phục sự cố được tích 
hợp vào quá trình học tập. Tại Sollers Point, 
các em cũng được tham gia khóa học về An 
Ninh Mạng.  Học sinh hoàn thành Networking 
Pathway sẽ đủ điều kiện để tham gia các bài 
kiểm tra Liên kết Mạng được Chứng nhận 
của Cisco (CCNA), A+ và CCENT.  Các dịch 
vụ khóa học, cơ hội thực tập và tín chỉ đại 
học tích luỹ có thể khác nhau tại các địa điểm 
triển khai chương trình.
* Chương trình này cũng được giảng dạy 
như một Chương trình liên quan đến nghề 
nghiệp IB tại Trường Trung Học Phổ Thông 
New Town. 

Nhạc cụ
Milford Mill & Patapsco
- cho phép học sinh phát triển cả năng khiếu 
đặc biệt và khả năng biểu diễn hòa tấu, đọc 
và hiểu lý thuyết âm nhạc.  Ngoài ra, học 
sinh cũng được đào tạo về kĩ năng chỉ huy 
và kĩ năng nâng cao trong các buổi biểu 
diễn đơn ca, cũng như được tiếp xúc với 
công nghệ thu âm và sáng tác. Ban tổ chức 
khuyến khích các ứng viên sẽ thể hiện được 
kinh nghiệm sẵn có dù chưa đạt đến cấp độ 
chuyên nghiệp. Nội dung chương trình và 
các nguồn hiện tại có thể khác nhau ở mỗi 
địa điểm.  Chương trình Nhạc Cụ không bao 
gồm việc học guitar hoặc piano.

Sản xuất Phương tiện Tương tác *‡
Trung tâm Carver & Miền Đông 
- mang đến cho học sinh trải nghiệm thực 
tiễn về phát triển trang web, sử dụng công 
nghệ internet, tạo đồ họa máy tính, sản xuất 
truyền thông kỹ thuật số và giải trí cũng như 
quản lý dự án.  Học sinh phát triển các kỹ 
năng về hình ảnh/video, hoạt hình, chỉnh 
sửa video phi tuyến tính, thiết kế trang web, 
phát triển trò chơi cơ bản và phát triển ứng 
dụng di động.  Học sinh sau khi hoàn thành 
một danh mục nghề nghiệp thì có thể đăng 
ký các chương trình giáo dục nâng cao/
thường xuyên và việc làm. Học sinh cũng có 
thể được cấp chứng chỉ ngành về Adobe® 
Creative Suite® và thiết kế Web. Tại Trung 
Tâm Carver, Công Nghệ Thông Tin được 
hợp nhất với Sản Xuất Phương Tiện Truyền 
Thông Tương Tác; học sinh phải hoàn thành 
các điều kiện tiên quyết của cả hai chương 
trình.
* Chương trình này cũng được giảng dạy 
như một Chương trình liên quan đến nghề 
nghiệp IB tại Trường Trung Học Phổ Thông 
New Town.

Chương Trình Trung Học Phổ Thông

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Information_Technology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Instrumental_Music.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Interactive_Media_Production.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
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Bằng Tú Tài Quốc Tế
Kenwood & New Town 
- cung cấp chương trình học nghiêm 
túc, trang bị cho các em một quan điểm 
toàn cầu để bước chân vào đại học. Học 
sinh Lớp 9 và Lớp 10 được đào tạo liên 
ngành trên tất cả các lĩnh vực học tập 
dựa trên khung Chương Trình Tú Tài 
Quốc Tế Trung Học Cơ Sở.  Học sinh 
lớp 11 và 12 tại Kenwood sẽ chuyển 
tiếp sang Chương Trình Tú Tài Quốc Tế 
IB (IB DP), chương trình được quốc tế 
đánh giá cao.  Tại New Town, học sinh 
Lớp 11 và 12 chọn IB DP hoặc Chương 
Trình Liên Quan Đến Nghề Nghiệp (IB 
CP), trong đó các em có thể chuyên về 
lộ trình PLTW-Khoa Học Y Sinh, Khoa 
Học Thực Phẩm và Dinh Dưỡng, Mạng 
Cisco và An Ninh Mạng, Khoa Học Máy 
Tính, hoặc Sản Xuất Phương Tiện Truyền 
Thông Tương Tác.  Học sinh tại cả hai 
trường sẽ lựa chọn và khám phá một số 
khóa học chuyên sâu và rộng lớn dựa 
trên sở thích của bản thân để xây dựng 
các nghiên cứu cá nhân và các dự án 
hành động dựa vào cộng đồng.  Học sinh 
hoàn thành các điều kiện tiên quyết có 
thể nhận được tín chỉ đại học để theo 
khoá IB.

Luật & Chính Sách Công
Eastern & Towson
- tạo cơ hội cho sinh viên đại học tiến 
hành nghiên cứu và trau dồi các kỹ năng 
về chính sách công và luật đồng thời 
củng cố các kỹ năng giao tiếp, viết và 
trình bày.  Khóa Học Năng Khiếu và Tài 
Năng và Lớp Nâng Cao kết hợp việc 
sử dụng công nghệ và nghiên cứu độc 
lập của học sinh.  Học sinh được tham 
gia các trải nghiệm thực địa và tìm kiếm 
cơ hội việc làm trong các ngành luật và 
chính phủ.  Học sinh cuối cấp có thể 
đăng ký thực tập.

Văn Học Nghệ Thuật
Trung tâm Carver, Milford Mill, & 
Patapsco
- học sinh có cơ hội phát triển khả năng 
sáng tạo và phong cách viết thông qua 
việc đọc, viết, suy nghĩ, quan sát, thực 
hành và kỷ luật một cách nghiêm túc.   
Học sinh khám phá chuỗi trải nghiệm văn 
học phong phú và liên tục trong suốt bốn 
năm trong một môi trường tôn vinh sự đa 
dạng quan điểm của con người, thúc đẩy 
tranh luận sôi nổi và khuyến khích phát 
triển giọng nói của mỗi nhà văn.

Toán Học, Khoa Học & Khoa Học Máy 
Tính
Parkville 
- mang đến cơ hội học tập nâng cao và 
nghiên cứu liên ngành với tốc độ nhanh 
chóng bằng ứng dụng đặc biệt của toán 
học vào khoa học máy tính.  Học sinh 
được chọn một lộ trình chuyên về: Khoa 
Học Máy Tính
Thiết Kế Phương Tiện Tương Tác 
Công nghệ thông tin - Mạng & An ninh 
mạng
Kỹ Thuật Dẫn Dắt Dự Án (PLTW)  
Học sinh được vận dụng kỹ năng mới của 
mình để phát triển phần mềm, đồ họa máy 
tính, robot, điện tử kỹ thuật số, lập trình 
theo hướng đối tượng (thiết kế trò chơi 
điện tử) và 3D CADD thông qua giảng dạy 
trên lớp và tiếp cận với các chương trình 
chuyên biệt (Soạn Thảo và Thiết Kế Có Sự 
Hỗ Trợ của Máy Tính).  

Học sinh được khuyến khích theo học các 
lớp Năng khiếu và Tài năng cũng như Lớp 
Nâng cao và chuẩn bị vào đại học trong 
bất kỳ lĩnh vực nào quan tâm, đặc biệt chú 
trọng đến khoa học máy tính. Học sinh 
đăng ký tuyển sinh vào Lớp 10 phải hoàn 
thành hoặc đăng ký môn Đại Số II hoặc 
Hình Học.

Toán Học, Khoa Học & Kỹ Thuật * ‡ 
Woodlawn 
- cung cấp cho học sinh một chương trình 
dự bị đại học có tính cạnh tranh cao, nhấn 
mạnh vào các khóa học nghiêm ngặt về 
các môn toán, vật lý và kỹ thuật cho các 
em có năng khiếu và tài năng.  Học sinh 
được giới thiệu về phạm vi, tính nghiêm 
ngặt và kỷ luật của kỹ thuật và công nghệ 
kỹ thuật thông qua chương trình giảng dạy 
của Dự Án Dẫn Đường Kỹ Thuật.

Chương Trình Trung Học Phổ Thông

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/International_Baccalaureate.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://newtownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Public_Policy.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Literary_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/


25

Nghề Xây Dựng Cơ Khí/Hệ Thống Ống 
Nước * ‡ 
Western
- đào tạo học sinh về kiến trúc xây dựng 
khu dân cư và thương mại thông qua 
giảng dạy cách lắp đặt và bảo trì hệ thống 
cấp nước, hệ thống loại bỏ chất thải, và 
nhiều loại đồ đạc và thiết bị khí đốt góp 
phần tạo ra sự thoải mái cá nhân trong 
ngôi nhà hoặc môi trường kinh doanh 
thương mại. Học sinh sau khi hoàn thành 
tốt chương trình sẽ đủ điều kiện tham gia 
Chương Trình Học Nghề Của Nhà Xây 
Dựng và Nhà Thầu Liên Kết (ABC). Học 
sinh cũng có thể có đủ điều kiện cho các 
cơ hội xếp chỗ và/hoặc kiểm tra nâng cao 
thông qua các chương trình học nghề của 
công đoàn hoặc nằm ngoài công đoàn 
cũng như Đánh Giá Và Chứng Nhận Thủ 
Công Quốc Gia (NCCER).

Truyền Thông Đa Phương Tiện 
Randallstown 
- cung cấp các lộ trình chuyên biệt trong:
Truyền Thông Đại Chúng  – cho phép 
học sinh làm việc cùng nhau để truyền đạt 
thông tin thông qua truyền hình và phát 
thanh, sản xuất video và báo chí.
Truyền Thông Thị Giác  – tạo cơ hội cho 
học sinh truyền đạt ý tưởng bằng nhiều 
phương tiện khác nhau thông qua thiết kế 
đồ họa, kỹ thuật số, nhiếp ảnh và chế bản 
điện tử

Cả hai con đường đều mang đến cơ hội 
thực tập cho học sinh cuối cấp song song 
với việc đăng ký vào đại học.

 

* Có thể tích lũy tín chỉ đại học 
tích luỹ từ Cao Đẳng Cộng 
Đồng tại Quận Baltimore.

‡ Học sinh có thể đạt được tối 
thiểu 3 hoặc 4 tín chỉ Giáo Dục 
Kỹ Thuật & Nghề Nghiệp (CTE) 
MSDE để tốt nghiệp, tùy thuộc 
vào cơ sở triển khai chương 
trình.

□ Có thể tích lũy tín chỉ được 
ghi lại từ Đại học Stevenson, 
Cao Đẳng Cộng Đồng Quận 
Baltimore, và các trường đại 
học ngoài tiểu bang khác nhau.

Học Viện Khoa Học Thể Thao
 Kenwood & Western
- đưa học sinh đến với thế giới lãnh đạo 
và các cơ hội nghiên cứu nghề nghiệp.  
Chương trình dành cho những học sinh 
muốn theo đuổi chương trình giảng dạy 
cốt lõi liên ngành và tìm hiểu sự nghiệp 
trong các lĩnh vực thể thao, sức khỏe 
và thể dục, bao gồm cả y học thể thao.  
Chương trình chuyên ban Magnet tập 
trung vào:  Giáo Dục Thể Thao, Kinh 
Doanh Thể Thao, Truyền Thông Thể Thao 
và Quản Lý Thể Thao.   Học sinh có cơ hội 
được thực tập tại nhiều vị trí.

Học Viện Giáo Viên Maryland *‡
Eastern & Parkville
- chuẩn bị cho học sinh về nhiều nghề 
nghiệp khác nhau trong giáo dục chuyên 
nghiệp. Chương trình bao gồm bốn tín chỉ 
trung học phổ thông, tập trung vào giảng 
dạy về nghề nghiệp, sự trưởng thành và 
phát triển con người, lý thuyết học tập, 
chương trình học và hướng dẫn.  Trong 
năm cuối cấp, học sinh chứng tỏ được 
trình độ thông thạo sẽ có cơ hội tham gia 
thực tập ở các môi trường tiểu học, trung 
học cơ sở hoặc trung học phổ thông.  
Những học sinh đồng ý giảng dạy tại bang 
Maryland có thể đủ điều kiện nhận Học 
Bổng Hy Vọng, do Bộ Giáo Dục Bang 
Maryland cấp cho sinh viên đại học.

Nghệ Thuật Thị Giác 
Trung Tâm Carver, Milford Mill & 
Patapsco
- cho phép học sinh khám phá sở thích của 
mình về đồ họa và mỹ thuật truyền thống. 
Học sinh phát triển tài năng của mình thông 
qua nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, vẽ, hội 
họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, đồ họa máy tính, 
đa phương tiện, hoặc televideo. Học sinh 
xây dựng một danh mục chuyên nghiệp, có 
thể được sử dụng để được nhận vào học 
sau trung học cơ sở hoặc làm việc như một 
nghệ sĩ đang làm việc. 

Thanh nhạc  
Trung Tâm Carver, Milford Mill & 
Patapsco 
– chuẩn bị cho học sinh các buổi biểu diễn 
độc tấu và hòa tấu trong nhiều thể loại âm 
nhạc bao gồm opera và nhạc kịch. Khóa 
học bao gồm các nguyên tắc cơ bản và 
kỹ thuật thanh nhạc, đọc thị giác, lịch sử 
âm nhạc, lý thuyết và phê bình.  Ngoài ra, 
học sinh có thể thực hành với công nghệ 
âm nhạc, ghi âm và kỹ thuật. Ban tổ chức 
khuyến khích các ứng viên sẽ thể hiện 
được kinh nghiệm sẵn có dù chưa đạt đến 
cấp độ chuyên nghiệp. Nội dung chương 
trình và các nguồn hiện tại có thể khác 
nhau ở mỗi địa điểm.

Chương Trình Trung Học Phổ Thông

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Multimedia_Communication.pdf
https://randallstownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Sports_Science_Academy.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Teacher_Academy_Maryland.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx


Quy Trình Rút Thăm Ngẫu Nhiên
Công tác xếp lớp của chương trình chuyên ban magnet được thực hiện 
thông qua quy trình rút thăm ngẫu nhiên theo tiêu chuẩn xếp lớp ưu tiên.  

Nếu có ít người nộp đơn hơn số ghế có sẵn cho một chương trình chuyên 
ban magnet, tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ được sắp xếp.   

Các chương trình chuyên ban magnet cấp Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở 
- Nếu số học sinh nộp đơn vượt quá số ghế có sẵn, trước tiên các ghế sẽ 
được lấp đầy với các vị trí ưu tiên và sau đó sẽ tiến hành một cuộc rút thăm 
ngẫu nhiên để lấp đầy tất cả các ghế còn lại và tạo danh sách chờ.

Các chương trình chuyên ban magnet cấp Trung Học Phổ Thông – Nếu số 
học sinh nộp đơn vượt quá số lượng ghế trống, trước tiên các ghế sẽ được 
lấp đầy với các vị trí ưu tiên.  Tiếp theo, tiến hành một cuộc rút thăm ngẫu 
nhiên của những thí sinh nộp đơn đạt tổng điểm đánh giá từ 80% trở lên để 
lấp đầy chỗ trống và tạo danh sách chờ.  Cuối cùng, tiến hành một cuộc rút 
thăm ngẫu nhiên theo thứ tự điểm đánh giá giảm dần (79%, 78%, 77%, v.v.) 
để lấp đầy chỗ trống và tạo danh sách chờ.

Vị Trí Ưu Tiên

Con Em của Nhân Viên – Khi địa 
điểm làm việc chính của nhân viên là 
một trường có chương trình chuyên 
ban magnet và con của nhân viên 
đăng ký chương trình chuyên ban 
magnet ở trường đó, thì học sinh đó 
sẽ được ưu tiên xếp vào chương trình 
chuyên ban magnet như sau:
•Đối với các chương trình chuyên ban 
magnet của cấp tiểu học và trung học 
cơ sở, học sinh phải là ứng viên đủ 
điều kiện.
•Đối với các chương trình chuyên ban 
magnet cấp trung học phổ thông, đứa 
trẻ phải là người nộp đơn đủ điều kiện 
và đạt điểm đánh giá từ 80% trở lên.

Vị Trí Ưu Tiên Cho Anh Chị Em Mẫu 
Giáo  - Ở cấp tiểu học, những ứng 
viên mẫu giáo tương lai có anh chị 
em ruột hiện đang theo học và sẽ tiếp 
tục theo học cùng một chương trình 
chuyên ban magnet mà việc nhập học 
đang được tìm kiếm sẽ nhận được ưu 
tiên vị trí cho chương trình đó.

Vị Trí Ưu Tiên Của Chương Trình 
Trung Học Phổ Thông - Trước tiên, 
tối đa 20% số ghế trống sẽ được lấp 
đầy bởi những thí sinh nộp đơn có 
tổng điểm đánh giá từ 80% trở lên 
và những học sinh đạt điểm cao nhất 
trong (các) bài đánh giá chuyên ban 
magnet.
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Ngày Ra Quyết Định

Trường Tiểu Học &
Trường Trung Học 

Phổ Thông
Ngày 3 tháng 2, 2023 

(ngày có thể thay 
đổi)

Trường Trung Học 
Phổ Thông

Ngày 3 tháng 3, 2023 
(ngày có thể thay 

đổi)

Thông báo
Tất cả các ứng viên đều nhận được thông báo qua email về tình trạng nhập 
học của họ từ các Chương Trình Chuyên Ban Magnet của BCPS.  Quyết 
định nhập học của chương trình chuyên ban magnet cho các ứng viên 
tiểu học và trung học cơ sở sẽ được ban hành trước ngày 3 tháng 2, 2023 
(ngày có thể thay đổi).  Quyết định nhập học của Chương Trình Chuyên Ban 
Magnet cho các học sinh đăng ký ở bậc trung học phổ thông sẽ được công 
bố trước ngày 3 tháng 3, 2023 (ngày có thể thay đổi). Quyết định nhập học 
có thể bao gồm những điều sau: 

•Đã được chấp nhận:  Ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cung cấp một chỗ 
trong chương trình.

•Danh sách chờ:  Ứng viên đủ điều kiện nhưng không được cung cấp một 
chỗ vào thời điểm đó. Thay vào đó, thí sinh nộp đơn được chỉ định một 
số trong danh sách chờ dựa trên vị trí ngẫu nhiên do máy tính tạo ra.

•Không đủ điều kiện:  Thí sinh nộp đơn đã không hoàn thành quá trình 
đăng ký/đánh giá. Đơn đăng ký được coi là chưa hoàn thành nếu bất 
kỳ tài liệu bắt buộc nào không được nộp hoặc nếu học sinh trung học 
phổ thông không tham dự buổi kiểm tra/đánh giá bắt buộc.  Thí sinh nộp 
đơn không được nhận vào chương trình cũng như không được đưa vào 
danh sách chờ. 

•Không phù hợp:  Đơn đăng ký đã được gửi cho một chương trình mà 
người nộp đơn không thể đăng ký do cư trú, tình trạng tuổi nhập học 
hoặc các hạn chế về cấp lớp.
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Danh sách chờ 
Chỉ những học sinh đã nộp đơn 
trước thời hạn nộp đơn và đáp ứng 
các yêu cầu về trình độ cho một 
chương trình chuyên ban magnet 
mới có thể được đưa vào danh sách 
chờ.  Khi có nhiều học sinh đăng ký 
tham gia chương trình chuyên ban 
magnet hơn số ghế còn trống, quy 
trình lựa chọn bốc thăm ngẫu nhiên 
được sử dụng để lấp đầy các ghế 
còn trống và tạo danh sách chờ cho 
chương trình.  Vị trí trong danh sách 
chờ có nghĩa là, đứa trẻ không được 
chọn vào vị trí ban đầu do kết quả 
của quá trình bốc thăm ngẫu nhiên.  
Nếu một học sinh được đề nghị từ 
chối vị trí nhập học, chỗ ngồi còn 
trống sẽ được cung cấp cho những 
học sinh trong danh sách chờ.  Danh 
sách chờ sẽ được duy trì cho đến 
ngày cuối cùng của quý đầu tiên của 
năm học mà tuyển sinh được yêu 
cầu.

Các ứng viên được đưa vào danh 
sách chờ sẽ nhận được số trong 
danh sách chờ. Số trong danh sách 
chờ cho biết vị trí của học sinh trong 
danh sách chờ.  Các chỗ ngồi trống 
được cung cấp cho học sinh theo 
thứ tự tăng dần theo số danh sách 
chờ, bắt đầu từ học sinh có số 1 
trong danh sách chờ.

Trạng Thái Danh Sách Chờ cho 
tất cả các chương trình được đăng 
trên  Trang web của Chương Trình 
Chuyên Ban Magnet BCPS bắt đầu 
vào giữa tháng Tư.  Danh sách chờ 
đã đăng sẽ xác định số danh sách 
chờ tiếp theo sẽ được liên hệ nếu có 
chỗ ngồi trong chương trình, cũng 
như cập nhật theo lịch trình tiếp 
theo.

Quy Trình Tuyển Sinh

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs


(443) 809-4127
Magnet@bcps.org
www.tinyurl.com/BCPSmagnet

TUYÊN BỐ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ: Hội Đồng Giáo Dục của Quận Baltimore không phân biệt 
đối xử dựa trên tuổi tác; màu da; khuyết tật; bản dạng giới, bao gồm cả biểu hiện giới; tình trạng 
hôn nhân; nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc; chủng tộc; tôn giáo; xu hướng tính dục; tình trạng cựu 
chiến binh; hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác trong các chương trình giáo dục, dịch vụ hoặc việc làm 
được quy định trong luật liên bang và tiểu bang.

mailto:Magnet%40bcps.org?subject=Magnet%20Programs%20Question
http://www.tinyurl.com/BCPSmagnet



