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Tổ chức trên nền tảng  

trực tuyến: 
*Tài liệu giới thiệu 

 
Học sinh được tiếp cận với các 

dịch vụ hỗ trợ Giáo Dục Đặc Biệt 
và Mục 504 ở tất cả các trường 

có chương trình chuyên ban 
magnet. 

 

Những học sinh được đưa đón thuộc 
diện dịch vụ liên quan cần thiết và hiện 
hành theo IEP hoặc Kế Hoạch Mục 504 
thì sẽ đủ điều kiện để được hưởng dịch 

vụ đưa đón đến một trường học và 
chương trình chuyên ban magnet. 

*Đăng Ký (bắt đầu từ ngày 13 tháng 9) 
*Mô Tả Chương Trình 

*Thông Tin Về Dịch Vụ Đưa Đón 
*Lịch Trỉnh Giới Thiệu Của Trường  

*Video Thông Tin Đăng Ký 
*Câu Hỏi Thường Gặp Về Quy Trình Đăng 

Ký và Nhập Học  
 
 

Tổ chức dưới dạng Đa Ngôn Ngữ 

Chương Trình 
Chuyên Ban 

Magnet 
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Chương Trình Giới Thiệu Trường Magnet 
Tháng  10, 2022 – Xem lịch trình trên trang thông tin trực tuyến 

 

Magnet EXPO! 
Thứ 7, Ngày 17 tháng 9,, 2022 

10g sáng – 1g chiều 
Gặp gỡ cung cấp thông tin tuyển sinh lúc 9g30 sáng. 

New Town High School 
4931 New Town Blvd 

Owings Mills, MD 21117 

Với sự góp mặt của 32 trường trong chương trình 
Magnet, ESOL và các đại diện về Giáo dục Đặc Biệt, triễn 

lãm và CTE và các phần trải nghiệm thực tế! 

Khám phá cơ hội của bạn! 

 

TUYÊN BỐ KHÔNG PHÂN BIỆT: 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. 

Dịch vụ đưa đón bằng xe buýt của BCPS được cung cấp từ một số điểm đón giới hạn cho các học sinh cư trú 
trong khu vực đưa đón được xây dựng theo chương trình chuyên ban magnet. 

Xem trang web của Chương Trình Chuyên Ban Magnet (www.tinyurl.com/BCPSmagnet) để biết thêm thông tin. 
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