Khối Trường Công Hạt Baltimore

Các Chương trình Magnet Tiểu học
Nộp đơn đăng ký trực tuyến tại trang Web của Chương trình Magnet BCPS
(tinyurl.com/BCPSMagnet)

Hạn Nộp đơn:

Ngày 6/11/2020
Tất cả đơn phải được gửi không muộn hơn ngày này.
Nộp đơn đăng ký trực tuyến tại trang Web của Chương trình Magnet
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
Từ trưa ngày 16/9/2020 đến 1 giờ chiều ngày 6/11/2020

Quét để nộp đơn trực tuyến

Vui lòng giữ lại tập sách này làm tài liệu tham khảo trong suốt quá
trình nộp đơn.

Bước 1

Hãy đọc kỹ tất cả thông tin trong tập sách này
trước khi điền đơn.

Có thể nộp đơn trực
tuyến đến 1 giờ chiều ngày
6 tháng 11 năm 2020.

Các Câu hỏi Thường Gặp
Chương trình magnet là gì?
Chương trình magnet là các chương trình
được định hướng theo chủ đề yêu cầu
phải thông qua quy trình nộp đơn magnet
thì mới được tham gia. Các chương trình
này mang đến các trải nghiệm chuyên sâu
và các lựa chọn riêng biệt cho những học
sinh có sở thích, tài năng và năng khiếu
khác nhau. Tất cả các chương trình
magnet đều đáp ứng các yêu cầu của Khối
Trường Công Hạt Baltimore về lên lớp và
tốt nghiệp.
Đối tượng nào có thể nộp đơn xin học
các chương trình magnet tiểu học?
Học sinh đủ điều kiện theo học một trường
tiểu học thuộc khối trường công Hạt
Baltimore đều có thể nộp đơn. Vui lòng tìm
hiểu về các quy định hạn chế cấp lớp đầu
vào (xem trang 3).
Học sinh vô gia cư được quyền nộp đơn xin
học chương trình magnet như tất cả các
học sinh khác.
Tôi có thể chọn nhiều hơn một chương
trình magnet trên đơn không?
Có. Vui lòng chỉ gửi MỘT đơn cho mỗi học
sinh. Quý vị có thể chọn tối đa ba (3)
chương trình magnet trên đơn. Hãy đánh
dấu (các) lựa chọn của quý vị một cách cẩn
thận. Vui lòng tìm hiểu về các quy định hạn
chế cấp lớp đầu vào (xem trang 3).
Tôi có thể gửi fax hoặc e-mail đơn của
mình không?
Không. Quý vị phải nộp đơn trực tuyến
trước 1 giờ chiều ngày 6/11/2020, qua
hệ thống nộp đơn trực tuyến của chương
trình magnet.
Làm cách nào tôi biết đơn của
mình đã đến nơi?
Học sinh nộp đơn qua mạng sẽ nhận được
xác nhận qua e-mail.
Tôi có thể thay đổi (các) lựa chọn
chương trình của mình không?
MỌI thay đổi về việc lựa chọn chương trình
đều PHẢI được thực hiện trực tuyến trước
hạn nộp đơn 1 giờ chiều ngày 6/11/2020.

Nếu hiện tôi đang trong danh sách chờ
tham gia một chương trình magnet tiểu
học, thì tôi có cần phải nộp đơn lại
không?
Tất cả những học sinh muốn được nhận
vào một chương trình magnet cho năm học
2021-2022, bao gồm cả những học sinh
trong danh sách chờ cho năm học 20202021, đều phải nộp đơn. Vui lòng tìm hiểu
về các quy định hạn chế cấp lớp đầu vào.
(xem trang 3).
Anh chị em ruột của học sinh trong các
chương trình magnet tiểu học có được
ưu tiên xếp chỗ không?
Việc ưu tiên xếp chỗ anh chị em ruột chỉ áp
dụng cho học sinh mẫu giáo có anh chị ruột
hiện đang học cùng một chương trình
magnet và sẽ tiếp tục học chương trình
magnet đó trong năm học mà học sinh mẫu
giáo này đang muốn xin xếp chỗ (xem trang
5 của tập sách này để biết chi tiết). Ngoài
trường hợp trên, mỗi đơn đều được xử lý
một cách độc lập và anh chị em ruột, bao
gồm cả các trường hợp sinh đa, khi đăng
ký cùng (các) chương trình magnet đều
không được ưu tiên xếp chỗ.
Có bài đánh giá đầu vào magnet không?
Không có các bài đánh giá đầu vào magnet
đối với học sinh tiểu học. Học sinh phải đủ
điều kiện theo học một trường tiểu học
thuộc khối trường công Hạt Baltimore tại
thời điểm nộp đơn.
Cách lựa chọn học sinh để xếp chỗ
là như thế nào?
Chỗ còn trống trước hết được dành cho
các trường hợp được ưu tiên xếp chỗ. Sẽ
bốc thăm ngẫu nhiên để chọn học sinh cho
tất cả chỗ còn lại và để lập ra một danh
sách chờ. (Xem Quy định 6400 của Giám
đốc Học khu: Chương trình Magnet để biết
thêm thông tin.)
Tôi sẽ được thông báo về trạng thái
được nhận vào học của mình bằng
cách nào và khi nào?

Học sinh có quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt
và Mục 504 trong tất cả các trường có chương trình magnet.
MỌI thay đổi về việc lựa chọn (các) chương trình đều PHẢI được thực hiện
trực tuyến
trước 1 giờ chiều ngày 6 tháng 11 năm 2020.

Phụ huynh sẽ được thông báo về quyết
định tuyển sinh nhập học qua email. Quyết
định nhận học sinh vào học chương trình
magnet sẽ được thông báo muộn nhất vào
ngày 5 tháng 2 năm 2021 (ngày có thể
thay đổi).

Thông tin
Nộp đơn
Đơn xin học các chương trình magnet tiểu
học có sẵn trên mạng tại trang Web của
Chương trình Magnet
(tinyurl.com/BCPSMagnet) bắt đầu từ 12h
trưa ngày 16 tháng 9 năm 2020. Đơn
phải được nộp trực tuyến trước 1 giờ
chiều ngày 6 tháng 11 năm 2020.
Quy trình nhận học sinh vào chương trình
magnet được tiến hành theo Quy định
6400 của Giám đốc Học khu: Chương
trình Magnet. Phụ huynh nên đọc kỹ Quy
định 6400 của Giám đốc Học khu và tất cả
các tài liệu liên quan đến việc nộp đơn.
Trước khi nộp đơn, phụ huynh và học sinh
nên tham dự Cuộc họp Thông tin về Nộp
đơn và xem xét thông tin cho mỗi chương
trình mà mình quan tâm.
Học sinh đủ điều kiện theo học một
trường tiểu học công Hạt Baltimore năm
học 2021-2022 đều được chọn xếp lớp
thông qua quy trình bốc thăm tập trung
ngẫu nhiên.
Học sinh không đáp ứng yêu cầu về tuổi
nhập học mẫu giáo năm học 2021-2022
bắt buộc phải đủ điều kiện để được nhập
học trước tuổi. Phải tải lên một bản sao
thư yêu cầu kiểm tra đầu vào mẫu giáo
trước tuổi với đơn đăng ký tham gia
chương trình magnet. (Xem trang 5 của
tập sách này để biết thêm thông tin.)
Vui lòng chỉ gửi MỘT đơn cho mỗi học
sinh. Quý vị có thể chọn tối đa ba (3)
chương trình trên đơn. Vui lòng tìm hiểu
về các quy định hạn chế cấp lớp đầu vào.
(Xem trang 3.)

Đơn phải được nộp trực
tuyến
trước 1 giờ chiều ngày 6
tháng 11 năm 2020.

Các Chương trình Magnet Tiểu học
Thông tin thêm về chương trình có sẵn trực tuyến tại (tinyurl.com/BCPSMagnet).

Bước 2

Đọc phần mô tả chương trình dưới đây để xác định (các) chương trình magnet
phù hợp nhất với sở thích của học sinh.

Không cần bài đánh giá đầu vào đối với các chương trình magnet tiểu học. Học sinh đủ điều kiện theo học
một trường tiểu học Hạt Baltimore được tuyển chọn để xếp chỗ thông qua một quy trình bốc thăm ngẫu nhiên tập trung.
Chương trình Tú tài Quốc tế ở Cấp Tiểu học

S.T.E.A.M.

Trường Quốc tế Wellwood
Pikesville 21208
Nhận đơn đối với các khối Lớp K - 2

Trường Chatsworth
Reisterstown 21136
Nhận đơn đối với các khối Lớp K - 2

Trường Tiểu học Woodmoor (trường dự tuyển IB)
Gwynn Oak 21207
Nhận đơn đối với các khối Lớp K - 2

Trường Magnet Tiểu học Thung lũng Cromwell
Towson 21286
Nhận đơn đối với các khối Lớp K - 2

Trong Chương trình IB ở Cấp Tiểu học được công nhận trên toàn
thế giới, học sinh sẽ nâng cao nhận thức về các nền văn hóa đa
dạng và hiểu biết quốc tế rộng hơn thông qua sáu chủ đề liên môn
nghiêm ngặt, dựa trên yêu cầu. Các chủ đề này được kết hợp vào
tất cả các lĩnh vực nội dung và được áp dụng cho tất cả các nền
văn hóa trên toàn cầu, khuyến khích học sinh tìm 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 của các em
về toàn cầu, cũng như tham gia vào quá trình phát triển giao tiếp
tiếng Pháp tại Trường Quốc tế Wellwood và tiếng Tây Ban Nha tại
Trường Tiểu học Woodmoor.

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) và khoa học máy tính. Trong một môi trường hấp dẫn, trải
nghiệm thực hành, dựa trên dự án, học sinh sẽ phát triển nhận
thức toàn diện về thế giới thông qua cách tiếp cận đa lĩnh vực tập
trung vào đổi mới và giải quyết vấn đề. Trong chương trình giảng
dạy khoa học máy tính, học sinh sẽ được đào tạo để trở thành các
nhà xuất bản thông tin qua kỹ năng viết mã và quyết tâm giải quyết
vấn đề.

Ưu tiên Xếp chỗ Anh/Chị/Em Ruột
(CHỈ áp dụng cho học sinh mẫu giáo trước khi tiến hành
xếp chỗ thông qua bốc thăm ngẫu nhiên cho năm học
2021-2022)
Việc ưu tiên xếp chỗ anh chị em ruột áp dụng cho học sinh
mẫu giáo có anh chị ruột hiện đang học cùng một chương
trình magnet và sẽ tiếp tục học chương trình magnet đó
trong năm học mà học sinh mẫu giáo này đang muốn xin
xếp chỗ. Việc ưu tiên xếp chỗ anh chị em ruột được thực
hiện trước khi tiến hành quy trình tuyển chọn thông qua
bốc thăm.

Tháng Khối Trường Magnet Quốc gia – Tháng 2/2020
Cuộc thi Vẽ Áp phích Khối Magnet BCPS
Yumi D., Lớp 4
Trường Magnet Tiểu học Thung lũng Cromwell
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Để đủ điều kiện được ưu tiên xếp chỗ anh/chị/em ruột cho
năm học 2021–2022 đơn hợp lệ của học sinh mẫu giáo
phải được gửi cho Chương trình Magnet BCPS muộn nhất
vào ngày hết hạn nộp đơn, ngày 6/11/2020. Đơn phải
bao gồm tên, lớp đang học và chương trình học magnet
của anh/chị/em ruột.

Xem Quy định 6400 của Giám đốc Học khu
để biết thêm thông tin.

Thông tin về Việc Đưa đón Trong Chương trình Magnet
Được nhận vào chương trình magnet không đảm bảo là học sinh sẽ được Khối Trường Công Hạt Baltimore đưa đón.

Bước 3

Hãy đọc kỹ các thông tin bên dưới để xác định xem con quý vị có hội đủ các
điều kiện được đưa đón cho một chương trình magnet cụ thể hay không.

Trường Chatsworth
222 New Avenue
Reisterstown 21136 • (410) 887-1103
Đưa đón học sinh được phân vùng theo học các
Trường Tiểu học Cedarmere, Franklin, Glyndon,
Owings Mills, Reisterstown hoặc Timber Grove.

Khối Trường Công Hạt Baltimore Quản lý
Các Chương trình Magnet Tiểu học
Nên xem xét vị trí địa lý và điều kiện đưa đón
khi nộp đơn xin theo học chương trình magnet.

Trường Magnet Tiểu học Thung lũng Cromwell
825 Providence Road
Towson 21286 • (410) 887-4888
Đưa đón học sinh được phân vùng theo học các
Trường Tiểu học Halstead, Hampton, Oakleigh,
Pleasant Plains, Rodgers Forge, Stoneleigh, Villa
Cresta hoặc West Towson.
Trường Quốc tế Wellwood
2901 Smith Avenue
Pikesville 21208 • (410) 887-1212
Đưa đón học sinh được phân vùng 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 • (410) 887-1320
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.

Hãy Nhớ: Tất cả học sinh tham gia các chương trình magnet phải
đi học chuyên cần và đúng giờ.

PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN:
Khối Trường Công Hạt Baltimore phục vụ đưa đón trong các chương trình magnet tiểu học đối với
những học sinh cư trú trong vùng đưa đón theo quy định của chương trình magnet đó. Một số
chặng được tổ chức thành tuyến đưa đón từ trường chính. Việc này có thể đồng nghĩa với việc học
sinh phải đi xe buýt thường hoặc đi bộ đến trường chính rồi được đón và đưa đến chương trình
magnet.
Nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh về các quy định đưa đón cụ thể trước ngày khai giảng.
Khối Trường Công Hạt Baltimore sẽ không đưa đón học sinh ở ngoài vùng đưa đón theo
quy định của một chương trình magnet.
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Thông tin về Mẫu giáo
MẪU THƯ

Kiểm tra Đầu vào Mẫu giáo Trước Tuổi
Tại thời điểm nộp đơn, học sinh mẫu giáo phải đáp ứng các quy định
về Tuổi Đầu vào của Tiểu bang Maryland cho năm học 2021-2022 (Đủ
5 tuổi tính đến ngày 01 Tháng Chín 2021) bằng không học sinh phải
nộp đơn cho các trường tiểu học trong vùng để xin kiểm tra đầu vào
mẫu giáo trước tuổi.
Trẻ chỉ được xem xét kiểm tra đầu vào mẫu giáo trước tuổi cho năm
học 2021-2022 nếu đủ 5 tuổi sau ngày 01 Tháng Chín 2021 và vào
hoặc trước ngày 14 Tháng Mười 2021.
Để được sắp xếp kiểm tra đầu vào mẫu giáo trước tuổi, phụ huynh
phải gửi thư cho hiệu trưởng của trường tiểu học được phân
vùng cho con mình muộn nhất vào ngày 06/11/2020. Thư phải ghi
rõ tên đầy đủ và ngày sinh của học sinh, cung cấp thông tin liên hệ
của phụ huynh, đề nghị thu xếp buổi kiểm tra vào Tháng 01/2021, và
nêu rõ việc phụ huynh cũng đang nộp đơn xin cho con theo học một
chương trình magnet tiểu học (xem mẫu bên phải).
Phụ huynh PHẢI gửi bản sao tải lên of the letter requesting
thư yêu cầu kiểm tra đầu vào mẫu giáo trước tuổi kèm theo đơn
đăng ký chương trình magnet của mình.

Địa chỉ Phụ huynh
Ngày: ___/___/2020
Tên Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Trong Vùng
Địa chỉ Trường
Kính gửi Ông/Bà (tên hiệu trưởng):
Tôi viết thư này để đề nghị được thu xếp một
buổi kiểm tra đầu vào mẫu giáo trước tuổi cho con
tôi, (tên đầy đủ), (ngày sinh). Tôi muốn đề nghị
trường tiến hành kiểm tra vào tháng 01/2021, vì tôi
cũng đang xin cho cháu theo học một chương trình
magnet tiểu học trong năm học 2021-2022.
Tôi mong nhận được phúc đáp của nhà trường
liên quan đến việc thu xếp buổi kiểm tra đầu vào
mẫu giáo trước tuổi đối với con tôi. Quý trường có
thể liên hệ với tôi theo số (số điện thoại) hoặc (địa
chỉ e-mail).

XemHướng dẫn Giáo dục Trẻ em Sớm dành cho Phụ huynh để
nộp đơn xin học mẫu giáo trước tuổi.
(www.tinyurl.com/BCPSEarlyChild)

Trân trọng,
Chữ ký của Phụ huynh

Ưu tiên Xếp chỗ Anh/Chị/Em Ruột
(CHỈ áp dụng cho học sinh mẫu giáo trước khi tiến hành xếp chỗ thông qua bốc thăm ngẫu nhiên cho năm học 2021-2022)

Việc ưu tiên xếp chỗ anh chị em ruột áp dụng cho học sinh mẫu giáo có anh chị ruột hiện đang học cùng một chương trình
magnet và sẽ tiếp tục học chương trình magnet đó trong năm học mà học sinh mẫu giáo này đang muốn xin xếp chỗ. Việc ưu
tiên xếp chỗ anh chị em ruột được thực hiện trước khi tiến hành quy trình tuyển chọn thông qua bốc thăm.
Để đủ điều kiện được ưu tiên xếp chỗ anh/chị/em ruột cho năm học 2021–2022 đơn hợp lệ của học sinh mẫu giáo phải được
gửi cho Chương trình Magnet BCPS muộn nhất vào ngày hết hạn nộp đơn, ngày 6/11/2020. Đơn phải bao gồm tên, lớp đang
học và chương trình học magnet của anh/chị/em ruột.
Xem Quy định 6400 của Giám đốc Học khu để biết thêm thông tin (tinyurl.com/BCPSMagnet).

Tất cả học sinh tham gia
các chương trình magnet phải
đi học chuyên cần và đúng giờ.

Học sinh có quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ
Giáo dục Đặc biệt và Mục 504 trong tất cả
các trường có chương trình magnet.

MỌI thay đổi về việc lựa chọn chương
trình đều PHẢI được thực hiện trực tuyến
trước hạn nộp đơn 1 giờ chiều, ngày
6/11/2020.

Vào trang Web của Chương trình Magnet BCPS
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
hoặc gọi (443) 809-4127 để biết thêm thông tin.
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Đơn Đăng ký Chương trình Magnet Tiểu học
được Chấp nhận để được học tại các trường này trong
khối Trường Công Hạt Baltimore
Nên xem xét vị trí địa lý và điều kiện đưa đón
khi nộp đơn xin theo học chương trình magnet.

Cuộc họp Thông tin về Nộp
đơn
Tìm hiểu thêm về
quy trình đăng ký chương trình
magnet!
Thứ Bảy, ngày 26/9/2020
Chọn buổi: 10 giờ sáng hoặc 1 giờ chiều
HOẶC

Thứ Tư, ngày 30/9/2020
Chọn buổi: 10 giờ sáng hoặc 6 giờ 30 chiều

Chương trình Magnet BCPS
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, Maryland 21204
(443) 809-4127
tinyurl.com/BCPSMagnet

Các chương trình sẽ được tổ chức qua
mạng.
Phụ huynh đăng ký trên
trang web của Chương trình Magnet BCPS
(tinyurl.com/BCPSMagnet) đến
nhận được thư mời tham gia sự kiện
qua email.

*Thông tin có thể thay đổi theo các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19.
Vui lòng tham khảo trang web của Chương trình Magnet BCPS để biết thông tin mới nhất
(tinyurl.com/BCPSMagnet).

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web của trường:
Trường

Trang web của Trường

Email của Trường

Trường Chatsworth

https://chatsworthes.bcps.org/

Jade Johnson
jjohnson7@bcps.org

Trường Magnet Tiểu học Thung
lũng Cromwell

https://cromwellvalleyes.bcps.org/

Cathy Thomas
cthomas4@bcps.org

Trường Quốc tế Wellwood

https://wellwoodes.bcps.org/

Katie Lugli
klugli@bcps.org

Trường Tiểu học Woodmoor

https://woodmoores.bcps.org/

Brendan Penn
bpenn@bcps.org

Nhân viên Văn phòng Magnet sẽ có mặt tại các Cuộc họp Thông tin về Nộp đơn để giải đáp các thắc mắc về quy trình nộp đơn magnet.
Nếu quý vị không thể đến dự Cuộc họp Thông tin về Nộp đơn, vui lòng liên hệ với nhà trường để biết thông tin về chương trình magnet của trường.
Quý vị cũng có thể lấy thông tin về chương trình bằng cách truy cập vào trang Web của Chương trình Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet)
hoặc gọi tới Chương trình Magnet BCPS theo số (443) 809-4127.

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