Khối Trường Công Hạt Baltimore
Chương trình Magnet Trung học Cơ sở
Nộp đơn đăng ký trực tuyến tại trang Web của Chương trình Magnet BCPS
(tinyurl.com/BCPSMagnet)

Hạn Nộp đơn:

Ngày 6 tháng 11 năm 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.

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 THCS?
Học sinh đủ điều kiện theo học bậc THCS
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. Chỉ
nhận đơn đối với các học sinh chuẩn bị vào
Lớp 6 trong năm học tới.
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. Xin lưu ý rằng chỉ nhận đơn đối với
những học sinh chuẩn bị vào Lớp 6 trong
năm học tới.
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
trang web 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.
Những học sinh hiện đã được ghi danh
trong các chương trình magnet tiểu học
có được ưu tiên xếp chỗ không?
Không. Tất cả học sinh đủ điều kiện nộp
đơn xin học các chương trình magnet
THCS đều được xem xét như nhau trong
quá trình xử lý đơn.

Thông tin Nộp đơn
Đơn xin học các chương trình magnet
THCS có sẵn trên mạng tại trang Web của
Chương trình Magnet
(tinyurl.com/BCPSMagnet), bắt đầu từ 12
giờ trưa ngày 16 tháng 9 năm 2020. Đơn
phải được gửi qua mạng muộn nhất vào
lúc 1 giờ chiều ngày 6 tháng 11 năm
2020.

Anh chị em ruột của những học sinh học
các chương trình magnet THCS đó có
được ưu tiên xếp chỗ không?
Không. Anh chị em ruột, bao gồm cả các
trường hợp sinh đa, không phải là một yếu
tố được xem xét khi xếp chỗ trong các
chương trình magnet THCS.

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.

Có bài đánh giá đầu vào magnet không?
Không có các bài đánh giá magnet đối với
học sinh THCS. Học sinh phải đủ điều kiện
theo học một trường THCS thuộc khối
trường công Hạt Baltimore tại thời điểm nộp
đơn.

Không cần bài đánh giá đầu vào đối với
các chương trình magnet trung học cơ sở.
Học sinh đủ điều kiện theo học một trường
THCS công Hạt Baltimore năm học 20212022 đều được chọn xếp lớp thông qua
quy trình bốc thăm tập trung ngẫu nhiên.

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.)

Vui lòng chỉ gửi MỘT đơn cho mỗi học
sinh. Quý vị có thể chọn tối đa ba (3)
chương trình magnet trên đơn.

Tôi sẽ được thông báo về trạng thái
được nhận vào học của mình bằng
cách nào và khi nào?
Phụ huynh sẽ được thông báo về quyết
định tuyển sinh nhập học qua email trước
ngày
5 tháng 2 năm 2021 (ngày có thể thay đổi).

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 tháng 11 năm 2020.

Tất cả đơn phải được gửi muộn nhất
vào ngày 6 tháng 11 năm 2020
Đơn gửi qua fax hoặc e-mail sẽ không
được xử lý.
Học sinh sẽ được tuyển chọn để được
nhập học
hoặc đưa vào danh sách chờ thông qua
một
quy trình bốc thăm ngẫu nhiên.

Vui lòng truy cập trang Web của
chúng tôi
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
hoặc gọi Chương trình Magnet
BCPS theo số (443) 809-4127 để
biết thêm thông tin.

Chương trình Magnet Trung học Cơ sở
Đọc phần mô tả chương trình dưới đây để xác định (các) chương trình magnet phù
hợp nhất với kỹ năng và sở thích của học sinh. Xin lưu ý rằng chỉ nhận đơn đối với
những học sinh chuẩn bị vào Lớp 6 trong năm học tới.
Nghiên cứu Nghề nghiệp và Chuyên môn
Lansdowne
Học sinh áp dụng những khái niệm trên lớp
học vào các tình huống thực tế liên quan đến
các con đường sự nghiệp và lĩnh vực nghiên
cứu khác nhau, thiết lập các mục tiêu sự
nghiệp ngắn và dài hạn, tìm hiểu các lựa chọn
ở bậc đại học cũng như phát triển kỹ năng 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. Các
em cũng được tìm hiểu về các lựa chọn trường
học ở bậc trung học phổ thông, đại học và
nghề nghiệp thông qua các diễn giả khách mời
và nghiên cứu độc lập.
Nghiên cứu Khám phá
Parkville
Học sinh được nghiên cứu khám phá kỹ thuật
ứng dụng, kỹ thuật môi trường (SEAS), truyền
thông đại chúng cũng như các môn nghệ thuật
thị giác/đồ họa trong các ứng dụng thực tế.
Học sinh tham gia vào tất cả các lĩnh vực trong
năm đầu tiên và được bốc thăm phân bổ vào
hai nhánh nghiên cứu ở Lớp 7 và tập trung vào
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
nghiên cứu là 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 các kiến thức và kỹ
năng 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 môn 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 và Northwest Academy
Học sinh được học nhập môn về lĩnh vực khoa
học sức khỏe trong một chương trình học tập
nghiêm ngặt với các trải nghiệm thực tế thông
qua việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe và việc giảng dạy tích cực
trên lớp. Học sinh được tiếp nhận một nền
tảng vững chắc về chức năng và tổ chức
chung của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng
như nghiên cứu về cơ thể con người và cấu
trúc, chức năng cũng như hệ thống của cơ thể.
Chương trình này trang bị cho học sinh kiến
thức để thành công trong các chương trình
khoa học sức khỏe bậc trung học phổ thông.
(Nội dung chương trình có thể thay đổi tùy mỗi
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nơi.)
Chương trình Tú tài Quốc tế ở Cấp Trung
học Cơ sở
Stemmers Run và Windsor Mill
Middle River (trường dự tuyển IB)
Trong Chương trình IB ở Cấp Trung học Cơ sở
được công nhận trên toàn thế giới, học sinh
tham gia vào một khung chương trình học tập
liên môn toàn cầu trên tất cả các lĩnh vực nội
dung để trở thành những học sinh có tư duy
quốc tế và năng động hơn. Khung chương
trình IB cho phép học sinh khám phá nhiều vấn
đề tại địa phương, quốc gia và toàn cầu, nâng
cao khả năng trở thành những người có tư duy
thực tiễn, sáng tạo và phản biện. Một yêu cầu
không thể thiếu của chương trình giáo dục IB
là phải tiếp thu ngôn ngữ thứ hai và dịch vụ
cho cộng đồng địa phương và toàn cầu.

Nghệ thuật Biểu diễn
Sudbrook
Học sinh có thể tham gia học các môn 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.

Luật & Tài Chính
Loch Raven
Học sinh được tìm hiểu rất nhiều chủ đề và
tham gia các hoạt động học tập dựa trên
những vấn đề cần giải quyết liên quan đến kiến
thức kinh tế và hệ thống luật pháp trong thế kỷ
21. Chương trình này trang bị kiến thức để
học sinh thành công ở bậc trung học phổ thông
về các ngành tài chính, luật và các chương
trình liên quan đến nghề nghiệp và kỹ thuật.

STEM
Deep Creek, Deer Park, Loch Raven,
Southwest và Sudbrook
Sử dụng chương trình STEM sáng tạo, học
sinh sẽ được tham gia vào khoa học, công
nghệ, kỹ thuật và toán học thông qua các hoạt
động đặt trọng tâm vào việc giải quyết vấn đề
và mang tính thực tế. Các dự án thực hành
dựa trên các tình huống thực tế trong các
nghề nghiệp của STEM sẽ giúp học sinh khám
phá đam mê của mình và con đường dẫn đến
tương lai đầy hứa hẹn.

Truyền thông Đại chúng
Deer Park
Học sinh được dạy và hướng dẫn sử dụng
công nghệ truyền thông, bao gồm phát thanhtruyền hình, sản xuất video, chế bản điện tử và
thiết kế trang Web.
Khám phá Nghệ thuật Biểu diễn
Loch Raven
Học sinh được tạo nhiều cơ hội khác nhau bao
gồm cả biểu diễn với bộ gõ và sân khấu (hợp
nhất ba môn kịch, chuyển động sân khấu và
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

HÃY NHỚ: MỌI thay đổi về
việc chọn chương trình
đều
PHẢI được thực hiện trực
tuyến
trước hạn nộp đơn
1 giờ chiều
ngày 6 tháng 11 năm 2020.

(*Nhạc Cụ (Ban nhạc/bộ Dây) tại Sudbrook
không bao gồm học về guitar hoặc piano. Học
sinh phải có một hoặc nhiều năm kinh nghiệm
chơi một loại nhạc cụ.)

Nghệ thuật Thị giác
Sudbrook và Loch Raven
Học sinh được khám phá nhiều khía cạnh
khác nhau của thế giới nghệ thuật song song
với việc phát triển các kỹ năng vẽ, hội họa,
điêu khắc, in ấn, phương tiện truyền thông kỹ
thuật số và gốm sứ.
(Nội dung chương trình có thể thay đổi tùy mỗi
nơi.)
Ngôn ngữ Thế giới
Deer Park và Sudbrook
Học sinh nâng cao các kỹ năng và sự thành
thạo về ngôn ngữ trong khi học về các khía
cạnh văn hóa của ngôn ngữ mà mình học.
Deer Park dạy Tiếng Tây Ban Nha. Sudbrook
dạy Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và Tiếng Tây Ban
Nha.

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.
Những học sinh được phép sử dụng
phương tiện đi lại cần thiết và hiện
có và các dịch vụ liên quan hiện tại
theo Kế hoạch IEP hoặc Mục 504 sẽ
đủ điều kiện để sử dụng phương
tiện đi lại đến trường và chương
trình magnet.

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.

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.
Trường THCS Deep Creek
1000 S. Marlyn Avenue, 21221
(443) 809-0112

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Deep Creek, General
John Stricker, Holabird hoặc Stemmers Run.
Trường Magnet THCS Deer Park
9830 Winands Road, 21133
(443) 809-0726

Northwest Academy of Health Sciences
(Viện Khoa học Sức khỏe Tây Bắc)
4627 Old Court Road, 21208
(443) 809-0742

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Arbutus, Catonsville,
Deer Park, Lansdowne, Northwest
Academy, Pikesville, Southwest Academy,
Windsor Mill, hoặc Woodlawn.

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
một trong hai trường THCS Deer Park hoặc
Franklin.

Trường THCS và
Trung tâm Công nghệ Parkville

Trường THCS Golden Ring

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Deep Creek, Dundalk,
General John Stricker, Golden Ring,
Holabird, Middle River, Parkville, Sparrows
Point hoặc Stemmers Run.

6700 Kenwood Avenue, 21237
(443) 809-0130

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Deep Creek, Dundalk,
General John Stricker, Golden Ring,
Holabird, Middle River, Perry Hall, Sparrows
Point hoặc Stemmers Run.
Trường THCS Lansdowne
2400 Lansdowne Road, 21227
(443) 809-1411

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Arbutus, Catonsville,
Lansdowne hoặc Woodlawn.
Học viện Kỹ thuật Loch Raven
8101 LaSalle Road, 21286
(443) 809-3518

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Cockeysville, Dumbarton,
Hereford, Loch Raven, Perry Hall, Pine
Grove hoặc Ridgely.

8711 Avondale Road, 21234
(443) 809-5250

Trường THCS Magnet Sudbrook
4300 Bedford Road, 21208
(443) 809-6720

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Arbutus, Catonsville,
Deer Park, Franklin, Lansdowne, Northwest
Academy, Pikesville, Southwest Academy,
Windsor Mill hoặc Woodlawn.
Trường THCS Windsor Mill
8300 Windsor Mill Road, 21244
(443) 809-0618

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Arbutus, Catonsville,
Deer Park, Lansdowne, Northwest
Academy, Southwest Academy, Windsor
Mill hoặc Woodlawn.

Trường Magnet Southwest Academy
về Khoa học và Kỹ thuật
6200 Johnnycake Road, 21207
(443) 809-0825

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
một trong hai Trường THCS Lansdowne
hoặc Southwest Academy.
Trường THCS Stemmers Run
201 Stemmers Run Road, 21221
(443) 809-0177

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Deep Creek, Dundalk,
General John Stricker, Golden Ring,
Holabird, Middle River, Perry Hall, Sparrows
Point hoặc Stemmers Run.

Trường THCS Middle River
800 Middle River Road, 21220
(443) 809-0165

Đưa đón học sinh được phân vùng theo học
các Trường THCS Deep Creek, Dundalk,
General John Stricker, Golden Ring,
Holabird, Middle River, Perry Hall, Sparrows
Point hoặc Stemmers Run.

Tháng Khối Trường Magnet Quốc gia
Tháng 2/2020
Cuộc thi Vẽ Áp phích Khối Magnet BCPS
Gabriella G., Lớp 6
Học viện Kỹ thuật Loch Raven

PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN:
Khối Trường Công Hạt Baltimore phục vụ đưa đón trong các chương trình magnet THCS đối với những học sinh cư trú trong vùng đưa
đón theo quy định của chương trình magnet đó. 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 trạm quy định.
LƯU Ý: Các trạm đưa đón không được chia theo cùng hướng dẫn với các trạm xe buýt công cộng do điều kiện về khoảng cách và đi bộ.
Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ không giám sát học sinh tại các trạm.
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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Quy trình Nộp đơn Magnet
Tìm hiểu thêm về thông tin chương trình tại trang web Chương trình Magnet BCPS (tinyurl.com/BCPSMagnet)

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

Mô tả Hoạt động

Xem lại Quy trình Nộp đơn và Nhận Học sinh
Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

• Đọc kỹ tập sách giới thiệu và đơn đăng ký chương trình magnet. Đơn đăng ký có sẵn trên trang
Web của Chương trình Magnet BCPS (tinyurl.com/BCPSMagnet) bắt đầu từ 12 giờ trưa, Thứ Tư,
ngày 16/9/2020.
• Tham gia Cuộc họp Thông tin về Nộp đơn (xem mặt sau).
• Tìm và đọc Quy định 6400 của Giám đốc Học khu: Chương trình Magnet.

Lựa chọn các Chương trình Quan tâm
• Cân nhắc sở thích, tài năng và khả năng của học sinh.
• Đọc phần mô tả về chương trình magnet trong tập sách giới thiệu chương trình magnet này.
• Truy cập vào Trang web của Chương trình Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet) để tham khảo các Câu
hỏi Thường Gặp và thông tin khác về các chương trình quan tâm.
• Xem qua trang web của trường để tìm hiểu về các chương trình magnet và các chương trình mà
quý vị quan tâm.
• Lưu ý các quy định hạn chế cấp lớp đầu vào (CHỈ áp dụng cho các học sinh xin vào Lớp 6), vị trí địa
lý và sự sẵn có của dịch vụ đưa đón.

Điền Đơn Một cách Cẩn thận
• Đọc và làm theo TẤT CẢ hướng dẫn một cách cẩn thận. Điền vào từng phần trên đơn.
• Không chọn quá BA (3) chương trình trên đơn. Đánh dấu các lựa chọn một cách cẩn thận.
• Xem lại đơn để đảm bảo rằng đơn được điền chính xác.
LƯU Ý: 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.
• Lưu lại một bản sao của đơn.

Bước 4:

Nộp đơn TRỰC TUYẾN tại trang Web Nộp đơn Trực tuyến của
Chương trình Magnet BCPS
(https://bcpsonlineapplication.com/apply/)
Quét tại đây để
nộp đơn trực
tuyến.

Bước 5:
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từ 12 giờ trưa, Thứ Tư, ngày 16/9/2020,
đến 1 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 6/11/2020.

Có sự chuẩn bị để Chấp nhận hoặc Từ chối Đề nghị Xếp chỗ Magnet.
• Phụ huynh sẽ được thông báo về quyết định tuyển sinh nhập học qua email trước ngày 05 tháng 2
năm 2021 (ngày có thể thay đổi).
• Phụ huynh phải chấp nhận hoặc từ chối đề nghị xếp chỗ muộn nhất vào thời hạn đã được thông báo,
bằng không đề nghị xếp chỗ sẽ bị hủy bỏ.
• Sau khi đề nghị xếp chỗ lần đầu đã được chấp nhận hoặc bị từ chối, các chỗ còn trống sẽ được dành
cho những học sinh trong danh sách chờ muốn tham gia chương trình. Phụ huynh nhận đề nghị xếp
chỗ từ danh sách chờ sẽ có ba (3) ngày làm việc để phúc đáp đề nghị. Việc không phúc đáp sẽ dẫn
đến việc bị mất quyền nhận chỗ và chỗ đó sẽ được dành cho học sinh tiếp theo trong danh sách chờ.

Khối Trường Công Hạt Baltimore Quản lý
Chương trình Magnet Trung học Cơ sở
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
Các chương trình sẽ được tổ chức qua
mạng.
Chương trình Magnet BCPS
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, Maryland 21204
(443) 809-4127
tinyurl.com/BCPSMagnet

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
Trường THCS Deep Creek
Trường Magnet THCS Deer Park

Trang web của Trường
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/

Trường THCS Golden Ring

https://goldenringms.bcps.org/

Trường THCS Lansdowne

https://lansdownems.bcps.org/

Học viện Kỹ thuật Loch Raven

https://lochraventech.bcps.org/

Trường THCS Middle River

https://middleriverms.bcps.org/

Northwest Academy of Health Sciences (Viện
Khoa học Sức khỏe Tây Bắc)

https://northwestms.bcps.org/

Trường THCS và Trung tâm Công nghệ Parkville
Trường Magnet Southwest Academy
về Khoa học và Kỹ thuật
Trường THCS Stemmers Run
Trường THCS Magnet Sudbrook
Trường THCS Windsor Mill

https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://sudbrookms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/

Email của Trường
Timothy Ward
tward2@bcps.org
Crystal Patillo
cpatillo2@bcps.org
Edralin Pagarigan
epagarigan@bcps.org
Shelby Small
ssmall@bcps.org
Michelle St. Pierre
mstpierre2@bcps.org
Katie Judge
kjudge@bcps.org
Kimberly Miller
ksturdivant@bcps.org
Kevin Peck
kpeck@bcps.org
Chanel Paul
cpaul@bcps.org
Nicole Boyd
nboyd2@bcps.org
Eric Christian
echristian@bcps.org
April Magin
amagin@bcps.org

Nhân viên Chương trình 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 (các) chương trình
magnet của trường.
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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