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GIỚI THIỆU
Quy trình tuyển sinh là cần thiết đối với Worcester Public School District trong lĩnh vực giáo dục
kỹ thuật nghề, nơi không gian là một yếu tố hạn chế. Các phòng thí nghiệm kỹ thuật Dạy nghề
(cửa hàng) được thiết kế và trang bị để phục vụ cho một số lượng tối đa cụ thể của học sinh một
cách an toàn. Do đó, một phức tạp của các phòng thí nghiệm như thế thiếu cả không gian và tính
linh hoạt để thích ứng với nhu cầu có thể và/hoặc lợi ích của tất cả các ứng viên. Vì vậy, một quá
trình lựa chọn là cần thiết để xác định ứng viên nào có thể được lợi từ các cơ hội giáo dục như
thế. Tất cả các ứng viên Kỹ thuật và Công nghệ Học viện tại Doherty Memorial High School sẽ
được đánh giá bằng cách sử dụng các tiêu chí nêu trong Chính sách Tuyển sinh này.
CƠ HỘI GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG
Worcester Public Schools chấp nhận học sinh và làm cho cho họ sẵn sàng với ích lợi, đặc quyền
và các môn học của họ mà không phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tình trạng của họ như là các
thành viên của các quần thể đặc biệt hay chủng tộc, màu da, giới tính, chuyển giới, tôn giáo,
nguồn gốc quốc gia, thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, khuyết tật , hoặc khuynh hướng tình dục.
Nếu có một học sinh có trình độ tiếng Anh hạn chế, một đại diện có trình độ từ Doherty
Memorial High School và/hoặc gởi từ trung học sẽ giúp người nộp đơn trong việc hoàn thành
các đơn và hỗ trợ cần thiết trong việc giải thích trong các ứng dụng và nhập toàn bộ quá trình
theo yêu cầu của người nộp đơn.
Học sinh khuyết tật có thể tự nguyện tự xác định cho mục đích yêu cầu tiện nghi hợp lý trong
toàn bộ quá trình nộp đơn và tuyển sinh.
Thông tin về trình độ tiếng Anh hạn chế và khuyết tật gửi tự nguyện của người nộp đơn, với mục
đích nhận được sự hỗ trợ và tiện nghi trong toàn bộ quá trình nộp đơn và tuyển sinh, sẽ không
ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của học viên vào học viện.
ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Bất cứ học sinh lớp tám nào dự kiến sẽ được lên lớp họ mong vào là đủ điều kiện để nộp đơn cho
các môn học sẵn sàng tuyển sinh mùa thu của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ. Sinh viên
thường trú sẽ được đánh giá bằng cách sử dụng tiêu chí nêu trong Chính sách Nhập học này.
Sinh viên chuyển thường trú từ các huyện khác của trường có đủ điều kiện để nộp đơn nhập học
vào mùa thu hoặc nhập học trong năm học từ lớp 9 đến 10 tại Worcester Public School miễn là
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họ mong để được lên lớp họ tìm cách vào từ trường hiện tại của họ. Học sinh chuyển tiếp sẽ
được đánh giá bằng cách sử dụng các tiêu chí nêu trong Chính sách Nhập học này.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Worcester Public Schools có một Chương 74 chương trình kỹ thuật dạy nghề đã được phê duyệt
tại Doherty Memorial High School. Ngôi trường này là một thành viên của Hiệp hội New
England của Trường và Cao đẳng. Doherty Memorial High School cam kết cung cấp một học
thuật chất lượng và chương trình kỹ thuật dạy nghề.
Trách nhiệm của người quản lý của Worcester Public Schools là giám sát việc điều hành các
chính sách và thủ tục cần thiết để chấp nhận và ghi danh ứng viên phù hợp với Chính sách Nhập
học này.
Mỗi trường có một Ủy ban Tuyển sinh do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Ủy ban bao gồm các thành
viên của cơ quan Quản lý, Hướng dẫn, Nhu cầu Đặc biệt (nếu cần thiết), Kỹ thuật Hướng nghiệp
và Phòng Học thuật. Trách nhiệm của Ủy ban Tuyển sinh bao gồm:
 xác định các tiêu chuẩn nhập học
 phát triển và thực hiện các thủ tục nhập học
 xử lý các đơn
 xếp hạng học sinh
 chấp nhận sinh viên theo quy trình và tiêu chí trong chính sách nhập học
 thành lập và duy trì một danh sách chờ của các ứng cử viên có thể chấp nhận
Worcester Public Schools không tham gia vào Chương trình Chọn Trường.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
Worcester Public School District phổ biến thông tin về mỗi trường thông qua một loạt các
phương pháp. Mỗi ứng viên quan tâm có thể truy cập tập sách Nghiên cứu Chương trình Học
viện Kỹ thuật và Công nghệ, trong đó có các đơn và các thông tin quan trọng khác.
Một đơn và bao thơ đã được gửi đến tất cả học sinh lớp 8 WPS trong mùa thu, để thông báo về
sự kiện Open House Doherty, thường được tổ chức vào đầu tháng mười một. Các đại diện của
ETA có mặt tại Nhà Mở để cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của học sinh và gia đình của
họ.
Giảng viên và sinh viên của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ thăm Forest Grove Middle School,
Burncoat Middle School, Sullivan Middle School, và Worcester East Middle School trong mùa
đông để phổ biến thông tin, trả lời các câu hỏi, và cung cấp các điểm nổi bật của chương trình tại
Doherty Memorial High School. Các đơn được cung cấp cho mỗi học sinh.
Thông tin chương trình, bao gồm các đơn, được gửi đến các nhân viên hướng dẫn tại các trường
tư và giáo xứ địa phương để họ thông báo cho học sinh khi họ thấy thích hợp.
(Các) Phụ Huynh/Giám hộ có thể lên lịch thăm viếng cá nhân vào một thời gian thuận tiện. Các
đơn và tài liệu bổ sung có sẵn bên cánh của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ, cũng như trong các
văn phòng hướng dẫn của Doherty Memorial High School.
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QUY TRÌNH TUYỂN SINH
1. Các học sinh quan tâm việc tuyển sinh theo Chương 74 đã được phê duyệt của Học viện Kỹ
thuật và Công nghệ tại Doherty Memorial High School về tuyển sinh mùa thu của lớp chín
phải:
a. có được một đơn của Nhân viên Tư vấn trong năm học từ trường gửi của họ càng sớm
càng tốt, hoặc sử dụng các đơn được gửi qua đường bưu điện hoặc được cung cấp
trong chuyến thăm trường.
b. gởi lại mẫu đơn đã hoàn tất đến Nhân viên Tư vấn từ trường gửi của họ đúng thời
hạn, dựa trên các chi tiết nhập học được giải thích dưới đây.
2. Trách nhiệm của Nhân viên Tư vấn từ trường gửi của họ là:
a. hoàn tất phần của họ trong mẫu đơn.
b. chuyển tiếp đơn đã hoàn tất đến Điều phối viên Nhập học Doherty càng sớm càng tốt.
Hoàn tất đơn bao gồm:
 Hoàn tất mẫu đơn (bao gồm các chữ ký được yêu cầu).
3. Nếu đơn không hoàn tất được nhận, những thủ tục sau đây sẽ được thực hiện:
a. Phòng Tuyển sinh/Hướng dẫn của Doherty Memorial High School sẽ thông báo đến
Nhân viên Tư vấn từ trường gửi trách nhiệm nộp đơn là đơn được điền đầy đủ và sẽ yêu
cầu hoàn thành.
b. (Các) phụ huynh/người giám hộ của ứng sinh cũng sẽ được thông báo về sự việc Nhân
viên Tư vấn từ trường gửi không giải quyết vấn đề.
c. Đơn không hoàn tất sẽ không được chấp nhận. Đơn không hoàn tất sẽ không được xếp
hạng.
NỘP ĐƠN TRỄ
Đơn nhận được sau khi các đơn ban đầu được xử lý sẽ được đánh giá theo các tiêu chuẩn tương
tự như các đơn khác và sẽ được tích hợp theo thứ tự trong danh sách chờ thành lập.
HỌC SINH RÚT
Học sinh rút khỏi một chương trình cụ thể của tỉnh trường và những người đang tham dự hay
không tham dự trường trung học khác có thể nộp đơn lại cho tỉnh trường theo các thủ tục nêu
trong chính sách nhập học này sẽ được đánh giá bằng cách sử dụng các tiêu chí nêu trong Chính
sách Nhập học này.
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
Để nộp đơn cho Học viện Kỹ thuật và Công nghệ, mỗi học sinh phải có trình độ lớp liên quan
đến khả năng đọc của mình, và hiện nay phải được ghi danh tại hoặc đã qua được điểm số môn
Đại số I.
Nhiệm vụ của Doherty Memorial High School và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ là giáo dục
cho tất cả học sinh. Các giảng viên và nhân viên của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ thúc đẩy
các tiêu chuẩn học thuật và kỹ thuật cao cho tất cả học sinh.
Nhập học vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ được xác định bằng cách sử dụng một đơn. Đơn
hoàn tất sẽ được thu thập và xếp hạng dựa trên số điểm tổng hợp ròng (trong số 100 điểm) như
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đã giải thích trên đơn. Việc cắt cho các ứng viên được chấp nhận sẽ được xác định dựa trên hai
yếu tố. Phòng Giáo dục của Massachusetts cung cấp tỷ lệ tối đa giáo viên-học sinh được khuyến
khích và độ tuổi tối thiểu trên các yêu cầu của học sinh đã được phê duyệt cho chương trình
Chương 74. Số lượng tối đa của học sinh ghi danh vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ sẽ phụ
thuộc vào sự kết hợp của hai yếu tố này.
Việc tuyển sinh tối đa của học sinh vào chương trình Lớp 9 cho năm học 2015-2016 là 115 học
sinh.
QUY TRÌNH CHỌN LỰA
Uỷ ban Tuyển sinh tại Doherty Memorial High School sẽ kiểm tra tất cả các đơn để kiểm tra các
điều kiện tiên quyết đã được đáp ứng chưa. Tất cả các học sinh vào Học viện Kỹ thuật Công
nghệ phải vào cấp lớp liên quan đến khả năng đọc của mình, và hiện nay phải được ghi danh tại
hoặc đã qua được điểm số môn Đại số I. Học sinh MCAS từ kỳ thi lớp 8 có thể được sử dụng để
xác định xem một học sinh cấp lớp liên quan đến các môn Anh ngữ và Toán.
Các đơn được xem xét, xử lý và sắp xếp dựa trên số điểm ròng như xác định bởi một kết hợp của
Thành quả Học Tập (40%), Đạo đức/Nỗ lực (20%), và Hiện diện/Đi Trễ (20%) cho các lớp 7 và
8, cũng như một Đánh giá Cá nhân (20%) hoàn chỉnh bởi một nhân viên của trường gửi.
Các nhân viên Tuyển sinh/Hướng dẫn đánh giá tất cả các đơn và học bạ. Tuân thủ các điều kiện
tiên quyết được xác minh. Số lượng ứng viên được chấp nhận vào chương trình lớp 9 sẽ được
dựa trên việc tuyển sinh tối đa có sẵn cho năm học (115 học sinh cho năm học 2015-2016).
Các ứng dụng được thu thập và xử lý thông qua vào đầu tháng Hai. Vào giữa tháng Hai, Doherty
Memorial High School gửi thư cho tất cả các ứng viên thông báo với họ rằng họ đã được nhận
vào ETA hoặc đang được đưa vào danh sách chờ đợi. Xác định được dựa trên một bảng xếp hạng
của các điểm số trong các đơn kết hợp với số lượng tối đa của các học sinh đủ điều kiện để tham
gia chương trình.
Nếu sinh viên được chấp nhận sau đó rút khỏi ETA, nhân viên Tuyển sinh củ Doherty Memorial
sẽ cung cấp vị trí cho học sinh ở trên cùng của danh sách chờ.
Tất cả các ứng viên có các đơn được nhận bởi mỗi trường đã được phê duyệt được thông báo về
tình trạng của mình bằng một bức thư gởi cho cha mẹ/người giám hộ.
GHI DANH
Để ghi danh vào những chương trình tỉnh trường phê duyệt cho mùa thu, các ứng viên phải được
lên lớp họ muốn vào do trường gửi của họ. Ngoài ra, họ còn phải có các khóa học về nghệ thuật
Anh Ngữ hoặc tương đương và toán học cho năm học liền trước khi nhập học.
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