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Kính gởi Phụ huynh/Người giám hộ:
Khi bạn và con của bạn chuẩn bị vào trung học mùa thu năm 2016, tôi khuyến khích bạn xem xét nghiêm túc Học viện
Kỹ thuật & Công nghệ (ETA) tại Doherty Memorial High School, chương trình chuẩn bị và dạy nghề 4 năm đại học.
Học viện Kỹ thuật & Công nghệ (ETA) được thành lập năm 2002, và được bản tuyên bố thừa nhận vào năm 2009. Từ
các Lớp 9 và 10, sinh viên ETA được hợp tác, tương tự như kinh nghiệm của sinh viên trong nhiều trường trung học.
Kiểu mẫu này đã giúp làm dễ dàng các thử thách sinh viên phải đương đầu khi họ chuyển tiếp từ trung học đến trung
học. Để giúp đỡ nhiều hơn cho sự thực hành của sinh viên, Giáo viên Lớp 9 ETA sử dụng chiến lược AVID và triết lý,
nó nhấn mạnh kỹ năng giỏi của sinh viên, như ghi chép một cách hiệu quả, quản lý thời gian, chiến lược học tập, và
cách tổ chức. Trong các Lớp 11 và 12, sinh viên tiếp tục nhận các khóa học Kỹ thuật và Công nghệ, mặc dù họ không
hợp tác suốt các môn học của họ. Điều này cung cấp cho sinh viên tiếp cận nhiều hơn với một loạt các môn tự chọn,
Advanced Placement (AP), và các khóa Virtual High School được cung cấp tại Doherty.
Học viện Kỹ thuật & Công nghệ làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp địa phương, ngành công nghiệp và các tổ chức
giáo dục đại học. Chẳng hạn như, quan hệ đối tác giữa ETA và Viện Đại học Bách khoa Worcester được công nhận
trên toàn quốc bởi Xã hội Mỹ về Giáo dục Kỹ thuật như là một đội ngũ cao của trung học/đại học. Bảo tàng Khoa học
Boston khắc họa ETA là một mẫu của liên kết mạnh mẽ giữa các trường công lập và các tổ chức sau trung học. Chúng
tôi cung cấp các khóa học danh hiệu đầy thách thức và vị trí cao cấp, mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ, và thỏa thuận
liên thông với 2 và 4 năm các tổ chức sau trung học của giáo dục đại học địa phương.
Sinh viên của chúng tôi vượt trội trong tổ chức sinh viên. Doherty cho ra 36 đội thể thao và cung cấp trên 30 tổ chức
sinh viên, các câu lạc bộ và các hoạt động. Vì mạng lưới rộng lớn của các tổ chức này, các sinh viên có thể hình thành
tình bạn trong và ngoài cộng đồng nhà trường.
Chúng tôi mong rằng bạn sẽ cân nhắc Học viện Kỹ thuật & Công nghệ tại Doherty Memorial High School cho giáo
dục trung học của con bạn. Bất cứ sinh viên nào ưa thích tham gia bất cứ chương trình dạy nghề nào của thành phố
hoặc các trường học đều phải hoàn tất một đơn xin. Một đơn gởi đến ETA được bao gồm với lá thơ, như đã có sẵn từ
nhân viên tư vấn hướng dẫn của con bạn. Đơn đã hoàn tất nên được gởi lại cho nhân viên tư vấn hướng dẫn của
con bạn. Nếu bạn hiện đang sống bên ngoài khu Doherty, chuyên chở sẽ được cung cấp cho con của bạn. Các đơn
được xử lý trên cơ sở liên tục bắt đầu trong tháng Một, và thời gian có hạn chế. Doherty Memorial High School sẽ tổ
chức một Open House vào ngày 9 tháng Mười Một, từ 6:00 – 8:00 tối. Suốt thời gian này, các sinh viên và gia đình
của họ có thể tham quan cơ sở, trò chuyện với các giáo viên và sinh viên từ ETA, các giảng viên từ các khoa khác, và
các đại diện từ các tổ chức sinh viên. Xin liên lạc với Chủ tịch Bộ phận Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật - John
Staley - tại số 508.799.3270 hoặc StaleyJ@worc.k12.ma.us với bất cứ câu hỏi nào.
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