Chỉ dành cho Doherty:

Doherty Memorial High School
Engineering & Technology Academy
299 Highland Street
Worcester, Massachusetts 01602
508-799-3270
FAX 508-799-3276

Đơn đã nhận______________
Tài liệu đã nhận___________
Tình trạng___________
Thơ đã gởi____________

Đơn xin nhập học
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN:
Hoàn tất tất cả thông tin được yêu cầu trên trang này. Bạn và phụ huynh/người giám hộ của bạn phải ký vào nơi phù hợp trên trang
này. Gởi đơn lại cho nhân viên hướng dẫn học đường và yêu cầu rằng TRANG 2 được hoàn tất và gởi đến Doherty Memorial High
School. Một bản sao của chính sách tuyển sinh đầy đủ có thể truy cập trên trang mạng của Doherty Memorial High School,
www.doherty.worcesterschools.org hoặc nhận tại văn phòng chính ở 299 Highland Street.

TÊN___________________________________________

NGÀY HÔM NAY______________________________________

ĐỊA CHỈ NHÀ HỢP PHÁP____________________________________________
(Hộp thơ BĐ không phải là địa chỉ nhà)

(Số.)

NGÀY SINH ________________________

(Đường phố)

ZIP______________ TEL.___________________E-MAIL____________________________________________________
ĐỊA CHỈ GỞI THƠ (nếu khác) __________________________________________________________________________
TRƯỜNG HIỆN THAM DỰ___________________ Khu vực Nhà (Doherty, North, Burncoat, South)__________________
PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ___________________________________________________________________________
Tên (viết hoa)

Địa chỉ (nếu khác)

Hoàn tất sau đây là hoàn toàn tự nguyện và sẽ không được sử dụng như là một điều kiện nhập học.
Thông tin này được sử dụng chi với mục đích cơ hội bình đẳng.

□ Trắng không Tây Ban Nha □ Trắng Tây Ban Nha □ Không Trắng gốc Tây Ban Nha □ Đen Tây Ban Nha
□ Mỹ gốc Ấn
□ Á Châu □ Khác (Ghi rõ ra) _____________________Ngôn ngữ nói ở nhà________________________
Hiện đang nhận các dịch vụ theo Chương 766 ____________________________GIỚI TÍNH: □ Nam □ Nữ



Ứng viên nào tự nhận mình là Người Học Anh Ngữ có thể yêu cầu trợ giúp ngôn ngữ cho đơn xin và/hoặc quá trình nhập học bằng
cách liên hệ với Doherty Memorial High School
Ứng viên nào tự nhận mình là có một khuyết tật có thể yêu cầu điều chỉnh thích hợp cho đơn xin và/hoặc quá trình nhập học bằng
cách liên hệ với Doherty Memorial High School

Hồ sơ Phát hành Ủy quyền:
Tôi nộp đơn này và bằng cách này chấp thuận cho việc phát hành hồ sơ nhà trường bao gồm các thứ hạng, điểm danh, và kỹ
luật liên quan đến con cái tôi cho Doherty Memorial High School. Tôi xác nhận thông tin trên đã được hoàn tất và chính xác.
Chúng tôi sẽ báo cho Doherty Memorial High School về bât cứ thay đổi nào của nơi cư trú trước và sau khi tham gia.

____________________________________________

________________________________________

Chữ ký Sinh viên

Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ

Các Trường Công Lập Worcester là một tổ chức giáo dục bình đẳng/Khẳng định hành động sử dụng lao động và không thiên vị về chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác,
tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, tình trạng hôn nhân, thiên hướng tính dục, tình trạng khuyết tật, hoặc vô gia cư. Các Trường Công Lập Worcester cung cấp sự bình đẳng
trong việc mướn nhân viên và tất cả các chương trình giáo dục tổng quát, nghề nghiệp và đào tạo nghề. Để biết thêm chi tiết về Cơ hội bình đẳng/Khẳng định hành
động xin liên lạc với cô Hành chính Nhân sự, 20 Irving, Worcester, MA 01609. 508─799─3020.
Please call the main office at the school if you would like this document translated into a language other than English.
Por favor, contate a secretaria central de escola caso deseje que este documento seja traduzido para o português.
Por favor, llame a la oficina central de la escuela si usted desea que este documento sea traducido al espanol.
Ju lutem telefononi zyren qendrore te shkolles ne se deshironi ta kini kete dokument te perkthyer ne nje gjuhe tjeter pervec Anglishtes.
Xin vui lòng gọi văn phòng chính tại trường học nếu quý vị muốn hồ sơ này được dịch sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
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TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH
1. Tất cả sinhviên phải hoàn tất thành công trình độ lớp hiện nay của họ và được thăng cấp lớp mà họ đang nộp đơn.
2. Vì con số giới hạn để khai trường mỗi năm, các sinh viên được chấp nhận tùy theo một hệ thống điểm như sau:

A. Thành tích học tập (hai năm qua)...................................................................................................... (40 điểm)
B. Hạng Hạnh kiểm (hai năm qua)......................................................................................................... (20 điểm)
C. Hồ sơ điểm danh trường (hai năm qua – vắng không xin phép, đi học trễ, bị đuổi vì vắng mặt)...... (20 điểm)
D. Tiến cử bởi Cố vấn/Hiệu trưởng ....................................................................................................... (20 điểm)
Lớp____________________________

Tên________________________________________

Thành quả Học tập (40%) – Được hoàn tất bởi Nhân viên DMHS
Anh văn
Toán
Khoa học
Nghiên cứu xh

Lớp 7 (hay năm trước)
________
________
________
________

Lớp 8 (hay năm nay)
________
________
________
________

Điểm Tỷ lệ
A=5
B=4
C=3
D=2
F=0

TỔNG SỐ: _______

Hạnh kiểm (20%) – Được hoàn tất bởi Nhân viên DMHS
Hạnh kiểm

Lớp 7 (hay năm trước)

Lớp 8 (hay năm nay)

_________

_________

Điểm Tỷ lệ
A = 10
B = 7.5
C=5
D = 2.5
F=0

TỔNG SỐ: _______

Điểm danh (20%) – Được hoàn tất bởi Nhân viên DMHS
Lớp 7 (hay năm trước)
Không xin phép ________
Vắng mặt,
Trễ học

Lớp 8 (hay năm nay)
________

Tổng số ngày vắng - Điểm
0 - 10 = 20
11 - 20 = 15
21 - 30 = 10
31 - 40 = 5
41 cộng = 0
TỔNG SỐ: _______

TÓM TẮT SƠ LƯỢC VỀ ỨNG VIÊN (20%) – Được hoàn tất bởi Gởi Nhân viên Trường
Tóm tắt dưới đây, xếp hạng được thực hiện bởi giáo viên hoặc cố vấn hướng dẫn. (Lưu ý: mỗi nỗ lực nên được thực hiện để tránh
sự phân loại rập khuôn dựa trên văn hóa/xã hội/chúng tộc/giới tính.)
4
Xuất sắc
A.
B.
C.
D.
E.

3
2
1
Trên trung bình Trung bình Dưới T.bình

0
Kém

Thành tựu liên quan đến khả năng
Tham gia Lớp học
Hạnh kiểm/Cư xử/Quyền công dân
Động lực
Trách nhiệm Cá nhân

TỔNG SỐ:

_______

Tôi xác nhận thông tin này là đầy đủ và chính xác.
TỔNG CỘNG: __________

_____________________________

________________

Hiệu trưởng/Giám đốc Cố vấn Hướng dẫn

Trường

__________
Ngày
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GỬI ĐƠN HOÀN TẤT ĐẾN DOHERTY MEMORIAL HIGH, nhờ CHỦ TỊCH BỘ PHẬN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT

