Đơn đăng ký Innovation Pathways

Bốc thăm đơn đăng ký
Ngày 26 Tháng Ba, 2021.

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC SINH:
Điền tất cả thông tin được yêu cầu trên trang này. Bạn và cha mẹ/người giám hộ của bạn phải đăng nhập vào vị trí thích hợp trên trang này.
Gửi lại đơn cho văn phòng hướng dẫn của trường. Yêu cầu giáo viên môn học cốt lõi hoàn thành việc đề xuất trên trang 3 và gửi lại cho
văn phòng hướng dẫn. Bạn có thể có được bản sao chính sách tuyển sinh đầy đủ tại văn phòng chính tại số 1 Skyline Drive hoặc gửi qua
email nếu bạn liên hệ qua: weymouthdg@worrouerschools.net
TÊN ____________________________________________________ NGÀY HÔM NAY _________________________________
ĐỊA CHỈ _________________________________________________ NGÀY SINH ______________________________________
(Số nhà)

(Tên đường)

THÀNH PHỐ/THỊ XÃ/ZIP __________________________________ ĐIỆN THOẠI _____________________________________
SỐ ID HỌC SINH: ___________________________________________________________________________________________
TRƯỜNG HIỆN TẠI THEO HỌC ____________________________ CẤP LỚP HIỆN TẠI _______________________________
PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ ______________________________________________________________________________
Địa chỉ (nếu khác)

Tên

TUYÊN BỐ CÁ NHÂN
Vui lòng nêu lý do nộp đơn đăng ký chương trình này trong 2-3 câu.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH - Chọn MỘT lĩnh vực quan tâm nhất trong chương trình và nếu muốn chọn lĩnh vực khác, vui lòng ghi rõ
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Sản xuất Tiên tiến – Thiết kế máy tính và phát triển sản phẩm, in 3D, gia công cơ khí
o Chứng chỉ có thể – NC3, NIMS, MACWIC, OSHA
Y tế Tương cận/Điều dưỡng - Chăm sóc bệnh nhân cơ bản, khảo sát nghề y, thuật ngữ y khoa, dịch vụ nhân sinh
o Chứng chỉ có thể – Trợ lý điều dưỡng được chứng nhận và OSHA
Kinh doanh và tiếp thị – Các yếu tố cấu thành việc sở hữu và điều hành một doanh nghiệp và các kỹ thuật kinh doanh và tài chính
và tiếp thị cần thiết để thành công
o Chứng chỉ có thể – OSHA, Chứng nhận về tiếp thị
Xây dựng/kỹ thuật dân dụng – Bản hiết kế chi tiết, thiết kế xây dựng, nghiên cứu vật liệu, làm mộc
o Chứng chỉ có thể – học nghề trước khi vào một liên đoàn lao động, OSHA
Công nghệ thông tin – Thiết lập mạng/phần cứng máy tính và hệ thống, kỹ năng trợ giúp, giới thiệu về các lĩnh vực nghề nghiệp
trong hỗ trợ CNTT.
o Chứng chỉ có thể – CompTIA A +, CompTIA Network +, OSHA
Khoa học máy tính CNTT – Kỹ năng và giải pháp lập trình, thiết kế trang web và lập trình.
o Chứng chỉ có thể – Các chứng chỉ liên quan khác đang được xem xét, OSHA
Khoa học đời sống – Công nghệ sinh học, nghiên cứu, sản xuất sinh phẩm (sản xuất chế phẩm sinh học, chẳng hạn như thuốc),
thực hành xét nghiệm
o Chứng chỉ có thể – OSHA

Quyết định chấp thuận đơn đăng ký của phụ huynh/người giám hộ:
Tôi chấp thuận đơn đăng ký này và hiểu rằng nếu được nhận vào Chương trình Innovation Pathways, học sinh sẽ:
• Tham gia các lớp nghề kéo dài 15 tuần, hai ngày một tuần, mỗi ngày đến 5:30, trong hơn hai năm tại trường Trung
học Kỹ thuật Worcester
• Tham gia các lớp Hoạch định lộ trình học tập và nghề nghiệp trong hơn hai năm theo thời khóa biểu học chính quy
tại trường trung học
• Phải đi thực tập và hoàn thành đề án khóa học trước khi tốt nghiệp
• Phải đăng ký 2 lớp nâng cao (AP) hoặc lớp lấy tín chỉ kép đại học trước khi tốt nghiệp

Chữ ký của học sinh

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ

Ngày

TIÊU CHÍ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN VÀO CHƯƠNG TRÌNH INNOVATION PATHWAYS
1. Tất cả những người nộp đơn phải theo kịp chương trình để hoàn thành cấp lớp hiện tại của mình và được cho lên cấp lớp mà họ
đang nộp đơn. Học sinh lớp 9 hiện nay sẽ được ưu tiên.
2. Học sinh phải đáp ứng các tiêu chí nộp đơn sau:
A. Tuyên bố Cá nhân
D. Đánh giá An toàn
B. Đủ điều kiện Học tập
E. Phỏng vấn
C. Đi học Chuyên cần
F. Đề xuất của Giáo viên
Tên _________________________________________________________________ Cấp lớp ______________________________
ID học sinh:___________________________________________________________

PHẦN SAU SẼ ĐƯỢC HOÀN THÀNH BỞI CỐ VẤN HƯỚNG DẪN
Các cố vấn cần thu thập đơn đã hoàn thành và chuyển tiếp đến Drew Weymouth tại Trường Trung học Kỹ thuật Worcester thông qua
thư nội bộ.

Ngày mà cố vấn nhận được đơn đã hoàn thành: ____________________________________
Tiêu chí đối với đơn

Đạt yêu cầu

Không đáp ứng
tiêu chí

Tuyên bố Cá nhân – Học sinh phải đưa ra 2-3 câu.

☐

☐

Đủ điều kiện Học tập – Học sinh phải đạt từ 65 điểm trở lên trong các khóa học chính
kéo dài bốn năm vào cuối học kỳ 1 trong năm nộp đơn.
Đi Học Chuyên cần - Học sinh không được nghỉ học quá 9 lần mà không có lý do vào
cuối học kỳ 1 trong năm nộp đơn.
Đánh giá An toàn – Học sinh không bị ghi vào hồ sơ kỷ luật cho thấy có mối quan tâm
về an toàn trong những năm học trung học. Những lo ngại về an toàn có thể bao gồm bạo
lực, quấy rối tình dục, ma túy hoặc các vụ việc có liên quan đến vũ khí trong những năm
học trung học.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nhận xét: Vui lòng đưa ra mọi ý kiến làm rõ liên quan đến các tiêu chí trên hoặc đến sự ứng cử của học sinh
trong chương trình.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tôi xác nhận thông tin này là đầy đủ và chính xác.
_______________________________________________________________________
Cố vấn Hướng dẫn

________________________________
Ngày

ĐƯỢC HOÀN THÀNH BỞI HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐƠN CỦA IPP
Tiêu chí
Đơn – Đơn đăng ký của học sinh được nộp đúng hạn.

Có

Không

☐

☐

Phỏng vấn – Học sinh đã có thể nói rõ sự quan tâm đến chương trình và lý do nộp đơn
trong khi phỏng vấn.
Nhận vào – Đơn đăng ký của học sinh đầy đủ và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn để đủ điều
kiện đăng ký.

☐

☐

☐

☐

Tôi xác nhận thông tin này là đầy đủ và chính xác.
_______________________________________________________________________
Nhân viên Innovation Pathways

________________________________
Ngày

INNOVATION PATHWAYS
ĐỀ XUẤT CỦA GIÁO VIÊN
Tên _________________________________________________________________ Cấp lớp ______________________________
ID học sinh:___________________________________________________________

Các ứng viên Innovation Pathways mới Thành công sẽ thể hiện mức độ theo suốt cao đối với công việc và các
hoạt động mà họ cam kết. Sự tham dự của họ là một yếu tố quan trọng trong thành công của chương trình. Hãy
ghi nhớ những mục này khi xếp hạng và bình luận. Vui lòng gửi lại mẫu đơn này trực tiếp cho văn phòng
hướng dẫn chứ không phải học sinh vì đây là thông tin bí mật.
Tóm tắt dưới đây, xếp hạng sẽ được giáo viên thực hiện. Vui lòng gửi lại văn phòng hướng
dẫn của trường.
A. Sự tham gia trong lớp học

Đạt yêu cầu

Đã đặt trước

☐

☐

B. Đạo đức/Hành vi/Trách nhiệm công dân

☐

☐

C. Động lực

☐

☐

D. Trách nhiệm Cá nhân

☐

☐

Nhận xét:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Tôi xác nhận thông tin này là đầy đủ và chính xác.

_______________________________________________________________________
Giáo viên Môn học Cốt lõi

________________________________
Ngày

