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Kính gửi Quý Phụ Huynh
Hampton City Schools sẽ chấp nhận đơn đăng ký cho Chương Trình Trường Trung Học Cơ Sở Chọn Lọc của phân khu trường học
cho năm học 2022-2023 bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022. Tờ Thông Tin về Trường Trung Học Cơ Sở Chọn Lọc
đính kèm nêu bật các lựa chọn chọn lọc và thông báo thời gian tham quan trường để giúp quý vị đưa ra quyết định sáng suốt.
Để đảm bảo công bằng trong việc lựa chọn, chúng tôi sẽ lựa chọn các vị trí thông qua một hệ thống bốc thăm. Khi nộp đơn xin vào
trường trung học cơ sở chọn lọc, điều quan trọng cần cân nhắc là cả trẻ và gia đình phải sẵn sàng nỗ lực hết sức để đạt được sự
thành công trong học tập và thể hiện sự cam kết với sứ mệnh của nhà trường. Các gia đình phải cung cấp dịch vụ đưa đón đến các
Chương Trình Trường Trung Học Cơ Sở Chọn Lọc.
Quy trình Đăng Ký Trường Trung Học Cơ Sở Chọn Lọc sẽ có sẵn trực tuyến trên trang web của Hampton City Schools tại
http://www.hampton.kl2.va.us. Sau khi hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến, các gia đình sẽ nhận được xác nhận đã nộp đơn.
Tất cả đơn đăng ký phải được nhận trước Thứ Sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022.
Thông báo về việc chấp nhận bốc thăm để tham gia Trường Trung Học Cơ Sở Lựa Chọn hoặc xếp chỗ vào danh sách chờ sẽ được
gửi qua email cho các gia đình trong tuần từ ngày 28 tháng 2 năm 2022. Trong email, quý vị sẽ được cung cấp một liên kết để xác
nhận việc lựa chọn Trường Trung Học Cơ Sở Chọn Lọc của quý vị muộn nhất là vào ngày 18 tháng 3 năm 2022.
Phụ huynh cũng có thể chọn hoàn thành đơn đăng ký Ngoài Khu Vực cho một trường trung học cơ sở bằng cách gửi đơn đăng ký
Ngoài Khu Vực trực tuyến cho hiệu trưởng của trường học đó sau ngày 28 tháng 2 năm 2022. Phụ huynh có thể hoàn thành đơn
đăng ký Ngoài Khu Vực trực tuyến trên trang web của chúng tôi http://www.hampton.kl2.va.us. Các chỗ học Ngoài Khu Vực sẽ
tùy theo chỗ trống khả dụng và phụ huynh phải tự đưa đón. Phụ huynh sẽ được thông báo về chỗ học Ngoài Khu Vực trước
ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Chúng tôi khuyến khích quý vị gọi cho hiệu trưởng của tòa nhà quý vị hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại
http://www.hampton.kl2.va.us để xem xét thông tin về trường trung học cơ sở chọn lọc và nhiều chương trình học tập chất lượng
cao có sẵn tại Hampton City Schools.
Trân trọng,

Jeffery O Smith, Ed. D.
Giám Thị
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Trường Trung Học Cơ Sở Chọn Lọc

LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH

KHỐI MẦM NON ĐẾN
LỚP 8 ANDREWS

Tham Quan Trường
Thứ Tư, ngày 2 tháng 2 năm 2022
5 giờ - 6 giờ chiều

EATON FUNDAMENTAL

Tham Quan Trường
Thứ Ba, ngày 1 tháng 2 năm 2022
6 giờ 30 - 7 giờ 30 tối

JONES MAGNET

Tham Quan Trường
Thứ Năm, ngày 03 tháng
2 năm 2022
5 giờ 30 - 6 giờ 30 chiều

Chương Trình Lựa Chọn STEM (Giờ Học 9 giờ sáng - 3 giờ 49 chiều)
Chương Trình Lựa Chọn Ngành Kỹ Thuật STEM của Hampton City Schools sẽ tạo cơ hội
cho học sinh khám phá các ngành nghề Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học.
Chương trình giảng dạy của chương trình lựa chọn nghiêm ngặt kéo dài 3 năm này được
thiết kế để thúc đẩy và thử thách học sinh bằng cách xây dựng dựa trên kiến thức trước
đó và các kỹ năng tư duy phản biện. Học sinh sẽ được tìm hiểu thông tin hướng dẫn
công nghệ tiên tiến, hàng đầu cùng với việc học tập dựa trên thiết kế để kết nối với thế
giới bên ngoài trường học. Các lớp học sẽ được tổ chức xoay quanh các chủ đề kỹ thuật
điển hình như: Giới thiệu về Kỹ Thuật, Vật Liệu & Phương Pháp Sản Xuất, Kỹ Thuật Kết
Cấu, Kỹ Thuật Cơ Khí, Điện Và Điện Tử, Kỹ Thuật Hóa Học, Kỹ Thuật Xây Dựng Dân Dụng
và Kỹ Thuật Công Nghiệp. Học sinh phải thể hiện được năng lực học tập giỏi.
Anh/chị/em của những học sinh được chọn từ khối mẫu giáo đến lớp 8 sẽ được phép
theo học tại Andrews tùy theo chỗ trống khả dụng. Phương tiện đi lại chỉ được cung cấp
cho học sinh PHÂN KHU.

(Giờ Học 9 giờ sáng - 3 giờ 49 chiều)
Thomas Eaton Middle School cung cấp cho
học sinh và gia đình học sinh một trải
nghiệm giáo dục toàn diện. Chúng tôi đặt
kỳ vọng cao vào học sinh của mình, đồng
thời cung cấp một môi trường có kỷ luật và
an toàn. Học sinh và phụ huynh của Eaton
ký hợp đồng cộng tác với nhà trường, đồng
ý hoàn thành bài tập và cư xử tích cực.
Eaton xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật,
hoạt động ngoại khóa, hợp tác cộng đồng,
học tập phục vụ cộng đồng và trải nghiệm
môi trường. Không cung cấp phương tiện
đi lại cho học sinh.
(Giờ Học 8 giờ 49 sáng - 3 giờ 49 chiều)
Jones Magnet Middle School (JMMS) là
một lựa chọn trường học kiểu mẫu toàn
diện. JMMS cung cấp nền giáo dục chất
lượng cao nhằm theo đuổi sự xuất sắc, chú
trọng vào việc hướng dẫn thiết thực cùng
các hoạt động liên quan, đồng thời thiết
lập mối quan hệ mật thiết với học sinh.
Việc nhập học phải thông qua một quy
trình đăng ký dựa trên một hệ thống bốc
thăm. Không cung cấp phương tiện đi lại.

XIN LƯU Ý HẠN CHÓT
CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ SẼ PHẢI
NỘP TRƯỚC NGÀY

THỨ SÁU, NGÀY
11 THÁNG 2 NĂM 2022
Quý vị có thể hoàn thành
đơn đăng ký tại:

www.hampton.k12.va.us/choice
schools/choiceschools.html

Mỗi Trẻ, Mỗi Ngày
Bằng Mọi Giá!

Hampton City Schools không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tình trạng khuyết tật, tuổi tác hoặc các danh mục được bảo vệ khác khi tham gia các chương
trình và hoạt động của Hampton City Schools và cho phép tiếp cận Hội Nam Hướng Đạo (Boy Scouts) và một số nhóm thanh niên được chỉ định khác một cách công bằng.
Người dưới đây đã được giao phụ trách xử lý thắc mắc liên quan đến chính sách không phân biệt đối xử:
Robbin G. Ruth, Giám Đốc Điều Hành, Bộ Phận Nhân Sự, One Franklin Street, Hampton, VA 23669 757-727-2000

