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TRƯỜNG KỸ THUẬT VÙNG BRISTOL-PLYMOUTH 

CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH NHẬP HỌC NĂM 2022 

Có Hiệu Lực từ Năm Học 2023-2024  

I. GIỚI THIỆU

Một quy trình nhập học hết sức cần thiết với các trường kỹ thuật dạy nghề, nơi không gian là một yếu tố 

hạn chế nội tại. Các chương trình dạy nghề/kỹ thuật được thiết kế và trang bị nhằm phục vụ số lượng học 

sinh cụ thể một cách an toàn. Do đó, một tổ hợp các xưởng thực hành như vậy bị thiếu cả không gian và 

mức độ linh hoạt giúp hỗ trợ nhu cầu và các hứng thú của tất cả những người nộp đơn. Do đó, cần có một 

quá trình tuyển chọn. Tất cả những người nộp đơn xin học lớp chín đến lớp mười hai tại Trường Kỹ Thuật 

Vùng Bristol-Plymouth sẽ được đánh giá theo các tiêu chí có trong Chính Sách Quy Định Nhập Học này. 

Ủy Ban Học Khu Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth đã phê chuẩn chính sách quy định này vào ngày 

7 tháng 9 năm 2022, theo đúng quy định của 603 CMR 4.03(6).   

II. CƠ HỘI GIÁO DỤC CÔNG BẰNG

Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth nhận học sinh và cung cấp cho các em những lợi thế, đặc quyền, 

và các khóa học, bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, nhận dạng giới tính, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, 

khuyết tật, xu hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng kinh tế hoặc vô gia cư, hoặc mang thai hoặc trạng thái 

liên quan đến mang thai. Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth cam kết cung cấp các cơ hội giáo dục 

cho học sinh vô gia cư. Vui lòng liên hệ Melanie Shaw, Liên Lạc Viên Vô Gia Cư theo địa chỉ 

mshaw@bptech.org, qua điện thoại số (508) 823-5151 máy lẻ 115, qua số fax (774) 299-6355, hoặc địa chỉ 

207 Hart Street, Taunton, MA 02780.   

Nếu học sinh có năng lực Anh ngữ hạn chế, một đại diện đủ điều kiện của Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-

Plymouth sẽ hỗ trợ người nộp đơn hoàn tất các mẫu điền cần thiết và hỗ trợ thông dịch trong toàn bộ quá 

trình nộp đơn và nhập học khi người nộp đơn có yêu cầu.   

Học sinh khuyết tật có thể tự nguyện xác nhận danh tính để yêu cầu các phương tiện trợ giúp hợp lý trong 

toàn bộ quá trình nộp đơn xin học.   

Thông tin người nộp đơn tự nguyện cung cấp liên quan đến năng lực Anh ngữ hạn chế và khuyết tật để hỗ 

trợ và nhận các phương tiện trợ giúp trong toàn bộ quá trình nộp đơn và nhập học, sẽ không ảnh hưởng đến 

việc nhập học của người nộp đơn đó.   

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHẬN

Bất kỳ học sinh lớp tám hoặc lớp chín nào là cư dân của Học Khu Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth 

(Taunton, Berkley, Bridgewater, Dighton, Middleboro, Raynham, Rehoboth) dự kiến sẽ được học khu địa 

phương của mình cho lên trình độ cấp lớp mà các em muốn nộp đơn theo học, đều đủ điều kiện nộp đơn 

nhập học trong mùa thu hoặc nhập học trong suốt năm học, tùy thuộc vào việc còn trống các suất học tại 

Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth.  Các học sinh là cư dân sẽ được đánh giá theo các tiêu chí có 

trong Chính Sách Quy Định Nhập Học này. Các cư dân của Học Khu Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-

Plymouth sẽ được ưu tiên cho nhập học.   

Những học sinh không phải cư dân của Học Khu Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth đủ điều kiện 

được nộp đơn xin học trong kỳ mùa thu hoặc nhập học trong suốt năm học này tùy thuộc vào việc còn trống 

các suất học tại Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth, miễn là học sinh đó dự kiến là sẽ được học khu 

nơi mình học tập cho lên trình độ cấp lớp mà em muốn xin theo học.   
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Học sinh không phải cư dân sẽ được đánh giá theo các tiêu chí có trong Chính Sách Quy Định Nhập Học 

này. Không phải tất cả các chương trình Giáo Dục Kỹ Thuật Nghề Nghiệp (CVTE) được phê chuẩn theo 

luật tiểu bang (M.G.L. c.74) đều được cung cấp tại mọi học khu.  Nếu học sinh muốn đăng ký học một 

chương trình mà nơi em đó sinh sống không cung cấp, các em có thể đăng ký với vai trò học sinh không 

phải cư dân vào các trường CVTE có cung cấp chương trình đó. Tuy nhiên, các học sinh cư dân đáp ứng 

đủ yêu cầu nhập học tối thiểu phải được nhập học trước khi trường/chương trình CVTE chấp nhận cho 

những em không phải cư dân được nhập học vào chương trình tương tự.   

Ngoài việc nộp đơn xin nhập học tại trường/chương trình CVTE, học sinh không phải cư dân đó cũng phải 

nộp đơn cho học khu nơi em sinh sống để yêu cầu học khu đó chi trả học phí cho mình.  

Các mốc thời gian cụ thể về nhập học dành cho học sinh không phải cư dân được trình bày trong CMR 603 

4.03(6)(b).  Dưới đây là một vài ngày quan trọng đối với học sinh và gia đình các em:  

• Học sinh không phải cư dân phải nộp đơn xin nhập học vào trường/chương trình CVTE trễ nhất là

ngày 1 tháng 2 của năm học trước năm học mà em muốn theo học.

1. Học sinh không phải cư dân phải nộp đơn xin học phí cho học khu nơi em sinh sống trễ nhất là vào

ngày 1 tháng 3 của năm học trước năm học mà em muốn theo học.

2. Nếu học khu từ chối đơn xin học phí của học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh đó

có thể yêu cầu Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học (DESE) xem xét lại quyết định từ chối đó.

Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh này phải nộp văn bản yêu cầu cùng các giấy tờ chứng

minh bất kỳ cho DESE trễ nhất là vào ngày 1 tháng 5 của năm học trước năm học mà học sinh

muốn theo học.

Vui lòng nộp các yêu cầu kháng cáo này theo cách thức bất kỳ sau đây: 

Email- ccte@mass.gov  

Bản in trên giấy -  
Office of College, Career, and Technical Education (Văn phòng Giáo Dục Đại Học, Nghề Nghiệp, và Kỹ Thuật) 

Department of Elementary and Secondary Education (Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học)  
75 Pleasant Street  
Malden, MA 02148  

Quý vị có thể tham khảo trang Nhập Học CVTE của DESE để đọc hướng dẫn về học phí cho học sinh 

không phải cư dân và mẫu đơn xin.   

Nếu một học sinh chuyển đến sống tại một học khu sau ngày 1 tháng 3, và học khu đó không phải thành 

viên của trường học/chương trình CVTE của em, học sinh này phải nộp đơn xin học phí mới cho học khu 

em sinh sống trong thời gian sớm nhất có thể.  

Tổng Giám Đốc của học khu mới này phải phê duyệt hoặc từ chối đơn xin đó trong vòng 10 ngày kể từ 

ngày nhận được đơn. Nếu Tổng Giám Đốc từ chối đơn xin học phí, phụ huynh hoặc người giám hộ của học 

sinh này phải nộp văn bản yêu cầu cùng các giấy tờ chứng minh bất kỳ cho DESE trong vòng 14 ngày kể 

từ ngày đơn xin bị từ chối.  

Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth không cung cấp dịch vụ đưa đón đến trường cho các học sinh 

ngoài học khu đã được nhận vào nhập học.   
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Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth không tham gia Chương Trình Lựa Chọn Trường Học.   
 

Những học sinh chuyển từ các trường kỹ thuật khác đủ điều kiện nộp đơn xin nhập học kỳ mùa thu hoặc 

nhập học trong cả năm vào các lớp 10-12 tại Bristol-Plymouth, với điều kiện em dự kiến là mình sẽ được 

trường học hiện tại cho lên cấp lớp trình độ mà các em muốn nộp đơn. Học sinh chuyển trường sẽ được 

đánh giá theo các tiêu chí có trong Chính Sách Quy Định Nhập Học này, và được xếp vào một lĩnh vực kỹ 

thuật dựa trên cơ sở không gian học tập có cho phép hay không.  
  

Những học sinh vô gia cư sẽ được Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth chấp nhận nhập học theo các 

tiêu chí lựa chọn có trong chính sách quy định nhập học này.  
  
Học sinh thuộc diện nội trú chính thức tại trường có thể nộp đơn xin nhập học tại Trường Kỹ Thuật Vùng 

Bristol-Plymouth, với điều kiện tất cả các tiêu chí trong chính sách quy định nhập học đều được tuân thủ.  

Phụ huynh/người giám hộ của học sinh nội trú này phải nộp một bản sao Thư Phê Chuẩn Trường Nội Trú 

do Tổng Giám Đốc học khu địa phương cấp.  Học sinh nội trú tại trường sẽ được Trường Kỹ Thuật Vùng 

Bristol-Plymouth chấp nhận nhập học theo các tiêu chí lựa chọn có trong Chính Sách Quy Định Nhập Học 

này.  Vui lòng tham khảo Mục VI. Quy Trình Nộp Đơn để biết thêm thông tin liên quan đến các tiêu chí 

lựa chọn.  
  

IV. CẤU TRÚC TỔ CHỨC   

Bristol-Plymouth là một trường kỹ thuật công lập của vùng, nằm trong một khuôn viên xinh đẹp ở Taunton, 

Massachusetts.  Bristol-Plymouth là thành viên của Học Khu Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth và 

được Hiệp Hội Trường Học và Cao Đẳng New England công nhận. Bristol-Plymouth cam kết cung cấp các 

chương trình kỹ thuật chất lượng cao.  
  

Trách nhiệm của Tổng Giám Đốc-Giám Đốc Bristol-Plymouth là giám sát quá trình quản lý chính sách quy 

định và thủ tục bắt buộc khi nhập học và ghi danh người nộp đơn phù hợp với Chính Sách Quy Định Nhập 

Học này.   
  

Bristol-Plymouth có một Ủy Ban Nhập Học do Tổng Giám Đốc-Giám Đốc này bổ nhiệm. Ủy ban này bao 

gồm một thành viên của Ban Quản Trị, Hướng Dẫn, Nhu Cầu Đặc Biệt, Các Khoa Kỹ Thuật và Học Tập.  

Trách nhiệm của Ủy Ban Nhập Học bao gồm:   

1. Quyết định tiêu chuẩn nhập học   

2. Phát triển và triển khai các thủ tục, quy trình nhập học   

3. Xử lý các đơn xin nhập học   

4. Xếp hạng học sinh   

5. Chấp nhận học sinh theo học theo theo đúng quy trình và tiêu chí trong Chính Sách Quy Định Nhập 

Học này   

6. Xây dựng và duy trì một danh sách chờ gồm tất cả các ứng cử viên được chấp nhận và có đơn xin 

được điền đầy đủ.  

  

Quản Trị Viên Dịch Vụ Học Sinh của Bristol-Plymouth chịu trách nhiệm phổ biến thông tin về Bristol-

Plymouth thông qua các ngày họp hội đồng của trường học địa phương và các thông cáo báo chí, và thu 

thập các đơn xin nhập học do các trường học địa phương gửi đến  và qua các cổng thông tin/phần mềm 

nhập học trực tuyến. Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth không phân bổ suất học theo tỉ lệ cho các 

thị trấn và thành phố trong Học Khu.  
  

V. QUY TRÌNH TUYỂN SINH   

1. Bristol-Plymouth chia sẻ thông tin về trường qua nhiều phương thức khác nhau.  
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a.  Nhân viên và học sinh của Bristol-Plymouth sẽ đến các lớp học lớp 8 của trường học địa phương và 

thuyết trình cung cấp thông tin trên PowerPoint từ tháng 9 đến tháng 11.   

 

b. Sẽ lên lịch cho một buổi Công Chúng Tham Quan trong mùa thu này. Học sinh tương lai và phụ 

huynh/người giám hộ của em có cơ hội tìm hiểu tất cả các chương trình kỹ thuật, trao đổi với giáo viên, 

và xem nội dung thuyết trình về các khóa học hàn lâm và kỹ thuật được cung cấp. Tất cả học sinh lớp 

bảy và tám cùng phụ huynh của em được nhận một thư mời tham dự buổi Công Chúng Tham Quan này 

qua đường bưu điện và email.  

  
c. Tất cả học sinh lớp tám đều được mời đến tham quan các cơ sở kỹ thuật tại Bristol-Plymouth.  

  

d. Tài liệu giới thiệu mô tả các chương trình kỹ thuật, bao gồm các khóa học, thể thao, và giáo dục hợp 

tác được phát trong các chuyến thăm của học sinh lớp 8, buổi Công Chúng Tham Quan, và các buổi 

thuyết trình tại các trường trung học cơ sở địa phương.  

  

e. Phụ huynh/người giám hộ có thể lên lịch tham gia các chuyến tham quan/thăm riêng sau giờ học  vào 

thời gian thuận tiện cho cả hai bên.  
  

f. Học sinh vô gia cư và những em học nội trú tại trường có thể liên hệ trường trung học cơ sở của thị trấn 

đã gửi các em đến để nhận thông tin về các buổi tham quan và nộp đơn, hoặc các em có thể liên hệ 

Phòng Dịch Vụ Học Sinh để được tham quan.   

  
VI. QUY TRÌNH NỘP ĐƠN   

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN – NHẬP HỌC MÙA THU* VÀO LỚP CHÍN & MƯỜI  
  

1. Học sinh quan tâm đến việc nộp đơn theo học trong kỳ mùa thu tại Bristol-Plymouth vào các chương 

trình giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật lớp chín & mười phải:  

  

a. Hoàn tất một đơn xin trực tuyến hoặc bằng giấy cho Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth, 

hoặc với cố vấn hướng dẫn của trường học địa phương của em sớm nhất có thể trong năm học này.  

Đăng nhập www.bptech.org và vào thẻ admissions (nhập học) để hoàn tất tờ đơn điện tử của em, 

có đủ chữ ký của phụ huynh và học sinh.  
  

b. Đơn xin đã hoàn tất sẽ được tự động xử lý ngay khi được ký tên và được nộp. Nộp tờ đơn trên giấy 

đã hoàn tất cho Quản Trị Viên Dịch Vụ Học Sinh của Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth 

trễ nhất là vào ngày 1 tháng 2.   

  

c. Tham gia phỏng vấn tại trường trung học cơ sở địa phương của em hoặc tại Trường Kỹ Thuật Vùng 

Bristol-Plymouth.  Nếu người nộp đơn hoặc phụ huynh/người giám hộ không có phương tiện và 

cách nào có thể trực tiếp đến trường chúng tôi, một đại diện của BristolPlymouth sẽ đi đến trường 

địa phương để phỏng vấn người nộp đơn.         
  

*nộp đơn xin theo học trong mùa đông và mùa xuân để bắt đầu học tập trong mùa thu năm tiếp theo   

  

2. Đơn xin của học sinh ghi danh tại một chương trình giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp do tiểu bang 

phê chuẩn (Chương 74) tại một trường học khác (học sinh chuyển trường) sẽ được xem xét nhập 

học (bao gồm nhập học trong năm học này) nếu em chuyển đến địa điểm khác trường học hiện tại 

của mình, và mong muốn theo đuổi chương trình học tập giống hệt tại Bristol-Plymouth, các em 

có thể được nhập học nếu có suất học trống. Học sinh quan tâm đến việc nộp đơn chuyển từ một 
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chương trình giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật khác theo Chương 74 vào LỚP CHÍN, MƯỜI, MƯỜI 

MỘT, và MƯỜI HAI phải:  

  

a. Hoàn tất đơn xin trực tuyến hoặc bằng giấy cho Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth, hoặc 

với cố vấn hướng dẫn của trường học địa phương của em sớm nhất có thể trong năm học này. Đăng 

nhập www.bptech.org và vào thẻ admissions (nhập học) để hoàn tất tờ đơn điện tử, có đủ chữ 

ký của phụ huynh và học sinh.  
  

b. Đơn xin đã hoàn tất sẽ được tự động xử lý ngay khi được ký tên và được nộp. Nộp tờ đơn trên giấy 

đã hoàn tất cho Quản Trị Viên Dịch Vụ Học Sinh của Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth.  

  
c. Tham gia phỏng vấn tại Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth.    

  

3. Trách nhiệm của cố vấn hướng dẫn trường học địa phương là:  
  

a. Hoàn tất phần thông tin của mình trên đơn xin theo học trên cổng thông tin nộp đơn của Bristol-

Plymouth hoặc trên bản in trên giấy.  

  

b. Hoàn tất đơn xin trên cổng thông tin, hoặc chuyển tiếp đơn xin trên giấy đã được điền cho Quản 

Trị Viên Dịch Vụ Học Sinh tại Bristol-Plymouth trễ nhất vào ngày 1 tháng 3 (cùng bản in trên giấy 

thông tin về điểm số, chuyên cần và kỷ luật, được ghi lại và có trong hồ sơ cho đến ngày 1 tháng 

3). Bristol-Plymouth sẽ không chấp nhận sửa đổi hoặc cập nhật hồ sơ sau ngày 1 tháng 3.  Đơn xin 

được điền đầy đủ thông tin bao gồm:   

i. Đơn xin đã hoàn tất (bao gồm các chữ ký bắt buộc)  

ii. Khi nộp đơn theo học lớp 9, phải nộp kèm thẻ tường trình hoàn chỉnh của lớp 7 và thẻ 

tường trình lớp 8 thể hiện các điểm số của học kỳ 1 và 2 (giữa năm); tổng số lần vắng mặt không 

phép của lớp 7 và các học kỳ 1 & 2 (giữa năm) của lớp 8 trên thẻ tường trình của trường học địa 

phương, các đánh giá vi phạm của lớp 7 và học kỳ 1 & 2 (giữa năm) của lớp 8 khiến học sinh bị đình 

chỉ hoặc trục xuất khỏi trường theo quy đinh M.G.L. c.71, §37H hoặc M.G.L. c.71, §37H ½, hoặc 

dẫn đến quyết định bị đình chỉ hoặc trục xuất khỏi trường quá 10 ngày cho một lần vi phạm hoặc 

tổng cộng theo quy định trong M.G.L. c. 71, §37H ¾. trên thẻ tường trình của trường học địa phương, 

do đánh giá của cố vấn hướng dẫn của trường học địa phương hoặc đề nghị của cố vấn hướng dẫn 

của trường học địa phương, và mẫu điền tiết lộ thông tin về kỷ luật có chữ ký (chữ ký của Hiệu 

Trưởng hoặc Trợ Lý Hiệu Trưởng).  
  

Khi nộp đơn theo học lớp 10 (tất cả các đơn), lớp 11, và 12 (đơn xin chuyển từ một chương trình 

giáo dục nghề nghiệp khác theo Chương 74), phải nộp kèm thẻ tường trình của năm học trước và 

thẻ tường trình của năm hiện tại thể hiện điểm số của học kỳ 1 và 2 (giữa kỳ); tổng những lần vắng 

mặt không phép trong năm học trước và các kỳ 1 & 2 của năm học hiện tại trên thẻ tường trình của 

trường học địa phương, các đánh giá vi phạm của năm học trước và học kỳ 1 & 2 của năm học hiện 

tại khiến học sinh bị đình chỉ hoặc trục xuất khỏi trường theo quy định trong M.G.L. c.71, §37H 

hoặc M.G.L. c.71, §37H ½, hoặc dẫn đến quyết định bị đình chỉ hoặc trục xuất khỏi trường quá 10 

ngày cho một lần vi phạm hoặc tổng cộng theo quy định trong M.G.L. c. 71, §37H (trên thẻ tường 

trình của trường học địa phương, do kết quả đánh giá của cố vấn hướng dẫn tại trường học địa 

phương hoặc đề nghị của cố vấn hướng dẫn của trường học địa phương, và mẫu điền tiết lộ thông 

tin về kỷ luật có chữ ký). 

  

4. Nếu nhận được các đơn xin không đầy đủ, sẽ áp dụng quy trình sau đây:  
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a. Phòng Dịch Vụ Học Sinh của Bristol-Plymouth sẽ thông báo cho cố vấn hướng dẫn của trường học

địa phương và là người chịu trách nhiệm nộp đơn, rằng đơn xin đó chưa được đầy đủ và yêu cầu

nộp bổ sung đầy đủ.

b. Quản Trị Viên Dịch Vụ Học Sinh của Bristol-Plymouth sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám

hộ của học sinh nộp đơn đó trong trường hợp vấn đề không được cố vấn hướng dẫn của trường học

địa phương giải quyết.

c. Nếu sau khi thông báo cho cố vấn hướng dẫn của trường học địa phương và phụ huynh/người giám

hộ, đơn xin vẫn chưa được hoàn tất vào ngày hạn chót nhập học của cố vấn hướng dẫn địa phương

là ngày 1 tháng 3 cùng các lần nỗ lực liên hệ (được ghi bằng hồ sơ) cho phụ huynh/người giám hộ,

đơn xin đó sẽ thành vô giá trị.

ĐƠN XIN NỘP TRỄ   

Các đơn xin được nhận sau ngày 1 tháng 2 có thể không được chấp nhận. 

HỌC SINH RỜI TRƯỜNG VÀ HỌC SINH RỜI KHỎI HỌC KHU 

Học sinh rời khỏi Bristol-Plymouth và đang theo học hoặc không theo học tại một trường trung học phổ 

thông khác có thể nộp đơn lại để xin nhập học tại Bristol-Plymouth theo đúng quy trình có trong Chính 

Sách Quy Định Nhập Học này, và sẽ được đánh giá theo các tiêu chí có trong Chính Sách Quy Định Nhập 

Học này.  Bất kỳ học sinh nào đã từng được chấp nhận và theo học tại Bristol-Plymouth, sau đó lại chuyển 

khỏi học khu, từ bỏ suất học của mình và được phân loại là học sinh không cư trú.  Học sinh này có thể nộp 

đơn lại với tư cách là học sinh ngoài học khu, nếu các em mong muốn, thực hiện theo quy trình có trong 

Chính Sách Quy Định Nhập Học này. Học sinh sẽ được đánh giá theo các tiêu chí có trong Chính Sách Quy 

Định Nhập Học này.   

VII. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Ủy Ban Nhập Học sử dụng các tiêu chí nhập học có trọng số khi xử lý các đơn xin đã hoàn tất. Mỗi đơn xin 

sẽ được gán cho một điểm được trích từ tổng tiểu điểm của các tiêu chí sau đây:   

A. Thành tích học tập (Tối đa 20 điểm)

    Lớp   Trung bình            Điểm 

Khóa học đạt yêu cầu 100-65 2.5 
Khóa học bị trượt     64-0  0 

Với những đơn xin vào lớp 9 (nhập học mùa thu), sử dụng điểm trung bình của lớp 7 và các học kỳ 1 

& 2 (giữa năm) của lớp 8 với các môn Tiếng Anh, xã hội học, toán học, và khoa học trên thẻ tường 

trình của trường học địa phương. Với những đơn xin vào lớp 10 (nhập học mùa thu, nếu có suất học và 

số lượng hạn chế), sử dụng điểm trung bình của năm học trước và các học kỳ 1 & 2 (giữa năm) của 

năm học hiện tại với các môn Tiếng Anh, xã hội học, toán học, và khoa học trên thẻ tường trình của 

trường học địa phương.   

Với những đơn xin vào lớp 9, 10, 11, và 12 (học sinh lớp 11 hoặc 12 chuyển trường và hiện đang theo 

học tại một chương trình giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật được tiểu bang phê chuẩn (Chương 74) tại một 

trường học khác) (nhập học trong năm học), sử dụng điểm của năm học hiện tại tới thời điểm nộp đơn 

của các môn Tiếng Anh, xã hội học, toán học, và khoa học trên thẻ tường trình của trường học địa 

phương.  Điểm rơi vào mức 65-100 là Đạt yêu cầu và nhận được 2.5 điểm mỗi môn/năm học, điểm từ 

64 trở xuống sẽ là Trượt và nhận được 0 điểm.  
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B. Chuyên Cần: (Tối đa 20 điểm)

Số lần vắng mặt không phép   Điểm 

 0-2                                                      20 
 3-5           16  
  6-8                                                      12 
  9-11                                                     8  

          12-14                                                   4  
          từ 15 lần trở lên                                   0  

Với đơn xin vào lớp 9 (nhập học mùa thu), sử dụng tổng số lần vắng mặt không phép của lớp 7 và các 

học kỳ 1 & 2 (giữa năm) của lớp 8 trên thẻ tường trình của trường học địa phương. Với đơn xin vào 

lớp 10 (nhập học mùa thu), sử dụng tổng số lần vắng mặt không phép của năm học trước và các học kỳ 

1 & 2 (giữa năm) của năm học hiện tại trên thẻ tường trình của trường học địa phương. Với những đơn 

xin vào lớp 9, 10, 11, và 12 (học sinh lớp 11 hoặc 12 chuyển trường và hiện đang theo học tại một 

chương trình giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật được tiểu bang phê chuẩn (Chương 74) tại một trường học 

khác) (nhập học trong năm học), sử dụng số lần vắng mặt không phép của năm học hiện tại tới thời 

điểm nộp đơn trên thẻ tường trình, và báo cáo chuyên cần của trường học địa phương.   

C. Kỷ Luật/Đạo Đức Ở Trường (Tối đa 10 điểm):

      Xếp Hạng Kỷ Luật/Đạo Đức  Điểm 

     Xuất sắc 0 lần đình chỉ dài hạn   10 
     Trung bình   1 vụ việc dẫn đến 1 lần đình chỉ dài hạn       5 

Kém      từ 2 vụ việc trở lên dẫn đến từ 2 lần trở lên bị đình chỉ     0 

Với những đơn xin vào lớp 9 (nhập học mùa thu), sử dụng kết quả đạo đức của lớp 7 và các học kỳ 1 & 2 

(giữa năm) của lớp 8 trên thẻ tường trình của trường học địa phương hoặc theo đánh giá của cố vấn hướng 

dẫn của trường học địa phương. Với đơn xin vào lớp 10 (nhập học mùa thu), sử dụng kết quả đạo đức của 

năm học trước và các học kỳ 1 & 2 (giữa năm) của năm học hiện tại trên thẻ tường trình của trường học địa 

phương hoặc theo đánh giá của cố vấn hướng dẫn của trường học địa phương.   

Với những đơn xin vào lớp 9, 10, 11, và 12 (học sinh lớp 11 hoặc 12 chuyển trường và hiện đang theo học 

tại một chương trình giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật được tiểu bang phê chuẩn (Chương 74) tại một trường 

học khác) (nhập học trong năm học), sử dụng kết quả đạo đức của năm học hiện tại tới thời điểm nộp đơn 

trên thẻ tường trình của trường học địa phương hoặc theo đánh giá của cố vấn hướng dẫn của trường học 

địa phương, và mẫu điền tiết lộ thông tin kỷ luật được nộp.  

D. Khuyến nghị của cố vấn hướng dẫn địa phương (Tối đa 10 điểm):

Xếp Hạng  

Mức khuyến nghị cao nhất      10 
 Mức khuyến nghị trung bình   8 

Khuyến nghị              6 
Mức khuyến nghị hạn chế        4 
 Mức khuyến nghị thấp      2 

E. Phỏng Vấn (Tối đa 40 điểm):

Xếp Hạng Điểm 

      Ứng viên tốt 36-40
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 Ứng viên trên trung bình  31-35

      Ứng viên trung bình 26-30

 Ứng viên dưới trung bình 21-25

Ứng viên tối thiểu 20 hoặc thấp hơn

VIII. QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN

Ủy Ban Nhập Học tại Bristol-Plymouth sẽ kiểm tra, thảo luận, và đưa ra khuyến nghị về quyết định đối với 

học sinh nộp đơn.   

Ủy Ban Nhập Học xem xét thành tích học tập, chuyên cần, kỷ luật, khuyến nghị của cố vấn hướng dẫn địa 

phương, và phỏng vấn của giáo viên được huấn luyện của B-P. Các đơn xin được xét duyệt, xử lý, và gán 

cho các điểm số cho từng trình độ cấp lớp sẽ theo học.   

Sau khi quyết định tổng điểm cho từng người nộp đơn cư dân, tất cả người nộp đơn cư dân được xếp theo 

thứ tự "tổng điểm". Sau đó người nộp đơn cư dân được chấp nhận theo thứ tự tổng điểm mà các em đạt 

được. Người nộp đơn cư dân có tổng điểm cao nhất được chấp nhận trước, tổng điểm cao thứ hai được chấp 

nhận thứ hai, và tiếp tục cho đến khi tất cả các suất học được lấp đầy.  Tất cả người nộp đơn cư dân được 

chấp nhận hoặc xếp vào danh sách chờ. Nếu có vị trí trống, suất đó được lấp đầy bằng cách chấp nhận người 

nộp đơn cư dân trong danh sách chờ. Những người nộp đơn cư dân này, giống như những em được chấp 

nhận trước, được chấp nhận theo thứ tự vị trí trên danh sách chờ theo tổng điểm được trao cho các tiêu chí 

chọn lựa.  Danh sách chờ này sẽ chỉ có hiệu lực trong năm học hiện tại.  

Những người nộp đơn không là cư dân được đánh giá hteo các tiêu chí có trong Chính Sách Quy Định Nhập 

Học này và sẽ được xếp vào danh sách chờ ở vị trí sau người nộp đơn cư dân. Người nộp đơn không là cư 

dân trên danh sách chờ sẽ chỉ được chấp nhận vào học nếu tất cả người nộp đơn cư dân trên danh sách chờ 

đã được nhận nhập học. Danh sách chờ này sẽ chỉ có hiệu lực trong năm học hiện tại.  

Các đơn được nhận, và có thể được xét duyệt sau ngày 1 tháng 2, sẽ được đánh giá theo các tiêu chí tương 

tự như đơn khác và điểm cấu phần của đơn đó sẽ được tích hợp vào thứ tự xếp hạng trên danh sách được 

thiết lập, và tiếp tục hiệu lực trên hồ sơ trong năm học hiện tại.   

Tất cả người nộp đơn có đơn xin mà Bristol-Plymouth nhận được trễ nhất vào ngày 1 tháng 2 (khi quyết 

định được đưa ra) được thông báo qua thư (điện tử đến địa chỉ email của phụ huynh như được liệt kê trên 

cổng thông tin nộp đơn) về tình trạng đơn xin cho phụ huynh/người giám hộ của các em và gửi một danh 

sách cho cố vấn hướng dẫn của trường học địa phương trễ nhất là vào giữa tháng 4 (sau đó). Người nộp đơn 

có đơn xin mà Bristol-Plymouth nhận được sau ngày 1 tháng 2 sẽ nhận được một lá thư thông báo về trạng 

thái đơn xin của họ (sẽ có thể kiểm tra trạng thái đơn xin của mình thông qua cổng thông tin).  

Sau khi trao điểm cho từng tiêu chí, mỗi người nộp đơn sẽ có một điểm tổng cho các tiêu chí. Có thể nhận 

được tổng điểm tối đa là một trăm (100) điểm.  Trong trường hợp điểm của người nộp đơn được nhận và 

của người nộp đơn trên danh sách chờ bằng nhau, điểm cao hơn trong các tiêu chí sau đây sẽ được áp dụng 

nhằm quyết định người được chọn: Thứ 1 là phỏng vấn, thứ 2 là kết quả học tập, thứ 3 là đạo đức, thứ 4 là 

chuyên cần, và thứ 5 là khuyến nghị. Trong trường hợp vẫn tiếp tục ở thế hòa, sẽ áp dụng hình thức bốc 

thăm để quyết định người được chọn.  

Học sinh có 2 tuần để quyết định chấp nhận hoặc từ chối đề nghị nhận học của Bristol-Plymouth. Quy trình 

này sẽ bắt đầu sau ngày 1 tháng 2, là thời hạn chót nộp đơn. Các đơn xin sẽ tiếp tục được xét duyệt, có thể 

được xử lý theo hình thức nhập học luân phiên, và sẽ được xếp vào danh sách chờ dựa trên điểm số của đơn 

đó. Sẽ không chấp nhận học sinh nộp đơn sau ngày 1 tháng 10, ngoại trừ học sinh chuyển trường CVTE 

trong phạm vi học khu đến các chương trình có suất học trống.    
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IX. GHI DANH

Để ghi danh học tập tại Bristol-Plymouth vào kỳ mùa thu, các ứng đơn phải được học khu địa phương của 

các em đồng ý cho lên trình độ cấp lớp mà các em muốn theo học cho năm học ngay trước khi các em ghi 

danh tại Bristol-Plymouth.  Quyết định chấp nhận nhập học và ghi danh tại Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-

Plymouth là có điều kiện dựa trên tính chính xác và hoàn thiện của đơn xin học sinh nộp.  Trường Kỹ Thuật 

Vùng Bristol-Plymouth giữ lại quyền hủy bỏ quyết định chấp nhận nhập học có điều kiện đối với bất kỳ 

học sinh nào, vào bất kỳ lúc nào, nếu xác định rằng học sinh, phụ huynh/người giám hộ của học sinh, hoặc 

học khu gửi học sinh đến đã cố tình cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, hoặc gây hiểu nhầm 

trong quá trình nộp đơn. Những học sinh không trả lời vào thời hạn chót sau khi nhận thông báo có thể 

được xếp vào danh sách chờ.   

Trước khi ghi danh, phụ huynh/người giám hộ phải nộp: bằng chứng về nơi cư trú, giấy khám sức 
khỏe được cập nhật, và bảng điểm chính thức chứng minh học sinh này được lên trình độ cấp lớp 

tiếp theo.  

X. XẾP LỚP CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT

Tất cả học sinh lớp chín ghi danh tại Bristol-Plymouth sẽ tham gia Chương Trình Khám Phá, một trải 

nghiệm kỹ thuật gồm ba (3) giai đoạn, được thiết kế nhằm giúp các em tìm hiểu về tài năng và hứng thú 

của mình liên quan đến nhiều chương trình kỹ thuật khác nhau. Ngoài ra, các giáo viên hướng dẫn của 

chương trình kỹ thuật sẽ đánh giá học sinh trong Chương Trình Khám Phá này.  

Lịch trình của Chương Trình Khám Phá này như sau: 

Giai đoạn I – Học sinh năm đầu được tiếp xúc (đầu năm học đến giữa tháng 9)   
Giai đoạn II – Học sinh năm đầu được khám phá (giữa tháng 9 đến giữa tháng 1)   
Giai đoạn III – Học sinh năm đầu được xếp lớp ổn định (đầu Nửa Năm Học thứ 2) 

Trong giai đoạn I: Chương trình tiếp xúc - học sinh ban đầu được tiếp xúc với tất cả các chương trình kỹ 

thuật trong tuần học kỹ thuật đầu tiên. Học sinh được trải nghiệm nhiều buổi thuyết trình cung cấp thông 

tin tại xưởng, tối đa bốn (4) nội dung mỗi ngày, bên cạnh các chương trình về an toàn và khám phá nghề 

nghiệp. Vào thời điểm kết luận cho tuần đó, học sinh chọn ra tối đa mười (10) lĩnh vực kỹ thuật (theo thứ 

tự ưu tiên) mà các em muốn tìm hiểu thêm trong Giai đoạn II: Giai đoạn phám phá.   

Trong giai đoạn II: Giai đoạn phám phá - học sinh sẽ khám phá tối đa tám (8) lĩnh vực kỹ thuật, được phân 

công tìm hiểu trong khoảng một tuần.  Học sinh chọn khám phá ba lĩnh vực bên cạnh những nỗ lực triển 

khai cho phép học sinh khám phá các chương trình phi truyền thống và các chương trình phù hợp với kết 

quả Khảo sát hứng thú nghề nghiệp trên Naviance, một chương trình phần mềm chuẩn bị sẵn sàng cho đại 

học và nghề nghiệp.  

Với trọng tâm là xếp học sinh vào những lựa chọn hàng đầu của em, học sinh sẽ được lên lịch trong khoảng 

một tuần tại từng xưởng trong tám (8) nơi sẽ được khám phá.  Các giáo viên kỹ thuật sẽ đánh giá học sinh 

trong từng tuần tại xưởng. Sẽ sử dụng một bảng đánh giá chấm điểm trong mức điểm 30 - 100 để đánh giá 

từng học sinh và sẽ có điểm ở xưởng trong Giai đoạn phám phá này.  Sẽ tính toán điểm trung bình khám 

phá khi kết thúc tám đợt khám phá trong tám tuần này. Dùng thang đánh giá điểm số để đưa ra quyết định 

cuối cùng về việc sẽ xếp vào lĩnh vực kỹ thuật nào. Học sinh sẽ được đánh giá theo năm tiêu chí có trọng 

số bằng nhau dưới đây: Tay nghề và Sản xuất (20%), Chuẩn bị (20%), Khả năng được tuyển dụng (20%), 

An toàn (20%) và Mức chuyên nghiệp (20%).   
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Trong giai đoạn ba: Xếp lớp ổn định lâu dài, mỗi học sinh tự chọn chương trình kỹ thuật cho bản thân, cũng 

như một lựa chọn thứ hai và thứ ba trong danh sách tám (8) chương trình được khám phá.  Học sinh theo 

học chương trình kỹ thuật mà em lựa chọn dựa trên điểm trung bình chính thức của các điểm khám phá 

(60%), điểm học tập (30%), chuyên cần (5%), và đạo đức (5%) trong suốt nửa đầu tiên của năm thứ nhất.  

Sẽ áp dụng các thang chuyên cần và đạo đức như sau trong quyết định xếp lớp chính thức: 

Chuyên Cần 

0 ngày    vắng mặt không phép  5 điểm 

1-2 ngày      vắng mặt không phép     4 điểm 
3-4 ngày      vắng mặt không phép           2 điểm 

từ 5 ngày trở lên   vắng mặt không phép       0 điểm 

Đạo Đức 

     Không có vụ việc    5 điểm 
     Học sinh bị phạt ở lại trường sau giờ tan học một lần hoặc nhiều hơn     4 điểm 

Học sinh bị phạt đình chỉ không được ở trong lớp học thông thường nhưng đến một nơi khác trong trường 

để thực hiện nhiệm vụ một lần hoặc nhiều hơn  2 điểm 
Học sinh bị phạt đình chỉ không được đến trường một lần hoặc nhiều hơn  0 điểm 

Học sinh năm nhất có tổng điểm cao hơn sẽ được xếp vào học tại xưởng trước một học sinh năm nhất có 

tổng điểm thấp hơn. Dựa trên tổng điểm, nếu các suất học trong xưởng đã đầy trước khi một học sinh được 

phân vào lớp mà em lựa chọn thứ nhất, học sinh đó sẽ được xếp vào lớp mà em lựa chọn thứ hai nếu còn 

suất trống, tiếp tục cho đến các lựa chọn thứ ba và thứ tư tiếp theo cho đến khi học sinh được xếp lớp.  Nếu 

một học sinh không thể được xếp lớp tại một xưởng mà học sinh đã khám phá, em học sinh đó sẽ được trao 

cơ hội lựa chọn trong các xưởng còn các suất trống. Học sinh sẽ được xếp vào các xưởng còn suất trống 

theo thứ tự tổng điểm xếp lớp.   

Sau khi hoàn tất Chương Trình Khám Phá, học sinh lớp chín (9) tại Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-

Plymouth có thể khám phá các chương trình nghề nghiệp có suất mở trước khi đưa ra lựa chọn cố định lâu 

dài. Học sinh sẽ được từng giáo viên kỹ thuật đánh giá và chấm điểm trong thời gian khám phá, sử dụng 

năm tiêu chí khám phá được tham chiếu ở trên.  Nếu số lượng ghi danh cho một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể 

vượt quá số suất được mở, điểm đánh giá (điểm khám phá, điểm học tập, chuyên cần, và đạo đức) của học 

sinh sẽ được xếp hạng theo thứ tự để quyết định xếp học sinh vào lĩnh vực kỹ thuật đó. Học sinh không 

nhận được xếp lớp vào xưởng mà em lựa chọn thứ nhất sẽ tiếp tục giữ nguyên thứ tự xếp hạng trên danh 

sách chờ được thiết lập cho từng xưởng. Nếu một lĩnh vực kỹ thuật có một suất mở trong năm học đầu tiên 

hoặc trước tháng 10 của năm thứ hai, học sinh trong danh sách chờ sẽ được thông báo và trao cho cơ hội 

được chuyển sang chương trình kỹ thuật đó.  

Học sinh được chấp nhận theo học tại Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth sẽ được trực tiếp xếp vào 

lĩnh vực có suất trống.  

XI. XÉT DUYỆT VÀ KHÁNG CÁO

Học sinh không được chấp nhận nhập học/xếp vào danh sách chờ: 

Ngay sau khi nhận được email thông báo của Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth thể hiện rằng người 

nộp đơn không được chấp nhận và xếp vào danh sách chờ, phụ huynh/người giám hộ của người nộp đơn 

đó có thể yêu cầu xét duyệt quyết định đó bằng cách gửi thư cho Quản Trị Viên Dịch Vụ Học Sinh trong 
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vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được email thông báo đó. Quản Trị Viên Dịch Vụ Học Sinh sẽ có 

văn bản trả lời, trong đó có kết luận sau khi xét duyệt trong vòng ba mươi (30) ngày.   

Sau khi xét duyệt, nếu phụ huynh/người giám hộ đó muốn kháng cáo kết luận xét duyệt đó, họ có thể kháng 

cáo bằng cách gửi thư yêu cầu rằng họ muốn xuất hiện trước Trợ Lý Giám Đốc/Hiệu Trưởng để kháng cáo 

các kết luận của Quản Trị Viên Dịch Vụ Học Sinh. Trợ Lý Giám Đốc/Hiệu Trưởng của Bristol-Plymouth 

sẽ có văn bản trả lời cho phụ huynh/người giám hộ để thông tin ngày được lên lịch cho buổi kháng cáo 

trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thư yêu cầu.   

Sau khi nghe phiên kháng cáo bổ sung này, Trợ Lý Giám Đốc/Hiệu Trưởng sẽ có văn bản trả lời, trong đó 

có quyết định của họ về kháng cáo này trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kháng cáo được trình bày. 

Học sinh không được xếp vào chương trình kỹ thuật được chọn/xếp vào danh sách chờ kỹ thuật:   
Về việc lựa chọn chương trình kỹ thuật, quy trình kháng cáo giống với quy trình kháng cáo cho những học 

sinh không được chấp nhận nhập học/xếp vào danh sách chờ cho trường học như được mô tả ở trên.   

CÁCH NỘP ĐƠN 
Quý vị có thể có được đơn xin nhập học Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth trên trang mạng: 

www.bptech.org., yêu cầu cố vấn hướng dẫn của trường trung học cơ sở mà con quý vị đang học cung cấp, 

hoặc bằng cách gọi điện thoại cho Trường Kỹ Thuật Vùng Bristol-Plymouth theo số (508) 823-5151 máy 

lẻ 115 để nhận một đường dẫn nộp đơn sẽ được gửi qua email, hoặc một bản in trên giấy được gửi qua 

đường bưu điện đến địa chỉ nhà của quý vị. Có cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp quý vị hoàn tất đơn xin nếu 

cần. Vui lòng liên hệ Dịch Vụ Học Sinh theo số 508-823-5151 máy lẻ 115 hoặc gửi email đến 

mshaw@bptech.org nếu quý vị cần hỗ trợ thêm.  
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