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Chọn lựa Trường Chọn CMS	
 phù hợp với sở thích,	

 tài năng, và tìm năng của con bạn. 
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Trường Chọn CMS đưa ra những chọn lựa gì? 
Gia đình tôi nộp đơn xin như thế nào? 
Bốc thăm diễn ra như thế nào?	

3	Câu	Hỏi	
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Themes & Schools	

H:	T rườ n g C h ọ n 
C M S đ ư a  r a 			
những chọn lựa gì 
cho gia đình? 
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T: Tất cả những em đăng 
ký vào CMS đều được 
đảm bảo một chổ tại 
trường nhà có chỉ định. 
	
Những chọn lựa giáo dục 
của Trường Chọn CMS 
đưa ra thêm nhiều 
trường chọn phù hợp với 
sở thích, tài năng và tiềm 
năng của con bạn. 	

CMS cho bạn những chọn lựa có chất lượng cao	
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Một loạt những chủ đề và phương cách học	

Doanh	Nghiệp	
Chương	trình	doanh	nghiệp	cung	cấp	cho	học	
sinh	chương	trình	học	tổng	quát	phù	hợp	với	
những	yêu	cầu	của	kinh	doanh	và	công	nghiệp,	
và	nâng	cao	kỹ	năng	lãnh	đạo	cho	thế	kỷ	21.	
Học	Đại	Học	Sớm	ở	Cấp	Trung	Học	
Là	đối	tác	với	trường	Đại	Học	Cộng	Đồng	Central	
Piedmont	(CPCC),	CMS	đem	đến	cơ	hội	học	
nhanh	bằng	cách	cho	học	sinh	được	phép	theo	
học	lớp	cấp	đại	học	trong	khi	hoàn	tất	những	
yêu	cầu	để	tốt	nghiệp	trung	học.	
Học	Đại	Học	Sớm	
Là	đối	tác	với	trường	Đại	Học	của	North	Carolina	
tại	Charlohe	(UNC-	Charlohe),	CMS	đem	đến	cơ	
hội	học	nhanh	bằng	cách	cho	học	sinh	được	
phép	theo	học	lớp	cấp	đại	học	trong	khi	hoàn	
tất	những	yêu	cầu	để	tốt	nghiệp	trung	học.	

Quân	Sự,	Lãnh	Đạo	Toàn	Cầu	&	An	Ninh	Công	
Cộng		
Chương	trình	này	đem	đến	cơ	hội	thực	tập	những	hướng	dẩn	
về	kĩ	năng	cần	thiết	cách	cá	nhân	để	thành	công	trong	ngành	
cảnh	sát,	chữa		cháy,	cứu	thương.	Tất	cả	học	sinh	được	bắt	
đầu	bằng	khóa	học	tổng	quát	về	an	ninh	công	cộng	và	rồi	tập	
trung	vào	lĩnh	vực				yêu	thích	của	mình.	

Cử	Nhân	quốc	Tế		
Chương	trình	Cử	Nhân	quốc	Tế	là	chương	trình	học	nghiêm	ngặt	
tập	trung	vào	kỹ	năng	tư	duy	và	khuyến	khích	học	sinh	lưu	tâm	
đến	quốc	tế	trong	một	thế	giới	phức	tạp	và	liên	kết	chặt	chẽ	với	
nhau.	
Ngôn	Ngữ	Thế	Giới	
Mục	}êu	chung	của	chương	trình	Ngôn	Ngữ	Thế	Giới	&	Song	Ngữ	
là	khuyến	khích	đạt	được	trình	độ	học	vấn	cao	và	thông	thạo	về	
hai	ngôn	ngữ	trong	khi	nâng	cao	mức	độ	nhận	thức	về	văn	hóa	
trong	học	sinh.	
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Một loạt những chủ đề và phương cách học	

STEM	
Giáo	dục	STEM	là	phương	cách	dạy	và	học	phối	
hợp	nội	dung	và	kĩ	năng	về	khoa	học,	công	nghệ,	
kỹ	thuật,	và	toán	học	với	nhau.	
STEAM	
STEAM	là	phương	cách	giáo	dục	sử	dụng	Khoa	
Học,	Công	Nghệ,	Kỹ	Thuật,	Nghệ	Thuật	và	Toán	
Học	như	những	điểm	mốc	để					hướng	dẫn	học	
sinh	đặt	câu	hỏi,	hội	thoại,	và	tư	duy.		
Học	Ảo	&	Phối	Hợp	
Chương	trình	học	ảo	&	phối	hợp	được	tạo	ra	sử	
dụng	cách	giáo	dục	chính	quy	bao	gồm	việc	
truyền	tải	nội	dung	nguyên	hoặc	bán	phần	trên	
mạng	với	vài	yếu	tố	là	học	sinh	kiểm	soát	thời	
gian,	nơi	chốn,	và	nhịp	độ	của	việc	học	của	họ.	
Bằng	cách	dựa	vào	mạng,	học	sinh	nhận	được	
kinh	nghiệm	học	rất	cá	nhân.	

Học	Song	Ngữ/	Phát	Triển	Tài	Năng		
Chương	trình	Học	Song	Ngữ	và	Phát	Triển	Tài	
Năng	(LI/TD)	đem	đến	cho	học	sinh	một	môi	
trường	học	tập	trung	vào	những	chiến	lược	
giảng	dạy	dành	cho	những	học	sinh	giỏi	và	
chương	trình	học	nghiêm	ngặt.	Những	học	
sinh	này	được	cho	là	sử	dụng	kĩ	năng	phân	�ch	
và	tư	duy	để	giải	quyết	những	vấn	đề	thực	tế.	
Đội	ngũ	giáo	viên	của	mỗi	trường	đều	được	
huấn	luyện	phát	triển	chuyên	nghiệp	liên	tục	
về	những	chiến	lược	được	nghiên	cứu	để	hổ	
trợ	tốt	nhất	cho	những	học	sinh	giỏi	và	tài	
nhân	này.	
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Montessori	
Trẻ	em	trong	chương	trình	Montessori	học	
bằng	cách	làm	việc	với	những	vật	liệu	được	đặc	
biệt	thiết	kế	và	trưng	bày	hấp	dẫn	nhằm	hổ	trợ	
cho	mục	}êu	giáo	dục	của	lớp	học.	Dù	làm	việc	
độc	lập	hay	trong	một	nhóm	nhỏ,	trẻ	em	phát	
triển	lòng	cảm	mến	vì	các	em	được	cân	bằng	về	
quyền	tự	do	và	trách	nhiệm.	

Lãnh	Đạo/	Truyền	Thống	
Chương	trình	Truyền	Thống	cam	kết	sẽ	phát	
triển	những	công	dân	nhỏ	đang	sở	hữu	kĩ	năng	
lãnh	đạo	}ềm	ẩn	bên	trong	hay	được	bộc	lộ	
trong	phục	vụ	thành	người	có	trách	nhiệm	với	
bản	thân,	gia	đình,	cộng	đồng,	và	đất	nước.		

Mỹ	Thuật	và	Nghệ	Thuật	Biểu	
Diễn	
Chương	trình	này	tập	trung	vào	sự	phát	triển	tài	
năng	và	đam	mê	nghệ	thuật	của	học	sinh.	
	

Một loạt những chủ đề và phương cách học	

Duy	Trì	Môi	Trường	
Chương	trình	Duy	Trì	Môi	Trường	đem	đến	cho	
học	sinh	môi	trường	học	kết	nối	học	sinh	với	
những	vấn	đề	về	môi	trường	địa	phương,	khu	
vực	và	toàn	cầu.	Học	sinh	sẽ	khám	phá	những	
giải	pháp	cho	những	thách	thức	môi	trường	
hiện	tại	đồng	thời	học	cách	gìn	giữ	hệ	sinh	thái	
của	cộng	đồng	và	thế	giới	được	lành	mạnh.	

		
Khoa	Học	Vi	Tính	/	Mã	Số	
Những	trường	điểm	chuyên	về	Khoa	Học	Vi	
Tính	của	CMS	cam	kết	phối	hợp	mã	số	vào	
trong	chương	trình	học	trong	khi	phái	triển	�nh	
cách	của	học	sinh	thành	những	người	có	sáng	
kiến	mới,	biết	giải	quyết	vấn	đề	và	có	óc	tư	duy.	
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CMS	cho	những	chọn	lựa	gần	bạn	

CMS cố gắng phân phối ngành học, cấp lớp và 
chất lượng trường học đều nhau	trên khắp địa 
hạt Charlotte- Mecklenburg. 
 
Học sinh được nhận vào chương trình Trường 
Chọn và Trường Điểm CMS đều được đảm bảo 
phương tiện vận chuyển đến trường trong vùng 
vận chuyển.	
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Themes & Schools	

H:	Gia đình tôi nộp 
đơn xin vào Trường 
Chọn CMS như thế 
nào? 	
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Bước 1- Đăng Ký Con Bạn vào CMS 
	
Gia đình mới đăng ký 
vào CMS mà muốn tham 
gia vào bốc thăm Trường 
Chọn năm học 2018-19 
phải đăng ký con mình 
với Văn Phòng Xếp Lớp 
Học Sinh của CMS trước 
ngày 1 tháng 12 năm 
2017.	
	
Bạn sẽ nhận được số 
Nhận Dạng Cá Nhân 
(PIN) bằng thư bưu điện.	

CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS

STUDENT ENROLLMENT FORM

Every Child. Every Day. For a Better Tomorrow.

7/2014

Student Information    is    e   e  e d eside  s  e s i ed  e i e  e e  

Student’s Legal Last Name 
Student’s Legal First Name 

 

Student’s Legal Middle Name Student’s Preferred Name 

Address 

 

Apartment Number 

City 

State 

Zip Code 

 

Home Phone 

(            ) 

Cell Phone 

(            ) 

Sex 

��Male       ��Female 

Date of Birth (mm/dd/yyyy) Place of Birth (city, state, county, or country) 

Is the student Hispanic or Latino? 

��Yes    ��No 

Which category best describes the student’s race? 

� American Indian or Alaskan Native                    
                   �

 Asian                    
         � Black or African American  

� Native Hawaiian or other Pacific Islander                    
        � White 

Who does the student live with? (Name and Relationship) 

 

Family Information 

Father’s Last Name 
Father’s First Name 

Father’s Middle Name Deceased    �Yes    �No 

Address     � same as above 

Apartment Number 

City 

State 

Zip Code 

 

Employer 

Email 

Home Phone 

(            )  

Cell Phone 

(            ) 

Business Phone 

(            ) 

 

Mother’s Last Name Mother’s First Name Mother’s Middle Name     Mother’s Maiden Name Deceased  �Yes    �No 

Address     � same as above 

Apartment Number 

City 

State 

Zip Code 

 

Employer 

Email 

Home Phone 

(            )  

Cell Phone 

(            ) 

Business Phone 

(            ) 

 

Stepparent �       Legal Guardian �       Sponsor Information �             (check if applicable) 

Last Name 
First Name 

Middle Name 
    Relationship 

Address     � same as above 

Apartment Number 

City 

State 

Zip Code 

 

Employer 

Email 

Form 725110.1

Page 3 of 6
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Bước 2 - Nghiên Cứu Những Chọn Lựa của Bạn 
	

Tìm hiểu nhiều 
chương trình của 
Trường Chọn và 
Trường Điểm CMS. 
 
Thảo luận với gia 
đình của bạn những 
chọn lựa này để tìm 
ra một chương trình 
phù hợp nhất.	
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Bước 3 - Tham Quan	

Tham quan trường và 
tham dự buổi Cung Cấp 
Thông Tin  
 
Trải nghiệm trường học, 
đặt câu hỏi và trở thành 
quen thuộc với trường 
mình chọn. 
 
Tìm ngày giới thiệu trường, buổi 
cung cấp thông tin và lấy thông 
tin liên lạc của trường tại 
cmschoice.org 
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Bước 4 - Chọn Lựa	

Trong số những 
trường được đưa 
ra, chọn ba trường 
phù hợp	nhất với sở 
thích và tài năng 
của con bạn.	

School Choice 1 _________

School Choice 2 _________

School Choice 3 _________
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Bước 5 - Gửi Đi	

Gửi đơn xin vào ba trường bạn chọn bằng cách bốc 
thăm vào Trường Chọn CMS. 
 
Vòng bốc thăm 1 sẽ diễn ra từ ngày 13 Tháng 11 - 
ngày 18 Tháng 12.	
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Themes & Schools	

H:	Bốc thăm vào 
Trường Chọn 
CMS	diễn ra như 
thế nào?	
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Những	Vùng	Vận	Chuyển	
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Nghiên cứu cho thấy tất cả 
học sinh học tốt hơn trong 
những trường	được đa dạng 
hóa	
	
Để hổ trợ cho giáo dục có 
chất lượng cao cho TẤT CẢ 
học sinh trong Charlotte- 
Mecklenburg, CMS tìm cách 
cung cấp chọn lựa và đường 
vào cho gia đình thuộc mọi 
thành phần kinh tế	xã hội 
khác nhau. 
	

Mục tiêu là giáo dục có chất lượng cao cho tất cả 
học sinh	
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•  CMS tìm cách nâng cao quyền lợi, tối đa hóa nguồn 
lực, và giảm thiểu số lượng trường học có mức độ tập 
trung thành phần nghèo	cao. 

•  Thành phần Kinh Tế Xã Hội (SES) được xem xét khi 
phân công học sinh bởi vì nhiều yếu tố kinh tế xã hội 
ảnh hưởng đến môi trường học chung. 

•  CMS sử dụng dữ liệu Điều Tra Dân Số để quyết định 
nhóm dãy kinh tế xã hội- đơn vị phân tích bản đồ địa lý 
nhỏ nhất có sẳn. Gia đình sẽ được hỏi thêm nhiều 
thông tin nữa. 

•  Sự kết hợp của dữ liệu Điều Tra Dân Số và thông tin 
gia đình giúp quyết định thành phần kinh tế xã hội ưu 
tiên của cá nhân học sinh lúc bốc thăm. 

•  Chọn lựa trường và chổ trong	trường Điểm sẽ được 
phân phối rộng khắp mọi thành phần kinh tế xã hội để 
đạt được mức độ đa dạng hóa cao nhất có thể được. 

•  Bốc thăm sẽ tìm thành phần kinh tế xã hội ưu tiên của 
học sinh phù hợp với chổ thành phần kinh tế xã hội 
giống như vậy.	

Thành	Phần	Kinh	tế	Xã	Hội	(SES)	
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Bắt	Đầu	từ	-	CMSchoice.org	

Go	to	
cmschoice.org	


