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Mới!

Những Lựa Chọn Ghi Danh
Chương Trình Nghề Nghiệp

Nếu em muốn chọn bất cứ nghề nghiệp nào, thì
đó sẽ là nghề gì?

Em không phải quyết định bây giờ, nhưng chúng tôi có những chương trình mới cho em xem xét mà
có thể góp ý cho em. Em có thể đạt được tín chỉ đại học, tín chỉ công nghiệp, và kinh nghiệm trong
thế giới thực để mang lại cho em một lợi thế cạnh tranh khi em muốn học đại học hay đi làm sau khi
tốt nghiệp trung học.

Các chương trình mới là gì?

Các chương trình mới có trong phạm vi từ công nghệ thông tin và kỹ thuật đến hàng không, tài chánh, và dạy
học. Trong vài chương trình, em có thể đạt bằng hai năm đại học miễn phí hay giảm phí vào lúc em ra trường
trung học. Chúng tôi cũng thêm vào các chương trình mới tại Edison High School of Technology, mà sẽ là một cơ
sở hiện đại nhất trong năm tới. Đồ thị phía sau cho em biết tất cả các chi tiết.

Tất cả các chương trình mới có được cung cấp tại mọi trường trung
học không?

Những chương trình mới này sẽ có tại các trường trung học được chỉ định cho năm học 2018-2019. Tất cả các
trường trung học đều đang hiện có chương trình hướng dẫn nghề nghiệp, và cố vấn của các em có thể cung cấp
thêm thông tin. www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/plans/hs-plans.aspx

Tôi có thể chuyển sang một trường mà cung cấp một trong những
chương trình mới mà tôi thích?

Lần đầu tiên, các học sinh từ các khu trường được chỉ định có thể chuyển sang một trường trung học khác dựa
trên sở thích của các em trong chương trình nghề nghiệp tại các trường được xác định. Các khu trường tham gia
khác nhau tùy thuộc vào chương trình, và có một số chỗ giới hạn. Tham khảo biểu đồ ở phiá sau để biết những
chi tiết đặc biệt.

Chuyên chở có được cung cấp không?

Có. Nếu em ghi danh vào chương trình mới, MCPS sẽ cung cấp phương tiện di chuyển từ các địa điểm đã được
chỉ định đến trường cung cấp chương trình (ngoại trừ chương trình trong khuôn viên tại Montgomery College).

Nếu tôi theo học tại một trường học khác ngoài trường của tôi, tôi có
sẽ học tại trường tôi yêu cầu này toàn thời gian không?

Đó tùy thuộc vào chương trình. Các chương trình mới tại Clarksburg, Magruder, và Watkins Mill bắt đầu ở lớp 9
và là toàn thời gian. Các chương trình khác, như Khoa học Chữa cháy và Cứu nạn (Fire Science and Rescue),*
bắt đầu từ lớp 11, và em sẽ chia thời gian giữa trường nhà và học viện Public Safety Training Academy ở
Gaithersburg.

Khi nào tôi có thể nạp đơn cho 2018-2019?

Các mẫu đơn và thời hạn cho các chương trình mới sẽ được đăng vào đầu tháng Giêng, 2018 tại
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/schoolchoice/
Nếu em chú ý đến các chương trình hiện tại hoặc mới tại Edison, hãy làm theo thủ tục ghi danh tại đây:
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/edison/about/enroll.aspx

Tôi phải liên lạc với ai nếu tôi có thêm câu hỏi?

Để thêm thông tin, yêu cầu xemwww.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/ hay liên lạc với giám thị
chương trình qua trường học nơi chương trình được cung cấp.
*Chương trình này tùy thuộc vào sự chấp thuật ngân sách điều hành năm 2019.
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Đủ Tiêu
chuẩn**

Các con đường trong Công Nghệ về Mạng và Kỹ Thuật Thông Tin
Clarksburg
Chứng chỉ công nghiệp, tín
Học sinh toàn thời Giới hạn cho các học sinh
Hoạt động trên
High School
chỉ đại học, bằng liên kết
gian bắt đầu từ
từ Clarksburg, Damascus,
mạng và công
về khoa học ứng dụng từ
Lớp 9
Seneca Valley, và̀ Watkins
nghệ thông tin
Montgomery College
Mill clusters
(Có 10 chỗ)

Hàng không và Không gian vũ trụ

Hệ thống máy bay
và máy bay

Magruder High
School

Bằng phi công cá nhân,
Học sinh toàn thời Giới hạn cho các học
chứng chỉ phi công cách biệt, gian bắt đầu từ
sinh từ các nhóm trường
tín chỉ đại học
Lớp 9
Gaithersburg, Magruder,
Rockville, và Sherwood

(Có 32 chỗ)

Tú Tài Quốc Tế (IB) Chương Trình liên hệ Nghề Nghiệp
Chứng chỉ IB, tín chỉ đại học Học sinh toàn thời Giới hạn cho các học
Kỹ thuật tiên tiến, Watkins Mill
High School
gian bắt đầu từ
sinh từ các nhóm trường
khoa học máy
Lớp 9
Clarksburg, Damascus,
tính, phát triển
Seneca Valley, và̀
của trẻ sơ sinh, tài
Watkins Mill
chính, ngành y tế
(Có 32 chỗ)
và khoa học sinh
học, và quản lý
khách sạn
Khoa Học Cứu Hỏa và Quản Lý Dịch Vụ Chửa Lữa*,
(Fire Science and Emergency Services)
Trường học
Chứng chỉ công nghiệp, tín
Bắt đầu ở Lớp 11 Giới hạn cho các học
Công tác phòng
nhà và quận
chỉ đại học
sinh từ các nhóm trường
ngừa cháy và
Public Safety
Clarksburg, Damascus,
chữa cháy và
Training
Seneca Valley, và̀
công nghệ y tế
Academy
Watkins Mill
khẩn cấp
(có 32 chỗ )
Early College, Associate of Arts về Dạy học
Montgomery
Bằng Associate of arts về
Bắt đầu ở Lớp 11 Học sinh từ tất cả các
Toán trung học
College,
Rockville
Campus

toán trung học

Thi Hành Pháp Luật và Lãnh Đạo
Thomas Edison Tín chỉ đại học, huấn luyện
Thực thi pháp
luật, tư pháp hình High School và sau trung học được cung
trường thuộc
cấp bởi MoCo Police Dept.
sự
khu nhà
& MD State Police, đưa đến

Nộp đơn
Nạp đơn cho
Division of
Consortia
Choice and
Application
Program
Services.
Khi cần, sự lựa
chọn học sinh
sẽ được sổ xố.
Các mẫu đơn
và thời hạn
sẽ được đăng
vào đầu tháng
Giêng, 2018 tại
www.
montgomery
schoolsmd.org/
departments/
schoolchoice/

trường trung học cấp III

(Có 20 chỗ)

Bắt đầu ở Lớp 11

Học sinh từ tất cả các
trường trung học cấp III

bằng hai năm về tư pháp
hình sự

Bảo Mật An Toàn trên Mạng
Hệ thống máy tính Thomas Edison Chứng chỉ công nghiệp, tín Bắt đầu ở Lớp 11 Học sinh từ tất cả các
High School và chỉ đại học
trường trung học cấp III
và công nghệ để
trường thuộc
bảo vệ mạng và
khu nhà
dữ liệu
Academy of Health Professions (Khai triển) (Học Viện Nghề Nghiệp Y Tế )
Thomas Edison Chứng chỉ công nghiệp, tín
Bắt đầu ở Lớp 10 Học sinh từ tất cả các
Y khoa và Khoa
High School và chỉ đại học
trường trung học cấp III
học Y tế

Theo thủ tục
ghi danh của
Edison tại
www.
montgomery
schoolsmd.org/
schools/edison/
about/enroll.
aspx

trường thuộc
khu nhà

*Chương trình này tùy thuộc vào sự chấp thuận ngân sách điều hành năm 2019
** Có thể có thêm các nhóm trường trung học nữa, tùy thuộc vào chỗ và phương tiện di chuyển.
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