Kỳ thi tuyển sinh Trung
học Phổ thông Detroit, MI
27/04/2021
Kisha Verdusco, Giám
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Môi
trường
trường Detroit

Thị phần của
trường Detroit

của

104 trường cho K-12

Thị phần siêu cạnh tranh - Các trường bán
công đăng ký mở cùng các Khu học chánh
xung quanh
Giới hạn về tài nguyên toàn Detroit - Ví dụ
như giới hạn truy cập số

6 kỳ tuyển sinh Trung học
Thúc đẩy việc phổ
đăng ký
vào trường Trung
thông
học phổ thông DPSCD từ học sinh ngoài
khu học chánh
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DPSCD
Trường
bán công

Trường tư

DPSCD
Trường bán
công
Trường tư
Trường Công
khác
Tổng cộng

104
83
19
1
207

Trường Công

Yêu cầu nộp đơn
Nộp đơn trực
tuyến

Thi tuyển

•
•

•

•
•
•
•
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Bài luận 750 từ do học sinh viết
Bảng điểm/Phiếu thành tích học tập thể hiện hai năm học
gần nhất và báo cáo thành tích học tập mới nhất, nếu có
Ba người giới thiệu (chỉ ghi thông tin liên hệ)

Bài kiểm tra xếp lớp vào Trung học phổ thông
Làm trên giấy/bút chì
Không bị gián đoạn việc thực hiện HSPT trong năm
2020 hoặc 2021
Có thể thực hiện bài kiểm tra một lần mỗi chu kỳ tuyển
sinh hàng năm

Quy trình tuyển sinh mới trong năm
2018
Quy trình cũ

Quy trình mới

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
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Hầu hết học sinh tham gia kỳ
thi
Có một lần nộp đơn
Nộp đơn giấy
Quy trình khiếu nại bao gồm
những sinh viên không tham
gia kỳ thi, nộp đơn muộn
Thiếu minh bạch
Học sinh lớp 8 của Khu học
chánh chọn tham gia

•
•

Tất cả học sinh tham gia kỳ thi
Có hai lần nộp đơn
Nộp đơn trực tuyến
Quy trình kiến nghị chính thức cho
phép đưa ra quyết định cấp trường
Quy trình hoàn toàn minh bạch
Học sinh lớp 8 của Khu học chánh
tham dự kỳ thi trong trường

Tỷ lệ nộp đơn đã tăng sau khi thay đổi quy trình
Đơn nộp thi vào trường Trung học phổ thông DPSCD: So sánh trong 3 năm*

Tổng đơn nộp
Tổng đơn chấp
nhận
Tổng đơn đăng ký

Chu kỳ nộp đơn
Tổng đơn thí sinh

2.604

3.209

3.283

% trong Khu học chánh

44%

47%

45%

% ngoài Khu học chánh (OOD)

56%

53%

55%

% Chấp thuận

58%

56%

49%

% Chấp thuận - trong Khu học chánh

62%

58%

47%

% Chấp thuận – ngoài Khu học chánh

54%

54%

51%

% Đăng ký (của số lượng đã chấp thuận)

59%

75%

71%
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*Tất cả dữ liệu được biểu thị bao gồm số lượng đơn nộp vào lớp 9, đại diện phần lớn số lượng đơn nộp thi tuyển vào các trường Trung học phổ thông

Số lượng đơn nộp giảm vào mùa thu năm 2021 do tác động của COVID 19
Lần nộp đơn đầu tiên: Mùa thu năm 2019 và mùa thu năm 2020

Tổng đơn nộp
Tổng đơn chấp nhận

Chu kỳ nộp đơn
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Tổng ứng viên lần nộp đơn đầu tiên

2.503

1.455

% trong Khu học chánh

50,6%

50,4%

% ngoài Khu học chánh (OOD)

49,4%

49,6%

% Chấp thuận

52,3%

52,6%

% Chấp thuận - trong Khu học chánh

50%

62%

% Chấp thuận – ngoài Khu học chánh

53%

42%

81% học sinh đăng ký sống tại Detroit
Học sinh đăng ký: 2017 – 2020*

DPSCD

EHS Average Cass Tech
Ở Detroit
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Renaissance

Không ở Detroit

Số liệu thống kê học sinh trong
năm học 2020-2021
Khác
hoặc
Da không
Gốc Á
trắng
có
thông
tin

Trường

Gốc
Phi

Gốc
Tây
Ban
Nha

EHS Avg.*

84%

7%

3%

2%

5%

Cass

77%

10%

5%

2%

6%

Renaissanc
e

95%

.4%

0%

.1%

4%

Marygrove

97%

0%

0%

2%

1%

Marygrove
Không bao gồm 2 trường thi tuyển lân
cận

Phân tích điểm số đơn nộp
Thành phần đơn nộp
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Điểm

Thi tuyển

45

Điểm trung bình

30

Bài luận do học sinh viết

20

Điểm cộng cho học sinh đang theo học tại DPSCD

+10

Hoàn thành GPA và đúng hạn

+5

Thí sinh của trường Marygrove - Khu vực chính

+10

Thí sinh của trường Marygrove - Khu vực phụ

+5

Điểm cộng đúng hạn
GPA được áp dụng
cho các học sinh
DPSCD đăng ký liên
tiếp 2 năm và các học
sinh ngoài Khu học
chánh nộp bảng điểm
hoặc phiếu thành tích
học tập đáp ứng các
tiêu chí nộp hồ sơ của
chúng tôi trước thời
hạn nộp đơn.

Kiểm tra trong đợt đại dịch
•
•
•
•
•
•
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Quy trình đăng ký và ra về không tiếp xúc
Thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội và đeo khẩu trang
Học sinh được chỉ định thời gian đến
Tối đa 10 học sinh một lớp, thêm ngày kiểm tra
Thường xuyên vệ sinh nhà vệ sinh, khu vực chung, tay cầm, v.v.
Phụ huynh không được phép vào tòa nhà khi đến hoặc ra về.

Chấm điểm: Bài luận tuyển sinh
Thách thức: Tính khách quan trong việc chấm điểm bài luận
của học sinh.
Được chấm điểm bởi các cố vấn học tập, những người được tập
hợp thành các nhóm làm việc trong hai đến ba ngày mỗi vòng nộp
đơn.
Mỗi bài luận được chấm trên thang điểm 0-20 bởi ít nhất hai người
chấm.
Các đơn được chia ngẫu nhiên cho người chấm, người chấm
được cấp tài khoản để sử dụng nền tảng nộp đơn.
Sẽ chấm lần thứ 3, nếu cần thiết lần thứ 4 nếu 2 bài chênh nhau 6
điểm.
Tiêu chí chấm bài luận được cung cấp trực tuyến cho các thí sinh.

Điểm trung bình các bài chấm là điểm bài luận của học sinh.
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Chấm điểm: Kết quả học tập
Thách thức: Với các ứng viên từ hơn 200 trường học, chúng
tôi phải định mức dựa trên phiếu thành tích học tập, các khóa
học đã tham gia và điểm số khác nhau.
Nếu phiếu thành tích học tập không thể hiện Điểm trung bình
tích lũy của học sinh thì sử dụng phiếu thành tích học tập đã
nộp để tính điểm. Các phiếu thành tích học tập hoàn thành một
phần sẽ có tỷ lệ tương xứng với điểm GPA hiện có.

Chúng tôi sử dụng một công cụ tính điểm trung bình chung mang
lại sự linh hoạt trên các loại phiếu thàng tích học tập (ba tháng,
học kỳ, hàng năm, v.v.) và các môn học đủ điều kiện. Cố vấn học
tập nhập dữ liệu và tính GPA.
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Tính GPA chỉ dựa trên môn Toán, Ngữ văn Anh, Khoa học và
Khoa học xã hội.
Vì sự gián đoạn ở trường do Covid-19, điểm từ mùa xuân năm
2020 không được tính vào GPA cho các kỳ tuyển sinh mùa thu
năm 2021.

Điểm cộng - Ảnh hưởng
Trường ở Marygrove được điều hành thông qua
sự hợp tác với khu lân cận, do đó ưu tiên các học
sinh trong phạm vi 2 dặm từ khuôn viên trường.
Trường học sẽ trở thành trường lân cận cho học
sinh K-12.

% Học sinh

Khu lưu trú của học sinh cho học
sinh đang theo học tại Marygrove

Khu lưu trú chính

Khu lưu trú phụ
Khu lưu trú bên ngoài

Lớp
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Khu lưu trú chính: 1 dặm từ khuôn viên
Khu lưu trú phụ: 2 dặm từ khuôn viên

Hỗ trợ thí sinh
Khu học chánh cung cấp hỗ trợ trực tuyến cho các gia đình
cần hỗ trợ trong việc hoàn thành đơn tuyển sinh chuyên. Các
cơ hội hỗ trợ trực tuyến bao gồm cuộc gọi điện thoại/video,
hội thảo trên trang web và tiết học mở.
Hỗ trợ qua điện thoại/video
Hỗ trợ nộp đơn một một

Cuộc hẹn 30 phút được thực hiện qua điện thoại hoặc video trên
Teams
Hội thảo trên trang web về nộp đơn và trường học
Buổi hội thảo trên trang web cung
cấp thông
tin kéo
1-2h
Buổi
hội thảo
bao dài
gồm
tổng quan về trường học, quy trình nộp
đơn và nộp đơn như nào
Gia sư cho học sinh tại Khu học chánh
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225
Các cuộc gọi Hỗ trợ
qua điện thoại/video từ
tháng 10/2020 đến nay

Tiếp cận công bằng
Học sinh lớp 8 của Khu học chánh tham gia kỳ thi tuyển trong ngày học ở
trường. Do tình hình dịch bệnh, kiểm tra được thực hiện trên cơ sở tùy chọn.
Cung cấp các lựa chọn ngày thường hoặc cuối tuần.

Học sinh DPSCD được học gia sư miễn phí để chuẩn bị cho kỳ thi. Các em tham
gia các buổi học trực tuyến tùy thích.
Cố vấn học tập hỗ trợ học sinh với việc đăng ký. Trên nền tảng đăng ký có
tính năng “cộng tác”, cho phép học sinh chia sẻ đơn đăng ký đang thực hiện
của các em với giáo viên, cố vấn học tập, người cố vấn, v.v. để được hỗ
trợ.
Hỗ trợ hoàn thành đăng ký được cung cấp cho tất cả các ứng viên.
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Trang web có các tài nguyên:
Detroitk12.org/examschools
Kisha Verdusco
Kisha.Verdusco@detroitk12.org

