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Các bậc phụ huynh kính mến:

Chọn trường cho con em có thể là một trong những quyết 
định quan trọng nhất của  phụ huynh. Tại các trường công 
lập trong Học khu Quận Orange (OCPS), nhiệm vụ của chúng 
tôi là đảm bảo sao cho mọi học sinh đều có một tương lai 
đầy hứa hẹn và thành công. Một cách để chúng tôi thực hiện 
nhiệm vụ của mình và tạo ra những con đường phong phú, 
đa dạng dẫn dắt các học sinh đến thành công là tổ chức các 
chương trình học chuyên sâu để các em có thể tập trung vào 
sở thích, tài năng và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Bởi vì mỗi học sinh đều có những khả năng riêng biệt, chúng 
tôi đã thận trọng soạn ra hơn 40 chương trình học chuyên sâu 
(Magnet) để nâng cao thành tích của học sinh và bồi dưỡng 
các kỹ năng và đam mê. Các khóa học bao gồm các chủ đề 
tập trung và chương trình giảng dạy phù hợp ở các cấp tiểu 
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong các lĩnh 
vực như Chương trình Tú tài Quốc tế IB; tài chính; pháp luật; y 
khoa; khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM); nghệ 
thuật thị giác và biểu diễn; và nhiều môn học khác.

Học sinh chuyên cũng được học tất cả các môn học bắt buộc 
theo tiêu chuẩn của tiểu bang. Chúng tôi hãnh diện cung 
cấp cho học sinh OCPS những lựa chọn giáo dục tuyệt vời và 
khuyến khích các bạn nên đọc thêm về các chương trình học 
trong ấn phẩm này.

Cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng gửi con em cho các 
trường công lập Quận Orange.

Trân trọng,

Maria F. Vazquez, Ed.D. 
Giám đốc học khu 
Các trường công lập Quận Orange

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Nộp đơn cho con em cách nào?  
Nộp đơn bằng phương tiện điện tử tại www.
schoolchoice.ocps.net từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 
đến ngày 15 tháng 2 năm 2023 hoặc ngày làm việc 
gần nhất sau những ngày này, nếu ngày hết hạn rơi 
vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ học. 

Tôi có thể chọn bao nhiêu chương trình chuyên (magnet) 
trong đơn?  
Mỗi học sinh chỉ có thể nộp một đơn. Bạn có thể 
chọn một, hai hoặc ba chương trình chuyên sâu. 
Nhớ ghi các lựa chọn theo thứ tự ưu tiên. Nếu bạn 
chỉ quan tâm đến một chương trình thì chỉ đăng ký 
cho chương trình đó thôi. 

Điều gì xảy ra nếu tôi được đề nghị một suất học không 
đúng lựa chọn ưu tiên một của tôi?  
Trước tiên, bạn phải cho biết các lựa chọn theo thứ 
tự ưu tiên. Nếu bạn được đề nghị một suất học do 
xổ số, đó sẽ là suất duy nhất của bạn. Bạn cũng có 
thể nộp đơn lại lần nữa vào tháng Năm, một khi có 
nộp đơn vào danh sách chờ đợi mùa hè. 

Học sinh được phân vào các chương trình chuyên magnet 
như thế nào?  
Tất cả các người nộp đơn đủ điều kiện và nộp đơn 
trước hạn chót ngày 15 tháng 2 năm 2023, sẽ được 
xem xét cho các suất học quy định. Nếu số người 
nộp đơn đủ điều kiện muốn vào một chương trình 
chuyên sâu cao hơn số suất quy định thì nhà trường 
sẽ xổ số bằng máy tính. Đối với cấp phổ thông, nếu 
số người nộp đơn đủ điều kiện cao hơn số lượng 
quy định, sáu mươi phần trăm số suất sẽ được chỉ 
định bằng máy tính, sử dụng hệ thống xếp hạng 
học tập theo điểm trung bình (GPA). Bốn mươi 
phần trăm số suất còn lại sẽ được chỉ định bằng 
cách xổ số ngẫu nhiên. 

Làm thế nào để đủ điều kiện được ưu tiên anh chị em ruột? 
Chỉ những học sinh tiểu học đăng ký một chương 
trình tiểu học chuyên sâu mới đủ điều kiện để được 
ưu tiên anh chị em ruột. Anh chị lớn hơn phải quay 
lại học chương trình chuyên sâu trong năm học tới. 
Người em phải đáp ứng mọi tiêu chí đủ điều kiện 
của chương trình. Vui lòng truy cập trang web của 
chúng tôi tại www.schoolchoice.ocps.net để biết 
thêm thông tin. 
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Tôi sẽ được thông báo như thế nào nếu được chọn?  
Phụ huynh và người giám hộ sẽ được thông báo 
về tình trạng của học sinh qua email. Phụ huynh 
và người giám hộ phải cung cấp địa chỉ email 
trong đơn điện tử. 

Điều gì xảy ra nếu không được chọn trong cuộc xổ số?  
Học sinh đủ điều kiện nhưng không được chọn 
trong cuộc xổ số sẽ được chỉ định ngẫu nhiên một 
con số trong danh sách chờ cho chương trình học 
ưu tiên số một của các em. Qua email của phụ 
huynh được ghi trong đơn và danh sách chờ của 
chương trình, phụ huynh sẽ được thông báo khi 
nào có chỗ trống 

Nếu trễ hạn nộp đơn ngày 15 tháng 2 năm 2023, phụ 
huynh hoặc người giám hộ có còn dịp nộp đơn nào khác 
không? 
Vào tháng 5, kỳ nộp đơn đăng ký cho danh sách 
chờ mùa hè sẽ mở tại www.schoolchoice.ocps.net. 
Danh sách chờ cho kỳ học mùa hè sẽ được đặt ở 
cuối danh sách chờ nào hiện có sau cuộc xổ số. 

Bạn có câu hỏi bổ sung hoặc cần hỗ trợ đăng ký?  
Gửi email cho Nhóm Lựa chọn trường chuyên tại 
magnetoffice@ocps.net hoặc gọi số 407-317-3484. 

TRƯỜNG CHUYÊN CẤP TIỂU HỌC 
| Lớp K-5 |

Thông tin về NgàyChiêu sinh bậc Tiểu học được 
đăng tại www.schoolchoice.ocps.net. 

Chương trình nâng cao   
| Hungerford     
Tạo cơ hội cho học sinh tham gia học hỏi bằng cách kết 
hợp các vấn đề địa phương và toàn cầu thông qua các thí 
nghiệm thực hành và các hoạt động chú ý đến các thử 
thách và giải pháp thực tế ngoài đời. Các cơ hội phục học 
sinh viên kết hợp, sự nghiêm túc trong học tập và các hoạt 
động lấy STEM làm trung tâm, tất cả đều nuôi dưỡng và 
phát triển học sinh để chuẩn bị cho  cho giáo dục đại học 
và sự nghiệp của Thế kỷ 21. 

Hàng không và Vũ trụ  
| Sally Ride  
Tập trung vào khoa học liên kết với thế giới hàng không 
và vũ trụ, chương trình giảng dạy nâng cao này tạo ra một 
môi trường học tập dựa trên khoa học và thực hành. Một 
phòng thí nghiệm khoa học chuyên dụng cùng với các 
phòng thí nghiệm trong lớp học mang đến cơ hội khám 
phá các khái niệm và quy trình khoa học, giúp các em tìm 
hiểu thế giới xung quanh và xa hơn. 

Ngoại ngữ  
| Hillcrest  
Bằng cách kết hợp một chương trình học thuật nghiêm 
ngặt với một chương trình giảng dạy ngoại ngữ phù hợp, 
lớp chuyên sâu này đào tạo tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng 
Pháp như một ngôn ngữ thứ hai và cung cấp cho học sinh 
những trải nghiệm giáo dục độc đáo dự theo chủ đề trong 
một môi trường đầy thử thách. Học sinh sẽ được tham gia 
vào các hoạt động đa văn hóa, khiến các em linh hoạt hơn 
khi tiếp thu ngôn ngữ và nhạy cảm với các nền văn hóa thế 
giới. 

Trường Chuyên của Orlando  
Trường Chuyên của toàn học khu này sẽ tạo cơ hội cho các 
học sinh được xác định là xuất sắc để vào từ lớp 2 đến lớp 
8 trong năm học tới. Học sinh sẽ khám phá một chương 
trình giảng dạy đầy thử thách, dựa trên dự án và mở rộng. 
Trường sẽ thúc đẩy sự phát triển học tập của học sinh để 
các em tiếp cận một cơ hội giáo dục xuất sắc toàn thời 
gian.trình mở rộng. Học viện sẽ thúc đẩy sự phát triển học 
tập của học sinh và cung cấp khả năng tiếp cận với cơ hội 
giáo dục năng khiếu toàn thời gian. 

Sự nghiệp với STEAM  
| Bay Meadows  
Sử dụng các tài nguyên dựa trên chủ đề nghề nghiệp, 
chương trình này tập trung vào phương pháp học tập qua 

dự án, lấy học sinh làm trung tâm. Bằng cách tạo ra 
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và phát triển các trải nghiệm thực tế và hấp dẫn thông 
qua các dự án và hoạt động trong thực tế, chương trình sẽ 
nêu bật lên các nghề nghiệp khác nhau trong các lĩnh vực 
STEAM dựa trên sự nghiên cứu cho mỗi cấp lớp, đồng thời 
tăng cường khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện 
và hợp tác. 

Lớp chuyên STEM  
| Orange Center   
Các thí nghiệm và hoạt động thực hành cung cấp nền 
tảng vững chắc cho những học sinh nào quan tâm đến 
việc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Khoa 
học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Khóa học tập trung 
vào các ứng dụng trong thế giới thực và tạo ra một môi 
trường dựa trên phòng thí nghiệm, trau dồi các kỹ năng tư 
duy phản biện, chuẩn bị cho bậc giáo dục cao hơn. Chương 
trình này giúp học sinh năng lực cạnh tranh trong xã hội 
toàn cầu hóa. 

Giáo dục song ngữ  
| Hunter’s Creek, Tildenville, và Union Park  
Các chương trình này được thiết kế để phát triển khả năng 
nói đọc viết thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha, 
nhắm mục tiêu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và 
thông thạo cả hai ngôn ngữ. Sử dụng Tiếng Anh và tiếng 
Tây Ban Nha để giảng dạy không chỉ phát triển ngôn ngữ 
thứ hai mà còn giúp các em trở thành những công dân 
song ngữ và đa văn hóa của thế giới. 

Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn  
| Maxey  
Tập trung vào trải nghiệm trong nghệ thuật ở tất cả các 
nội dung, chương trình này nâng cao trải nghiệm giáo 
dục của học sinh đồng thời thúc đẩy nghệ thuật và hòa 
nhập nghệ thuật. Học sinh có cơ hội trau dồi các kỹ năng, 
kỹ thuật và quy trình trong âm nhạc, để kết hợp các khái 
niệm và ý tưởng hai và ba chiều thông qua nghệ thuật 
thị giác, đồng thời có được kiến thức chung về các yếu tố, 
nguyên tắc và khái niệm xung quanh việc đào tạo vũ đạo.

TRƯỜNG CHUYÊN CẤP TRUNG HỌC
| Lớp 6-8 | 

Thông tin về NgàyKhai giảng Trường Trung học 
được đăng tại www.schoolchoice.ocps.net.

Học viện nghệ thuật  
| Howard  
Dựa trên niềm tin rằng mỹ thuật là một ngôn ngữ phổ 
quát, học sinh được phát triển kiến thức sáng tạo về nghệ 
thuật tạo hình và biểu diễn. Một chương trình giảng dạy 
tích hợp nghệ thuật chặt chẽ cùng hàng loạt các môn tự 
chọn về nghệ thuật và biểu diễn giúp học sinh tạo ra mối 
liên hệ vững chắc giữa các tiêu chuẩn của nghệ thuật và 
chương trình học chính. 

Tùy chọn Arbor Ridge 6-8    
| Arbor Ridge  
Chương trình này giúp học sinh đạt được thành công trong 
một môi trường học tập có ít học sinh, thử thách học sinh 
cố đạt đến tiềm năng trí tuệ và hành vi của mình trong 
một môi trường học tập từ từ phát triển. Nhấn mạnh vào 
sự tự tổ chức, trách nhiệm, khả năng lãnh đạo và sự phát 
triển trong học tập; chương trình tập trung vào việc chuẩn 
bị cho học sinh trổ thành những công dân đóng góp cho 
xã hội và thành công. 

Trung học cơ sở Cambridge  
| Liberty  
Chương trình giảng dạy tại trường cơ sở Cambridge chuẩn 
bị cho học sinh kiến thức hòa nhập xã hội, phát triển trí tò 
mò tri thức và niềm đam mê học tập lâu dài. Chương trình 
này tạo cơ hội cho học sinh khám phá các môn khó ở cấp 
trung học, đòi hỏi kiến thức, sự hiểu biết, ứng dụng và kỹ 
năng được phát triển thông qua các dự án nghiên cứu, 
điều tra và trả lời bằng văn bản, cũng như các kinh nghiệm 
ăn nói dựa trên quan điểm riêng của học sinh. Học sinh đã 
hoàn thành chương trình tại trường cơ sở Cambridge được 
ưu tiên các suất chuyên sâu Cambridge của Trường phổ 
thông Colonial. 

Trung tâm thăng tiến Khoa học và Kỹ thuật  
| Lockhart  
Qua một chương trình giảng dạy tích hợp, nghiêm ngặt, 
tập trung vào khoa học, kỹ thuật và toán học; học sinh 
tham gia phương pháp học tập qua điều tra và dựa theo 
dự án. Khoa học máy tính, môi trường, hàng không vũ trụ, 
công nghệ y tế và kiến trúc là một trong các cơ hội giáo 
dục, giúp học sinh có tín chỉ môn học và chứng chỉ trong 
ngành, tiếp thu các kỹ năng sẵn sàng cho nghề nghiệp về 
họa đồ công nghiệp, điện tử và quản lý dự án. 

Tú tài quốc tế cấp cơ sở  
| Carver, College Park, Memorial, Roberto Clemente, 
Robinswood  
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Chương trình này được thiết kế để giúp sinh viên phát triển 
kiến thức và hiểu biết cần thiết để tham gia tích cực và có 
trách nhiệm trong một thế giới đầy biến đổi,học sinh được 
trao quyền đểđặt ra các câu hỏi về các ý tưởng có ý nghĩa 
toàn cầu. Chương trình bậc Trung học khuyến khích học 
sinh nắm bắt và lý giải mối liên hệ giữa các môn học truyền 
thống và thế giới thực trong khi trở thành những nhà tư 
tưởng phản biện và phản tư. 

Ngôn ngữ song hành hai chiều  
| Hunter’s Creek  
Chương trình này phát triển khả năng nói và đọc viết thông 
thạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với mục tiêu 
đạt được trình độ xuất sắc và thông thạo cả hai ngôn ngữ. 
Sử dụng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trong giảng dạy 
không chỉ phát triển ngôn ngữ thứ hai mà còn giúp các em 
trở thành những công dân song ngữ và đa văn hóa của thế 
giới. Tiếng Tây Ban Nha được lồng vào một lớp học có nội 
dung để học sinh có thể đạt trình độ thông thạo cao trong 
ngôn ngữ nhắm tới. 

Ngôn ngữ thế giới  
| Lakeview  
Cung cấp một mô hình giảng dạy cho học sinh nói tiếng 
Anh để học ngôn ngữ thứ hai và trở thành song ngữ, học 
sinh được hòa mình trong tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng 
Pháp. Ngoài ra, sinh viên nói tiếng Tây Ban Nha có thể trau 
dồi kỹ năng ngôn ngữ của họ. Chương trình này cho phép 
học sinh tiếp thu một ngôn ngữ khác và thành thạo các 
kỹ năng đọc và viết, đồng thời trau dồi sự hiểu biết và cảm 
nhậnvề các nền văn hóa khác nhau. Chương trình song 
ngữcó số lượng suất học hạn chế. 

TRƯỜNG CHUYÊN CẤP PHỔ THÔNG
| Lớp 9-12 | 

Thông tin về NgàyKhai giảng Trường Phổ Thông 
được đăng tại www.schoolchoice.ocps.net.

3DE cho Junior Achievement  
| Oak Ridge  
3DE cung cấp các khóa học liên ngành nghiêm ngặt thông 
qua những trải nghiệm kinh doanh đích thực để nâng cao 
kiến thức của học sinh cũng như xây dựng các kỹ năng, 
quan điểm và hồ sơ năng lực để tạo sự khác biệt của các em 
trong môi trường sau trung học và môi trường nghề nghiệp 
có tính cạnh tranh cao. Trải nghiệm chuyên sâu cung cấp 
khả năng tiếp xúc sâu với nhiều công ty và ngành khác 
nhau qua các Thử Thách Tình Huống cùng với cơ hội tương 
tác với các chuyên gia nghề nghiệp thông qua cố vấn lớp 
học, huấn luyện viên và tìm hiểu nghề nghiệp. 

Nghệ thuật ẩm thực  
| Wekiva  
Khóa học chuyên sâu này mang đến cho học sinh cơ hội 
độc đáo làm việc trong môi trường giáo dục nấu nướng 
thực sự của thế giới, học sinh nắm vững các kỹ năng trong 
ngành cùng với cơ hội học các yếu tố STEM khi chuẩn bị 
thực phẩm, vận hành thiết bị và vật tư trong thương mại, 
ngoài ra còn học các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân để 
thành công trong nghề nghiệp. Với thành tích Trường Nghệ 
thuật Ẩm thực đã tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp từ dịch 
vụ cho các bữa tiệc đến lãnh đạo trong khi chuẩn bị cho học 
sinh đảm nhiệm các vị trí cụ thể từ quản lý nhà hàng đến 
bếp phó, từ đầu bếp các món có thịt đến thợ làm bánh 

Ứng dụng Kỹ thuật nâng cao  
| Apopka  
Chương trình này là sự khám phá từ đầu đến cuối về sự đa 
dạng của các lĩnh vực kỹ thuật truyền thống cũng như các 
ngành mới nổi trong khoa học vật lý, xã hội và sinh học. Dựa 
vững chắc vào toán học và khoa học vật lý, giúp học sinh 
có chứng chỉ trong ngành và tín chỉ đại học cho loại AP, 
chương trình này cung cấp cho học sinh cơ hội khám phá 
nhiều khía cạnh của kỹ thuật. 

Khoa học Nông nghiệp  
| Wekiva  
Với trọng tâm là nuôi trồng thủy canh, công nghệ sinh học, 
khoa học động vật, kinh doanh nông nghiệp và làm vườn, 
chương trình giảng dạy tập trung vào hai con đường: (1) đời 
sống thực vật và công nghệ sinh học, có cơ hội ghi danh 
kép và (2) chăn nuôi với sự kết hợp của công nghệ, có cơ hội 
nghề nghiệp chăm sóc động vật hoặc khoa học thú y. Có 
cấp chứng chỉ trong ngành. 

Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ   
| Oak Ridge  
Sử dụng các kỹ năng học được trên các thiết bị mô phỏng 
cấp cao và cấp quân sự, trong môi trường lớp học chuyên 
nghiệp, linh hoạt cùng với các môn tự chọn liên quan đến 
nghề nghiệp và các hoạt động bồi dưỡng, học sinh sẽ 
được trải nghiệm trực tiếp trong các lĩnh vực kỹ thuật hàng 
không và vũ trụ. Các khóa học tích hợp, các môn Nâng cao 
AP, các chuyến đi thực tế, thăm địa điểm, học việc và thực 
tập sẽ tạo nền tảng cho các em thành công ở đại học và 
nghề nghiệp sau này. 
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Chương trình Cambridge  
| Colonial  
Được soạn bởi Đại học Cambridge, chương trình giảng dạy 
này không tập trung vào một giáo trình duy nhất; thay vào đó, 
nó được thiết kế để học sinh khám phá và học hỏi thông qua 
nhiều nguồn khác nhau và các trải nghiệm thực tế như phòng 
thí nghiệm, truy vấn và nghiên cứu. Chương trình Cambridge 
giúp học sinh phát triển trí tò mò tích cực và niềm đam mê học 
tập lâu dài. 

Các nhà giáo dục tương lai  
| Edgewater  
Mang đến cho học sinh cơ hội khám phá các con đường sự 
nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, chương trình này cho học sinh 
tiếp xúc với nhiều trải nghiệm giảng dạy và học tập trong các 
môi trường lớp học khác nhau. Học sinh được tham gia thực 
tập thực tế tại các trường thuộc OCPS. Hợp tác với Trường Cao 
đẳng Valencia và UCF, các em được chuẩn bị cho chương trình 
và nghề nghiệp sau trung học. 

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế  
| Dr. Phillips  
Với các môn Nâng cao AP vững chắc, chương trình này tập 
trung các mặt đa văn hóa và quốc tế, nhấn mạnh vào các khái 
niệm và đề tài chính trong các vấn đề quốc tế, chính trị, lịch 
sử, tôn giáo thế giới và nhân văn. Học sinh sẽ thành thạo ngoại 
ngữ, có cơ hội phát triển các kỹ năng bằng ngoại ngữ thứ hai. 

Tư pháp hình sự, Luật và Tài chính  
| Boone  
Học sinh được chọn một trong ba con đường nghề nghiệp 
riêng biệt và được tiếp xúc với các ứng dụng thực tế trong lĩnh 
vực tư pháp hình sự, luật và tài chính cùng các giáo viên có 
kinh nghiệm về môn học. Cơ hội thực hành để điều hành một 
chi nhánh ngân hàng tín dụng, tiến hành điều tra hiện trường 
tội phạm và tranh cãi trong các phiên tòa giả tạo; tất cả những 
chuyện này sẽ là một môi trường học tập phong phú. 

Phương tiện kỹ thuật số và Trò chơi  
| Oak Ridge  
Sau khi có một cách tiếp cận độc đáo để lập trình và sử dụng 
trò chơi, mô phỏng, người máy và thiết kế web làm sản phẩm 
cuối cùng, học sinh sẽ thành thạo các kỹ năng đa phương tiện, 
thể hiện bằng các bộ phim ngằn và các tác phẩm kỹ thuật số. 
Chương trình này giúp học sinh phát triển các kỹ năng nâng 
cao trong các lĩnh vực chơi game và mã hóa mô phỏng, thiết 
kế trang web, sản xuất đa phương tiện kỹ thuật số, các giải 
pháp công nghệ sáng tạo và nghệ thuật kỹ thuật số. 

Kỹ thuật, Khoa học và Công nghệ  
| Edgewater  
Học sinh được làm việc theo nhóm trong dự án EST STEAM, 
mô phỏng các khía cạnh nghiên cứu, phát triển và tiếp thị của 
kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Các học sinh chuyên ngành 
công nghệ đi sâu vào thế giới của hoạt hình 3D, thiết kế đồ họa 
hoặc lập trình mô phỏng và chơi game. Học sinh được tham 
gia thực tập, hội thảo và diễn đàn ngành. Có cấp tín chỉ đại học 
và chứng chỉ ngành. 

Quản lý và Sản xuất trong ngành Giải trí  
| Evans  
Phát triển tài năng ở phía sau sân khấu, chương trình này 
tập trung vào kiến thức và kỹ năng kỹ thuật, tổ chức và quản 
lý; là những kỹ năng cần thiết để đưa nghệ thuật, truyền 
thông và giải trí đến với công chúng. Học sinh sẽ tìm hiểu 
tất cả các khía cạnh của ngành giải trí, xây dựng kỹ năng 
chuẩn bị và biểu diễn các sự kiện sân khấu và giải trí. Sự hợp 
tác với Trường Cao đẳng Valencia giúp các em có cơ hội học 
tín chỉ đại học và có khả năng được nhận vào học sớm. 

Lực lượng đáp ứng đầu tiên  
| East River   
Có nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực đáp ứng đầu tiên, 
học sinh sẽ chuyên môn về Tư pháp Hình sự (Thực thi Pháp 
luật) hoặc Công nghệ Khoa học Phòng cháy (Lính cứu hỏa). 
Các em sẽ sử dụng các kỹ năng phản ứng học được qua các 
sự kiện của trường và các sự kiện thể thao. Các mô phỏng 
như điều tra hiện trường tội phạm, điều tra hiện trường tai 
nạn giả, tìm kiếm giao thông, sử dụng thiết bị và dụng cụ 
phù hợp cũng như rèn luyện thể chất sẽ là trọng tâm của 
chương trình này. Trường Cao đẳng Valencia có thể cấp 
chứng chỉ ngành và tín chỉ đại học. 

Quản lý khách sạn  
| Oak Ridge  
Chương trình giảng dạy tập trung vào nghề nghiệp và các 
dự án hợp tác giúp học sinh có được kiến thức nghề nghiệp 
quan trọng thông qua nhiều trải nghiệm học tập dựa trên 
công việc cả trong và ngoài lớp học. Những hoạt động này 
bao gồm: tìm hiểu việc làm, phỏng vấn, hội thảo viết sơ yếu 
lý lịch và các chuyến đi thực tế, tất cả đều có kết thúc bằng 
một chuyến tập sự. Các đối tác trong ngành sẽ cố vấn cụ thể 
về nghề nghiệp. 

Lấy bằng Tú tài Quốc tế IB   
| Cypress Creek, Evans, Jones và Đại học  
Trong khóa học nghiêm ngặt được quốc tế công nhận này, 
học sinh có thể tăng cường hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa 
và trở nên gắn kết một cách toàn cầu hơn. Chương trình 
chuyên này cung cấp một học trình sâu rộng về văn học 
Anh, lịch sử, văn chương, toán học, khoa học và ngoại ngữ 
đồng thời phát triển các kỹ năng giao tiếp và phân tích. 

Quang tử Laser  
| Wekiva  
Tiếp thu kiến thức và kỹ năng thực tế về quang học laser, 
quang học sợi và thiết bị điện quang, học sinh được chuẩn 
bị để thành công trong trong các ngành kinh doanh, xây 
dựng, viễn thông, sản xuất công nghiệp, y học, giải trí và 
quân đội. Chuỗi trải nghiệm chuyên sâu trong phòng thí 
nghiệm giúp phát triển các kỹ năng thực hành cần thiết để 
chỉ định, vận hành và bảo trì các hệ thống dựa trên laser và 
quang tử. Sự hợp tác với Trường Cao đẳng Valencia giúp các 
em có cơ hội nhận tín chỉ đại học và có khả năng được nhận 
vào học sớm. 
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Y học     
| Jones  
Chương trình có những bài chuẩn bị cho đại học, những 
thí nghiệm thực tế trong phòng thí nghiệm và các buổi 
tham gia học tập ngoài khuôn viên nhà trường. Khóa học 
dậy các em những bài mới nhất và các phương pháp quan 
trọng mà các chuyên viên y học trên toàn nước Mỹ đang 
sử dụng. Sau khi hoàn thành chương trình này, học sinh sẽ 
đủ điều kiện tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ của ngành. 
Sự hợp tác với Trường Cao đẳng Valencia giúp các em có 
cơ hội nhận tín chỉ đại học và có khả năng được nhận vào 
học sớm. 

Chăm sóc y tế  
| Apopka  
Kết hợp nghiên cứu chuyên sâu với các ứng dụng thực tế 
của các quy trình y tế, chương trình này giúp học sinh năng 
động có tương lai sáng sủa trong các lĩnh vực y học và 
chăm sóc sức khỏe đang được mở rộng đáng kể. Học sinh 
có thể dành toàn bộ học kỳ để tham gia các trải nghiệm 
lâm sàng và quan sát nghề nghiệp trong tất cả các lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe, bao gồm nha khoa, X quang, vật lý trị 
liệu, dược lý, điều dưỡng, tim mạch và nhi khoa. Có cấp tín 
chỉ đại học. 

Công nghệ thông tin NAF    
| Colonial  
Được thiết kế để nghiên cứu, phát triển, triển khai, hỗ trợ và 
quản lý hệ thống thông tin dựa trên máy tính, học sinh có 
thể chọn ngành Hỗ trợ CNTT hoặc Truyền thông CNTT làm 
lĩnh vực chuyên môn và có thể đủ điều kiện để tập sự sau 
lớp 11. Thông qua các chứng chỉ ngành, các em sẽ đạt được 
các kỹ năng cá nhân, phân tích, kỹ thuật và giao tiếp cần 
thiết để cạnh tranh trong xã hội đa phương tiện công nghệ 
của nước Mỹ. 

Nghệ thuật biểu diễn  
| Đại học  
Khóa học này trau dồi sự phát triển nghệ thuật, học thuật 
và cá nhân của học sinh thông qua một chương trình 
giảng dạy nghiêm ngặt dựa trên cách biểu diễn trong lĩnh 
vực nhạc cụ, vũ đạo, thanh nhạc và sân khấu. Hướng học 
sinh đạt đến các tiêu chuẩn học thuật và nghệ thuật cao 
trong khi nuôi dưỡng bầu không khí tôn trọng lẫn nhau, 
hợp tác, hỗ trợ và chấp nhận, khóa học biểu diễn nghệ 
thuật này khuyến khích các em theo đuổi sự sáng tạo của 
cá nhân, sự cộng tác vì lợi ích của nhóm. Phải biểu diễn thử 
trước giám khảo. 

Khoa học và Hành nghề Động vật Thú y  
| Colonial  
Tập trung vào các kỹ năng có thể chuyển tiếp dễ dàng và 
các yếu tố chính của ngành khoa học động vật, chương 
trình này chuẩn bị cho học sinh việc làm hoặc đào tạo 
nâng cao về thú y, khoa học động vật và hành nghề. Học 
sinh làm việc với các động vật lớn nhỏ, bao gồm bò sát, có 
răng nanh, mèo, ngựa, gia súc và động vật biển. Có cấp 
chứng chỉ ngành. 

Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn  
| Dr. Phillips  
Chương trình này chuẩn bị cho học sinh một tương lai học 
thuật và sáng tạo có trọng tâm là dự bị đại học. Các cơ hội 
biểu diễn hàng tháng về múa, âm nhạc, truyền hình, sân 
khấu và nghệ thuật thị giác trước cộng đồng nhiều nơi. 
Các nghệ sĩ chuyên nghiệp, nổi tiếng cấp khu vực và quốc 
gia, thường tình nguyện cố vấn và biểu diển trực tiếp với 
học sinh. Phải biểu diễn thử trước giám khảo.
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BAN GIÁM HIỆU 

Teresa Jacobs 
Chủ tịch

Angie Gallo 
Phó chủ tịch, Quận 1

Maria Salamanca 
Quận 2

Alicia Farrant 
Quận 3

Pam Gould 
Quận 4

Vicki-Elaine Felder 
Quận 5

Karen Castor Dentel 
Quận 6

Melissa Byrd 
Quận 7

Maria F Vazquez, Ed.D 
Giám đốc học khu

Tuyên bố Không phân biệt đối xử của OCPS EEO

Hội đồng nhà trường quận Cam, Florida, không phân biệt đối xử trong việc nhập học hoặc tiếp cận, hoặc điều 
trị hoặc việc làm trong các chương trình và hoạt động của mình, trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, tuổi 
tác, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, khuyết tật, thông tin di truyền, khuynh hướng tình 
dục, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, hoặc bất kỳ lý do nào khác bị pháp luật cấm. Hội đồng Nhà trường 

cũng cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các Hướng đạo sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định 
khác. Điều này đúng đối với tất cả học sinh quan tâm đến việc tham gia các chương trình giáo dục và / hoặc 

các hoạt động ngoại khóa của trường.

Những người sau đây được chỉ định để xử lý các câu hỏi liên quan đến các chính sách không phân biệt đối xử, 
các báo cáo về các vi phạm bị cáo buộc, các lo ngại về việc tuân thủ và / hoặc (các) thủ tục khiếu nại, v.v. 

Viên chức Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEO) &Viên chức Title IX: 
Keshara Cowans 

Luật sư Nhân viên II 
Văn phòng Dịch vụ Pháp lý 

(407) 317-3411

Điều phối viên ADA 
Viên chứcTuân thủ ADA 

Văn phòng Dịch vụ Pháp lý 
(407) 250-6248

Mục 504: 
Tajuana Lee-Wenze 

Giám đốc 
Quy trình / Tuân thủ ESE 

(407) 317-3279

http://www.schoolchoice.ocps.net
mailto:magnetoffice@ocps.net

