
 

 
 

 
Đơn đăng ký Chương trình Magnet của OCPS 

 
 
Vui lòng đọc thông tin sau trước khi điền đơn đăng ký chương trình magnet. 
 
Việc điền đơn đăng ký chương trình magnet không có nghĩa là tất cả những người nộp đơn sẽ được trao 
suất học chương trình magnet trong năm học 2022-2023. 
 
Phụ huynh của học sinh sắp vào lớp K-10 trong năm học tới có thể nộp đơn đăng ký chương trình 
magnet của OCPS. Học sinh phải cư trú tại Quận Cam, Florida và đủ điều kiện nộp đơn để bắt đầu 
quy trình đăng ký.  
 
Chỉ chấp nhận xét tuyển đối với đơn điện tử. Không chấp nhận đơn trùng lặp. 
 
Tất cả thông tin trong đơn phải đầy đủ và chính xác. Không xử lý đơn đăng ký chưa hoàn chỉnh. 
 
Quý vị phải nộp đơn đăng ký điện tử trước thời hạn nửa đêm ngày 15 tháng 2 năm 2022 thì mới được xét 
tuyển trong đợt bốc thăm đầu tiên. Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đăng ký của (các) 
chương trình magnet mà họ đăng ký. 
 
Mỗi học sinh chỉ được nộp một đơn đăng ký.  Quý vị có thể chọn một, hai hoặc ba nguyện vọng 
chương trình magnet.  Hãy nhớ chọn các nguyện vọng của quý vị theo thứ tự ưu tiên.  Nếu quý vị 
chỉ quan tâm đến một chương trình magnet thì chỉ đăng ký chương trình magnet đó. 
 
Nếu quý vị được trao một suất học từ đợt bốc thăm, thì đây sẽ là suất học duy nhất mà quý vị nhận 
được.  Nếu được trao một suất học nhưng đó không phải là nguyện vọng 1 của quý vị, thì quý vị có 
thể nộp đơn đăng ký lại trong đợt đăng ký cho danh sách chờ mùa hè vào tháng 5. 
 
Đối với những người nộp đơn cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện chưa đăng ký vào một 
trường OCPS, chẳng hạn như con quý vị hiện đang học tại một trường bán công, trường tư thục hoặc học 
tại nhà, vui lòng tải lên phiếu điểm của học sinh cho biết điểm tổng kết của hai năm trước đó là 2019-2020 
và 2020-2021. Quy trình đăng ký sẽ không tiếp tục nếu không tải lên các tài liệu này. Quý vị sẽ cần tải lên 
một tài liệu cho mỗi năm học bắt buộc trong quy trình đăng ký. Quý vị nên scan nhiều trang hoặc nhiều 
hình ảnh của một năm học và lưu vào một tài liệu. Xin lưu ý: chỉ có thể tải lên các tệp .pdf, .jpeg, .png hoặc 
.gif.   
 
 
Tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện và nộp đơn đúng thời hạn sẽ được xét tuyển cho những suất học 
còn trống. Nếu số lượng người nộp đơn đủ điều kiện đăng ký một chương trình magnet cụ thể nhiều hơn số 
lượng suất học có sẵn, thì quy trình lựa chọn bằng bốc thăm trên máy tính sẽ tạo cơ hội công bằng cho tất 
cả học sinh đủ điều kiện muốn ghi danh học một chương trình magnet. 



 
Sau khi đã gửi đơn điện tử để đăng ký chương trình magnet, quý vị sẽ nhận được một trang xác nhận liệt 
kê (các) chương trình magnet mà mình đã chọn. Trang xác nhận này hoàn toàn không ngụ ý rằng quy 
trình đăng ký đã hoàn tất và quý vị đủ điều kiện cho các chương trình magnet đã đăng ký. Tất cả các tài liệu 
bắt buộc phải được gửi tại thời điểm gửi đơn. Vui lòng in trang đó ra và giữ lại để tham khảo sau.  
 
Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác trên trang xác nhận, hãy liên hệ ngay với Dịch vụ Lựa 
chọn Trường học qua email tại magnetoffice@ocps.net. Vui lòng nêu tên học sinh và (các) 
chương trình magnet mà quý vị đăng ký trong email. 
 
Những học sinh đủ điều kiện nộp đơn muộn nhất vào hạn cuối là ngày 15 tháng 2 năm 2022 sẽ được thông 
báo về tình trạng của mình qua email gửi đến địa chỉ email của phụ huynh có trong đơn đăng ký. Email 
này được coi là thông báo chính thức về suất học magnet hoặc tình trạng được đưa vào nhóm chờ. Vui 
lòng truy cập trang web của Dịch vụ Lựa chọn Trường học để cập nhật thông tin về những ngày quan 
trọng này. Học sinh được trao suất học trong chương trình magnet phải đăng ký tại trường vào các ngày 
đăng ký được liệt kê trong email thông báo. 
 
Học sinh đủ điều kiện nhưng không được trao suất học trong đợt bốc thăm đầu tiên sẽ được xếp vào nhóm 
chờ. Đợt bốc thăm thứ hai sẽ được tổ chức nếu có sẵn các suất học magnet. 
 
Học sinh đủ điều kiện nhưng không được trao suất học trong đợt bốc thăm đầu tiên hoặc thứ hai sẽ nhận 
được mã số trong danh sách chờ cho chương trình magnet nguyện vọng 1 của mình qua địa chỉ email 
của phụ huynh có trong đơn đăng ký. Nếu có sẵn suất học magnet, phụ huynh/người giám hộ sẽ được 
thông báo qua email gửi đến địa chỉ email của phụ huynh có trong đơn đăng ký. 
 
Học khu không cung cấp phương tiện đưa đón cho chương trình magnet tiểu học cũng như magnet trung 
học phổ thông. Theo chính sách về phương tiện đưa đón của học khu, phương tiện đưa đón được cung 
cấp cho Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học Cơ sở tại các trường trung học cơ sở, nhưng không được 
cung cấp cho các chương trình magnet trung học cơ sở khác. Nếu một học sinh ghi danh vào một chương 
trình magnet tại trường đúng tuyến của mình, học sinh đó sẽ đủ điều kiện được đưa đón theo chính sách 
về phương tiện đưa đón của học khu.  

 
Người nộp đơn đăng ký vào Học viện Năng khiếu Orlando Vui lòng Đọc Thông tin Dưới đây: 
 
Học viện Năng khiếu Orlando chỉ dành cho những học sinh đủ điều kiện sắp vào lớp 2 đến lớp 8 trong năm 
học 2022-2023.  

Phụ huynh/Người giám hộ của Học sinh ĐANG học tại OCPS: 

Tại thời điểm nộp đơn, học sinh trước đó phải được xác định là đủ điều kiện để nhận các dịch vụ năng khiếu 
thì nguyện vọng vào Học viện Năng khiếu Orlando mới hợp lệ. Đơn đăng ký chương trình magnet sẽ bị 
hủy bỏ nếu học sinh nộp đơn không đủ điều kiện nhận các dịch vụ năng khiếu. 

• Nếu trước đó học sinh đã được OCPS xác định là đủ điều kiện nhận các dịch vụ năng khiếu, thì vui 
lòng điền đơn đăng ký. 

• Học sinh OCPS trước đó đã được đánh giá bên ngoài OCPS và có phụ huynh/người giám hộ muốn 
yêu cầu xem xét tài liệu, vui lòng liên hệ với trường OCPS của học sinh. Đánh giá này bao gồm 
đánh giá tư nhân, đánh giá ngoài quận và đánh giá ngoài tiểu bang.  

• Nếu con quý vị là học sinh OCPS trước đó chưa được xác định là đủ điều kiện nhận các dịch vụ 
năng khiếu và quý vị muốn đăng ký cho con vào Học viện Năng khiếu Orlando, vui lòng liên hệ với 
trường OCPS của học sinh.  
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Phụ huynh/Người giám hộ của Học sinh NGOÀI OCPS (học sinh trường bán công, trường tư thục 
hoặc học tại nhà): 

Tại thời điểm nộp đơn, học sinh trước đó phải được xác định là đủ điều kiện để nhận các dịch vụ năng khiếu 
thì nguyện vọng vào Học viện Năng khiếu Orlando mới hợp lệ. Đơn đăng ký chương trình magnet sẽ bị 
hủy bỏ nếu học sinh nộp đơn không đủ điều kiện nhận các dịch vụ năng khiếu. 

Phụ huynh/Người giám hộ của học sinh ngoài OCPS không đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ năng 
khiếu hoặc học sinh trước đó đã được đánh giá bên ngoài OCPS, vui lòng liên hệ với trường OCPS 
đúng tuyến của học sinh. 

• Học sinh ngoài OCPS trước đó đã được đánh giá bên ngoài OCPS và có phụ huynh/người giám hộ 
muốn yêu cầu xem xét tài liệu, vui lòng liên hệ với trường OCPS đúng tuyến của học sinh.  Đánh giá 
này bao gồm đánh giá tư nhân, đánh giá ngoài quận và đánh giá ngoài tiểu bang.    

• Học sinh ngoài OCPS không đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ năng khiếu, có phụ huynh/người giám 
hộ muốn đăng ký cho con vào Học viện Năng khiếu Orlando và muốn yêu cầu đánh giá năng khiếu, 
vui lòng liên hệ với trường OCPS đúng tuyến của học sinh. 

 

 
Begin Your Application  

 
  Bắt đầu Đăng ký 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bắt đầu Đơn đăng ký chương trình Magnet 
 
Vui lòng nhập quận mà quý vị cư trú:  
 
 
Chọn một trong những mục sau: 

  Tôi là cư dân của Quận Cam. Con tôi hiện đang ghi danh tại một trường trong Hệ thống trường 
Công lập Quận Cam và tôi có mã số học sinh của con. 

  Tôi là cư dân của Quận Cam và con tôi hiện là học sinh trường bán công, học sinh trường tư thục, 
học tại nhà hoặc sẽ vào mẫu giáo trong tháng 8 năm 2022.  
Đối với những người nộp đơn cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ngoài OCPS, tôi hiểu rằng 
tôi phải tải lên bản sao phiếu điểm tổng kết của hai năm trước đó. 

 

Tiếp theo, chọn một trong các mục sau: 

  Đơn đăng ký dành cho một chương trình magnet trung học phổ thông và con tôi sẽ vào lớp 9 hoặc 
lớp 10 trong tháng 8 năm 2022.  

  Đơn đăng ký dành cho một chương trình magnet trung học cơ sở và con tôi sẽ vào lớp 6, 7 hoặc 8 
trong tháng 8 năm 2022.  

  Đơn đăng ký dành cho một chương trình magnet tiểu học và con tôi sẽ vào lớp mẫu giáo đến lớp 5 
trong tháng 8 năm 2022. 

 

Cancel This Application Continue  
  Hủy Đơn đăng ký Này Tiếp tục 



 

 

Phụ huynh/Người giám hộ của Học sinh Đang học tại OCPS  
 
Quý vị sắp bắt đầu đơn đăng ký điện tử cho một học sinh để được xét tuyển học chương trình magnet tại 
Hệ thống Trường Công lập Quận Cam. Quý vị sẽ cần mã số học sinh OCPS gồm 10 chữ số của con quý 
vị để điền đơn đăng ký. Quý vị có thể tìm thấy mã số học sinh này trong phiếu điểm của học sinh hoặc gọi 
cho trường để hỏi.  
 
Mỗi học sinh chỉ được nộp một đơn đăng ký.  Quý vị có thể chọn một, hai hoặc ba nguyện vọng 
chương trình magnet.  Hãy nhớ chọn các nguyện vọng của quý vị theo thứ tự ưu tiên.  Nếu quý vị 
chỉ quan tâm đến một chương trình magnet thì chỉ đăng ký chương trình magnet đó. 
 
Nếu quý vị được trao một suất học từ đợt bốc thăm, thì đây sẽ là suất học duy nhất mà quý vị nhận 
được.  Nếu được trao một suất học nhưng đó không phải là nguyện vọng 1 của quý vị, thì quý vị có 
thể nộp đơn đăng ký lại trong đợt đăng ký cho danh sách chờ mùa hè vào tháng 5. 
 
Thông tin Đăng ký Quan trọng 

• Đăng ký một chương trình magnet không đảm bảo học sinh sẽ được trao một suất học. 
• Học sinh phải đáp ứng điều kiện đăng ký hoặc tiêu chí học tập cho (các) chương trình magnet đã chọn 

và có thể tham gia các khóa học magnet. 
• Học viện Năng khiếu Orlando chỉ dành cho những học sinh sắp vào lớp 2 đến lớp 8 trong năm học 

2022–2023. Tại thời điểm nộp đơn, học sinh OCPS trước đó phải được xác định là đủ điều kiện để nhận 
các dịch vụ năng khiếu thì nguyện vọng vào Học viện Năng khiếu Orlando mới hợp lệ. Đơn đăng ký 
chương trình magnet sẽ bị hủy bỏ nếu học sinh nộp đơn không đủ điều kiện nhận các dịch vụ 
năng khiếu. 

o Nếu trước đó học sinh đã được OCPS xác định là đủ điều kiện nhận các dịch vụ năng khiếu, 
thì lúc này vui lòng điền đơn đăng ký. 

o Học sinh OCPS trước đó đã được đánh giá bên ngoài OCPS và có phụ huynh/người giám hộ 
muốn yêu cầu xem xét tài liệu, vui lòng liên hệ với trường của học sinh. Đánh giá này bao 
gồm đánh giá tư nhân, đánh giá ngoài quận và đánh giá ngoài tiểu bang.  

o Nếu con quý vị là học sinh OCPS trước đó chưa được đánh giá và quý vị muốn đăng ký cho 
con vào Học viện Năng khiếu Orlando, vui lòng liên hệ với trường của học sinh.  

• Phụ huynh/Người giám hộ của học sinh đang học lớp 8 và lớp 9 tại OCPS không ghi danh vào 
OCPS cho năm học 2019-2020 và/hoặc 2020-2021, vui lòng scan và gửi phiếu điểm tổng kết 
qua email tới magnetoffice@ocps.net. Các tài liệu này phải được gửi tại thời điểm gửi đơn. Đơn 
đăng ký của quý vị sẽ không hoàn chỉnh nếu không có các phiếu điểm này. 

• Vui lòng thông báo cho Dịch vụ Lựa chọn Trường học nếu quý vị thay đổi địa chỉ nhà, địa chỉ email 
và/hoặc số điện thoại. 

• Suất học magnet được quyết định bằng quy trình lựa chọn qua bốc thăm trên máy tính. 
• Học khu không cung cấp phương tiện đưa đón cho chương trình magnet tiểu học cũng như magnet 

trung học phổ thông. Theo chính sách về phương tiện đưa đón của học khu, phương tiện đưa đón được 



cung cấp cho Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học Cơ sở tại các trường trung học cơ sở, nhưng 
không được cung cấp cho các chương trình magnet trung học cơ sở khác. Nếu một học sinh ghi danh 
vào một chương trình magnet tại trường đúng tuyến của mình, học sinh đó sẽ đủ điều kiện được đưa 
đón theo chính sách về phương tiện đưa đón của học khu.  

• Dịch vụ Lựa chọn Trường học có thể ưu tiên cho em trai/em gái đang học tiểu học của học sinh tiểu 
học đã được nhận và đang học tại một trường magnet hoặc chương trình magnet tiểu học và những 
học sinh sẽ trở lại cùng một trường magnet hoặc chương trình magnet trong năm đăng ký theo học. 
Đối với mục đích của ưu tiên này, em trai/em gái là em trai và em gái ruột, em trai và em gái khác cha 
khác mẹ, hoặc em trai và em gái cùng cha hoặc cùng mẹ sống tại cùng một địa chỉ nhà. Để đủ điều 
kiện áp dụng ưu tiên này, em trai/em gái phải đáp ứng mọi tiêu chí học tập hoặc tiêu chuẩn về điều kiện 
đăng ký của chương trình magnet mà quý vị đang nộp đơn đăng ký. Ngoài ra, người nộp đơn phải đáp 
ứng tất cả các yêu cầu của chương trình magnet.  

o Người nộp đơn đủ điều kiện sẽ được xét tuyển ưu tiên cho em trai/em gái nếu còn chỗ trống 
và ưu tiên cho em trai/em gái phải được ghi rõ trong đơn.  

•  Phụ huynh phải nộp đơn trước hạn cuối và cung cấp thông tin của em trai/em gái học tiểu học trong 
đơn để đơn đăng ký được xét tuyển ưu tiên cho em trai/em gái. 

 
Chấp thuận của Phụ huynh 

Căn cứ vào Mục 92.525, Quy chế Florida, theo các hình phạt cho tội khai man, đơn đăng ký phải được 
phụ huynh/người giám hộ hợp pháp xác minh rằng thông tin nêu trong đơn là đúng sự thật và họ là phụ 
huynh/người giám hộ hợp pháp được ủy quyền nộp đơn.   
 
Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp, bằng cách nhấp vào tiếp tục, tôi hiểu và đồng ý với chấp 
thuận của phụ huynh và muốn tiếp tục điền đơn đăng ký chương trình magnet. 
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Thông tin về Học sinh OCPS 

Vui lòng điền thông tin về học sinh OCPS sau đây. Lưu ý: Tên của học sinh phải khớp chính xác với tên 
trong phiếu điểm OCPS của học sinh. 
 
Mã số học sinh OCPS:  
 
Họ Hợp pháp:      Tên:    Tên đệm:  
 
Ngày Sinh:        (Tháng/Ngày/Năm) 
    Vui lòng sử dụng định dạng MM/DD/YYYY. Ví dụ: 01/08/2009 
 
Lớp Hiện tại:        Lớp mà học sinh đang học tại thời điểm nộp đơn này. Ví dụ: nếu học sinh đang học lớp 8 
tại thời điểm nộp đơn này, thì lớp hiện tại của con quý vị là 8. 
 
Lớp Năm Tới:              Lớp mà học sinh sẽ học vào năm tới. Ví dụ: nếu lớp hiện tại của con quý vị là 
8, thì lớp năm tới của con quý vị là 9. 
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Thông tin về Phụ huynh/Người giám hộ  
 
Họ của Phụ huynh/Người giám hộ:  Tên:   
 
Email của Phụ huynh/Người giám hộ:  
 
Xác nhận Email:  
 
Số Điện thoại Ban ngày:  Máy nhánh  
 
Số Điện thoại Buổi tối:  Máy nhánh  
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Phụ huynh/Người giám hộ của Học sinh Ngoài OCPS  
 
Quý vị sắp bắt đầu đơn đăng ký điện tử cho một học sinh để được xét tuyển học chương trình magnet tại 
Hệ thống Trường Công lập Quận Cam  
 
Bằng cách điền đơn này, quý vị cho biết rằng con quý vị hiện KHÔNG ghi danh vào một Trường OCPS, 
chẳng hạn như con quý vị hiện đang học tại một trường bán công, trường tư thục, học tại nhà hoặc sẽ vào 
mẫu giáo trong tháng 8 năm 2022.  
 
Mỗi học sinh chỉ được nộp một đơn đăng ký.  Quý vị có thể chọn một, hai hoặc ba nguyện vọng 
chương trình magnet.  Hãy nhớ chọn các nguyện vọng của quý vị theo thứ tự ưu tiên.  Nếu quý vị 
chỉ quan tâm đến một chương trình magnet thì chỉ đăng ký chương trình magnet đó. 
 
Nếu quý vị được trao một suất học từ đợt bốc thăm, thì đây sẽ là suất học duy nhất mà quý vị nhận 
được.  Nếu được trao một suất học nhưng đó không phải là nguyện vọng 1 của quý vị, thì quý vị có 
thể nộp đơn đăng ký lại trong đợt đăng ký cho danh sách chờ mùa hè vào tháng 5. 
 
Thông tin Đăng ký Quan trọng 

• Đăng ký một chương trình magnet không đảm bảo học sinh sẽ được trao một suất học. 
• Học sinh phải đáp ứng điều kiện đăng ký hoặc tiêu chí học tập cho chương trình magnet đã chọn và có 

thể tham gia các khóa học magnet. 
• Học viện Năng khiếu Orlando chỉ dành cho những học sinh sắp vào lớp 2 đến lớp 8 trong năm học 

2022-2023. Tại thời điểm nộp đơn, học sinh trước đó phải được xác định là đủ điều kiện để nhận các 
dịch vụ năng khiếu thì nguyện vọng vào Học viện Năng khiếu Orlando mới hợp lệ. Đơn đăng ký 
chương trình magnet sẽ bị hủy bỏ nếu học sinh nộp đơn không đủ điều kiện nhận các dịch vụ 
năng khiếu. 

o Học sinh ngoài OCPS trước đó đã được đánh giá bên ngoài OCPS và có phụ huynh/người 
giám hộ muốn yêu cầu xem xét tài liệu, vui lòng liên hệ với trường OCPS đúng tuyến của học 
sinh.  Đánh giá này bao gồm đánh giá tư nhân, đánh giá ngoài quận và đánh giá ngoài tiểu 
bang.    

o Phụ huynh/người giám hộ của học sinh ngoài OCPS không đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ 
năng khiếu nhưng muốn đăng ký vào Học viện Năng khiếu Orlando và muốn yêu cầu đánh 
giá năng khiếu, vui lòng liên hệ với trường OCPS đúng tuyến của học sinh. 

• Suất học magnet được quyết định bằng quy trình lựa chọn qua bốc thăm trên máy tính. 
• Học khu không cung cấp phương tiện đưa đón cho chương trình magnet tiểu học cũng như magnet 

trung học phổ thông. Theo chính sách về phương tiện đưa đón của học khu, phương tiện đưa đón được 
cung cấp cho Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học Cơ sở tại các trường trung học cơ sở, nhưng 
không được cung cấp cho các chương trình magnet trung học cơ sở khác. Nếu một học sinh ghi danh 
vào một chương trình magnet tại trường đúng tuyến của mình, học sinh đó sẽ đủ điều kiện được đưa 
đón theo chính sách về phương tiện đưa đón của học khu.  



• Dịch vụ Lựa chọn Trường học có thể ưu tiên cho em trai/em gái đang học tiểu học của học sinh tiểu 
học đã được nhận và đang học tại một trường magnet hoặc chương trình magnet tiểu học và những 
học sinh sẽ trở lại cùng một trường magnet hoặc chương trình magnet trong năm đăng ký theo học. 
Đối với mục đích của ưu tiên này, em trai/em gái là em trai và em gái ruột, em trai và em gái khác cha 
khác mẹ, hoặc em trai và em gái cùng cha hoặc cùng mẹ sống tại cùng một địa chỉ nhà. Để đủ điều 
kiện áp dụng ưu tiên này, em trai/em gái phải đáp ứng mọi tiêu chí học tập hoặc tiêu chuẩn về điều kiện 
đăng ký của chương trình magnet mà quý vị đang nộp đơn đăng ký. Ngoài ra, người nộp đơn phải đáp 
ứng tất cả các yêu cầu của chương trình magnet.  

o Người nộp đơn đủ điều kiện sẽ được xét tuyển ưu tiên cho em trai/em gái nếu còn chỗ trống 
và ưu tiên cho em trai/em gái phải được ghi rõ trong đơn.  

• Phụ huynh phải nộp đơn trước hạn cuối và cung cấp thông tin của em trai/em gái học tiểu học trong 
đơn để đơn đăng ký được xét tuyển ưu tiên cho em trai/em gái.  

• Vui lòng thông báo cho Dịch vụ Lựa chọn Trường học nếu quý vị thay đổi địa chỉ nhà, địa chỉ email 
và/hoặc số điện thoại.  

 
Tài liệu Bắt buộc Cần thiết cho Người nộp đơn Đăng ký chương trình magnet Trung học Cơ sở và 
Trung học Phổ thông: 
 

• Bản scan phiếu điểm tổng kết năm 2019-2020. 
• Bản scan phiếu điểm tổng kết năm 2020-2021. 

Các tài liệu này phải được tải lên trên màn hình tiếp theo. Quý vị sẽ phải ngừng điền đơn đăng ký nếu 
không tải lên các tài liệu đó. Quý vị sẽ cần tải lên một tài liệu cho mỗi năm học bắt buộc. Quý vị nên scan 
nhiều trang hoặc nhiều hình ảnh của một năm học và lưu vào một tài liệu.  

Xin Lưu ý: chỉ có thể tải lên các tệp .pdf, .jpeg, .png hoặc .gif.   

 
 
Chấp thuận của Phụ huynh 

 Căn cứ vào Mục 92.525, Quy chế Florida, theo các hình phạt cho tội khai man, đơn đăng ký phải 
được phụ huynh/người giám hộ hợp pháp xác minh rằng thông tin nêu trong đơn là đúng sự thật và họ là 
phụ huynh/người giám hộ hợp pháp được ủy quyền nộp đơn.  
 
Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp, bằng cách nhấp vào tiếp tục, tôi hiểu và đồng ý với chấp 
thuận của phụ huynh và muốn tiếp tục điền đơn đăng ký chương trình magnet.    
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Thông tin về Học sinh Ngoài OCPS 

Vui lòng điền thông tin về học sinh ngoài OCPS sau đây.  
 
Họ Hợp pháp:      Tên:    Tên đệm:  
 
Ngày Sinh:        (Tháng/Ngày/Năm) 
    Vui lòng sử dụng định dạng MM/D/YYYY. Ví dụ: 01/08/2009 
 
Lớp Hiện tại:        Lớp mà học sinh đang học tại thời điểm nộp đơn này.  
Ví dụ: nếu học sinh đang học lớp 8 tại thời điểm nộp đơn này, thì lớp hiện tại của con quý vị là 8. 
 
Lớp Năm Tới:              Lớp mà học sinh sẽ học vào năm tới.  
Ví dụ: nếu lớp hiện tại của con quý vị là 8, thì lớp năm tới của con quý vị là 9 
 
Nếu con quý vị hiện không theo học tại một trường OCPS, chẳng hạn như con của quý vị hiện đang học 
tại một trường bán công, trường tư thục hoặc học tại nhà, vui lòng điền tên của trường đó vào đây. 
 
Trường Ngoài OCPS:   
 

Thông tin Bắt buộc Cần thiết nếu Đăng ký chương trình Magnet Trung học Cơ sở hoặc Trung học 
Phổ thông   

Bản sao phiếu điểm tổng kết và/hoặc học bạ tổng kết của hai năm trước đó là 2019-2020 và 2020–2021, 
phải được scan và tải lên trang này tại thời điểm gửi đơn. Quý vị sẽ cần tải lên một tài liệu cho mỗi năm học 
bắt buộc. Quý vị nên scan nhiều trang hoặc nhiều hình ảnh của một năm học và lưu vào một tài liệu. 

LƯU Ý: Chỉ có thể tải lên các tệp .pdf, .jpeg, .jpg, .png hoặc .gif. Sau khi duyệt tìm tệp, quý vị phải 
nhấp vào nút Tải lên cho mỗi năm để tiếp tục quy trình đăng ký. 
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Tải lên Bảng điểm hoặc Học bạ Năm 1 

Tải lên Bảng điểm hoặc Học bạ Năm 2 

Duyệt tìm… 

Duyệt tìm… 
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Địa chỉ  
 
Vui lòng nhập địa chỉ cư trú của quý vị. Hãy nhớ không nhập loại đường và/hoặc hướng đường vào hộp 
văn bản tên đường. 

 
 
Địa chỉ Cư trú (Thực tế): 
 

Số nhà:     Tên Đường:    Loại Đường:     
 
Hướng:     Khu căn hộ/Số căn hộ/tên căn hộ:     
 
Thành phố:    Tiểu bang:  Mã Zip:     
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Thông tin Bổ sung 
 
Vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây về con là học sinh ngoài OCPS của quý vị. 
 
Giới tính: 
  Nam   Nữ         Tôi không muốn trả lời 
 

Chủng tộc: 
  Người Gốc Tây Ban Nha hoặc La-tinh 
  Không phải Gốc Tây Ban Nha hoặc La-tinh 
  Tôi không muốn trả lời 
 

Sắc tộc (đánh dấu tất cả các câu phù hợp) 
  Người Mỹ Da đỏ hoặc Alaska Bản xứ 
  Người Châu Á 
  Người Mỹ Da đen hoặc người Mỹ gốc Phi 
  Đa sắc tộc 
  Người Hawaii Bản xứ hoặc Cư dân trên đảo Thái Bình Dương Khác 
  Người Da trắng 
  Tôi không muốn trả lời 
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Thông tin về Phụ huynh hoặc Người giám hộ  
 
Họ của Phụ huynh/Người giám hộ:    Tên:  
 
Email của Phụ huynh/Người giám hộ:   
 
Xác nhận Email:  
 
Email OCPS có thể bị chuyển hướng nhầm đến thư mục spam hoặc thư rác của quý vị, vì vậy hãy nhớ 
kiểm tra các thư mục đó.  
 
Số Điện thoại Ban ngày:     Máy nhánh:  
 
Số Điện thoại Buổi tối:      Máy nhánh:  
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Magnet Trung học Phổ thông 
 
Mỗi học sinh chỉ được nộp một đơn đăng ký.  Quý vị có thể chọn một, hai hoặc ba nguyện vọng 
chương trình magnet.  Hãy nhớ chọn các nguyện vọng của quý vị theo thứ tự ưu tiên.  Nếu quý vị 
chỉ quan tâm đến một chương trình magnet thì chỉ đăng ký chương trình magnet đó. 
 
Nếu quý vị được trao một suất học từ đợt bốc thăm, thì đây sẽ là suất học duy nhất mà quý vị nhận 
được.  Nếu được trao một suất học nhưng đó không phải là nguyện vọng 1 của quý vị, thì quý vị có 
thể nộp đơn đăng ký lại trong đợt đăng ký cho danh sách chờ mùa hè vào tháng 5. 
 
Xin lưu ý: Do yêu cầu thẩm định, chương trình magnet Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn tại Trường Trung 
học Phổ thông Dr. Phillips và chương trình magnet Nghệ thuật Biểu diễn tại Trường Trung học Phổ thông 
University chỉ có sẵn dưới dạng lựa chọn nguyện vọng 1. Quý vị không thể chọn và thẩm định cho cả hai 
chương trình magnet. Quý vị có thể chọn chương trình magnet nguyện vọng 2 và/hoặc 3. 
 

Magnet Trung học Phổ thông 1 2 3 
3DE theo Thành tích Năm thứ 3 – Trường Trung học Phổ 
thông Oak Ridge 

   

Học viện Nghệ thuật Nấu ăn – Trường Trung học Phổ thông 
Wekiva 

   

Ứng dụng Kỹ thuật Tiên tiến – Trường Trung học Phổ thông 
Apopka 

   

AgriScience – Trường Trung học Phổ thông Wekiva    

Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ – Trường Trung học Phổ 
thông Oak Ridge 

   

Chương trình Cambridge – Trường Trung học Phổ thông 
Colonial 

   

Trung tâm dành cho các Nhà giáo dục Tương lai – Trường 
Trung học Phổ thông Edgewater 

   

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế – Trường Trung học Phổ 
thông Dr. Phillips 

   

Tư pháp Hình sự – Trường Trung học Phổ thông Boone    

Truyền thông Kỹ thuật số và Trò chơi – Trường Trung học 
Phổ thông Oak Ridge 

   

Sản xuất và Quản lý Giải trí – Trường Trung học Phổ thông 
Evans 

   



Kỹ thuật EST – Trường Trung học Phổ thông Edgewater    

Công nghệ EST – Trường Trung học Phổ thông Edgewater    

Tài chính – Trường Trung học Phổ thông Boone    

Học viện Người ứng cứu Đầu tiên – Trường Trung học Phổ 
thông East River 

   

Quản lý Khách sạn – Trường Trung học Phổ thông Oak 
Ridge 

   

Công nghệ Thông tin (NAF) – Trường Trung học Phổ thông 
Colonial 

   

Chương trình Tú tài Quốc tế  
(Xem các trường IB đúng tuyến) 

   

Quang tử học Laser – Trường Trung học Phổ thông Wekiva    

Luật – Trường Trung học Phổ thông Boone    

Y tế – Trường Trung học Phổ thông Jones    

Nghề Y – Trường Trung học Phổ thông Apopka    

Nghệ thuật Biểu diễn – Trường Trung học Phổ thông 
University 

   

Khoa học Động vật và Dịch vụ Thú y – Trường Trung học 
Phổ thông Colonial 

   

Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn – Trường Trung học Phổ 
thông Dr. Phillips 
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Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn - Trường Trung học Phổ thông Dr. 
Phillips 
 
Chương trình magnet Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn của Trường Trung học Phổ thông Dr. Phillips được 
chia thành nhiều nhóm khác nhau. Các suất học trong chương trình magnet Nghệ thuật Thị giác và Biểu 
diễn phụ thuộc vào kết quả thẩm định thành công cho một hoặc nhiều nhóm trong số đó. Quý vị phải chọn 
ít nhất một trong các nhóm để thẩm định. Tuy nhiên, quý vị có thể thẩm định ở bao nhiêu lĩnh vực tùy ý. 
Quý vị có thể xem thêm thông tin về các buổi thẩm định trên trang của chương trình magnet Nghệ thuật 
Thị giác và Biểu diễn thuộc trang web của Trường Trung học Phổ thông Dr. Phillips, dphs.ocps.net.  

Xin lưu ý: Chương trình magnet Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn chỉ có sẵn dưới dạng lựa chọn nguyện 
vọng 1. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn chương trình magnet nguyện vọng 2 và/hoặc 3 ngoài nguyện vọng 
chương trình magnet Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn. 

Vào tháng 2, nhân viên tại Trường Dr. Phillips sẽ liên hệ với quý vị qua địa chỉ email phụ huynh/người 
giám hộ của quý vị để lên lịch cho (các) buổi thẩm định của học sinh. Mọi thông tin liên quan đến buổi 
thẩm định sẽ được gửi đến địa chỉ email của phụ huynh/người giám hộ. 

 

 Nghệ thuật 

 Ban nhạc 

 Đội đồng ca 

 Khiêu vũ 

 Dàn nhạc 

 Truyền hình 

 Nghệ thuật Sân 
khấu 
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Nghệ thuật Biểu diễn – Trường Trung học Phổ thông University  
 

Chương trình magnet Nghệ thuật Biểu diễn của Trường Trung học Phổ thông University được chia thành 
nhiều nhóm khác nhau. Các suất học trong chương trình magnet Nghệ thuật Biểu diễn phụ thuộc vào kết 
quả thẩm định thành công cho một hoặc nhiều nhóm trong số đó. Quý vị phải chọn ít nhất một trong các 
nhóm để thẩm định. Tuy nhiên, quý vị có thể thẩm định ở bao nhiêu lĩnh vực tùy ý. Quý vị có thể xem 
thêm thông tin về các buổi thẩm định trên trang của Chương trình magnet Nghệ thuật Biểu diễn thuộc 
trang web của Trường Trung học Phổ thông University, uhs.ocps.net.  

Xin lưu ý: Chương trình magnet Nghệ thuật Biểu diễn chỉ có sẵn dưới dạng lựa chọn nguyện vọng 1. Tuy 
nhiên, quý vị có thể chọn chương trình magnet nguyện vọng 2 và/hoặc 3 ngoài nguyện vọng chương trình 
magnet Nghệ thuật Biểu diễn. 

Vào tháng 2, nhân viên tại Trường Trung học Phổ thông University sẽ liên hệ với quý vị qua địa chỉ email 
phụ huynh/người giám hộ của quý vị để lên lịch cho (các) buổi thẩm định của học sinh. Mọi thông tin liên 
quan đến buổi thẩm định sẽ được gửi đến địa chỉ email của phụ huynh/người giám hộ. 

 

 Khiêu vũ 

 Nhạc cụ 

 Sân khấu 

 Thanh nhạc 
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Khu vực Bốc thăm Magnet IB Trung học Phổ thông  
 
 

Magnet IB  
Trung học Phổ 

thông 
Học sinh Đúng tuyến của các Trường 

Cypress Creek Bridgewater, Freedom, Horizon West, Hunter's Creek, Innovation Park, Lake Nona, 
Meadow Woods, South Creek, Southwest, Walker, Westridge, Water Spring 

Evans Apopka, Audubon Park*, College Park, Lakeview, Lockhart, Maitland*, 
Meadowbrook, Ocoee, Piedmont Lakes, Robinswood, Wolf Lake 

Jones Blankner, Carver, Chain Of Lakes, Conway, Gotha, Memorial, OCPS Academic 
Centre for Excellence, Pershing, SunRidge 

University Avalon, Corner Lake, Discovery, Lake Como, Legacy, Liberty, Odyssey, Roberto 
Clemente, Timber Springs, Union Park**, Wedgefield 

 
*Chỉ những học sinh đúng tuyến của Trường Trung học Phổ thông Edgewater.  
**Chỉ những học sinh đúng tuyến của Trường Trung học Phổ thông University. 
 

Return to High School Program Choice Page  
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Magnet Trung học Cơ sở 
 
Mỗi học sinh chỉ được nộp một đơn đăng ký.  Quý vị có thể chọn một, hai hoặc ba nguyện vọng 
chương trình magnet.  Hãy nhớ chọn các nguyện vọng của quý vị theo thứ tự ưu tiên.  Nếu quý vị 
chỉ quan tâm đến một chương trình magnet thì chỉ đăng ký chương trình magnet đó. 
 
Nếu quý vị được trao một suất học từ đợt bốc thăm, thì đây sẽ là suất học duy nhất mà quý vị nhận 
được.  Nếu được trao một suất học nhưng đó không phải là nguyện vọng 1 của quý vị, thì quý vị có 
thể nộp đơn đăng ký lại trong đợt đăng ký cho danh sách chờ mùa hè vào tháng 5. 
 

Magnet Trung học Cơ sở 1 2 3 
Lựa chọn 6-8 – Arbor Ridge    

Học viện Nghệ thuật – Trường Trung học Cơ sở Howard    

Học viện Trung học Cơ sở Cambridge - Trường Trung học Cơ sở Liberty    

Trung tâm vì sự Tiến bộ của Khoa học và Kỹ thuật - Trường Trung học Cơ sở 
Lockhart  

   

Song Ngữ Hai Chiều – Trường Trung học Cơ sở Hunter’s Creek    

Học viện Năng khiếu Orlando 
*chỉ dành cho lớp 2 đến lớp 8. Lưu ý: Đơn đăng ký sẽ bị hủy bỏ nếu học sinh nộp 
đơn không đủ điều kiện nhận các dịch vụ năng khiếu. 

   

Chương trình Trung học Cơ sở IB 
(Xem các trường IB đúng tuyến) 

   

Học viện Ngôn ngữ Thế giới - Tiếng Pháp - Trường Trung học Cơ sở Lakeview    

Học viện Ngôn ngữ Thế giới - Tiếng Tây Ban Nha - Trường Trung học Cơ sở 
Lakeview 

   

Học viện Ngôn ngữ Thế giới – Bồi dưỡng Song ngữ Hai Chiều - Trường Trung 
học Cơ sở Lakeview 

   

Học viện Trung học Cơ sở – Windy Ridge 
*Lưu ý rằng người nộp đơn hiện phải ghi danh vào hoặc học đúng tuyến tại 
Trường Tiểu học Windy Ridge. 
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Khu vực Bốc thăm Magnet Chương trình Trung học Cơ sở IB (IB MYP 
Magnet) 
 
 

Magnet IB MYP  
Trung học Cơ sở Học sinh Đúng tuyến của các Trường 

Carver IB MYP Bridgewater, Carver, Chain of Lakes, Freedom, Gotha, Horizon West, 
Southwest, Westridge, Water Spring 

College Park IB MYP Audubon Park, Blankner, College Park, Lockhart, Maitland, Meadowbrook 

Memorial IB MYP Conway, Hunters Creek, Meadow Woods, Memorial, OCPS Academic Center 
for Excellence, Pershing, South Creek, SunRidge, Walker 

Roberto Clemente IB 
MYP 

Avalon, Corner Lakes, Discovery, Innovation, Lake Como, Lake Nona, 
Legacy, Liberty, Odyssey, Roberto Clemente, Timber Springs, Union Park, 

Wedgefield 

Robinswood IB MYP Apopka, Lakeview, Ocoee, Piedmont Lakes, Robinswood, Wolf Lake 
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Magnet Tiểu học  
 
Mỗi học sinh chỉ được nộp một đơn đăng ký.  Quý vị có thể chọn một, hai hoặc ba nguyện vọng 
chương trình magnet.  Hãy nhớ chọn các nguyện vọng của quý vị theo thứ tự ưu tiên.  Nếu quý vị 
chỉ quan tâm đến một chương trình magnet thì chỉ đăng ký chương trình magnet đó. 
 
Nếu quý vị được trao một suất học từ đợt bốc thăm, thì đây sẽ là suất học duy nhất mà quý vị nhận 
được.  Nếu được trao một suất học nhưng đó không phải là nguyện vọng 1 của quý vị, thì quý vị có 
thể nộp đơn đăng ký lại trong đợt đăng ký cho danh sách chờ mùa hè vào tháng 5. 
 

Magnet Tiểu học 1 2 3 
Hàng không và Vũ trụ – Trường Tiểu học Sally Ride    

Học viện Năng khiếu Orlando 
*chỉ dành cho lớp 2 đến lớp 8. Lưu ý: Đơn đăng ký sẽ bị hủy bỏ nếu học sinh nộp 
đơn không đủ điều kiện nhận các dịch vụ năng khiếu. 

   

Song Ngữ Hai Chiều – Học sinh chủ yếu nói tiếng Anh – Trường Tiểu học 
Hunter’s Creek  

   

Song Ngữ Hai Chiều – Học sinh chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha – Trường Tiểu 
học Hunter’s Creek 

   

Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn – Trường Tiểu học Maxey    

Học viện Ngoại Ngữ - Tiếng Pháp – Trường Tiểu học Hillcrest    

Học viện Ngoại ngữ - Tiếng Tây Ban Nha – Trường Tiểu học Hillcrest    

STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) - Trường Tiểu học Trung 
tâm Orange 

   

Song Ngữ Hai Chiều – Học sinh chủ yếu nói tiếng Anh – Trường Tiểu học 
Tildenville 

   

Song Ngữ Hai Chiều – Học sinh chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha – Trường Tiểu 
học Tildenville 

   

Học viện Hướng nghiệp STEAM – Trường Tiểu học Bay Meadows    

Học viện Chương trình giảng dạy Nâng cao – Trường Tiểu học Hungerford    

Song Ngữ Hai Chiều – Học sinh chủ yếu nói tiếng Anh – Trường Tiểu học Union 
Park 

   

Song Ngữ Hai Chiều – Học sinh chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha – Trường Tiểu 
học Union Park 

   

 



 
Học sinh có anh/chị nào quay lại chương trình magnet này vào năm tới không?  Có không  
Nếu có,   

Mã số học sinh 
OCPS của 

anh/chị:   
    

Họ của anh/chị:       
Tên của anh/chị:       

Quan hệ:   
 

Magnet:   
 

Lớp Hiện tại:   
 

 

     
 

  
Gửi Đơn đăng ký Này Hủy Đơn đăng ký Này 



 
 
 
 
 
 

 

 

Trang Xác nhận Magnet 
 
Ngày:   Thời gian:    Số Xác nhận: 
 
Tên Học sinh:       
Mã số Học sinh: 
 
Địa chỉ email của Phụ huynh:  
 
Xin lưu ý: Email OCPS có thể bị chuyển hướng nhầm đến thư mục spam hoặc thư rác của quý vị, vì vậy 
hãy nhớ kiểm tra các thư mục đó.  
 
Quý vị đã chọn: 
Nguyện vọng 1: 
Nguyện vọng 2: 
Nguyện vọng 3: 
 
Đơn đăng ký chương trình magnet của quý vị đã được gửi.  
 
Vui lòng xem xét cẩn thận (các) lựa chọn của quý vị. Quý vị không được phép được thay đổi nội 
dung đơn đăng ký chương trình magnet của mình. Nếu có bất kỳ thông tin nào quý vị đã nhập 
không chính xác, vui lòng liên hệ ngay với magnetoffice@ocps.net để hủy bỏ đơn đăng ký và đăng 
ký lại trước ngày 15 tháng 2 và nhập thông tin chính xác.  

Phụ huynh/người giám hộ của những học sinh đang học lớp 8 và lớp 9 tại OCPS không ghi danh vào 
OCPS cho năm học 2019-2020 và/hoặc 2020-2021, vui lòng scan và gửi phiếu điểm tổng kết qua email 
tới magnetoffice@ocps.net. Các tài liệu này phải được gửi tại thời điểm gửi đơn. Đơn đăng ký của quý vị sẽ 
không hoàn chỉnh nếu không có các phiếu điểm này. 
 
Sau đợt bốc thăm đầu tiên, phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo qua email gửi đến địa chỉ email 
của phụ huynh/người giám hộ có trong đơn đăng ký. Email này được coi là thông báo chính thức của 
chương trình magnet về suất học magnet hoặc tình trạng được đưa vào nhóm chờ. Học sinh được trao 
suất học trong chương trình magnet phải đăng ký tại trường magnet trong thời gian đăng ký chương trình 
magnet được liệt kê trong email thông báo.  
 
Nếu quý vị được trao một suất học từ đợt bốc thăm, thì đây sẽ là suất học duy nhất mà quý vị nhận 
được.  Nếu được trao một suất học nhưng đó không phải là nguyện vọng 1 của quý vị, thì quý vị có 
thể nộp đơn đăng ký lại trong đợt đăng ký cho danh sách chờ mùa hè vào tháng 5. 
 
Nếu quý vị không nhận được email muộn nhất vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, vui lòng gửi email tới 
magnetoffice@ocps.net và nêu tên học sinh, mã số học sinh và (các) chương trình magnet mà quý vị đã 
đăng ký.  

mailto:magnetoffice@ocps.net


 
Email OCPS có thể bị chuyển hướng nhầm đến thư mục spam hoặc thư rác của quý vị, vì vậy hãy nhớ 
kiểm tra các thư mục đó.  

 
Vui lòng in trang này ra và giữ lại để tham khảo sau. 

 

 

 

In/Chuyển vào 
Email 

Thoát 


