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Mẫu Ðơn Có Sẵn 

 
  
          Thứ Ba, 01 tháng 11, 2022 

Mẫu đơn sẽ có sẵn tại http://bit.ly/rmspibapp. Đối với quy trình nộp đơn 2022-2023, mọi thứ phải 
được hoàn tất trực tuyến. Nếu có câu hỏi, vui lòng gửi email tới robinsonpib@usd259.net 
 
 

 

Buổi Trình Bày về Cơ Hội và 
Lựa Chọn  

Thứ Năm, 19 tháng 01, 2023 

Century II – Exhibition Hall 
5:30-7:30 tối 

 
Cuộc Họp Thông Tin 
Hội trường trường Robinson và Trực tuyến 
(Virtual) 6:00-7:00 tối 

Trực Tuyến: Thứ Năm, ngày 12 tháng 
1, 2023, Link: http://bit.ly/rmspibapp                              

 Trực tiếp: Thứ Ba, 24 tháng 1, 2023 
 

Kiểm Tra 
 

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023 từ 9:00-11:30 sáng    
hoặc Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023 từ 1:00-3:30 chiều 
hoặc Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2023 từ 9:00-11:30 sáng 
hoặc Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2023 từ 1:00-3:30 chiều    

 
Tất cả các thí sinh Pre-IB bắt buộc phải tham gia buổi kiểm tra tại Trường Robinson Middle.  Ðể 
chúng tôi chuẩn bị tốt hơn, chúng tôi đề nghị rằng học sinh phải đăng ký trước trên mạng tại 
http://bit.ly/rmspibapp. Việc đăng ký cho mỗi ngày kiểm tra sẽ kết thúc lúc 3:00 chiều vào ngày trước 
buổi kiểm tra. Sẽ có sẵn một số lượng hạn chế các giờ kiểm tra dành cho những thí sinh chưa đăng 
ký. Điều này sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh tốt hơn số chỗ để thực hiện giãn cách xã hội. Hãy đến sớm 
20 phút. Nếu đến muộn, các em sẽ không được phép vào thi. Không có ngày kiểm tra bù. Chúng tôi 
sẽ đăng thêm thông tin về việc kiểm tra khi ngày kiểm tra đến gần. 
 
Hạn Chót Nộp Ðơn Thứ Hai, 6 Tháng 2, 2023 
  
Thư Thông báo sẽ được Gởi Thứ Sáu, 10 Tháng 3, 2023 
 
Trước ngày 13 tháng 3, 2023, nhà trường sẽ gởi thư tới tất cả các thí sinh lớp 6 để thông báo các em về việc 
có được nhận hay không. Số chỗ trống cho lớp 7 và 8 sẽ không được xác định cho tới cuối niên học; vì thế, 
những học sinh này có thể không được thông báo cho tới khi niên học kết thúc. 
 
* Chương trình Dự bị Tú tài Quốc tế không liên kết với Tổ chức Tú tài Quốc tế. 
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DANH SÁCH CÁC VIỆC CẦN LÀM 

 
 

 
 
     
 
 

Hạn cuối nộp đơn cho Trường THCS Robinson là Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023.  Trách nhiệm của 
học sinh, với tư cách là thí sinh dự thi chương trình Pre-IB là kiểm tra với các giáo viên của mình và 
văn phòng nhà trường để đảm bảo rằng tất cả những thông tin yêu cầu đã được nộp.   Một bộ hồ sơ 
không đầy đủ sẽ dẫn đến kết quả học sinh không hội đủ điều kiện cho cuộc tuyển chọn vào chương 
trình Pre-IB. Nếu học sinh muốn biết tình trạng đơn nộp của mình, vui lòng email đến 
robinsonpib@usd259.net. 
 
Yêu cầu: 
___ Form 1: Mẫu đơn (được hoàn thành trực tuyến tại http://bit.ly/rmspibapp bởi phụ huynh) 

___ Form 2: Thỏa Thuận Chươ Eng Trình Pre-IB (được hoàn tất bởi thí sinh và phụ huynh) 
___ Form 3: Học Sinh Đánh Giá (được hoàn tất và nộp bởi thí sinh) 

___ Form 3: Giáo Viên Đánh Giá #1: (giáo viên toán và/hoặc ngữ văn hiện tại (được hoàn tất và 
được nộp bởi giáo viên) 

___ Form 3: Giáo Viên Đánh Giá #2: một giáo viên môn cốt lõi (không phải là giáo viên môn đặc 
biệt / khám phá-exploratory) (được hoàn tất và được nộp bởi giáo viên) 

___  
 

Kiểm tra: Tất cả các thí sinh Pre-IB phải tham gia vào buổi kiểm tra tại Trường THCS 
Robinson. Để chúng tôi chuẩn bị tốt hơn, thí sinh PHẢI đăng ký trực tuyến trước tại 
http://bit.ly/rmspibapp. Việc đăng ký cho mỗi ngày kiểm tra sẽ kết thúc lúc 3:00 
chiều vào ngày trước buổi kiểm tra. Sẽ có sẵn một số lượng hạn chế các giờ kiểm 
tra dành cho những thí sinh chưa đăng ký. Điều này sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh tốt 
hơn số chỗ để thực hiện giãn cách xã hội. Hãy đến sớm 20 phút. Nếu đến muộn, 
các em sẽ không được phép vào thi. Không có ngày kiểm tra bù. Chúng tôi sẽ đăng 
thêm thông tin về việc kiểm tra khi ngày kiểm tra đến gần. Vui lòng đậu xe ở bãi đậu 
xe phía nam hoặc trên đường Bleckley, đi vào bằng lối vào chính (cửa số 1). 

      Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023 từ 9:00-11:30 sáng    
      Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023 từ 1:00-3:30 chiều 
      Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2023 từ 9:00-11:30 sáng 
      Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2023 từ 1:00-3:30 chiều  

 
Thí sinh Ngoài 
Học khu USD 259  

     

Học sinh nộp đơn từ bên ngoài USD 259 phải có những giấy tờ sau được gửi từ văn 
phòng của trường hiện tại của học sinh. Những tài liệu này phải được gửi qua email 
đến robinsonpib@usd259.net , nhưng không gởi trước khi có điểm học kỳ. 

____Form 4:  Bản điểm của học sinh trong ba năm qua 
 Kết quả Bài Đánh giá Tiểu bang 
 Bất kỳ bài kiểm tra sàng lọc nào đã làm 

   
Không Bắt Buộc: 
___ Cuộc Họp Thông Tin dành cho Học Sinh/Phụ Huynh:  Được tổ chức trực tuyến cho các 

thí sinh quan tâm. Liên kết cho bài thuyết trình sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. 
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Trường THCS Robinson  
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Wichita, KS  6720 
 (316) 973-8600 

http://www.usd259.org/robinson/pib 
Đường Đi  

 

Rẽ vào Oliver từ East Kellogg. Chạy về phía bắc theo Oliver đến Đường số 
3 và rẽ phải. Đậu xe trong bãi đậu xe ở Đường số 2, phía nam tòa nhà. 

Robinson ở phía đông của đường Oliver. 
 

  
 
 
 

Lối Vào để Thi 
 

• Đến sớm 20 phút. Nếu bạn đến 
trễ, bạn sẽ không được phép 
thi. Sẽ không có ngày thi bù. 

• Vui lòng đậu xe ở bãi đậu xe 
phí nam hoặc trên đường 
Bleckley, vào cổng chính (cửa 
số 1). 

http://www.usd259.org/robinson/pib
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Pre-IB Là Gì? 
Trường THCS Robinson là trường có 

Chương Trình Pre-International 
Baccalaureate kể từ tháng 11, 1994.  Chương 

trình PIB là một chương trình học tập chất 
lượng cao nhấn mạnh mối quan hệ giữa học 
sinh với cộng đồng và thế giới.  Chương trình 
được thiết kế nhằm mục đích thúc đẩy những 

học sinh thực sự thích một chương trình 
giảng dạy yêu cầu cao hơn bao gồm ngoại 
ngữ, nghiên cứu chuyên sâu, và toán nâng 

cao, khoa học, xã hội học và ngữ văn. 
Ðiểm Trung Bình 

Học sinh sẽ duy trì điểm trung bình bắt buộc: 
2.7 cho lớp 6, 2.75 cho lớp 7 và 3.00 cho lớp 

8. 
 

Phục Vụ Cộng Ðồng 
Học sinh đóng góp cho cộng đồng khi các em 
phát triển lòng biết ơn sâu sắc hơn đối với xã 

hội và hiểu biết tốt hơn về vai trò của mình 
trong xã hội. Mỗi năm, học sinh phải hoàn 

thành một số giờ phục vụ nhất định: 15 giờ ở 
lớp 6, 20 giờ ở lớp 7 và 25 giờ ở lớp 8. 

 
Dự Án Cá Nhân 

Học sinh chú trọng các hoạt động của mình 
trong một dự án hàng năm để phát triển kỹ 
năng nghiên cứu và thể hiện cá nhân. Mỗi 

năm kỳ vọng dành cho dự án cá nhân được 
mở rộng. 

 
Các Hoạt Ðộng Ngoại Khóa 

Chương Trình Sau Giờ Học; Thể Thao (Lớp 7 
& lớp 8: Bóng rổ, Cross Country, Track and 
Field, Bóng chuyền); Battle of the Books; 
Cicle of Friends; Girl’s Choir; Intermurals; 

Jazz Band; Math Counts; Robinson Academic 
League; Science Olympiad; Hội Ðồng Học 

Sinh 
 

Lợi Ích 
• Tham gia trong một môi trường giáo dục được 

chú trọng nhấn mạnh toàn cầu. 
• Cam kết tới phúc lợi con người qua dịch vụ 

cộng đồng. 
• Nhấn mạnh về sự phát triển của các kỹ năng 

học tập- học cách để học.  
• Chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp bằng lời 

và bằng văn bản một cách hiệu quả.  
• Ðặt cao kỳ vọng đối với học sinh và thành tích 

học tập của chúng.  
• Có các hoạt động ngoại khóa tại Trường 

THCS Robinson. 
• Tiếp xúc với nhân văn và nghệ thuật để trở 

thành một học sinh toàn diện.  

CÁC MÔN HỌC: 
Tất cả các môn học bao gồm chương trình giảng 

dạy bắt buộc của học khu, trong khi tăng cường tính 
nghiêm ngặt của tài liệu và nhấn mạnh các ứng 

dụng trong đọc và toán. 
 

Ngoại Ngữ:  Tiếng Tây Ban Nha—Tất cả các học 
sinh đều học lớp Vở lòng Tiếng Tây Ban Nha (Lớp 
6); Spanish 1A (Lớp 7); Spanish 1B (Lớp 8).  Ðiều 
này sẽ chuẩn bị cho các em lấy lớp Spanish 2 ở 
trung học. 
  
Ngữ Văn:  văn học, ngữ pháp, từ vựng, quá trình 
viết, ngôn ngữ nói, và nghiên cứu  
  
Toán:  Math 6 Plus, Math 7 Plus, Đại Số I và Hình 
Học  
 
Khoa Học: Khoa Học Trái Đất, Vật Lý, và Khoa Học 
Đời Sống 
 
Xã Hội Học: Nền Văn Minh Cổ Đại (Lớp 6); Địa Lý 
và Lịch Sử Kansas (Lớp 7); Lịch sử Hoa Kỳ (Lớp 8). 
 
Các Môn học Khám Phá (Exploratory): Nghệ 
Thuật và Thiết Kế; AVID; Ban Nhạc; Dàn Nhạc; Thể 
Dục; Công Nghệ; và Thanh Nhạc 
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Thư Giới Thiệu 
 
Thí sinh Chương trình PIB Robinson Thân mến, 
 
Thư giới thiệu của giáo viên sẽ đến hạn nộp vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023. Vui lòng kiểm tra 
trực tiếp với giáo viên của mình để đảm bảo Thầy/Cô đã gửi thư giới thiệu của bạn. Vui lòng điền và 
in mẫu này để chia sẻ đường dẫn URL thư giới thiệu trực tuyến hoặc sao chép, dán và email cho các 
giáo viên để viết thư giới thiệu. 
 
Hãy nhớ rằng bạn phải được giới thiệu bởi hai giáo viên giảng dạy. Một giáo viên phải là giáo viên 
toán và / hoặc ngữ văn hiện tại của bạn; người còn lại phải là giáo viên môn cốt lõi (không phải giáo 
viên các lớp đặc biệt / khám phá) đã dạy bạn trong vòng hai năm qua. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Kính Gởi Quý Thầy/Cô, 
 
 
Học sinh được liệt kê dưới đây đang nộp đơn xin nhập học chương trình Pre-IB tại Trường Trung học 
Cơ sở Robinson. Vui lòng truy cập http://bit.ly/rmspibapp để điền thư giới thiệu trực tuyến thể hiện 
đánh giá của quý Thầy/Cô về học sinh này. 
 
 
Tên Học Sinh: ____________________________________________________________________ 
 
Số ID Học Sinh: __________________________________________________________________ 
 
Chúng tôi đánh giá cao việc quý Thầy/Cô sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi thông tin về học sinh của 
mình. Phản hồi của quý Thầy/Cô sẽ được giữ bí mật, chỉ một số nhân viên chọn lọc của Robinson 
PIB mới được xem. Thông tin này sẽ không được chia sẻ với học sinh hoặc phụ huynh. Ý kiến đóng 
góp và thời gian của quý Thầy/Cô được đánh giá cao. Thầy/Cô có thể tìm thêm thông tin và mô tả về 
chương trình của chúng tôi tại www.usd259.org/robinson/pib. Nếu Thầy/Cô có bất kỳ câu hỏi nào, vui 
lòng gửi email tới robinsonpib@usd259.net hoặc gọi số 973-8600 (yêu cầu gặp Cô Denise Van Horn). 
   
Vui lòng hoàn tất và gửi thư giới thiệu này trước Thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023. 
 
Chân thành cảm ơn, 
 
Robinson PIB Team  
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Dữ liệu Học sinh của Thí sinh từ các Trường Ngoài Học khu USD 259 

 
Thí sinh Chương trình PIB Robinson Thân mến, 
 
Đơn đăng ký chương trình PIB Robinson sẽ hết hạn vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023. Vui 
lòng kiểm tra trực tiếp với trường của bạn để đảm bảo rằng trường đã gửi dữ liệu được yêu cầu 
bên dưới. Vui lòng điền và in mẫu này để chia sẻ đường link URL hoặc sao chép, dán và gửi nó qua 
email cho nhân viên sẽ gửi dữ liệu cho bạn. 
______________________________________________________________________________ 
 
Kính Gởi Trường, 
 
Học sinh được liệt kê dưới đây đang nộp đơn xin nhập học chương trình Pre-IB tại Trường Trung 
học Robinson. 
 
Tên Học Sinh: ____________________________________________________________________ 
 
Số ID Học Sinh: __________________________________________________________________ 
 
Chúng tôi đang yêu cầu các thông tin sau: 

• Bảng điểm cho những năm sau đây 
o 2020 - 2021: Bảng điểm cuối năm (Final Report Card) 
o 2021-2022: Bảng điểm cuối năm (Final Report Card) 
o 2022-2023: Bảng điểm Tháng 12 

• Kết quả Bài Kiểm tra Tiểu bang môn ELA (Ngữ văn Anh) và Toán 
• Tất cả các bài Kiểm tra sàng lọc đã làm 

 
Nộp tại: 

• Các Trường của USD 259: http://bit.ly/rmspibapp  
• Các Trường không thuộc USD 259: email đến robinsonpib@usd259.net 

 
Vui lòng email các tài liệu này đến robinsonpib@usd259.net, nhưng không gởi trước khi có điểm 
học kỳ. 
 
Chúng tôi đánh giá cao quý vị đã dành thời gian để gửi thông tin về học sinh của mình. Nếu quý vị 
có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email tới robinsonpib@usd259.net hoặc gọi số 973-8600 (yêu 
cầu gặp Cô Denise Van Horn). 
 
Vui lòng đảm bảo hoàn thành và gửi dữ liệu học sinh trước Thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023. 
 
Trân Trọng, 
 
Robinson PIB Team  
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