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Các Thí sinh IB thân mến, 
 
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đển Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate) của trường East 
High.  Vui lòng sử dụng danh mục dưới đây để hướng dẫn bản thân suốt quá trình nộp đơn IB. Bạn có trách 
nhiệm kiểm tra với giáo viên, nhân viên tư vấn (counselor) và thư ký nhà trường để đảm bảo rằng họ đã gửi các 
thông tin được yêu cầu. Chỉ những đơn nộp trực tuyến mới được xét duyệt. Các liên kết để nộp đơn trực tuyến 
sẽ được tìm thấy trong phần Application (Nộp Đơn) trên trang web Chương trình IB của trường East High (East 
High IB Program) của chúng tôi tại www.usd259.org/EastIB. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng email 
tpeterson5@usd259.net hoặc gọi 973-7289. 
 
 
 

TẤT CẢ các phần trong đơn của bạn gồm: thông tin nhân khẩu học (nộp trực tuyến), hai thư giới thiệu 
của giáo viên, bảng điểm cấp 2 (middle school), và phiếu đăng ký dự kiểm tra tuyển sinh IB đều phải nộp 
trước thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021. 
  
 
 
________ Đơn trực tuyến: Bắt buộc. Liên kết được tìm thấy trong phần "Applying to join East IB" (Nộp 

đơn tham gia chương trình IB của East) tại trang web http://bit.ly/eastibapp2020 của chương 
trình IB East High của chúng tôi. 

 
 
________ Thi Tuyển: Bắt buộc phải đăng ký.  Việc đăng ký sẽ được thực hiện thông qua quá trình 

nộp đơn trực tuyến.  Số chỗ giới hạn cho mỗi phần thi.   
Thí sinh làm bài bài kiểm tra tư duy và viết luận. Học sinh không đóng phí thi tuyển. 

 
  Các ngày thi:   Thứ Bảy, ngày 30 tháng 1, 2021   9:00 -12:00 trưa (chỉ có buổi sáng) 
                 Thứ Bảy, ngày 06 tháng 2, 2021   9:00 -12:00 trưa, hoặc  
                                          1:00 - 4:00 chiều 
  Địa điểm: TBD (Sẽ thông báo) 
            
________ Hai thư giới thiệu của giáo viên hiện tại như sau: 

Một từ một giáo viên ngữ văn hoặc xã hội học và 
Một từ một giáo viên toán hoặc khoa học. 

** Giáo viên phải hoàn thành thư giới thiệu trực tuyến trước Thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021.   
   
 
________ Bảng điểm Cấp 2 (Middle School) (Phụ huynh phải yêu cầu trường trung học của con em mình gửi 

bảng điểm đến Chương trình IB trước thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021.) 
 
 
________ Đăng ký ghi danh trước: Sau khi hội đồng tuyển chọn xem xét tất cả các đơn, một số học sinh sẽ được 

mời đăng ký ghi danh trước với một nhân viên IB. Chương trình IB sẽ gửi thư cho tất cả các ứng viên 
vào khoảng ngày 12 tháng 2 để thông báo về tình trạng của họ là được chấp nhận hoặc không được chấp 
nhận. Những ứng viên không được mời có thể yêu cầu được đưa vào danh sách chờ. Ngày đăng ký ghi 
danh trước là Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 và Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021.) 

 
 

Các giấy tờ được yêu cầu trong đơn có thể gửi email đến tpeterson5@usd259.net hoặc fax đến số 
316-973-7209 
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