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Đơn Sẵn Sàng Để Nộp từ…….……………..…...........Ngày 1 tháng 12, 2020 
Đường dẫn để nộp đơn trực tuyến có thể tìm thấy trong phần application của trang web Chương 
Trình Tú Tài Quốc Tế www.usd259.org/EastIB 
 
Các chuyến tuyển sinh từ các trường cấp 2 từ ………….....Tháng 11-Tháng 12  
(Liên hệ với cố vấn trung học cơ sở của bạn để biết thêm thông tin hoặc xem video YouTube của chúng 
tôi, https://youtu.be/jpHQwAInMIo, để biết thông tin về chương trình IB của trường East High từ các 
học sinh IB hiện tại và trước đây.) 
 
Các Cuộc Họp Tổng Quan Trên Mạng về IB ………Tháng 12, 2020 và Tháng 1, 2021 
(Dành cho học sinh và phụ huynh lớp 8; ngày 09 tháng 12, 2020 và 6 tháng 1, 2021 từ 6:00-7:00 
tối) 
 
Thi Tuyển ……………Bắt buộc để được xét tuyển vào chương trình. 
(Hoàn thành việc nộp đơn và nhận thông tin thi tuyển trực tuyến tại http://bit.ly/eastib2020) 
    

             
 

 
 
 
 

 
Đơn trực tuyến, Bảng điểm, Phiếu điểm và Thư Giới thiệu của giáo viên 
Hạn chót ………………………........................Thứ Sáu, ngày 22/01/ 2021 

 
 

Thư Chấp Nhận & Từ Chối gởi đi ………………………Thứ Sáu, ngày 12/02  
 
Ghi danh Trước…………………..….................. Thứ Bảy, ngày 27/02/2021 
(Chỉ theo thư mời)                        (khoảng 9:00 sáng – 12:00 trưa) 
 
Ghi danh Trước ……………………....................  Thứ Bảy, ngày 6/03/2021 
(Chỉ theo thư mời)                (khoảng 11:30 trưa – 2:30 chiều)    

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Chương trình IB tại 973-7289 or thăm trang web 
www.usd259.org/EastIB 

Thứ Bảy, ngày 30/01/2021 9:00 sáng – 12:00 trưa 
Thứ Bảy, ngày 06/02/2021 9:00 sáng – 12:00 trưa 
Thứ Bảy, ngày 06/02/2021 1:00 – 4:00 chiều 
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