
 
BANG ILLINOIS TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

120 Metcalf 
Hộp khuôn viên 7000 Thông 

thường, IL 61790-7000 
Điện thoại: (309) 438-7621

Ngày 26 tháng 1 năm 2022 

Kính gửi Gia đình và Ứng viên Trường Thomas Metcalf, 
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Thomas Metcalf School. Dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
Giáo dục, Trường Thomas Metcalf tiếp tục truyền thống lâu đời được phản ánh trong sứ mệnh bốn phần của 
Trường Phòng thí nghiệm Đại học Bang Illinois: 

• Cung cấp một trường học xuất sắc trong lý thuyết và thực hành giáo dục có thể được quan sát, 
nghiên cứu và thực hành bởi các ứng cử viên giáo viên và các chuyên gia trường mầm non khác; 

• Cung cấp một môi trường để các hoạt động nghiên cứu và phát triển có thể được tiến hành; 

• Cung cấp một chương trình học toàn diện, chất lượng cao cho sinh viên; 

• Thúc đẩy giáo dục chất lượng cao hiệu quả trong suốt quá trình giảng dạy và hỗ trợ các nhà giáo 
dục khác trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học của họ. 

Gói này chứa thông tin liên quan đến quá trình đăng ký. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy quy trình đăng ký 
trực tuyến của chúng tôi đơn giản. Để truy cập ứng dụng trực tuyến, vui lòng truy cập Tuyển sinh trên trang 
web Metcalf và nhấp vào Nộp đơn trong menu điều hướng bên trái. Vui lòng đăng ký bằng liên kết trong phần 
Đăng ký Trực tuyến của trang này. 

Nếu bạn không có quyền truy cập vào ứng dụng trực tuyến, bạn có thể nhận một bản sao từ văn phòng 
Metcalf (các ngày trong tuần 8 giờ sáng - 4 giờ chiều). Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn thành một đơn đăng ký 
riêng cho từng đứa trẻ. Điều quan trọng cần lưu ý là bất kể phương thức nộp đơn (trực tuyến hay giấy tờ) Đơn 
đăng ký phải được nhận chậm nhất vào 4 giờ chiều Thứ Ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022. 

Điều quan trọng cần lưu ý là Mẫu thẩm định ứng viên phải được hoàn thành bởi giáo viên hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trẻ em hiện tại của đương đơn (nếu đứa trẻ chưa đi học) và phải được được giáo viên gửi trực 
tiếp đến Trường Thomas Metcalf. Mặc dù điều quan trọng là chúng tôi nhận được những đánh giá này kịp thời, 
nhưng chúng không tuân theo cùng ngày 1 tháng 3st đường giới hạn. 

Quyết định nhập học sẽ bằng văn bản, không qua điện thoại hoặc email, và sẽ được gửi qua Bưu điện Hoa Kỳ 
vào hoặc sau ngày 15 tháng 4 năm 2022. 
Chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi tại Open House Thứ Tư, ngày 2 tháng 2 năm 2022 lúc 6:00 
chiều Các gia đình tương lai sẽ có cơ hội tham quan trường học, xem một bài thuyết trình thông tin và tham 
gia vào một phiên hỏi đáp. Khẩu trang sẽ được yêu cầu khi ở trong khuôn viên trường học. Xin lưu ý, sẽ không 
có cuộc họp hoặc chuyến tham quan cá nhân với các quản trị viên trước khi nhập học. 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng gọi văn phòng của chúng tôi theo số (309)438-7621 hoặc đăng 
nhập vào trang web của chúng tôi tại www.metcalf.illinoisstate.edu Mộtvà đi đến liên kết tuyển sinh. 
Trân trọng, 

Tiến sĩ Jason M. Surian 
Thomas Metcalf Hiệu trưởng 

 

 

Một trường đại học cơ hội bình đẳng / hành động khẳng định khuyến khích sự đa dạng  

ĐẠI HỌC GIÁO DỤCTrường 
Thomas Metcalf 



THỦ TỤC NHẬP HỌC 

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC 
Học sinh sẽ được nhận nếu không tuân theo các nguyên tắc sau: 

1. Quy mô lớp học: Với nỗ lực phục vụ như một trường học mẫu mực, Thomas Metcalf School giới hạn 
số lượng trẻ em trên mỗi giáo viên. Tùy thuộc vào thành phần của lớp agiven, các phạm vi ghi danh 
sau đây thường sẽ được quan sát: 

Trường mầm non 
Mẫu giáo 
Sơ cấp (1st-3rd lớp) 
Trung cấp (4thứ tự-6thứ tự lớp) 
Trung học cơ sở (7thứ tự-số 8thứ tự lớp) 

2. Anh chị em và con cái của Nhân viên 
Trường Lab: Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để xem xét các gia đình, nhưng vì nhu cầu của mỗi cấp lớp 
khác nhau, mỗi đơn xin phải được xem xét dựa trên thành tích của riêng mình. 

3. Tính khả dụng của chương trình: Việc ghi danh tại Metcalf có thể phụ thuộc vào sự sẵn có của 
chương trình thích hợp cho một học sinh cụ thể. 

4. Quận cư trú: Học sinh sẽ được nhận từ nhiều khu học chánh khác nhau trong và ngoài Quận McLean. 

QUY TRÌNH LỰA CHỌN SINH VIÊN 
Các ứng dụng được sắp xếp theo ba biến khác nhau: 

1) anh chị em đã đăng ký vào các trường Phòng thí nghiệm 
2) con của nhân viên Trường Xét nghiệm 
3) quận cư trú 

Sau đó, các ứng dụng sẽ được sắp xếp theo các cấp lớp được đăng ký. Số lượng được nhận ở các cấp lớp khác 
nhau sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu ghi danh hiện tại. 

Hội đồng tuyển chọn không có quyền truy cập vào tên học sinh hoặc phụ huynh. Giám đốc của Trường Phòng 
thí nghiệm xem xét các quyết định xây dựng để đảm bảo tuân thủ Hướng dẫn tuyển sinh. 

Các ứng dụng có sẵn vào lúc 8:00 sáng 
Nhà mở cung cấp thông tin lúc 6:00 chiều 
Hạn nộp hồ sơ, phải được nộp trước 4:00 
chiều 
 

Thư quyết định sẽ được gửi qua đường bưu điện vào hoặc sau ngày này. 

Nếu con bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận được một gói chấp nhận phải được gửi lại. Với gói tin đó, bạn phải 
cung cấp giấy khai sinh được chứng nhận chính thức từ quận để tiết kiệm vị trí của bạn. Văn phòng chính 
Metcalf sẽ sao chụp và trả lại bản gốc cho bạn. 

Trước cuối cùng Việc chấp nhận được cấp, học sinh đăng ký học mẫu giáo và mẫu giáo sẽ được yêu cầu tham 
gia vào quá trình đánh giá và những học sinh đăng ký lớp 1-8 có thể được yêu cầu phỏng vấn với một thành 
viên của nhóm hành chính. 

Nhà trường có quyền yêu cầu học sinh rút khỏi Metcalf vì lý do bất hợp tác, hành vi chống đối xã hội dai dẳng, 
bất kỳ nhu cầu giáo dục nào mà học sinh đã phát triển không được đáp ứng hoặc vì các lý do khác theo quyết 
định của nhân viên và quản lý Metcalf.  

12-16 học sinh / lớp  
16-20 học sinh / lớp  
18-23 học sinh / lớp  
23-25 học sinh / lớp  
24-26 học sinh / lớp 

Tiến trình cho quá trình đăng ký là: Thứ 4, ngày 26 tháng 1thứ tự 
Thứ 4, ngày 2 tháng 2nd  
Thứ ba, ngày 1 tháng bast 

Thứ sáu, ngày 15 tháng tưthứ tự 



DANH SÁCH KIỂM TRA ĐỂ ĐẢM BẢO ĐƠN HÀNG HOÀN THÀNH (Không 
gửi biểu mẫu này — hãy sử dụng biểu mẫu này làm tài nguyên) 

Hãy chắc chắn gửi những điều sau: 

Đơn xin (hình thức trực tuyến hoặc trên giấy) 

Mẫu thẩm định ứng viên đã nộp cho giáo viên / nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em — Phụ huynh / 
người giám hộ cũng như phần trên cùng của trang 3 sẽ được điền đầy đủ thông tin vào Trang 1. Phần còn 
lại của trang 3 sẽ được hoàn thành bởi giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ hiện tại của đương đơn (nếu trẻ 
chưa đi học) và được giáo viên gửi trực tiếp đến Trường Thomas Metcalf. ** Xin lưu ý rằng Mẫu thẩm 
định nhằm bảo mật và nên không phải được cha mẹ / người giám hộ đưa đi hoặc gửi qua đường bưu điện. 
Trước khi đưa đơn cho giáo viên, vui lòng: 

»In tên và lớp hiện tại của con bạn trên trang đầu tiên 
> ký vào biểu mẫu 
> điền đầy đủ Mã số Học sinh, Khu vực Cư trú và Lớp Đăng ký trên trang 1 và 3. 

THÔNG TIN HỌC PHÍ / HỌC PHÍ 
Học sinh sẽ không được phép tham gia các hoạt động vì nhu cầu tài chính. Dành cho tất cả học sinh 
từ mầm non đến 8thứ tự , chúng tôi sẽ sử dụng các hướng dẫn liên bang để xác định bữa trưa miễn phí và 
giảm giá làm tiêu chí để miễn hoặc giảm phí. Kế hoạch thanh toán học kỳ hoặc hàng tháng cũng sẽ được 
cung cấp cho phụ huynh để phân bổ tác động của các khoản phí. 

Học phí mầm non cho năm học 2022-2023 (học phí mầm non có thể được thanh toán toàn bộ, theo học 
kỳ hoặc hàng tháng với khoản thanh toán đầu tiên đến hạn khi đăng ký vào tháng 8) 

Như bạn có thể biết, chúng tôi tính học phí cho trẻ em đăng ký vào chương trình mầm non. 
Trẻ em ghi danh vào chương trình này không được nhà nước bồi hoàn và do đó, chi phí của chương trình 
phải do ngân sách hoạt động của chúng tôi chi trả hoàn toàn. 

Học sinh mầm non học 5 ngày mỗi tuần, 3 giờ mỗi ngày: $ 3,500 mỗi năm học 

Phí đăng ký cho năm học 2022-2023 

$ 230 + $ 50 Phí công nghệ  
$ 275 + $ 75 Phí công nghệ  

$ 350 + $ 75 Phí công nghệ 

Ổ khóa 
Ổ khóa phải được mua từ trường và sẽ được bán khi đăng ký với giá $ 8 mỗi chiếc. Bạn không cần phải 
mua một ổ khóa mỗi năm; ổ khóa có thể được tái sử dụng mỗi năm học. 

• Mỗi học sinh từ lớp 3-8 sẽ phải mua một ổ khóa cho tủ đựng đồ trong hội trường của mình. 
• Mỗi trẻ từ lớp 5-8 sẽ cần mua thêm một ổ khóa cho tủ khóa thể dục của mình. 

Các khoản phí bổ sung được đánh giá trong suốt năm học: 
Các khoản phí bổ sung có thể được tính cho các chuyến đi thực tế, giáo dục ngoài trời, và các chương trình 

ngoại khóa khác. 

  

K-2nd  
3-4thứ tự 

5-8thứ tự 



CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
1. Con tôi có đủ lớn để đăng ký Metcalf không? 
Chúng tôi có một trường mầm non cho trẻ em 4 tuổi. Trẻ phải được 4 tuổi hoặc trước ngày 1 tháng 9 năm 
2022 nhưng chưa tròn 5 tuổi vào ngày này. Nếu con bạn 5 tuổi vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, chúng đủ tuổi đi 
học Mẫu giáo và cần phải nộp đơn xin xếp lớp Mẫu giáo. Chúng tôi không phục vụ học sinh phù hợp với lứa 
tuổi Mẫu giáo trong trường mầm non của chúng tôi. 

2. Nếu tôi nộp đơn đăng ký trước, tôi sẽ là người đầu tiên trong danh sách? 
Không, mọi hoàn thành Đơn đăng ký nhận được trước 4:00 chiều Thứ Ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022 sẽ được 
xem xét bình đẳng. 

3. Ai là người quyết định nếu một học sinh được nhận vào học? 
Một ủy ban tuyển sinh sẽ đánh giá các đơn đăng ký theo nhu cầu ở mỗi cấp lớp. 
Mỗi người nộp đơn sử dụng một mã duy nhất làm định danh. Ủy ban không giữ bí mật về danh tính của học 
sinh, chỉ thông tin nhân khẩu học của họ và đánh giá / tài liệu hỗ trợ được cung cấp bởi giáo viên hoặc người 
chăm sóc trẻ hiện tại của họ. 

4. Con tôi đang theo học tại trường mầm non Metcalf. Liệu trẻ có tự động được ghi danh vào Mẫu giáo 
không? 

Nhập học là không phải tự động, mặc dù có thể ưu tiên cho trẻ em đăng ký vào trường mầm non. Bạn sẽ cần 
phải trải qua quy trình đăng ký tương tự như phần còn lại của cộng đồng. 

5. Nếu con tôi không được nhận vào Trường Thomas Metcalf, tên của con tôi có thể được đưa vào 
danh sách chờ không? 

Không, chúng tôi làm không phải duy trì danh sách chờ xét tuyển qua các năm. chúng tôi sẽ giữ tất cả các 
đơn đăng ký trong suốt mùa hè để được sử dụng cho những thay đổi về ghi danh vào phút chót cho năm học 
sắp tới. Trong những trường hợp hiếm hoi, chúng tôi có thể có một vài lựa chọn nhập học muộn cho học sinh. 
Nếu đúng như vậy và đơn đăng ký của con bạn được chọn, Nhân viên Văn phòng Trường Metcalf sẽ liên hệ với 
bạn trước khi năm học bắt đầu. 

6. Có đúng là Metcalf là trường chỉ dành cho học sinh năng khiếu? 
Không, chúng tôi không xác định học sinh có năng khiếu cũng như không cung cấp các chương trình hoặc 
dịch vụ nhắm mục tiêu cụ thể đến học sinh có năng khiếu. Chúng tôi cố gắng cung cấp một chương trình 
giảng dạy phong phú cho tất cả học sinh. 

7. Heart of Illinois Low Incidence Association có những dịch vụ giáo dục đặc biệt nào 
(HILIA) cung cấp thông qua Thomas Metcalf School? 

Thomas Metcalf School có các nguồn lực để cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho học sinh có thị lực 
kém / mù hoặc điếc / khiếm thính. Học sinh cần những dịch vụ này sẽ tham dự thông qua thỏa thuận hợp tác 
của HILIA giữa khu học chánh của đứa trẻ và các Trường Lab. Nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ của chúng tôi phục 
vụ các nhu cầu của học sinh có khó khăn trong học tập từ nhẹ đến trung bình. Nếu học sinh có nhu cầu vượt 
quá mức này, chúng tôi hợp tác với học khu để xác định nơi các dịch vụ sẽ được thực hiện. 

8. Nếu tôi đăng ký, khả năng con tôi sẽ được nhận vào Metcalf là bao nhiêu? 
Metcalf nhận từ 300 đến 400 đơn đăng ký mỗi năm và nhận từ 40 đến 60 sinh viên. 
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