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Dành cho Tất cả các Học sinh
Eagles

Các chương trình magnet

Các lớp học AP và dual credit

Air Force Junior ROTC

(yêu cầu phải có nộp đơn cho chương trình magnet)

• Bóng chày

• Bóng đá

• Quần vợt

• Bóng rổ

• Bóng mềm

• Chạy đua

• Dạy dỗ và đào tạo các học viên trường THPT trong các lĩnh
vực lãnh đạo, dịch vụ cộng đồng, làm việc nhóm, giao tiếp,
trách nhiệm, trách nhiệm và tính cách cá nhân.
• Tín chỉ PE được cấp khi tham gia.

• Bóng bầu dục

• Bơi lội

• Bóng chuyền

• Không cam kết vào quân đội.

Các đội thể thao*

Các khóa học Career and Technical Education (CTE)**

• Nông nghiệp

• Thiết kế Thời trang

• Kiến trúc

• Thiết kế Đồ họa

• Kinh doanh

• Du lịch – Khách sạn

• Phát triển Trẻ em

• Thiết kế Nội thất

• Ảnh Thương mại

• Sản xuất

• Khoa học Máy tính

• Tiếp thị

• Xây dựng

• Y học

• Phương tiện Kỹ thuật số

• Khoa học người máy

• Kỹ thuật

• Dạy học

Early College High School with Eastfield College (ECHS)
Các chương trình mới cho năm học 2020-2021

• Dành được đến 60 giờ học cho đại học hoặc một Bằng Liên
kết Nghệ thuật hoặc Bằng Liên kết Khoa học.
• Có các môn học tự chọn trong môn kịch và công việc xã hội.
• Trong một đoàn gồm 125 học sinh trong một khu riêng của
tòa nhà.
Không cần thiết phải có các yêu cầu kiểm tra hoặc điểm số.

Các chương trình College, Career and Military Readiness (CCMR)

• AVID

• Chuẩn bị cho kiểm tra và kiểm tra tại chỗ PSAT/SAT/TSI-A
miễn phí
Các chương trình Visual and Performing Arts*

• Ban nhạc

• Khiêu vũ

• Nhà hát

• Cổ vũ

• Đội nhảy

• Xướng ca đoàn

• Đội Bước nhảy

• Nghệ thuật Thị
giác

*Một số hoạt động yêu cầu phải diễn thử
**Một số khóa học yêu cầu phải có đơn CTE

Không cần thiết phải có các yêu cầu kiểm tra hoặc điểm số. Sẽ yêu
cầu các tài liệu nộp đơn thêm trong đơn xin vào chương trình
magnet.

Pathways in Technology Early College High School (P-TECH)

• Bằng Liên kết Khoa học Ứng dụng trong công nghệ mô phỏng
tương tác và công nghệ game
• Bằng Liên kết Khoa học
• Bằng Liên kết Khoa học Ứng dụng trong lập trình và phát
triển phần mềm
––Dành được đến 60 giờ học cho đại học hoặc một bằng.

––Các nhóm đoàn hệ thúc đẩy việc học tăng tốc và cung cấp sự
hỗ trợ để phát triển các kỹ năng học thuật và các kỹ năng xã
hội cần thiết để hoàn thành đại học.
• Richland College và các đối tác trong ngành
Không cần thiết phải có các yêu cầu kiểm tra hoặc điểm số.

Tham vấn Trưởng:
Courtney Cox
972-463-1712, ext. 62518
CLCox@garlandisd.net

Tư vấn viên chương trình magnet:
Gina Makidon
972-463-1712, ext. 62523
GMMakido@garlandisd.net

