Detroit Public Schools Community District, Aplicație Standard
DPSCD dispune de 18 de şcoli care iau în considerare mediile de absolvire şi rezultatele la testele finale, fiecare dintre acestea având criteriile sale
proprii de admitere. Vă rugăm să completaţi câte un formular distinct pentru fiecare dintre şcolile la care doreşte să susţină admiterea copilul dvs şi să
anexaţi rezultatele la teste/documentaţia aferentă. Vă rugăm să contactaţi şcolile în cauză pentru a vă informa dacă asigură sau nu mijloace de
transport. Admiterea la şcolilele DPS cu profil artistic presupune un test de aptitudini artistice, testul fiind eliminatoriu. Pentru şcolilele Chrysler
Elementary şi Bates Academy este necesară o evaluare prealabilă, iar pentru şcolile de Limbi Străine şi Studii Culturale (FLICS), şcoala Mark Twain cu
profil ştiinţific şi Ludington Honors Academy un test K-5. În cazul în care copilul dvs aplică la o şcoală FLICS, vă rugăm să bifaţi, în ordinea preferinţelor,
limba străină pentru care optează (franceză, spaniolă, japoneză sau chineză). Admiterea într-un program de limbi străine FLICS depinde de numărul
locurilor disponibile şi de aptitudinile de care dă dovadă aplicantul. Pentru Academy of the Americas este necesar un test de competenţă lingvistică.
Candidaţii urmează să fie contactaţi direct de către şcoli în vederea stabilirii interviurilor şi a testelor de aptitudini. În cazul în care copilul dvs are un
IEP care indică un alt plasament decât Resource Services, se impune să contactaţi Direcţia Specială de Plasament Educaţional DPS, la nr-l de
tel (313) 748-6499. Pentru informaţii suplimentare privind cerinţele individuale ale fiecărei şcoli DPS în parte, vă rugăm să vizitaţi pagina web,
www.detroitk12.org/enroll.
Partea 1.
Numele şcolii la care doreşte să aplice copilul dvs _____________________________________________________________
****Completaţi această rubrică doar pentru aplicaţiile la FLICS, specificând limba de studiu preferată, în ordinea preferinţelor, pe o scară de la 1
la 4, în care 1 reprezintă prima opţiune, iar 4 cea din urmă.
___Franceză

___Spaniolă

___Chineză

___Japoneză

__________________________________________________________________________________________________________
Prenume aplicant

Nume mijlociu

Numele de familie

__________________________________________________________________________________________________________
Strada
______________________________
Părinte/Tutore legal

Oraşul

Statul

____________________
Nr telefon domiciliu

_________________________

Nr telefon mobil părinte

Cod
_______________________

Adresă email părinte

Data de naştere candidat ___/____/____ Media generală ____ Ciclul de studii pentru care aplică ____ Şcoala
curentă_____________________
Provine candidatul de la o şcoală DPS? ___Da ___Nu

Legitimaţie elev #____________________

În caz contrar, a urmat vreodată candidatul o şcoală DPS? Da ___Nu___
Numele şcolii DPS frecventate_________________________________
Au frecventat fraţii/surorile candidatului/ candidatei şcoala pentru care aplică acesta/aceasta? Da ___ Nu___
Dacă răspunsul este DA, vă rugăm completaţi numele fratelui/sorei _________________________ Nivelul absolvit _______

Partea a 2-a. Teste standard. Alături de aplicaţia propriu-zisă, vă rugăm să furnizaţi rezultatele obţinute de copilul dvs la testele standard de mai jos.
În cazul în care copilul dvs a frecventat o şcoală de stat din Michigan, vă rugăm să introduceţi rezultatele la testările M-STEP, NWEA-MAP şi P-SAT de
dată cea mai recentă. În caz contrar, vă rugăm să faceţi dovada rezultatelor la testele standard obţinute la alte şcoli frecventate. Vă rugăm să bifaţi în
dreptul punctajului înregistrat.
____ Punctaj test M-STEP
____ punctaj test NWEA-MAP
____ punctaj P-SAT
____ Punctaj alte teste standard relevante

15–16 Final GPA

Partea a 3-a. Medii, calificative şi GPA. Vă rugăm să completaţi mediile
aplicantului în rubricile din partea dreaptă. Vă rugăm să anexaţi date
recente/foaia matricolă relevantă: 1) media de absolvire pentru anul şcolar 201516 şi 2) toate documentele relevante privind mediile din acest an şcolar. Toate
notele urmează să fie verificate.
Partea a 4-a. Declaraţie de intenţie: vă rugăm să furnizaţi o declaraţie de intenţie în care să precizaţi de ce găsiţi că şcoala la care aplică copilul dvs
este cea potrivită. Declaraţia nu trebuie să depăşească 500 de cuvinte. Notă: se aplică doar Şcolilor DPS de artă: vă rugăm descrieţi şcolile artistice pe care
le-a frecventat anterior copilul dvs. Vă rugăm de asemenea să descrieţi rezultatele şi eventualele premii obţinute de copilul dvs. Vă rugăm să menţionaţi ce cursuri
de artă a frecventat copilul dvs, data la care acestea au fost frecventate, în ce au constat acestea, precum şi alte activităţi la care a participat. Vă rugăm precizaţi
care dintre cursuri au prezentat cel mai mare interes pentru copilul dvs; motivaţi alegerea. De ce doreşte copilul dvs să frecventeze o şcoală DSA? Cum credeţi că va
contribui copilul dvs la viaţa comunităţii şcolare din care urmează să facă parte? Care sunt aşteptările dvs/copilului dvs din partea şcolii DSA? Ce speraţi că o să-l
ajute aceasta pe copilul dvs să realizeze?
Partea a 5-a. Recomandări / evaluări de bună purtare: anumite şcoli DPSCD solicită scrisori de recomandare/ evaluări de bună purtare. Pentru
formulare recomandări, precum şi alte cerinţe aferente, vă rugăm să vizitaţi www.detroitk12.org/enroll.

