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Tháng Mười 4, 2022 

Kính gửi các sinh viên và gia đình tiềm năng của BCAT, 

Tuần này, tất cả học sinh lớp 8 trên khắp các Trường Công lập Quận Roanoke sẽ có cơ hội  tìm hiểu về chương trình và khóa học cung 
cấptại Trung tâm Nghệ thuật và Công nghệ Burton (BCAT).  Họ sẽ tham quan toàn bộ khuôn viên trường của chúng tôi, sẽ nghe ý 
kiến từ một số sinh viên và nhân viên  của chúng tôi, và sẽ được hướng dẫn cách đăng ký để trở thành sinh viên tại BCAT. 

Chúng tôi muốn chắc chắn rằng tất cả học sinh trung học và gia đình đều biết về các dịch vụ ở đây tại Trung tâm Burton. 

Nhân viên BCAT muốn bạn tham gia với chúng tôi để có cơ hội làm quen với chúng tôi chi tiết hơn.  Vào Thứ Ba, ngày 11 tháng  5 
từ 30:7 chiều đến 30:XNUMX tối, BCAT sẽ tổ chức một buổi họp Open House &Expo trong khuôn viên trường của chúng tôi.  
Bạn có thể đến Trung tâm Burton bất cứ lúc nào trong thời gian này thậm chít để xem  bài thuyết trình ngắn gọn được cung cấp bởi 
nhân viên BCAT và / hoặc học sinh trong (các) môi trường chương trình mà bạn và con bạn có thể quan tâm.  

Để rõ ràng, không có học sinh hoặc gia đình nào phải tham dự sự kiện này để đăng ký vào BCAT. Đây chỉ đơn giản là một cơ hội để 
đến trực tiếp để tìm hiểu thêm về các cơ hội học tập được cung cấp tại Trung tâm Burton. 

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về BCAT bằng cách nhấp vào các liên kết sau: 

• Trang web BCAT 
• BCAT Video Tour (khoảng 15 phút) 
• BCAT Website - Tất cả các chương trình (nhấp vào liên kết bên trái để biết thêm thông tin và video trên các chương trình 

khác nhau) 
• Hướng dẫn chương trình BCATe Tài liệu 
• BCAT - Câu hỏi thường gặp từ ứng viên 

Ngoài ra, tôi muốn thông báo cho tất cả các bạn rằng mộtbản sao hiện đang mở cho  năm học  202 3-24 và sẽ vẫn mở cho đến ngày 
15 tháng 202 năm 3.  

Đối với bất kỳ sinh viên nào nộp đơn vào Trung tâm Chuyên khoa (Truyền thông Đại chúng, Kỹ thuật, Nghệ thuật Biểu diễn, Nghệ 
thuật Thị giác), chúng tôi khuyên bạn nên nộp đơn trước ngày 16 tháng 12 vì có thêm các thành phần cho các ứng dụng của Trung tâm 
Chuyên khoa. Những thành phần đó sẽ được gửi qua email cho học sinh sau khi nộp đơn đăng ký chung. 

Sinh viên BCAT muốn chuyển đổi chương trình sẽ cần phải hoàn thành đơn đăng ký. Học sinh BCAT hiện tại muốn ở lại chương 
trình của họ vào năm học tới không cần phải đăng ký.  

Bạn cũng có thể gửi email cho Cố vấn Học đường BCAT Teresa "Gibby" Gibbons (tgibbons@rcps.us) nếu bạn có thắc mắc về việc 
đăng ký vào BCAT. Liên kết để áp dụng cho BCAT cho 202 3-24 là dưới đây. 

• Ứng dụng BCAT 2023-24 

Chúng tôi mong sớm được gặp bạn! 
 
Trân trọng 
 
 
 
Ông Christian J. Kish 
Chính 
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