STEM Academy at Martin High School
A four-year high school program
for students seeking exciting and
rigorous courses and careers in
STEM:
•
•
•
•

Biology/Biomedical Science
Technology/Computer Science
Engineering
Math/Science

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING & MATHEMATICS
STEM ACADEMY BENEFITS
Earn college credits from
UT Arlington & AP Courses
STEM related field trips and
extracurricular activities
Professional mentors and
internships
Enjoy all of the benefits of
high school (fine arts,
sports, clubs)

INFORMATION SESSIONS
November 20, 2019 & January 21, 2020
6:30 p.m. - 8 p.m.
Martin High School Auditorium
Application window is Nov. 11, 2019 - Jan. 30, 2020.
Apply online at aisd.net/specializedprograms.

Academia STEM en la Preparatoria Martin
Un programa de preparatoria de
cuatro años para estudiantes que
buscan cursos y carreras
emocionantes y rigurosas de STEM:
•
•
•
•

Biología/Ciencias biomédicas
Tecnología/Informática
Ingeniería
Ciencias Matemáticas

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA & MATEMÁTICAS
BENEFICIOS DE LA
ACADEMIA STEM
Gana créditos universitarios
con los cursos AP y UT
Arlington
Excursiones relacionadas
con STEM y actividades
extracurriculares
Mentores profesionales y
prácticas
Disfruta de todos los
beneficios de la escuela
preparatoria (bellas artes,
deportes, clubes)
SESIONES INFORMATIVAS
20 de noviembre del 2019 y 21 de enero del 2020
6:30 p.m. - 8 p.m.
Auditorio en la Preparatoria Martin
La ventana de solicitud es desde el 11 de noviembre
del 2019 hasta el 30 de enero del 2020.
Solicite en línea en aisd.net/specializedprograms.

Học viên STEM tại trường Trung học Martin
Một chương trình trung học bốn năm dành
cho các học sinh mong muốn được theo
học các khóa và ngành nghề rất thú vị
nhưng cũng đầy chông gai trong chương
trình STEM:
• Sinh học /Y sinh
• Công nghệ / Tin học
• Kĩ thuật
• Toán/Khoa học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ TOÁN HỌC
LỢI ÍCH CỦA HỌC VIỆN STEM
Nhận được tín chỉ đại học từ
các khóa học UT Arlington & AP
Các chuyến đi thực địa liên
quan đến STEM và các hoạt
động ngoại khóa
Được cố vấn chuyên môn và
thực tập
Tận hưởng tất cả các lợi ích
của trường trung học (mỹ
thuật, thể thao, các câu lạc bộ)
BUỔI CUNG CẤP THÔNG TIN
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 và ngày 21 tháng 1 năm 2020
6:30 chiều - 8 giờ tối
Martin High School Auditorium
Thời hạn nộp đơn xin học từ ngày 11 tháng 11 năm 2019
đến ngày 30 tháng 1 năm 2020. Nộp đơn trực tuyến tại
aisd.net/specializedprograms.

