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ROBOTICS

campuses
48

APPLY NOW!  
Harmony Public Schools is a high performing 
K-12 college-preparatory charter school network 
focusing on Science, Technology, Engineering and 
Math (STEM).

It is the policy of HPS not to discriminate on the basis of race, religion, color, 
national origin, gender, or disability in its programs, services, or activities 
as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of 
the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation 
Act of 1973, as amended. 

For inquiries regarding non-discrimination policies, please contact Section 
504/ADA Coordinator at (713) 343-3333 located at 9321 W. Sam Houston 
Pkwy S. Houston, TX 77099.

• Ranked among top high schools in the Washington 
Post and U.S. News & World Report

• All schools met or exceeded state academic  
standards for the 2015-2016 school year

• Two districts earned the post-secondary distinction 
from the Texas Education Agency for the 2015-2016 
school year

• Six campuses earned all seven available distinction 
designations from the TEA in 2015-2016 

Each of our 48 campuses offers high-quality instruction 
to students in its area. Check with a campus near you for 
more details on applying for enrollment. 

• Find campuses near you by going to 
 www.harmonytx.org/Schools.aspx

• Submit a complete application form online or in  
person in order to be considered for admission.

• A lottery is conducted when the number of applicants 
exceeds a school’s maximum enrollment and a  
waiting list develops.

HIGH-QUALITY
EDUCATION

enrollment period for
THE 2017-18 school year

Nov. 1 - Feb. 10
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GIÁO DỤC CHẤT
LƯỢNG CAO

ĐĂNG KÝ NGAY!
Tất cả 48 trường của chúng tôi đều cung cấp chỉ dẫn
chất lượng cao cho các học sinh trong khu vực. Liên hệ
với một trường gần bạn để biết thêm về việc ghi danh.

Harmony Public Schools là một mạng lưới trường
đặc cách dự bị đại học K-12 tập trung vào Khoa 
học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM). 48

trường
ROBOTICS

• Nằm trong danh sách các trường trung học hàng
đầu theo Washington Post và U.S. News & World
Report

• Tất cả các trường đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn
học tập quốc gia niên khóa 2015-2016

• Hai quận đạt được tiêu chuẩn đánh giá hậu trung học của Cơ
quan Giáo dục Texas cho niên khóa 2015-2016

• Sáu trường đạt được toàn bộ bảy tiêu chuẩn đánh giá
của TEA niên khóa 2015-2016

1 tháng 11–10 tháng 2
thời gian đăng ký cho 
niên khóa 2017-18
• Tìm các trường gần bạn bằng cách truy cập

www.harmonytx.org/Schools.aspx

• Gửi một mẫu đăng ký hoàn chỉnh trực tuyến hoặc nộp trực
tiếp để được xem xét nhập học.

• Một cuộc bốc thăm sẽ được tiến hành nếu số lượng người ghi
danh vượt quá chỉ tiêu tối đa của trường và một danh sách chờ
được đưa ra.

facebook.com/harmonytexas

twitter.com/harmonyedu

Chính sách của HPS không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, 
màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, hoặc khuyết tật trong các chương trình, 
dịch vụ, hoặc các hoạt động của trường theo yêu cầu của Điều VI trong Đạo
Luật Dân Quyền năm 1964 đã được sửa đổi; Điều IX của Tu Chính Án Giáo dục
năm 1972; và Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 đã được sửa đổi.

instagram/harmonypublicschools
Mọi thắc mắc liên quan đến các chính sách không phân biệt đối xử, xin vui lòng 
liên hệ Điều phối viên Mục 504/ADA theo số (713) 343-3333 tại 9321 W. Sam 
Houston Pkwy S. Houston, TX 77099. Đăng ký trực tuyến! www.harmonytx.org
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INNOVATIVE 
LEARNING

Harmony Public Schools continually strives 
toward maintaining high academic standards 
that equip our students to succeed in indus-
tries of the future.
• High Expectations: Every student will learn 

and grow into a successful and productive 
citizen.

• Dedicated Staff: We do whatever it takes to 
help our students reach their goals. 

• Working Together: Our students, parents, and 
staff work in harmony to create a strong com-
munity of success.

• Character Matters: We guide our students to 
value integrity, show respect, and be respon-
sible. 

• STEM for All: Every student will graduate with 
a strong understanding and appreciation of 
STEM and how it connects to the real world.

Harmony Public Schools is an open-enroll-
ment, public charter school network free 
to all students living in their respective 
and surrounding school districts.

Our engaging, hands-on approach to education 
allows students to design, build, and experi-
ment on projects that will provide real-world 
solutions. 

Harmony’s vision is to lead our students 
from the classroom into the world as pro-
ductive and responsible citizens.
Harmony prepares each student for higher educa-
tion by providing a safe, caring and collaborative 
atmosphere. Our curriculum features a quality, 
student-centered educational program with a strong 
emphasis on Science, Technology, Engineering and 
Mathematics.

SHARE AND SHINE
Students actively engage 
in STEM, share their work 
in collaborative and social 
settings and shine through 
presentations, displays and 
competitions. 

OUR VISION 
AND MISSION 

STEM FOCUS

PROJECT-BASED LEARNING
STEM SOS is a rigorous, 
interdisciplinary, and 
engaging STEM teaching 
approach. Inquiry-based 
projects allow students to 
choose areas of interest to 
investigate.

TEAMS AND COMPETITION
Students can join robotics 
or math teams and can par-
ticipate in the many science 
fair competitions.

STEM FESTIVALS
STEM festivals at each Har-
mony campus are annual 
public events to showcase 
student work.

STEM (Science, Technology, Engineering 
and Math) is a way of life at Harmony.

“Harmony Science Academy has given 
my children an enriched academic 
environment and structure that has 
encouraged their growth and maturity.”

Tim and Kathy , 
      Harmony parents

100%
COLLEGE 

ACCEPTANCE
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HỌC TẬP 
SÁNG TẠO 

 
Harmony Public Schools là một mạng lưới trường 
công lập đặc cách tuyển sinh mở, miễn phí cho tất 
cả học sinh sống trong và lân cận khu vực trường 
học tương ứng. 

 
 
 

100% 
COLLEGE 

ACCEPTANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmony Public Schools liên tục phấn đấu để 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TẦM NHÌN VÀ 
SỨ MỆNH 
Tầm nhìn của Harmony là dẫn dắt học sinh từ

 
“Học viện Khoa học Harmony đã cho 
con tôi một mô hình và môi trường học 
tập phong phú, khuyến khích sự phát 
triển và trưởng thành của chúng.” 

Tim và Kathy ,  
Phụ huynh học sinh 
trường Harmony 

 
 
 
 

TẬP TRUNG VÀO STEM 
STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật 
và Toán học) là trọng tâm tại Harmony. 

 
Phương pháp giáo dục hấp dẫn, chú trọng 
thực hành của chúng tôi cho phép học sinh 
thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các dự án 
mang lại giải pháp thực tiễn. 

hướng tới việc duy trì các tiêu chuẩn học thuật cao 
giúp học sinh chúng tôi thành công trong các ngành 
công nghiệp của tương lai. 

 

• Kỳ vọng cao: Mỗi học sinh sẽ học hỏi và phát triển 
thành một công dân thành công và có ích cho xã 
hội. 

 
• Nhân viên tận tụy: Chúng tôi làm mọi thứ để 

giúp học sinh đạt được mục tiêu. 
 

• Làm việc cùng nhau: Các học sinh, phụ huynh, và 
nhân viên của chúng tôi phối hợp làm việc để tạo 
nên một cộng đồng mạnh và thành công. 

 
• Vấn đề tính cách: Chúng tôi chỉ dẫn học sinh coi 

trọng giá trị của sự trung thực, thể hiện sự tôn trọng 
và có trách nhiệm. 

 

• STEM cho tất cả: Mỗi học sinh sẽ tốt nghiệp với 
kiến thức vững chắc và hiểu rõ giá trị của STEM và 
sự kết nối với thực tế. 

lớp học tới thế giới với vai trò là những công 
dân có ích và có trách nhiệm. 

 

Harmony chuẩn bị cho mỗi học sinh vào bậc đại học bằng 
cách tạo nên một bầu không khí an toàn, chu đáo và hợp 
tác. Chương trình giảng dạy của chúng tôi là chương 
trình giáo dục chất lượng, lấy học sinh là trung tâm và 
tập trung vào Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán 
học. 

CHIA SẺ VÀ TỎA SÁNG 
Học sinh chủ động tham gia 
vào STEM, chia sẻ công việc 
trong môi trường hợp tác, hòa 
đồng và tỏa sáng qua các bài 
thuyết trình, triển lãm và các 
cuộc thi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỘI NHÓM VÀ CUỘC THI 
Học sinh có thể tham gia các 
đội nghiên cứu rô-bốt hoặc 
toán học và có thể tham gia 
vào nhiều cuộc thi về khoa 
học. 

HỌC DỰA TRÊN DỰ ÁN 
STEM SOS là một phương 
pháp giảng dạy STEM nghiêm 
ngặt, liên ngành và hấp dẫn. 
Các dự án dựa trên việc truy 
vấn cho phép học sinh lựa 
chọn lĩnh vực quan tâm để 
nghiên cứu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁC LỄ HỘI STEM 
Các lễ hội STEM tại mỗi 
trường Harmony là sự kiện 
cộng đồng hàng năm để giới 
thiệu sản phẩm của học sinh. 
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