
Trường Công Lập Boston  
2014 

Hướng Dẫn cho các 
Phụ Huynh và Học 
Sinh

Chọn Trường Trung Học ở 
Boston

Ghi danh vào các trường trung 
học đệ nhị cấp như thế nào, ở 
đâu, và khi nào

Các Chương trình và các Quy 
chế của Trường Công Lập 
Boston 

Dịch vụ Chuyên chở 

Các số điện thoại quan trọng 

Và nhiều nữa!

Sứ Mệnh của chúng 
tôi                                                                                        
Là nơi khai sinh ra nền giáo 
dục công lập tại quốc gia này, 
Trường Công Lập Boston cam 
kết chuyển đổi cuộc sống của 
tất cả các trẻ em thông qua 
việc giảng dạy gương mẫu 
trong một hệ thống đẳng cấp 
thế giới của các trường chào 
đón, đổi mới.  Chúng tôi hợp 
tác với các cộng đồng, các gia 
đình và các học sinh để phát 
triển trong mọi học viên kiến   
thức, kỹ năng, và nhân cách 
hầu thăng tiến ở bậc đại học, sự 
nghiệp và cuộc sống.

Em đang đi lên trung học đệ 
nhị cấp vào năm tới!   
Thế là các em sẽ lên trung học đệ nhị 
cấp vào năm tới!   

Vài năm sắp tới đây là các năm phấn 
khởi và quan trọng nhất trong đời 
sống của các em.  Các lựa chọn mà 
các em thực hiện bây giờ sẽ giúp 
quyết định trường đại học nào các em 
theo học và con đường nghề nghiệp 
nào các em theo đuổi.  Chọn đúng 
trường trung học đệ nhị cấp - trường 
thích hợp nhất cho các mục tiêu và 
các sở thích của các em - là một quyết 
định lớn.

Các em may mắn được cư ngụ ở 
Thành Phố Boston, nơi mà trên 30 
trường trung học đệ nhị cấp của 
chúng tôi - cung ứng một loạt khác 
nhau về các kinh nghiệm học tập, xã 
hội và văn hóa khó mà tìm thấy sự 
sánh bằng ở bất cứ nơi nào.  Tất cả 
các trường trung học đệ nhị cấp của 
chúng tôi “chung cho toàn thành phố 
(citywide)” có nghĩa là các học sinh 
có thể ghi danh vào bất kỳ trường 
nào, bất kể cư ngụ ở đâu trong thành 
phố.

Các học sinh ghi danh vào 
Trung Học Đệ Nhị Cấp Công 
Lập Boston có nhiều lựa 
chọn.                   
Sự lựa chọn của các em bao gồm các 
trường nhỏ, dựa trên chủ đề, có số 
học sinh ít hơn 500, các trường trung 
học lớn hơn có chứa các cộng đồng 
học tập nhỏ, ba trường tuyển sinh dựa 
trên điểm số và kết quả của một kỳ 
thi tuyển, và hai trường học cung cấp 
bằng tốt nghiệp Tú Tài Quốc Tế, một 
chương trình học tập đầy thách đố và 
được công nhận trên toàn thế giới.

Trường Trung Học Huấn Nghệ Kỹ 
Thuật Madison Park dạy việc tìm 
hiểu nghề nghiệp và kinh nghiệm 
thực hành trong 19 lĩnh vực, từ kỹ 
thuật xe hơi và mộc cho đến nghệ 
thuật ẩm thực và phụ tá y tế.

Tại Trường Trung Học Muñiz, tất cả 
các học sinh đều học tập bằng tiếng 
Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

Ngoài ra, chúng tôi có các chương 
trình đặc biệt dành cho các học sinh 
lớn tuổi, các học sinh kém, các học 
sinh khuyết tật, các Người Học tiếng 
Anh (ELL) là những người mới đến 
Hoa Kỳ, các học sinh muốn trở lại 
trường để học lấy bằng tốt nghiệp 
trung học, các học sinh muốn đi học 
vào ban đêm, các học sinh có con, và 
các học sinh muốn lấy các môn học 

trình độ đại học qua chương trình Lớp 
Cao Cấp (Advanced Placement) và 
Ghi Danh kép (Dual Enrollment) trong 
khi vẫn còn ở trường trung học đệ nhị 
cấp.

Thông tin thêm về các trường 
trung học đệ nhị cấp của 
chúng tôi                                                                                    
 Nhận thức về đại học và nghề 

nghiệp  là một ưu tiên trong tất cả 
các trường trung học đệ nhị cấp 
của chúng tôi. Các cơ quan môi 
giới về việc tiếp xúc với các trường 
đại học đặt cơ sở trên cộng đồng 
và trường học và các giáo viên cố 
vấn làm việc với các học sinh trong 
suốt năm học, tập trung vào việc 
hoạch định lên đại học, tiến trình 
nộp đơn đại học, và các hoạt động 
trau giồi.  Các học sinh tìm hiểu 
các chọn lựa trong những bối cảnh 
của thế giới hiện thực, chẳng hạn 
như đi thăm các khu trường đại 
học, các bệnh viện, các ngân hàng, 
hoặc các đài truyền hình, nhiều cơ 
sở trong số này có thể được giao 
tiếp qua các đối tác là các trường 
đại học và cơ sở kinh doanh mạnh 
mẽ.  Hầu hết các học sinh tham 
gia vào việc thực tập, học tập phục 
vụ cộng đồng, và các cơ hội tìm 
hiểu nghề nghiệp về y tế, giáo dục, 
truyền thông, kỹ thuật, nghệ thuật 
phim ảnh và trình diễn, khoa học 
môi trường, kinh doanh, và các 
lĩnh vực chuyên môn khác.  Đối 
với nhiều học sinh, kinh nghiệm về 
mối dây liên kết giữa trường học 
và “thế giới hiện thực” là chìa khóa 
cho việc sẵn sàng học tập, hoàn 
thành bậc đại học, và thành công 
nói chung trong đời sống.   

 Kỹ thuật là một phần của việc học 
tập hằng ngày.  Các giáo chức ở 
Boston được trang bị các máy điện 
toán xách tay (laptop) để giảng dạy 
trong lớp học nhằm hỗ trợ mục tiêu 
của sở học chánh là bảo đảm cho 
tất cả học sinh được chuẩn bị sẵn 
sàng để lên đại học và chắc chắn 
thành công.  Các học sinh tích 
cực tham gia vào việc giáo dục an 
toàn trên mạng qua Chiến dịch An 
toàn trên mạng   của Trường Công 
Lập Boston (BPS Cyber Safety 
Campaign) để đẩy mạnh sự an toàn 
cho toàn thể công dân sử dụng 
mạng lưới điện toán trong thế giới 
điện tử ngày nay.   

 Tất cả các trường trung học đệ 
nhị cấp của chúng tôi đều có các 
chương trình sau giờ học, trong 
đó có thể bao gồm việc dạy kèm, 

các câu lạc bộ, việc trau dồi, và 
các môn thể thao.  Một số trường 
có nhiều giờ hơn để cho các học 
sinh có thêm thời giờ cho cả các 
môn học và các môn tự chọn.  
Vận động viên Học đường Boston 
là một chương trình ngoại hạng 
trong nhiều trường của chúng 
tôi, nó nâng cao kinh nghiệm vận 
động viên học đường qua việc 
nâng cấp các thiết bị, đào tạo các 
huấn luyện viên, và hỗ trợ học 
tập. 

 Chúng tôi làm việc tận tụy để đáp 
ứng các nhu cầu của Những người 
học tiếng Anh của chúng tôi 
(our English language learners).  
Chúng tôi dấn thân trọn vẹn để 
giúp đỡ tất cả các học sinh học 
tiếng Anh một cách nhanh chóng, 
để giúp các em thăng tiến trong 
việc học văn chương, toán, khoa 
học, và lịch sử.  Ngoài các dịch 
vụ hỗ trợ ngôn ngữ trong nhiều 
trường trung học đệ nhị cấp của 
chúng tôi, Trường Newcomers 
Academy và Trường Trung Học 
Boston International của chúng 
tôi được thực hiện đặc biệt dành 
cho các học sinh mới đến đất 
nước này.   

  Tất cả các trường của chúng tôi 
được hướng dẫn bởi Chương 
trình Hành động Tăng tốc của 
Trường Công Lập Boston (BPS 
Acceleration Agenda) một kế 
hoạch đầy ước vọng nhằm cải 
thiện thành tích học tập và cung 
ứng sự tiếp nhận đồng đều các cơ 
hội giáo dục cho mọi gia đình.

Trong khi các em tìm hiểu các lựa 
chọn trường trung học đệ nhị cấp của 
các em, hãy nhớ đến thăm các trường 
và các lớp học của chúng tôi và nói 
chuyện với các hiệu trưởng, các giáo 
viên, các học sinh và phụ huynh. 
Chúng tôi mong muốn sẽ vượt quá 
các kỳ vọng của các em và là đối tác 
của các em khi các em chuẩn bị cho 
bậc đại học và thành công trong nghề 
nghiệp.   

Chọn Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp:
Thư ngỏ gửi các Học Sinh và Gia Đình của các em 
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Tập hướng dẫn này chỉ giới thiệu 
tổng quát về các Trường Công Lập 
Boston. Đây không phải là Tập 
cẩm nang về chính sách.  Một số 
dữ kiện trong tập này có thể đã bị 
thay đổi từ khi mang in. Để biết 
thêm tin tức, xin gọi bất kỳ Trung 
Tâm Chào Đón (Welcome Center), 
được liệt kê ở trang 20.

Xuất bản bởi Phòng Thông Tin 

Trường Công Lập Boston

Tháng 1, 2014
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
VIETNAMESE: Tập Khám Phá 
Trường Công Lập Boston được 
ấn hành bằng Anh Ngữ, Tiếng 
Việt, Cape Verdean creole, Haitian 
creole, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, 
Tây Ban Nha, và Somali. Nếu quý 
vị muốn có tập này, hoặc cần sự 
giúp đỡ, vui lòng gọi điện thoại 
hoặc đến bất kỳ Trung Tâm Chào 
Đón nào, được liệt kê ở trang 20.

ENGLISH: Discover Boston 
Public Schools is available 
in English, Cape Verdean 
creole, Chinese, Haitian creole, 
Portuguese, Somali, Spanish, and 
Vietnamese. For a copy, or for 
assistance, please call or visit any 
Welcome Center, listed on page 
20.

Trường Công Lập Boston không 
kỳ thị dựa trên cơ sở chủng tộc, 
màu da, tuổi, khuyết tật, phái tính/
giới tính, niềm tin tôn giáo, quốc 
gia gốc, tổ tiên, trả đũa, khuynh 
hướng tính dục, di truyền hoặc tình 
trạng quân sự, và không khoan thứ 
bất cứ hình thức kỳ thị, dọa nạt, ép 
buộc, và/hoặc hoặc quấy nhiễu.

 Học trình (curriculum): con của 
quý vị sẽ học gì trong mỗi bộ môn?

 Các nguồn hỗ trợ việc học tập bao 
gồm thư viện, phòng thực tập khoa 
học và kỹ thuật

 Liên lạc giữa gia đình/học đường:  
Có bản tin (newsletter) hay email 
thường xuyên không?  Trường liên 
lạc với các phụ huynh có khả năng 
Anh ngữ còn hạn chế ra sao?  Có 
thì giờ thường xuyên để phụ huynh 
gặp gỡ giáo chức không? 

 Các hoạt động trước và sau giờ học

  Các cơ hội học hỏi nghệ thuật, âm 
nhạc, và tập thể dục 

 Có các dịch vụ hỗ trợ cho học sinh 
và gia đình, chẳng hạn như cố vấn 
và các dịch vụ y tế.

Tháng 11 năm 2013 – Tháng 1 năm 2014
Đây là thời gian tuyệt vời cho các gia đình để tìm hiểu thêm về các trường học 
của chúng tôi trước khi ghi danh học bắt đầu.  

Buổi Triển Lãm các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp 
Thứ Năm, ngày 5 tháng 12 năm 2013   •   từ 6 giờ đến 8 giờ tối  
Tại Trường Trung Học Madison Park, 75 Malcolm X Blvd., Roxbury 

Tìm hiểu tất cả các trường trung học đệ nhị cấp của chúng tôi tại một địa 
điểm?  Gặp gỡ các hiệu trưởng, các giáo chức, học sinh, phụ huynh, và xem 
việc làm của học sinh. 

Các ngày Tìm Hiểu Trường (School Preview Dates)

Tất cả các trường sẽ mở cửa để phụ huynh đến thăm trường vào các ngày giờ 
sau đây: 

Thứ Ba, ngày  3 tháng 12  từ 5 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối 
Thứ Tư, ngày 11 tháng 12 từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng
Thứ Năm, ngày 19 tháng 12  từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng
Thứ Ba, ngày 7 tháng 1 từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng

Xin liên hệ trực tiếp với trường để tìm hiểu về bất cứ cơ hội đến thăm trường 
nào khác.

Giai đoạn Tìm Hiểu Trường 

Ai cần nộp đơn xin vào 
các trường trung học đệ 
nhị cấp? 
Các học sinh hiện đang học trong 
Trường Công Lập Boston có thể ở lại 
trường đang học cho tới lớp cao nhất 
của trường.  Các em không cần nộp 
đơn.

Chọn Trường 
Trung Học 
Đệ Nhị Cấp                                                                                                                                             
Việc chọn trường của quý 
vị là gì?
Tất cả các Trường Trung Học Đệ Nhị 
Cấp Công Lập Boston chung cho toàn 
thành phố (citywide).  Một số có đơn 
xin nhập học đặc biệt. Ba trường thi 
tuyển: Boston Latin Academy, Boston 
Latin và Trường chuyên Toán & Khoa 
học O’Bryant – thâu nhận học sinh dựa 
trên kết quả của một kỳ thi tuyển sinh 
và điểm trung bình các môn Anh ngữ và 
Toán.  Xin xem trang 2.  Muốn có danh 
sách theo nhu cầu (customized list) của 
tất cả các trường em có thể nộp đơn, xin 
xem trang: www.bostonpublicschools.
org/register   và bấm vào “What Are 
My Schools (Trường học của tôi là các 
trường nào), hoặc xem trang: www.
DiscoverBPS.org.

Làm sao để quý vị sẽ 
quyết định trường trung 
học đệ nhị cấp nào tốt 
nhất cho quý vị? 
Khám phá các trường trung học đệ nhị 
cấp BPS (Discover BPS High Schools) 
là một nơi tốt để bắt đầu.  Trong các 
trang tiếp theo, chúng tôi sẽ trả lời nhiều 
câu hỏi của em và giới thiệu cho em 
từng trường trung học của chúng tôi.  

Nhớ vào trang web của chúng tôi 
để đọc nét sơ lược của các trường 
và tìm hiểu tất cả về sự chọn 
trường và tiến trình ghi danh: www.
bostonpublicschools.org/register/

Các Trung Tâm Chào Đón của chúng 
tôi (Our Welcome Centers) có thể thực 
sự giúp đỡ.   Nhân viên có thể giải 
thích mỗi trường cung cấp những gì, 
tùy chọn của em là gì, và làm thế nào 
để ghi danh. Họ cũng có thông tin về: 

 Danh sách Chờ đợi và chuyển 
trường, nếu em muốn thay đổi 
trường học.

 Các chương trình dành cho người 
học tiếng Anh (ELL) và cho các 
học sinh khuyết tật  

 Các chương trình chuẩn bị học sinh 
vào đại học và nghề nghiệp trong 
các lĩnh vực kỹ thuật và huấn nghệ.  

 Các chương trình trước và sau giờ 
học

 Các nguồn hỗ trợ cộng đồng 

 … và nhiều điều khác nữa!

Các Trung Tâm Chào Đón của chúng 
tôi được liệt kê ở trang 20.  Xin gọi 
điện thoại hoặc đến thăm.

Chúng tôi mong mỏi quý vị đến thăm 
các trường học của chúng tôi và nói 
chuyện với các người thân, bạn bè, và 
những người hàng xóm đang học tại 
trường quý vị muốn xem xét.  Tất cả 
các trường được mở cửa cho các quan 
khách đến thăm trong suốt các giờ học 
thông thường.  Nếu quý vị muốn đến 
thăm lớp học và nói chuyện với hiệu 
trưởng và nhân viên, chúng tôi đề nghị 
quý vị nên gọi trước để lấy hẹn hoặc 
đến vào một trong các Ngày Thăm 
Trường của chúng tôi.

Chọn Trường Trung Học 
Đệ Nhị Cấp: Hỏi điều gì
Hỏi hiệu trưởng và các thầy cô giáo về:

 Triết lý của trường và kỳ vọng cho 
đối với mỗi học sinh

 Thành quả của học sinh, đo lường 
bằng điểm thi và thực hiện các bài 
nghiên cứu và soạn thảo

 Kế hoạch của nhà trường để giúp 
các học sinh đạt đến các trình độ 
cao

Trang trong…
Thư chào mừng của Tổng Giám Đốc 
tạm thời John McDonough ............ 1
Chọn Trường .................................... 2

Lựa chọn của quý vị là gì? ................... 2
Làm sao để quý vị sẽ quyết định 
trường trung học nào tốt nhất cho 
em? .............................................................. 2
Chọn Trường Trung Học Đệ Nhị 
Cấp—
Hỏi điều gì ................................................. 3
Ghi danh ở đâu ........................................ 3
Các giấy tờ cần phải có ........................ 3
Chích ngừa (Immunizations) .............. 3
Các giấy tờ cần thiết về nơi cư ngụ .. 3
Khi nào ghi danh .................................... 3
Trường Công Lập Boston phân 
định học sinh như thế nào? ................ 3
Ưu tiên anh chị em ruột (Sibling 
priority) ...................................................... 3
Số bất kỳ .................................................... 4
Danh sách chờ đợi ................................. 4

Phân định bắt buộc ............................... 4
Xin thuyên chuyên ................................. 4
Bị đuổi học ................................................ 4
Nếu quý vị dời địa chỉ cư ngụ (If You 
Move) .......................................................... 4
Các học sinh vô gia cư .......................... 4

Vận chuyển (Transportation) ......... 4
Các chương trình Trung Học 
Đệ Nhị Cấp ....................................... 5

Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề 
nghiệp ........................................................ 5
Người Học Anh Ngữ (ELL) ................... 6
Các dịch vụ Học sinh và Giáo dục 
Đặc biệt ...................................................... 6
Các Trường Thi Tuyển (The 
Examination Schools) ........................... 6
AVID ............................................................. 6
Các tùy chọn giáo dục .......................... 6

Các Quy chế và Dịch vụ
Phụ Huynh tham gia ............................. 6
Khám sức khỏe ........................................ 7
Đồng phục Học sinh ............................. 7

Các bữa ăn ở trường .............................. 7
Quy chế Chuyên cần ............................. 7

Quyền của phụ huynh theo luật 
“Không bỏ rơi trẻ em nào” ............. 7
Hiểu về MCAS và các Kết quả 
Trách nhiệm tường trình ................ 7
Khái quát các Trung Học Đệ 
Nhị Cấp ............................................ 8
Bản đồ các Trường Trung Học 
Đệ Nhị Cấp Boston .......................... 9
Nét sơ lược của các Trường 
Trung Học Đệ Nhị Cấp .................. 10
Các nguồn hỗ trợ cho các 
Gia Đình ......................................... 19
Thủ tục Ghi danh và Nộp đơn 
vào các trường (Tóm lược) ............ 20
Các Trung Tâm Chào Đón 
(Welcome Centers) ........................ 20
Độ tuổi ghi danh đi học ................ 20
Đường dây nóng học đường 
(School Hot Line) .......................... 20
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston Học sinh phải nộp đơn xin vào lớp 9 
nếu …

 Học sinh hiện đang học trong 
Trường Công Lập Boston và đang 
học lớp cao nhất của trường – thí dụ: 
lớp 8 trong trường trung học đệ nhất 
cấp hoặc trường K-8.

   Học sinh trong một chương trình 
đặc biệt và phải chuyển sang một 
trường khác cho một chương trình 
mới. 

   Học sinh muốn chuyển sang một 
trường khác. 

   Học sinh hiện không học trong 
Trường Công Lập Boston - ngay cả 
nếu đã ghi danh năm ngoái và đã 
được phân định vào BPS.  

Theo luật của tiểu bang, trẻ em phải đi 
học cho đến 16 tuổi.  Phụ Huynh không 
cho con đi học có thể bị truy tố.

Ghi danh ở đâu  
Các học sinh hiện đang học trong các 
Trường Công Lập Boston sẽ nhận đơn 
(application) từ trường của các em.  
Không cần phải đích thân đến ghi danh 
ở Trung Tâm Chào Đón (Welcome 
Center).

Các học sinh mới ghi danh vào các 
Trường Công Lập Boston có thể ghi 
danh trước trên trang nhà của Trường 
Công Lập Boston.  Nhưng để hoàn tất 
thủ tục, phải đến Trung Tâm Chào Đón 
của Trường Công Lập Boston / BPS 
Welcome Center (xin xem trang 20).

Các giấy tờ cần thiết                                                                                                                                           
Khi đến ghi danh, quý vị phải mang 
theo tất cả các giấy tờ cần thiết sau đây:

1.   Bản chính giấy khai sinh của con 
quý vị (có dấu nổi), Hộ Chiếu 
(passport), hoặc Giấy I-94. 

2. Hồ sơ chích ngừa mới nhất (up-to-
date immunization).  Xem chi tiết 
các mũi chích theo quy định dưới 
đây. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên 
lạc với Phòng Đặc Trách Sức Khỏe 
(BPS Health Services), 617-635-
6788.  

3.  Thẻ chứng minh (ID) có hình của 
Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ.

4.  Phiếu điểm (transcript) từ trường cũ 
của trẻ (từ lớp 1 đến lớp 12, nếu có)

5.   HAI (2) loại giấy tờ chứng minh cư 
ngụ trong Thành Phố Boston.  Các 
giấy tờ được chấp thuận được in 
trong hộp Quy Định Nơi Cư Trú ở 
trang này.

Chích ngừa 
(Immunizations)
Trường Công Lập Boston bắt buộc các 
học sinh phải có các mũi chích ngừa sau 
đây khi ghi danh vào các trường trung 
học đệ nhị cấp.

Cấp 7–12
Hepatitis B 3 mũi chích

DtaP/DTP/
DT/Td

4 DTaP/DTP  hoặc   ≥3 Td; 
và 1 Tdap đối với các lớp 7-10

Polio ≥3

MMR 
(measles, 
mumps, 
rubella)

Các lớp   7-10:   2 MMR 
Các lớp 11–12:  2 measles, 
1 mumps, 1 rubella

Varicella 
(chickenpox)

Các lớp   7-10:   2 mũi chích *
Các lớp 11–12:  1 mũi chích *

* hoặc có giấy tờ chứng minh 
đã bị bệnh

Các yêu cầu chích ngừa thì tổng 
hợp. Muốn biết thêm tin tức xin vào 
trang:  www.bostonpublicschools.org/
healthservices.  Nếu quý vị có thắc mắc. 
xin liên lạc Phòng Dịch Vụ Y Tế BPS, 
điện thoại số 617-635-6643.  Hơn nữa 
chúng tôi đề nghị con quý vị được Thử 
Lao (Tuberculosis Risk Assessment).

Khi ghi danh cho con của quý vị đi học, 
quý vị phải nộp hồ sơ của bác sĩ chứng 
nhận con của quý vị đã được chích ngừa 
đầy đủ.  Hồ sơ phải ghi rõ tháng, ngày 
và năm các mũi đã được chích.  Nếu 
quý vị cần bản sao giấy chứng nhận 
hoặc có thắc mắc, xin liên lạc với bác 
sĩ hoặc trung tâm y tế của mình.  Nếu 
quý vị không có bác sĩ hay Trung tâm Y 
Tế riêng, xin gọi số điện thoại Mayor’s 
Health Line 800-847-0710.  Bác Sĩ hay 
Trung Tâm Y Tế cần chừng 2 tới 3 tuần 
lễ để sao chép hồ sơ.

Xin lưu ý là y tá trường sẽ kiểm tra hồ 
sơ chích ngừa thường xuyên.

Theo luật, học sinh nào không được 
chích ngừa đầy đủ (not up-to-date) sẽ bị 
cho thôi học. 

Trường hợp đặc biệt (Special 
situations).  Ngoại trừ trường hợp khẩn 
cấp hay có bệnh dịch, học sinh có thể 
đi học ngay nếu phụ huynh hoặc người 
giám hộ nộp giấy xác nhận của y sĩ nói 
rằng học sinh đó không thể được chích 
ngừa vì lý do bệnh lý hay một lá thư 
nói rằng chích ngừa không phù hợp với 
niềm tin tôn giáo của em.

Các học sinh với nhu cầu chăm sóc sức 
khoẻ đặc biệt (Students with special 
health care needs).  Vào lúc ghi danh, 
quý vị điền phiếu sức khoẻ để cho biết 
con có bị xuyễn hay dị ứng không, 
có cần xe lăn, hoặc các vật dụng đặc 
biệt khác không, để bảo đảm rằng em 
được phân định vào một trường có các 
dịch vụ y tế thích hợp.  Phiếu sức khoẻ 
cũng yêu cầu cho biết thông tin liên lạc 
của cơ quan chăm sóc sức khỏe trong 
trường hợp nhà trường cần liên lạc.

Khám sức khỏe tổng quát (Physical 
Examinations).  Xin xem trang 7.

Quy định nơi cư ngụ của Học Sinh 
(Student Residency Requirement)

Để được học trong Trường Công Lập Boston, học sinh phải cư ngụ trong thành 
phố Boston.  Nơi cư ngụ của học sinh dưới 18 tuổi là nơi cư ngụ hợp pháp của 
phụ huynh hay giám hộ, người thực sự nuôi nấng học sinh.  Nơi cư ngụ được 
xác định là nơi đầu tiên mà một người cư ngụ vĩnh viễn, không tạm thời, và 
đó là nơi trung tâm của cuộc sống gia đình, xã hội và công dân của mình.  Học 
sinh từ 18 tuổi trở lên có thể có một nơi cư ngụ riêng với mục đích đi học.

Cư trú tạm thời trong thành phố Boston (Temporary residence in the City of 
Boston), chỉ với mục đích duy nhất là vào học một Trường Công Lập Boston, 
không được công nhận là “nơi cư ngụ”.

Quy chế cư trú này không áp dụng đối với các học sinh vô gia cư (homeless 
students).  Các thắc mắc liên quan tới vấn đề này xin gọi trực tiếp cho Văn 
phòng Cố vấn Pháp luật, 617-635-9320.

Các người nộp đơn phải xuất trình HAI (2) trong số các giấy 
tờ sau đây khi đến ghi danh

Các giấy tờ phải được in (pre-printed) tên và địa chỉ hiện tại của phụ huynh 
hoặc người giám hộ (hoặc học sinh nếu từ 18 tuổi trở lên).  Các giấy tờ phải 
khác loại.   

 Một hóa đơn điện hoặc gas hoặc cable hoặc điện thoại nhà trong vòng 60 
ngày (Hóa đơn nước và điện thoại di động không được chấp thuận)

 Hợp đồng thuê nhà hiện tại (current lease), Giấy thuê nhà theo diện 
section 8, hoặc Giấy tuyên thệ nơi cư trú của Trường Công Lập Boston 
(BPS Landlord Affidavit)

 Giấy tờ mua nhà (Deed) hoặc Giấy trả tiền nhà (mortgage) hàng tháng 
trong vòng 60 ngày,  hoặc giấy thuế bất động sản (property tax) trong vòng 
một năm

 Giấy tờ thuế trong vòng một năm (W2 form), hoặc cùi check lương trong 
vòng 60 ngày

 Bản tường trình của Ngân Hàng hoặc Thẻ Tín Dụng trong vòng 60 ngày

 Một lá thư (letter) từ một cơ quan chính phủ được chấp thuận* trong vòng  
60 ngày

*  Các cơ quan chính phủ được chấp thuận: Departments of Revenue 
(DOR), Children and Family Services (DCF), Transitional Assistance 
(DTA), Youth Services (DYS), Social Security, và bất cứ thư nào của 
các cơ quan trong Tiểu Bang Massachusetts có đầu thư (letterhead).

LƯU Ý:
 Các Trường Thi Tuyển (The exam schools) cũng phải xuất trình các giấy tờ 

này, nhưng có thủ tục và thời gian nộp đơn riêng.  Xin xem trang 6 để biết 
thêm chi tiết.

 Giám hộ hợp pháp (Legal guardianship) phải xuất trình thêm các giấy tờ từ 
tòa án hoặc một cơ quan. 

 Các giấy tờ này cũng phải xuất trình nếu muốn thay đổi địa chỉ (change of 
address). 

Bất kỳ trường nào có quy chế tuyển sinh đặc biệt có thể lựa chọn để chấp nhận 
các đơn xin học từ các học sinh không cư trú (non-resident) ở Boston, nhưng 
chỉ có các học sinh đã xuất trình hai giấy tờ hợp lệ chứng minh cư trú ở Boston 
từ danh sách trên trang này có thể được mời hoặc được tuyển vào một Trường 
Công Lập Boston.

Bất cứ học sinh nào vi phạm quy chế cư dân (the residency policy); Trường 
Công Lập Boston cho nghỉ học ngay lập tức.  Phụ huynh / Người giám hộ của 
học sinh bị nghỉ học vì không phải là cư dân có thể khiếu nại.  Học sinh có thể 
được tiếp tục học trong suốt thời gian khiếu nại.

Ngoài việc cho nghỉ học,  Trường Công Lập Boston có thể áp đặt các trừng 
phạt khác lên gia đình, chẳng hạn như đưa ra toà, phải hoàn trả học phí, hoặc bị 
giữ lại các học bổng hay phần thưởng.

►  Muốn biết thêm tin tức về quy chế cư dân, xin xem trang nhà của Trường 
Công Lập Boston: bostonpublicschools.org/residency

Hoàn tất đơn xin                                                                                                                           
Đơn xin học liệt kê tất cả các trường 
quý vị có thể chọn.

 Chọn nhiều trường như quý vị 
muốn, nhưng chúng tôi đề nghị quý 
vị chọn ít nhất 5 trường. 

 Đánh số lựa chọn của quý vị theo 
thứ tự mà quý vị ưa thích. 

 QUAN TRỌNG: Một số trường có 
thủ tục nhập học đặc biệt.  Hồ sơ 
của các trường ở các trang 14-18.

 Lưu lại một bản sao của đơn xin đề 
phòng trường hợp có vấn đề.

Khi nào ghi danh 
Để có nhiều cơ hội được vào trường 
quý vị chọn, nên nộp đơn xin ngay vòng 
ghi danh đầu tiên theo cấp lớp của con 
mình.  Lịch trình sau đây dành cho việc 
ghi danh mới hoặc xin chuyển trường 
cho niên học 2014-2015. 

VÒNG GHI DANH ĐẦU

Từ ngày 6 đến 31 tháng 1 năm 2014                                                                                                                   
Mẫu giáo, lớp 6 và lớp 9

Để tránh chờ đợi lâu, chúng tôi đề nghị 
quý phụ huynh đến ghi danh theo lịch 
trình sau đây, theo chữ đầu tiên của họ 
(last name) của phụ huynh.
A-I: từ ngày   6 đến ngày 10 tháng 1 
J-Q: từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 1 
R-Z: từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 
Tất cả: từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 1 

VÒNG GHI DANH HAI: 

Từ ngày 5 tháng 2 đến 21 tháng 3 
năm 2014 
Tất cả các lớp (All grades)

VÒNG GHI DANH BA:

Từ ngày 24 tháng 3 đến 9 tháng 5 
năm 2014 
Tất cả các lớp (All grades)

VÒNG GHI DANH BỐN: 

Từ ngày 12 tháng 5 đến 13 tháng 6 
năm 2014 
Tất cả các lớp (All grades)

Quý vị sẽ nhận giấy thông báo phân 
định trường cho con của quý vị qua bưu 
điện (by mail).  Giấy phân định thường 

được gởi ra sau 6 tuần từ ngày chấm dứt 
vòng ghi danh.

Tất cả các học sinh nhận được giấy 
phân định trường mới cũng sẽ nhận 
được Giấy Phúc Đáp (RSVP form) để 
cho chúng tôi biết nếu con của quý vị 
sẽ nhập học Trường Công Lập Boston 
vào tháng 9.  Xin vui lòng ký tên và gửi 
lại Giấy Phúc Đáp (RSVP) để chúng tôi 
biết và có thể phân định chỗ đó cho học 
sinh khác đang ở trong danh sách chờ 
đợi nếu con của quý vị sẽ không nhập 
học.  Quý vị cũng có thể dùng Giấy 
Phúc Đáp để cho chúng tôi biết nếu quý 
vị vẫn muốn giữ con của quý vị trong 
danh sách chờ đợi vào các trường khác.
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

Khám phá các Trường Công Lập Boston 2014    Ấn bản Trung Học Đệ Nhị Cấp

Trường Công Lập Boston phân 
định học sinh ra sao?    
Các học sinh được phân định bởi máy 
điện toán (computer) theo công thức 
định sẵn.  Máy điện toán cố gắng phân 
định các học sinh theo sự lựa chọn cao 
nhất mà em có ưu tiên cao nhất.

Các ưu tiên là gì? (What are 
priorities?)                                                                                                      
Đôi khi một trường học không có đủ 
chỗ cho tất cả các học sinh theo danh 
sách trường đã chọn.  Trong trường hợp 
này, máy điện toán sẽ phân định học 
sinh theo trường đã chọn và các ưu tiên.  
Sau đây là các ưu tiên xếp theo thứ tự 
cao nhất:

1. Anh chị em ruột+ vùng đi bộ

2. Anh chị em ruột (Sibling)

3. Vùng đi bộ  (ưu tiên 50% số chỗ từ 
lớp 9 đến lớp 12)

4. Mã số bắt thăm (random number)

Trong mỗi vòng ghi danh, học sinh 
có ưu tiên cao hơn sẽ được phân định 
trước.

Ưu tiên anh chị em ruột 
(Sibling Priority)

Chúng tôi cố gắng phân định các trẻ em 
trong cùng gia đình vào một trường nếu 
phụ huynh yêu cầu.  Nếu quý vị muốn 
cho các con theo học cùng một trường, 
hãy hỏi nhân viên tại Trung Tâm Chào 
Đón (Welcome Center staff ) về thủ tục 
ghi danh theo diện ưu tiên anh chị em 
ruột.  Tuy nhiên, đôi khi trường không 
có đủ chỗ cho tất cả anh chị em ruột 
muốn xin vào; vì thế chúng tôi không có 
thể bảo đảm ưu tiên này.

Xin nhớ liệt kê ưu tiên anh chị em ruột 
ngay trong lần ghi danh đầu tiên.

Ưu tiên Vùng đi bộ đối với việc 
Phân định các Trường Trung 
Học Đệ Nhị Cấp  

Quan trọng! Chúng tôi có kế hoạch 
phân định học sinh MỚI từ lớp mẫu 
giáo-đến lớp 8.  KHÔNG có ưu tiên 
vùng đi bộ cho các lớp này.

Các học sinh nào cư ngụ trong “vùng 
đi bộ” của một trường trung học đệ nhị 
cấp có 50 phần trăm (một nửa) ưu tiên 
số ghế của mỗi trường.  Các học sinh 
nộp đơn vào trường trung học đệ nhị 
cấp được ưu tiên vùng đi bộ nếu cư ngụ 
khoảng 2 dặm hoặc gần hơn từ trường.

Các học sinh sẽ được ưu tiên vào các 
trường trong vùng đi bộ của các em 
trong từng giai đoạn ghi danh.

Học sinh có thể hội đủ điều kiện được 
vận chuyển đến một số lựa chọn vùng đi 
bộ của mình. Đó là bởi vì khoảng cách 
từ nhà đến trường dùng để xác định đủ 
điều kiện giao thông vận tải xe buýt 
khác nhau từ khoảng cách được sử dụng 
để xác định ưu tiên vùng đi bộ.  Ký hiệu 
‘WT” trên đơn xin là các lựa chọn vùng 
đi bộ cho học sinh và được cung cấp vận 
chuyển

Các trường Song Ngữ 
(Dual Language Schools)

Các học sinh trong các chương trình 
song ngữ tại các trường S. Greenwood, 
Hernández và Hurley được ưu tiên - 
nhưng không bảo đảm – được phân định 
đến Margarita Muñiz Academy, một 
trường trung học đệ nhị cấp song ngữ.  

Lộ trình nối tiếp Trung 
Học Đệ Nhất Cấp/Trung 
Học Đệ Nhị Cấp 
(Middle School/High School 
Pathways)

Các trường này được kết nối theo lộ 
trình phân định bảo đảm các học sinh 
lớp 8:                                                                

 Trung Học Đệ Nhất Cấp Harbor 
Pilot và Trung Học Đệ Nhị Cấp 
Harbor 

 Trường Lyon K-8 và Trung Học Đệ 
Nhị Cấp Lyon.

Số bắt thăm (Random Numbers)

Máy điện toán cho mỗi hồ sơ một số 
bất kỳ. Số bất kỳ thường được dùng để 
“phá” sự ngang bằng của các học sinh 
có cùng ưu tiên.

Nó hoạt động ra sao?  Hãy tưởng tượng 
còn một chỗ vào lớp lớp 9 Trường 
Another Course to College.  Tất cả ứng 
viên có ưu tiên anh chị em và vùng đi 
bộ đã được phân định.  Ba học sinh 
còn lại, tất cả đều không có ưu tiên anh 
chị em hay vùng đi bộ, đã chọn trường 
ACC là trường đầu tiên.  Học sinh nào 
có số bắt thăm nhỏ nhất (tốt nhất) sẽ 
được phân định.

Danh sách chờ đợi 
(Wait Lists)

Nếu không được phân định vào trường 
chọn đầu tiên, máy điện toán sẽ cố gắng 
phân định con của quý vị vào một trong 
các trường quý vị đã chọn.  Nó cũng sẽ 
để con quý vị vào 3 danh sách chờ đợi.  
Sau đây là quy luật của danh sách chờ 
đợi: 

 BPS sẽ lập một danh sách chờ cho 
tất cả các trường nơi mà có số học 
sinh xin vào học nhiều hơn số chỗ 
của một lớp riêng biệt.

 Thứ tự của học sinh trên danh sách 
chờ đợi căn cứ trên vòng ghi danh, 
ưu tiên anh chị em, vùng đi bộ (nếu 
có chỗ trong vùng đi bộ), ưu tiên 
chọn trường trên đơn xin, và số bắt 
thăm.  Không một học sinh nào lại 
có số thứ tự thấp hơn một học sinh 
ghi danh ở vòng ghi danh sau, bất 
kể là ưu tiên gì.  Tuy nhiên, trong 
mỗi vòng ghi danh, số thứ tự của 
một học sinh có thể thay đổi khi ưu 
tiên của em thay đổi.  Chẳng hạn, 
một học sinh có thể có ưu tiên cao 
hơn khi em di chuyển tới vùng đi 
bộ.  Như vậy điều này có thể ảnh 
hưởng tới ưu tiên của học sinh khác 
trong danh sách chờ đợi.

  Học sinh xin vào học bất cứ lớp nào 
có thể ở trong danh sách chờ đợi 
tới 3 trường.  Học sinh nào được 
phân định vào trường chọn thứ 2 
có thể ở trong danh sách chờ đợi 
trường chọn đầu tiên.  Học sinh 
được phân định vào trường chọn 
thứ 3 có thể ở trong danh sách chờ 
đợi các trường chọn số 1 và 2.  Học 
sinh được phân định vào trường 
chọn thứ 4 hoặc trường chọn thấp 
nhất hoặc được phân định bắt buộc 
(administratively assigned), có thể ở 
trong danh sách chờ đợi 3 trường ưu 
tiên đầu bảng.  

  Bất kỳ học sinh nào được đặt trong 
danh sách chờ đợi của một trường 
nào đó nhưng muốn chuyển vào 
danh sách chờ đợi của trường khác, 
có thể đến bất kỳ Trung Tâm Chào 
Đón (Welcome Center) để chọn lại.  

Tuy nhiên, nếu học sinh ở quá số 
tối đa của danh sách chờ đợi, phải 
xin rút tên ra khỏi một trường trong 
danh sách chờ đợi để được đặt vào 
danh sách chờ đợi của trường khác.    

	Bất kỳ học sinh nào còn cư ngụ ở 
Boston có thể ở lại trong trong danh 
sách chờ sau khi trường đã khai 
giảng   năm học, bất kể là có theo 
học tại Trường Công Lập Boston 
hay không.  

	Các danh sách chờ đợi sẽ hết hạn 
vào cuối vòng ghi danh thứ hai 
(Tháng 1 năm kế tiếp).  

	Các trường có thủ tục nhập học đặc 
biệt (xin xem trang 14-18) có danh 
sách chờ đợi riêng của các trường 
đó.  

Khi có chỗ trống, các học sinh sẽ được 
phân định từ danh sách chờ đợi theo thứ 
tự sau đây, bắt đầu với các học sinh ghi 
danh trong các vòng ghi danh sớm nhất.  

Nếu trường chưa đạt tới mức 50% 
vùng đi bộ, học sinh sẽ được phân định 
từ danh sách chờ đợi theo thứ tự sau 
đây:

1. Các học sinh có ưu tiên anh chị em 
ruột (sibling) + vùng đi bộ

2. Các học sinh có ưu tiên anh chị em 
ruột (sibling).

3. Các học sinh có ưu tiên vùng đi bộ

4. Các học sinh không có ưu tiên.

Nếu trường đã đạt tới mức 50% vùng 
đi bộ, học sinh sẽ được phân định theo 
thứ tự sau đây:

1. Các học sinh có ưu tiên anh chị em 
ruột (không có ưu tiên vùng đi bộ)

2. Tất cả các học sinh khác (không có 
ưu tiên vùng đi bộ)

Số bắt thăm (Random numbers) sẽ là 
yếu tố “phá” trong số học sinh có các 
ưu tiên giống nhau.

Quý vị có thể hỏi để biết số thứ tự 
chờ đợi của con bằng cách gọi điện 
thoại cho bất kỳ Trung Tâm Chào Đón 
nào (Welcome Center) vào cuối vòng 
ghi danh.  Trong tháng 8 và tháng 
9, quý vị cũng có thể gọi số đặc biệt 
617-635-9046.

Phân Định Bắt Buộc 
(Administrative Assignments)

Luật tiểu bang quy định rằng học sinh 
phải đi học bắt đầu vào tháng 9 của năm 
mà em được 6 tuổi.  Nếu không được 

phân định vào trường do quý vị chọn, 
hoặc nếu quý vị không nộp đơn, chúng 
tôi sẽ phân định con của quý vị vào 
trường nào gần nhà nhất còn chỗ.

Chuyển Trường (Transfers)

Nếu muốn đổi trường vào năm học tới, 
quý vị có thể nộp đơn xin đổi trường 
trong thời gian ghi danh thứ nhất, từ 
ngày 6 đến ngày 31 tháng 1, 2014 (mẫu 
giáo, lớp 6 và lớp 9); trong thời gian 
ghi danh thứ hai, từ ngày 3 tháng 2 đến 
ngày 21 tháng 3 năm 2014 (tất cả các 
lớp), hoặc sau đó.

Tất cả các đơn xin đổi trường nộp trong 
mỗi thời kỳ ghi danh sẽ được cứu xét 
cùng một lượt.  Đơn nhận sau ngày 30 
tháng 9 sẽ được gom lại và cứu xét vào 
giữa tháng 11 và cuối tháng 1.

Nếu quý vị muốn đổi trường trong năm 
học hiện tại, nộp đơn tại bất kỳ Trung 
Tâm Chào Đón nào (Welcome Center) 
đến cuối tháng 1.

Chúng tôi không bảo đảm đơn xin đổi 
trường sẽ được chấp thuận.

Các Học sinh Trung học đệ nhị cấp chỉ 
có thể đổi trường một lần (only once) 
trong các lớp 9-12.

Chuyển trường vì lý do kỷ luật 
(Disciplinary Transfers).  Học sinh các 
lớp 6-12 phải chuyển trường vì lý do kỷ 
luật sẽ được phân định vào một chương 
trình thay thế (an alternative program).

Đuổi học (Expulsion)

Các học sinh đã bị đuổi học tại một hệ 
thống trường học khác vì mang vũ khí 
nguy hiểm, có các chất bị cấm, tấn công 
nhân viên học đường, hoặc bị kết án có 
trọng tội không được vào học trong các 
Trường Công Lập Boston trong suốt 
thời gian bị đuổi.  Nếu Trường Công 
Lập Boston tìm ra rằng một học sinh 
nào đó đã bị đuổi học tại trường cũ của 
em vì một trong các lý do trên, theo luật 
của tiểu bang Massachusetts, học sinh 
đó sẽ bị đuổi khỏi Trường Công Lập 
Boston. 

Theo một đạo luật mới của tiểu bang, 
các học sinh có thể không bị đuổi học 
trên 90 ngày, ngoại trừ các trường hợp 
phạm tội nghiêm trọng đã nói ở trên.  
Các học sinh phải được nhận các dịch 
vụ giáo dục trong suốt thời gian bị đuổi 
học.

Để có cơ hội tốt hơn được vào một trong các trường trung 
học đệ nhị cấp quý vị đã chọn hàng đầu…
  Ghi danh trong vòng đầu tiên – Từ ngày 6 đến 31 tháng 1, 2014 cho lớp 

9 (Jan. 6-31, 2014 for grade 9), và từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 21 tháng 3 
cho tất cả các lớp khác. Tất cả đơn nhận được trong vòng ghi danh sẽ được 
cứu xét cùng một lượt, không theo thứ tự nhận đơn. 

  Chọn ít nhất NĂM trường (Make at least FIVE choices)

 Liệt kê các trường theo đúng thứ tự ưu tiên chọn.  Nếu quý vị liệt 
kê một trường danh tiếng đầu tiên, quý vị sẽ không mất cơ hội được vào 
trường chọn thứ 2, nếu quý vị không nhận được trường chọn đầu tiên.

 Chọn nhiều loại trường – bao gồm các trường có các anh chị em ruột 
(sibling) hiện đang học hoặc trường  trong vùng đi bộ (walk zone priority) 
hoặc trường dễ xin vào.  Để có dữ kiện về các trường ít người chọn lại có 
thể “rất phù hợp” cho con của quý vị, xin hỏi nhân viên Trung Tâm Chào 
Đón (Welcome Center staff).

Quý vị có thể tới Trung Tâm Chào Đón (Welcome Center) bất cứ khi nào trong 
suốt năm học để ghi danh hoặc xin chuyển trường, nhưng nếu càng chờ đợi dài 
thì sự chọn lựa càng giới hạn.  Nhiều trường hết chỗ ngay sau vòng ghi danh 
đầu tiên. 
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

Nếu quý vị dời chỗ ở 
(If You Move)

 Mang các chứng từ địa chỉ mới 
(xem trang 3) đến trường của con 
quý vị hoặc bất kỳ Trung Tâm Chào 
Đón (Welcome Center) nào ngay lập 
tức.  Nếu không có chứng từ địa chỉ 
mới, hãy gọi Trung Tâm Chào Đón 
nào để được hướng dẫn. 

 Chúng tôi không có thể thay đổi 
trạm xe buýt cho tới khi quý vị đổi 
địa chỉ.

 Xin nhớ thông báo địa chỉ mới và số 
điện thoại mới cho hiệu trưởng.

Học sinh Vô Gia Cư 
(Homeless Students)

Nếu quý vị dời tới một nhà tạm trú 
hoặc cư ngụ tạm thời ở bất kỳ nơi nào, 
hãy tới một Trung Tâm Chào Đón 
(Welcome Center) và đưa cho họ địa chỉ 
mới của quý vị.

Con của quý vị có quyền ở lại trường 
các em đang theo học trong suốt thời 
gian quý vị ở trong hoàn cảnh vô gia cư, 
ngay cả khi quý vị di chuyển sang một 
vùng học chánh khác.  Các học sinh có 
quyền học hết năm học ở trường cũ bất 
kể em có ở với cha mẹ hay không.  Quý 
vị cũng có quyền ghi danh xin vào học 
một trường trong vùng mới, thành phố 
hoặc thị xã đang ở tạm thời.  Nếu trở 
nên vô gia cư trong suốt mùa hè và phải 
di chuyển, con của quý vị có quyền trở 
lại trường đã học năm trước đó. Phương 
tiện chuyên chở có thể được cung cấp 
ngoại trừ địa chỉ mới của quý vị ở trong 
“vùng đi bộ” của trường của con quý vị.

Nếu quý vị vào sống hẳn trong khu gia 
cư trong suốt năm học, con của quý vị 
có quyền học hết năm học ở trường cũ.  
Tuy nhiên, em không có xe chuyên chở, 
trừ khi em được hưởng quy chế chuyên 
chở riêng theo quy chế của BPS.

Để được giúp đỡ thêm, hãy gọi 
“Homeless Education Resource 
Network”, điện thoại số: 
617-635-8037. 

Vận chuyển (Transportation)

Các học sinh từ lớp 6 trở lên có thể 
được phân định một điểm dừng (corner 
stop) trong vòng ½ dặm từ địa chỉ nhà 
của họ.  Xe buýt phục vụ cho các học 
sinh trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp 
đủ điều kiện có thể bằng xe buýt học 
đường màu vàng, dịch vụ MBTA, hoặc 
kết hợp cả hai.  Các học sinh đủ điều 
kiện sẽ nhận được thẻ đi xe miễn phí 
(MBTA pass) ở trường được phân định.  
Thẻ đi xe miễn phí có giá trị trong suốt 
giờ học, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Các 
học sinh có thể thêm dịch vụ vào cuối 
tuần với giá giảm. Các học sinh không 
đủ điều kiện được giao thông vận 
chuyển có thể mua giảm giá ở trường 
một thẻ đi xe MBTA theo giá trị số tiền 
mà các em có thể sử dụng trong suốt giờ 
hoạt động của MBTA.

Khi học sinh được phân định vào 
trường, chúng tôi sẽ cho quý vị biết nếu 
học sinh có đủ điều kiện để được vận 
chuyển.  Vào cuối tháng Tám, chúng tôi 
sẽ gửi cho quý vị thông tin về lịch trình 
và các dịch vụ xe buýt của học sinh. 

Nếu quý vị di chuyển: Khi quý vị nộp 
đơn “xin đổi địa chỉ”, chúng tôi sẽ tự 
động cung cấp cho học sinh một trạm xe 
buýt mới gần nhà mới của bạn nếu quý 
vị có đủ điều kiện để vận chuyển.  

 Quý vị có thể hoàn tất đơn “xin đổi 
địa chỉ / change of address”, tại bất 
cứ Trung Tâm Chào Đón (Welcome 
Center).  Phòng Vận Chuyển (The 
Transportation Department) ở Court 
Street không giải quyết đơn “xin đổi 
địa chỉ”.   

 Nếu Sở Học Chánh đã xác định 
rằng quý vị cư ngụ trong khoảng 
cách cần thiết đến trường và quý vị 
không đồng ý, quý vị có thể yêu cầu 
chúng tôi đo khoảng cách (you can 
ask us to measure the distance).

Chuyên chở các học sinh khuyết tật 
(Transportation for Students with 
Disabilities)

Các học sinh khuyết tật (Students with 
disabilities) có thể được đưa đón tại 
các góc đường, được cấp thẻ xe điện 
MBTA, hoặc đưa đón tại nhà tùy theo 
Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP).

Một số học sinh có tình trạng bệnh tật 
hoặc thể lực yếu đuối không có thể đi 
bộ đến trường có thể được nhận dịch vụ 
chuyên chở.  Xin liên lạc với y tá của 
trường để yêu cầu dịch vụ này.  Văn 
phòng dịch vụ y tế của chúng tôi sẽ 
quyết định một học sinh có được nhận 
dịch vụ chuyên chở hay không sau khi 
xem xét hồ sơ của bác sĩ cũng như ý 
kiến của nhân viên trường.  Y tá trường 
sẽ cung cấp cho quý vị các phiếu y tế 
cần thiết và sẽ thảo luận với bác sĩ của 
em học sinh để đáp ứng các nhu cầu 
riêng.  Trong mùa hè xin hãy gọi Phòng 
Dịch vụ Y tế (Medical Services Office), 
điện thoại số 617-635-6788.

Ngoại trừ một số điều kiện sức khỏe 
cá biệt, chuyên chở vì lý do y tế không 
tự động tái hiệu lực (not automatically 
renewed).  Quý vị phải xin lại mỗi năm. 

Cần giúp đỡ về vận chuyển xin 
liên lạc:    
Quanh năm  617-635-9520

Đường dây nóng  617-635-9046

 Từ ngày 6-31 tháng 1, 2014 và từ 
giữa tháng 8 tới giữa tháng 9

Các chương 
trình Trung 
Học Đệ Nhị 
Cấp 
Các học sinh ghi danh vào bậc Trung 
Học Đệ Nhị Cấp Trường Công Lập 
Boston có nhiều chọn lựa.  Việc chọn 
lựa gồm nhiều trường nhỏ, chuyên đề 
với ít hơn 500 học sinh, các trường 
trung học lớn hơn được chia ra thành 
nhiều cộng đồng học tập nhỏ, 3 trường 
trong đó học sinh vào học dựa trên 
cấp hạng và kết quả kỳ thi tuyển, một 
trường trung học huấn nghệ và kỹ thuật, 
một trường trung học mà tất cả các học 
sinh học bằng tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha và các trường phục vụ các học 
sinh có khuyết tật.

Thêm vào đó, chúng tôi có các chương 
trình đặc biệt cho các học sinh lớn 
tuổi, học sinh kém, học sinh đang học 
Anh ngữ mới nhập cư vào Mỹ, các học 
sinh muốn trở lại trường để có bằng 
tốt nghiệp, học sinh muốn đi học vào 
ban tối, học sinh đã trở thành cha mẹ, 
và học sinh muốn lấy các tín chỉ cấp 
đại học qua chương trình Lớp Cao Cấp 
(Advanced Placement) và Ghi danh kép 
(Dual Enrollment) đang khi còn ở bậc 
trung học.

Mỗi trường Trung Học Đệ Nhị Cấp 
cống hiến các môn học theo quy định để 
được tốt nghiệp, gồm Văn chương Anh 
ngữ (ELA), toán, khoa học, xã hội học, 
ngôn ngữ thế giới, kỹ thuật điện toán và 
nghệ thuật.  Trong nhiều trường trung 
học, các môn học và chương trình phụ 
trội được cống hiến trong và sau giờ học 
làm cho mỗi trường trở thành chuyên 
biệt.  

Nhận thức về đại học và ngành nghề 
là ưu tiên trong tất cả các trường trung 
học đệ nhị cấp của chúng tôi.  Các viên 
cố vấn và cơ quan cộng đồng tại trường 
hướng dẫn học sinh quanh năm về đại 

học, chú trọng kế hoạch vào đại học, 
tiến trình ghi danh đại học, và các sinh 
hoạt bổ túc.  Học sinh tìm hiểu nhiệm ý 
thực tế như thăm viếng trường sở, bệnh 
viện, ngân hàng, truyền hình, nhiều 
chương trình trong số này được sự cộng 
tác của các thương gia và đại học trong 
vùng.  Hầu hết học sinh tham gia thực 
tập, dịch vụ cộng đồng, tìm hiểu ngành 
nghề về y tế, giáo dục, truyền thông, 
kỹ thuật, nghệ thuật trình diễn và tượng 
hình, khoa học môi sinh, thương mại 
và nhiều chuyên ngành khác.  Đối với 
nhiều học sinh, các kinh nghiệm nối kết 
giữa trường học và “thế giới thực” là 
chìa khoá của sự sẵn sàng về học vấn, 
hoàn thành đại học, và thành công tổng 
quát trong đời sống. 

Tất cả các học sinh trong các trường 
công lập tiểu bang Massachusetts 
phải đạt được kết quả (must pass) 
kỳ thi MCAS lớp 10 (Massachusetts 
Comprehensive Assessment System) 
các môn Anh văn, Toán, và Khoa học 
/ Kỹ thuật mới có thể tốt nghiệp trung 
học. Các trường trung học của chúng tôi 
sử dụng nhiều phương pháp khác nhau 
để giúp các học sinh đạt được thách đố 
này – và chuẩn bị cho việc thành công 
về nghề nghiệp và học vấn sau bậc 
trung học – với sự trợ giúp của “key 
city initiatives” và nhiều cơ quan hợp 
tác từ các trường đại học, thương mại và 
cộng đồng. 

Huấn Luyện Ngành Nghề và 
Kỹ Thuật (Career and Technical 
Training)
 617-635-8079

Trong việc giáo dục Ngành Nghề và Kỹ 
Thuật (CTE), các học sinh có thể học 
một kỹ năng, phát triển khả năng học 
vấn để tiếp tục học sau khi tốt nghiệp 
trung học, và tập một nghề cùng lúc 
học để lấy bằng tốt nghiệp trung học.  
Tất cả 19 chương trình CTE của chúng 
tôi được tiểu bang chấp thuận theo 
“Chapter 74” tọa lạc tại Trường Trung 
Học Đệ Nhị Cấp Huấn Nghệ Kỹ Thuật 
Madison Park.  

Các chương trình CTE cống hiến 
chương trình học vấn phối hợp kỹ thuật 
trong nhiều ngành, từ sửa chữa xe hơi 
tới nghệ thuật nấu ăn đến sản xuất TV.  
Các cơ hội hợp tác giáo dục và kiếm 
việc làm cho các học sinh tốt nghiệp 
trung học muốn đi làm toàn thời gian 
hay bán thời gian trong khi học them.  
Học sinh trong các chương trình này 
có thể đạt được “industry credentials”,  
tín chỉ đại học cho các chương trình kỹ 
thuật hoàn thành trong lãnh vực đại học 
và/hoặc tiến tới các chương trình thực 
tập nghề nghiệp.  Tại Trường Madison 
Park, các học sinh năm đầu tiên tìm 
hiểu sở thích và năng khiếu của mình và 
tiếp cận các chương trình CTE trước khi 
chọn một ngành kỹ thuật chính.

Ngoài các chương trình huấn nghệ theo 
Chapter 74, Phòng Đặc Trách Ngành 
Nghề và Kỹ Thuật (the Office of Career 
and Technical Education) còn trông coi 
các chương trình ngành nghề trong 6 
trường trung học đệ nhị cấp khác, chú 
trọng vào kỹ thuật, săn sóc sức khoẻ, tài 
chánh, thông tin, du lịch, và nhiều nữa.  

Các chương trình CTE cung cấp các 
dịch vụ giáo dục đặc biệt và hỗ trợ 
các học sinh học anh ngữ (ELL).
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Các chương trình ngoài Sở 
Học Chánh (Out of District 
Programs)
Trường Công Lập Boston là một 
thành viên của “the Shore Educational 
Collaborative” - Bộ phận Giáo dục 
Huấn Nghệ và Học tập Nghề nghiệp 
(SOLVED).  SOLVED cung cấp quyền 
truy cập vào việc thăm dò và các kinh 
nghiệm CTE không được cung cấp 
trong sở học chánh nhà (not offered in 
the home district).  Các học sinh lớp 9 
tham dự tại trường trung học huấn nghệ 
kỹ thuật Madison Park có thể lấy mẫu 
các chương trình các thành viên khác 
quan tâm.  Nếu họ hội đủ điều kiện và 
muốn ghi danh vào một chương trình 
kỹ thuật huấn nghệ / nghề nghiệp tại 
một trường thành viên sau lớp 9, họ có 
thể được nhận dựa trên chính sách nhập 
học của các trường thành viên (based 
on the admission policy of the member 
school).

Tất cả đơn xin học ngoài Sở Học Chánh 
phải nộp cho “Trường trung học Đệ 
nhị cấp Huấn nghệ Kỹ thuật Madison 
Park”, Attn: Admissions, số 75 Malcolm 
X Blvd, Boston, MA 02120 - trước ngày 
01 tháng 4 để cứu xét cho mùa thu sắp 
tới.  

Các học sinh muốn có được lựa chọn 
này phải liên hệ với “Office of Career 
and Technical Education” để được giúp 
đỡ với tiến trình này.   
 617-635-8079 x 132

Người Học Anh Ngữ 
(English Language Learners)

 617-635-9435 Tin tức tổng quát

 617-635-1565 Khảo sát và Phân
 định, Mẫu Giáo 2 - 
 Lớp 12

Trên 40% tổng số học sinh của chúng 
ta nói ở nhà ngôn ngữ khác ngoài Anh 
ngữ.  Chúng tôi chào đón các học sinh 
này tới Boston và cung ứng nhiều 
chương trình và dịch vụ để giúp các em 
học Anh ngữ trong khi vẫn học các bộ 
môn văn chương, toán, khoa học, kỹ 
thuật và xã hội học.

   Hội nhập Anh ngữ (SEI).  Hầu hết 
các Người học Anh ngữ được phân 
định vào chương trình SEI với các  
giáo chức đã được đào tạo đặc biệt.  
Một khi các học sinh này có đủ khả 
năng học trong lớp hoàn toàn bằng 
tiếng Anh, các em sẽ được chuyển 
qua các lớp thông thường.

 Song ngữ chuyển tiếp (TBE).  Đối 
với các em không được lợi ích khi 
vào lớp hoàn toàn bằng tiếng Anh 
thì có thể xin miễn (waiver) và vào 
chương trình TBE hoặc hình thức 
hỗ trợ ngôn ngữ khác.  Nếu quý 
vị nghĩ là con của mình chưa sẵn 
sàng vào chương trình hoàn toàn 
bằng Anh ngữ, hãy xin hẹn với thầy 
cô giáo của em để biết thủ tục xin 
miễn hoặc gọi cho Phòng Đặc Trách 
Người Học Anh Ngữ (Office of 
Language Learners), điện thoại số: 
617-635-9435.

 Hội nhập hai chiều (Two-way 
immersion).  Trường Trung Học 
Đệ Nhị Cấp Margarita Muñiz – 
cống hiến chương trình song ngữ 
hai chiều, nơi các học sinh đủ điều 
kiện mà ngôn ngữ đầu tiên là Anh 
Ngữ hoặc Tây Ban Nha học tất cả 
các môn bằng cả hai ngôn ngữ.  
Các học sinh hoàn tất lớp 8 trong 
ba trường K-8 song ngữ hai chiều  
–  S. Greenwood, Hernández và 
Hurley – được ưu tiên vào Trường 
Trung Học Đệ Nhị Cấp Margarita 
Muñiz.   

 Bổ túc tiếng mẹ đẻ (Native 
language literacy).  Chương trình 
này được thiết kế cho các học sinh 
từ lớp 3 trở lên mà trước đây việc 
học bị gián đoạn.  Các em được học 
bổ túc văn hóa bằng tiếng mẹ đẻ và 
ESL.  Các học sinh này có thể cần 
trên 4 năm để tốt nghiệp trung học.

Trung Tâm Khảo Sát & Hướng Dẫn 
Học Sinh Mới (NACC)

 617-635-1565 

Tất cả học sinh từ K2 đến lớp 12 mà 
anh ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ sẽ 
được khảo sát (be tested) khả năng anh 
ngữ. 

Khi đến ghi danh tại Trung Tâm Chào 
Đón (Welcome Center), các học sinh 
này và phụ huynh của các em sẽ được 
làm hẹn để đến Trung tâm Khảo sát & 
Hướng dẫn học sinh mới BPS.  Các 
nhân viên đa ngữ tại trung tâm sẽ khảo 
sát khả năng anh ngữ của học sinh, cũng 
như giúp các phụ huynh và học sinh 
chọn các dịch vụ giáo dục tốt nhất cho 
các em.  Các liên lạc viên phụ huynh 
của trung tâm sẽ giúp các gia đình liên 
hệ với các dịch vụ trong trường và trong 
cộng đồng.

Trung Tâm Khảo sát & Hướng dẫn học 
sinh mới tọa lạc tại Trường Trung Học 
Madison Park, số 55 Malcolm X Blvd., 
Roxbury.  Trung tâm mở cửa trong các 
ngày học từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều.  
Xin đến ít nhất1 tiếng trước giờ đóng 
cửa.

Newcomers Academy 

Newcomers Academy, một chương 
trình trong Trường Trung Học Boston 
International, chào đón các người Học 
Anh ngữ, 15-18 tuổi,  mới vào học 
trong hệ thống học đường Hoa Kỳ lần 
đầu và khả năng Anh ngữ còn giới hạn, 
hoặc là các em bị gián đoạn trong việc 
học trước đây.  Chúng tôi làm việc với 
các em này để thiết kế một học trình 
riêng hầu các em am tường và chuẩn 
bị chọn một trường trung học.  Các 
học sinh sẽ học ESL, toán, khoa học và 
xã hội học trong môi trường hội nhập 
Anh ngữ.  Các học sinh có thể ở trong 
chương trình từ vài tháng tới 2 năm.  
Newcomers Academy cũng cống hiến 
cố vấn ngành nghề, hướng dẫn văn hóa 
Mỹ, và các sinh hoạt sau giờ học.

Cơ hội ghi danh có thể được thực hiện 
qua Trung Tâm Khảo Sát & Hướng Dẫn 
Học Sinh mới.

Giáo dục đặc biệt và 
Các dịch vụ Học sinh
Bộ phận các Trường, 
Campbell Resource Center 
 617-635-8599

Bộ phận Phục vụ, 
Boston Latin Academy
 617-635-8030

Phòng Giáo dục Đặc biệt và Các dịch 
vụ Học sinh cung ứng hướng dẫn và trợ 
giúp cho các trường để hỗ trợ các học 
sinh khuyết tật và các học sinh có nguy 
cơ.

Bộ phận các Trường (Schools 
Division) cung ứng các chương trình 
bao gồm giảng dạy khác biệt, giảng dạy 
được thực hiện đặc biệt, và phân định 
liên tục từ hội nhập hoàn toàn tới từng 
phần, tách biệt hoàn toàn hay tách biệt 
từng phần.

Bộ phận Phục vụ (Services Division) 
cung ứng các dịch vụ hổ trợ nhà trường 
bao gồm dịch vụ y tế, dịch vụ sức khoẻ 
hành vi, chữa trị nghề nghiệp hoặc nói 
năng, hỗ trợ thị giác và thính giác, giáo 
dục thể lý áp dụng, dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật, và các dịch vụ hỗ trợ khác (tính 
chất giới tính, ngăn ngừa bạo động, 
ngăn ngừa bắt nạt, và hỗ trợ các học 
sinh vô gia cư. 

Nếu con của quý vị đang học trong 
Trường Công Lập Boston có nguy cơ 
thất bại trong việc học, hoặc quý vị nghĩ 
rằng con của quý vị có thể có khuyết 
tật, xin liên lạc với hiệu trưởng.  Nếu 
con của quý vị không học trong Trường 
Công Lập Boston, xin liên lạc với bất 
cứ Trung Tâm Chào Đón (Welcome 
Center), hoặc gọi cho Văn Phòng Giáo 
Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Học Sinh, 
điện thoại số 617-635-8599.

Các Trường Thi Tuyển 
(The Exam Schools)
 617-635-9512

Chúng tôi có ba “Trường thi tuyển” 
dành cho lớp 7-12 hiện đang tuyển chọn 
học sinh dựa trên căn bản thi đua. Các 
trường này là: 

 Boston Latin Academy tại 
Dorchester, 

 Trường Boston Latin trong vùng 
Fenway, 

 Trường Chuyên Toán và Khoa Học 
O’Bryant ở Roxbury.

Tất cả 3 trường nhận học sinh mới vào 
các lớp 7 và 9.  Trường O’Bryant cũng 
nhận vài học sinh mới vào lớp 10.

Các học sinh được nhận vào trường 
thi tuyển dựa trên kết quả kỳ thi nhập 
học và điểm trung bình (grade point 
average).  Mỗi thứ tính 50% số điểm 
của học sinh.  Điểm trung bình dựa trên 
điểm sau cùng các môn Anh Văn và 
Toán của năm học trước (lớp 5 hoặc lớp 
7) và hai học kỳ đầu tiên của năm học 
hiện nay.

Tài liệu hướng dẫn thi (Test registration 
materials) cho học sinh ghi danh vào 
năm học 2015-2016 sẽ có vào đầu tháng 
9/ 2014 tại tất cả các trường trung học 
đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp, tại 
các Trung Tâm Chào Đón (Welcome 
Center) các thư viện và câu lạc bộ Boys 
& Girls.  Kỳ thi tuyển được tổ chức vào 
đầu tháng 11.

Các học sinh hiện không học trong 
các Trường Công Lập Boston phải 
đến Trung Tâm Chào Đón (Welcome 
Center) để chứng minh là cư dân của 
thành phố Boston trước ngày Thứ Sáu 
đầu tiên của tháng 11 để được chấp 
nhận vào một trường thi tuyển.  Thông 
tin về địa điểm và thời gian chứng minh 
nơi cư trú có trong tài liệu hướng dẫn 
thi.

► Muốn biết thêm thông tin xin xem 
trang: 

 bostonpublicschools.org/exam

AVID
 617-635-9202

Trên 30 Trường Công Lập Boston 
cống hiến chương trình AVID 
— Advancement Via Individual 
Determination.  AVID nhắm vào các 
học sinh mức trung bình muốn vào 
đại học và sẵn sàng chăm chỉ học tập. 
Chương trinh AVID giúp các học sinh 
này bằng việc kèm thêm, học các môn 
thách đố, và nhiều sinh hoạt khuyến 
khích.

Các Tùy chọn Giáo dục 
(Educational Options)
 617-635-8035

Trường Công Lập Boston cống hiến 
nhiều trường và chương trình cho các 
học sinh trung học đệ nhất cấp và trung 
học đệ nhị cấp gặp khó khăn trong các 
lớp thông thường.  Các chương trình 
này cống hiến các lớp ít học sinh và 
có dịch vụ trợ giúp và nhiều phương 
pháp khác nhau.  Chúng tôi không thể 
đảm bảo tất cả các học sinh xin vào học 
chương trình thay thế đều nhận được 
dịch vụ này.

Phụ Huynh Tham Gia 
(Family Involvement)
 617-635-9660

Trường Công Lập Boston nhận định 
rằng việc giáo dục học sinh của chúng 
ta là trách nhiệm được chia sẻ bởi gia 
đình, học sinh, trường học và cộng 
đồng.  Khi các gia đình quan tâm và 
tham gia, các học sinh đạt được trình độ 
cao và có thái độ tích cực hơn về trường 
học.   

Có nhiều phương cách để các phụ 
huynh có thể tham gia vào việc giáo dục 
các học sinh.  Ở nhà:

 Vào Cổng Thông tin Phụ huynh 
Trường Công Lập Boston (Log 
on to the BPS Parent Portal), hệ 
thống thông tin học sinh trên Web 
(SIS), cung cấp cho phụ huynh trực 
tiếp và an toàn về điểm hiện tại, 
chuyên cần, và thông tin lớp.  

 Hỏi học sinh có được cho bài làm 
ở nhà.  Ấn định giờ giấc và dành 
nơi yên tĩnh và thoải mái để học 
sinh làm bài.  

 Hạn chế giờ ngồi trước máy điện 
toán (Limit screen time) và trông 
coi việc sử dụng kỹ thuật của học 
sinh. 

 Kiểm soát cặp túi sách (Check 
backpacks) thường xuyên để biết 
thông tin và thư từ trường gởi về gia 
đình.   

 Thiếu niên cần nghỉ ngơi (Teens 
need sleep!) Bảo đảm cho các em 
có giấc ngủ tốt. 
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Quyền của phụ huynh 
theo đạo luật “Không Để 
Trẻ Em Nào Lại Phía Sau”
Đạo luật của liên bang về Giáo Dục 
bậc Tiểu học và Trung học, được gọi 
là: Không Để Trẻ Em Nào Lại Phía 
Sau (No Child Left Behind), tài trợ 
một số chương trình.  Tài trợ lớn nhất 
là Title 1, nhắm vào việc thăng tiến 
học tập căn bản cho học sinh nghèo.  
Trong Trường Công Lập Boston, tất 
cả các trường đã nhận được tài trợ 
Title I trong năm học 2013-2014.  

Theo đạo luật này, nếu con của quý vị 
đang học tại một trường Title I, quý 
vị có quyền lợi này và nhiều quyền 
lợi khác:

1. Sở Học Chánh phải gửi cho quý 
vị Bản Tường Trình hàng năm 
(annual Report Card) của trường 
con quý vị với tin tức về khảo 
sát, trách nhiệm và chất lượng 
giáo chức. 

2. Khi quý vị yêu cầu, nhà trường 
phải thông báo cho quý vị về khả 
năng của các thầy giáo của con 
quý vị.

3. Nhà trường phải thông báo cho 
quý vị khi một giáo sư không 
đủ tiêu chuẩn (not considered 
“highly qualified”) dạy cho con 
của quý vị trong một thời gian 
hơn 4 tuần liên tiếp.

4. Sở Học Chánh và các trường 
phải bao gồm phụ huynh/
giám hộ của học sinh trong 
chương trình Hỗ trợ có mục tiêu 
(Targeted Assistance).  Muốn 
biết thêm thông tin, xin xem:  
www.doe.mass.edu/apa/titlei/
parta/family-engagement.

Để biết thêm chi tiết về Đạo Luật 
“Không Để Trẻ Em Nào Lại Phía 
Sau (No Child Left Behind), xin lấy 
Tập Hướng Dẫn cho các Gia Đình và 
Học Sinh (Guide to the Boston Public 
Schools for Families and Students) 
năm học 2013-2014 tại bất kỳ Trung 
Tâm Chào Đón (any Welcome 
Center), hoặc đọc trên trang web của 
Trường Công Lập Boston. 

Ở các trang 10-19, quý vị sẽ thấy những 
dữ kiện đại cương về mỗi trường học.  
Sau phần “Đặc Điểm” của mỗi trường, 
sẽ có phần kết quả năm 2013 về Hệ 
Thống Sát Hạch Tổng Quát của 
Tiểu Bang Massachusetts (MCAS).  
Quý vị cũng sẽ tìm thấy xếp hạng về 
Trách nhiệm giải thích và Cấp Bậc Hỗ 
Trợ của Trường (the Accountability 
and Assistance Levels) và Mục tiêu 
Tiến Bộ và Chỉ Số thực hiện - PPI 
(Progress and Performance Index - 
PPI targets).
MCAS.  MCAS được đưa ra trong 
các lớp khác nhau trong các môn Văn 
Chương Anh Ngữ (ELA), Toán, và 
Khoa Học.  ELA kiểm tra sự hiểu biết 
môn đọc và viết văn.  MCAS được thực 
hiện để xác định mức độ hoàn thành 
của các học sinh và các trường trong 
các môn này.  Có bốn mức độ hoàn 
thành cho các học sinh: Xuất sắc, Thông 
Thạo, Cần cải tiến, và Báo động/ Rớt.

Mức độ hoàn thành có nghĩa gì? 
  Xuất sắc (Advanced - Adv): Các 

học sinh thể hiện sự hiểu biết sâu 
sắc về vấn đề nghiêm trọng và cung 
cấp các giải đáp tinh vi đối với các 
vấn đề phức tạp. 

 Thông Thạo (Proficient - Prof): 
Các học sinh thể hiện sự hiểu biết 
vững chắc về vấn đề thách thức và 
có thể giải quyết một loạt các vấn 
đề.  

 Cần cải tiến (Needs Improvement 
- NI): Các học sinh thể hiện sự hiểu 
biết một phần của vấn đề và có thể 
giải quyết một số vấn đề đơn giản.  

 Rớt (Failing): Các học sinh thể hiện 
sự hiểu biết chút ít của vấn đề và 
không giải quyết được các vấn đề 
đơn giản.  

TRÁCH NHIỆM GIẢI THíCH 
(Accountability). Khoảng cách trình 
độ là khoảng cách giữa trình độ hiện tại 
của nhóm và thành thạo 100 phần trăm.  
Mục tiêu mới của tiểu bang là giảm 
khoảng cách trình độ một nửa vào cuối 
năm học 2016-17.   

Tiểu bang đo lường sự tiến bộ của các 
sở học chánh và các trường học đối 
với tất cả học sinh và lên đến 11 phân 
nhóm học sinh (student subgroups).  
Các nhóm “Nhu cầu cao” (“high needs” 
subgroup) bao gồm tất cả học sinh 
khuyết tật, Người học tiếng Anh (ELL), 
các cựu học sinh ELL, và các học sinh 
có thu nhập thấp.   

Mục tiêu Tiến Bộ và Chỉ Số thực 
hiện (PPI) cho biết nếu nhà trường đáp 
ứng được mục tiêu của nó trong việc 
giảm khoảng cách trình độ (proficiency 
gaps) cho tất cả học sinh (“All “) và 
cho các học sinh có nhu cầu cao (“High 
Needs”).     

Tất cả các trường và các sở học chánh 
tiểu bang Massachusetts có đủ dữ liệu 
được phân loại thành một trong năm 
mức độ trách nhiệm và hỗ trợ.  Trình độ 
của trường được xác định so với tất cả 
các trường học phục vụ cùng loại trong 
tiểu bang.  Trường thực hiện với kết quả 
cao nhất là mức độ 1 và kết quả thấp 
nhất là mức độ 5.  Mức độ được xác 
định như sau:  

 Mức độ 1 (Level 1): Đáp ứng được 
mục tiêu thu hẹp khoảng cách (đối 
với tất cả học sinh và học sinh có 
nhu cầu cao).  Các trường ở Mức độ 
1 là các trường đạt được thành tựu 
cao một cách ngoại lệ, tăng trưởng 
cao và thu hẹp khoảng cách được 
gọi là các Trường Tuyên Dương 
(Commendation Schools).

 Mức độ 2 (Level 2): Không đáp 
ứng được mục tiêu thu hẹp khoảng 
cách (đối với tất cả học sinh và các 
học sinh có nhu cầu cao); hoặc tỷ lệ 
tham dự thi MCAS thấp.  

Tìm hiểu Thi MCAS và các Kết Quả Trách Nhiệm

 Mức độ 3 (Level 3): 20% các 
trường hoàn thành thấp nhất (bao 
gồm các phân nhóm thấp nhất), 
hoặc tỷ lệ tốt nghiệp liên tục thấp 
hoặc tỷ lệ tham dự thi MCAS rất 
thấp.  

 Mức độ 4 (Level 4): Các trường ở 
Mức độ 3 hoàn thành thấp nhất.

 Mức độ 5 (Level 5): Các trường 
hoàn thành kém hiệu quả thường 
xuyên.  

Xin xem trang: www.doe.mass.edu/
apa/accountability để biết thêm thông 
tin. 

LƯU Ý: các trường có mức độ “dữ liệu 
không đầy đủ (Insufficient data)” là 
các trường rất nhỏ, các trường mới, 
hoặc là các trường đã được tổ chức lại 
đáng kể.  

Được đánh giá “Không đáp 
ứng mục tiêu (Did Not Meet 
Target)” có nghĩa là “trường 
dở (bad school)” hay không? 
Không: Nó có thể có nghĩa là trường 
không cải thiện điểm số MCAS của 
trường ở mức cần thiết để đạt được 
mục tiêu giảm khoảng cách thành 
tựu một nửa vào năm 2017, hoặc nó 
đã không đáp ứng mục tiêu tỷ lệ tốt 
nghiệp của trường hoặc mục tiêu tỷ lệ 
học sinh bỏ học của nó.  Khi quý vị 
chọn trường, nhìn vào nhiều yếu tố, 
không chỉ nhìn vào điểm thi!  

Ở trường, quý vị có thể tham dự các 
sinh hoạt đặc biệt và các buổi hội thảo 
phụ huynh/giáo chức, và tham gia vào 
Hội Phụ Huynh (SPC) hoặc Hội Đồng 
Trường (SSC).

Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt 
(Special Education Parent Advisory 
Council - BostonSpedPac) hổ trợ các 
gia đình của các học sinh khuyết tật.  
Điện thoại: 617-297-7335 hoặc vào 
trang: bostonspedpac.org. 

Ngay cả Phụ Huynh cũng có thể đi 
học – tới BPS Parent Trường Đại 
Học!  Muốn tìm hiểu thêm, xin gọi số:  
617-635-1683 hoặc xem trang:  www.
bpsfamilies.org/parentTrường Đại Học. 

Khám sức khỏe 
(Physical Examinations)

Theo luật tiểu bang, các học sinh mới 
vào Trường Công Lập Boston phải nộp 
giấy khám sức khỏe đầy đủ. Trong tuần 
lễ đầu tiên, y tá trường sẽ yêu cầu nộp 
phiếu kết quả khám sức khỏe mới nhất 
(trong vòng một năm) cho mỗi học sinh, 

phiếu này phải có chữ ký của bác sĩ hay 
trung tâm y tế.  Không học sinh nào có 
thể tham gia các hoạt động thể thao của 
trường nếu không có giấy tờ của bác sĩ 
hay trung tâm y tế xác nhận học sinh có 
đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động 
thể thao.

Y tá cũng sẽ xem xét hồ sơ của mỗi 
học sinh liên quan đến các vấn đề sức 
khỏe và nhu cầu thuốc.  Nếu cần dùng 
thuốc trong giờ học, y tá sẽ cung cấp 
một phiếu để cha mẹ/giám hộ và bác 
sĩ của em ký.  Thuốc phải được cung 
cấp cho trường trong hộp có nhãn hiệu 
của nhà thuốc.  Xin cung cấp đầy đủ dữ 
kiện nhất có thể và nộp cho y tá trường 
một bản sao phiếu chích ngừa mới nhất 
của học sinh (your student’s up-to-date 
immunization record).

Đồng phục (School Uniforms)

Không có quy chế đồng phục bắt 
buộc cho tất cả các Trường Công Lập 
Boston.  Hội Đồng Trường (SSC) của 
mỗi trường quyết định là trường của họ 

có quy chế đồng phục bắt buộc mọi học 
sinh trong trường phải theo, hay quy 
chế đồng phục tự nguyện, hay không 
có đồng phục.  Xin gọi trực tiếp cho 
trường để biết rõ chi tiết hoặc xem “Bản 
Tường Trình Dạy & Học” trên trang nhà 
của Trường Công Lập Boston (“Report 
on Teaching & Learning” on the BPS 
website).

Thực phẩm ở Trường 
(School Meals)

Tất cả các trường của chúng tôi phục vụ 
ăn sáng và ăn trưa lành mạnh cho tất cả 
học sinh miễn phí, bất kể thu nhập của 
gia đình.  

Quy Chế Chuyên cần 
(Attendance Policy)

Chuyên cần tốt là một trong những yếu 
tố quan trọng để học tập thành công – 
vì thế nhớ bảo đảm là con của quý vị 
tới trường mỗi ngày trừ khi em bị đau 
bệnh. 

 Theo luật tiểu bang, các học sinh 
ở khoảng tuổi 6 tới 16 phải đi học.  
Các học sinh từ 6 tuổi trở lên, nếu 
vắng mặt không có lý do chính đáng 
trên 5 ngày trong suốt niên học thì 
tên sẽ bị gởi đến nhân viên phụ 
trách việc trốn học để theo dõi, và 
có thể bị đưa ra tòa.

 Nếu một học sinh không đến trường 
trong 8 ngày đầu tiên của năm học, 
hoặc trong vòng 8 ngày từ ngày 
được phân định, thì em sẽ bị loại 
khỏi danh sách học sinh của trường 
và có thể mất chỗ đã được phân 
định.  

 Học sinh vắng mặt không có lý 
do quá 12 ngày trong năm học sẽ 
không được lên lớp. 
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Khái quát Các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston
Trường Trung Học 
Đệ Nhị Cấp

Ghi danh 
riêng 

Số Học
sinh

Trình bày Nét nổi bật trong ngày học Các chương trình sau giờ học và Các hoạt động

Another Course to 
College (ACC) 

Không 229 Trường thí điểm nhỏ, các 
lớp 9-12

Đối mặt với Lịch sử và chính chúng ta (Facing History and Ourselves), pháp luật, nhà hát, kinh doanh, chuẩn bị thi SAT, 
thăm dò đại học.

Chương trình sau giờ học bắt buộc tới 3 giờ 30 các ngày Thứ Ba và Thứ Năm cho hầu hết các học sinh lớp 9, theo dõi thời gian 
học cho tât cả học sinh tới 5 giờ chiều.  Các vận động viên học sinh Boston (Boston Scholar Athletes) Zone hổ trợ cho các vận 
động viên học sinh.

Boston Adult 
Technical 
Academy

Có 260 chương trình tốt nghiệp 
trung học thay thế cho 
học sinh 19–22 tuổi 

Chương trình học vấn đầy đủ các môn Văn chương Anh ngữ, Toán, Khoa học, Nhân văn; Hội nhập Anh ngữ cho các người 
học anh ngữ; Chương trình Lấy Lại Điểm (Credit Recovery); ghi danh học song song với đại học cộng đồng; huấn luyện trợ 
lý y tá được chứng nhận. 

Kèm thi MCAS, tìm hiểu ngành nghề, học sinh quản trị, huấn luyện các kỹ năng (trợ lý y tá được chứng nhận/certified nursing 
assistant) CNA.  Tranh đua bóng rổ vào ngày Thứ Bảy.  

Boston Arts 
Academy

Có 444 Trường thí điểm;  chú 
trọng nghệ thuật tạo 
hình và trình diễn

Học trình chuẩn bị cho đại học đầy đủ và huấn luyện về nghệ thuật, ghi danh học song song ở 6 Trường Cao Đẳng Tổ Hợp 
Nghệ Thuật Chuyên nghiệp (6 Professional Arts Consortium colleges) 

Giờ học thêm cho tất cả học sinh về các bộ môn, các lớp nghệ thuật, và các buổi trình diễn đặc biệt; chương trình hỗ trợ và bồi 
dưỡng được cung cấp trước, trong và sau giờ học.

Boston Commu-
nity Leadership 
Academy 

Có 521 Trường thí điểm, chú 
trọng vào việc lãnh đạo 
cộng đồng. 

Trường cho các người lãnh đạo trong tương lai; Học trình chuẩn bị cho đại học; nhiều môn học cao cấp (Advanced 
Placement/AP course). Hội thảo cho học sinh năm thứ nhất (Freshman Seminar), Capstone, môn học sẵn sàng cho đại 
học 4 năm bao gồm chuẩn bị thi SAT.

Thể thao (cùng với trường Trung Học Đệ Nhị Cấp New Mission).  Chương trình sau giờ học bắt buộc cho lớp 9, dạy kèm thêm, 
học hỏi về phục vụ cộng đồng, thực tập.  Aim High, chương trình các vận động viên học sinh Boston (Boston Scholar Athletes 
program).

Boston Day and 
Evening Academy

Có 379 Trường Đặc quyền 
Horace Mann Charter 
dành cho học sinh quá 
tuổi.

Chương trình học vấn dựa trên năng lực cho các học sinh quá tuổi; hướng dẫn, và các lớp chuyên đề về toán, khoa học và 
nhân văn; hệ thống yểm trợ học sinh mạnh mẽ; trung tâm hoạch định kế hoạch sau khi tốt nghiệp có hiệu quả; tìm hiểu 
ngành nghề, sẵn sàng công việc, bồi dưỡng; thực tập.  Thời khóa biểu mở rộng từ 9 a.m đến 5:45 p.m.

Câu lạc bộ làm bài ở nhà bắt buộc (Required Homework Club); bộ môn nghệ thuật (art studio and artist-in-residence), bước, 
làm vườn, nấu ăn, chuẩn bị thi MCAS, học sinh tự quản (student leadership), hỗ trợ học tập (academic support), phục vụ 
cộng đồng (community service), và các môn thể thao nội bộ (intramural sports).  

Boston Green 
Academy 

Có 329 Trường Đặc quyền 
Charter chú trọng vào 
màu xanh lá cây cho các 
lớp 6-12 

Chủ đề màu xanh lá cây (“Green” theme) kết lại trong tất cả các môn học:  vật lý, sinh học, hóa học, tiếng Tây Ban Nha, các 
môn học cao cấp AP  (khoa học môi trường; toán calculus, Anh ngữ & viết văn, chuẩn bị đại học môn toán;  nhân văn kết 
hợp lịch sử và văn học, 3 lớp học hỗ trợ & bồi dưỡng cho mỗi học kỳ, nghệ thuật, kinh doanh; các cơ hội ghi danh kép, các 
dự án Triển lãm (Exhibition projects).

Dạy kèm sau giờ học (After school tutoring), luyện thi MCAS và SAT và hỗ trợ nộp đơn đại học, các hoạt động và câu lạc bộ thú 
vị, (exciting clubs and activities), học sinh quản trị, các môn thể thao (các học sinh sẽ chơi trong đội South Boston bất cứ khi 
nào có thể) hỗ trợ học tập cho các học sinh-vận động viên, thực tập (internships) chung quanh thành phố Boston với nhiều 
đối tác của chúng tôi. 

Boston 
International High 
School

Có 354 Cho các học sinh giới hạn 
anh ngữ và học ở Hoa Kỳ 
dưới 3 năm. 

Học trình chuẩn bị đại học đầy đủ với sự chú trọng vào Anh Ngữ; tất cả lớp phát triển Anh ngữ và và nội dung kiến thức 
cùng một lúc.  Nhiều lớp cao cấp (AP), tất cả học sinh bắt buộc phải hoàn tất và bảo vệ bài làm (portfolio) của mình. 

Chương trình PULSE, chương trình âm nhạc Sociedad Latina, hổ trợ học vấn và các bài học âm nhạc, luyện thi SAT cho lớp 11.  
PressPass TV nơi học sinh làm phim chú trọng vào vấn đề xã hội, chương trình thể thao mạnh mẽ. 

Boston Latin 
Academy 

Có 1,688 Trường Thi Tuyển (Exam 
school), các lớp 7–12.

Học trình chuẩn bị đại học (College preparatory curriculum); nhiều môn danh dự và cao cấp (Advanced placement), trong 
tất cả môn học.

Đầy đủ chương trình thể thao cho nam sinh và nữ sinh; kịch nghệ, Câu lạc bộ kinh doanh, Ban nhạc, Certamen (Câu lạc bộ 
Latin), Ca đoàn, Câu lạc bộ Cổ điển, tranh luận nhóm, tờ báo trường, Robotics Đầu tiên,  Gay Straight Alliance, Câu lạc bộ nhà 
kính, Câu lạc bộ Văn hóa Nhật,  Khoa học Máy móc, Câu lạc bộ Toán, Tòa án giả (Mock Trial), Mô hình Liên Hiệp Quốc, Hội Học 
Sinh Hồi giáo, Hội Danh dự Quốc gia (National Honor Society), Câu lạc bộ viết trên mạng, Câu lạc bộ tái chế (Recycling), Câu 
lạc bộ tự vệ, Step Squad, Diễn đàn học sinh, phục vụ cộng đồng, và nhiều hơn nữa.

Boston Latin 
School 

Có 2,384 Trường Thi Tuyển (Exam 
school), các lớp 7–12

Các môn học danh dự và cao cấp trong tất cả các ngành. Học trình chuẩn bị đại học; sự giúp đỡ của cựu học sinh (alumni 
mentoring).

Các chương trình thể thao, các câu lạc bộ, các tổ chức văn hóa và dịch vụ (service and cultural organizations), âm nhạc, kịch 
nghệ. 

Brighton High 
School  

Không 987 Trường Trung học chuẩn 
bị nghề nghiệp 
và đại học lớn

Học tập cá nhân cho đại học và chuẩn bị nghề nghiệp, các môn học bậc cao, hợp tác cộng đồng &đại học, cơ hội ghi danh 
kép, thực tập nghề ngiệp, Quân đội JROTC, robotics, kỹ thuật, ngành nghề y tế, nghệ thuật truyền thông / thông tin liên 
lạc, Liên đoàn Tranh luận Boston. 

Các chương trình thể thao (Sports), các câu lạc bộ (clubs), phục vụ cộng đồng, các nhóm trình diễn (performance groups), các 
tổ chức văn hóa, dạy kèm, các hoạt động chuẩn bị đại học.  Trung tâm học tập vận động viên học sinh Boston (Boston Scholar 
Athletes).   

Burke High School Không 531 Trung học đệ nhị cấp 
toàn diện, chuẩn bị 
đại học

Học trình chuẩn bị đại học nghiêm ngặt; 4 môn học cao cấp (AP); Chương trình AVID, Ignition Mentoring, năm đầu tiên 
(Freshman), năm thứ hai (Sophomore) và Upper Academy cung ứng chương trình phát triển tài năng, các môn học kỹ 
thuật;  luyện thi SAT và MCAS, viết báo, tạp chí văn học, Marine JROTC, sân khấu (theater), nghệ thuật tạo hình (visual 
arts), Trung tâm Phụ huynh,Trung tâm Y Tế.

Học sinh quản trị, Hội Danh dự Quốc Gia (National Honor Society, tạp chí văn học, câu lạc bộ máy móc khoa học &Robotics, 
luyện thi SAT và MCAS, PULSE, Phục hồi điểm (Credit recovery), Các cơ hội Quantum, vô địch thể thao, cổ vũ (cheerleading), 
hỗ trợ đại học và nghề nghiệp, Cộng Đồng Học Tập hợp tác với chi nhánh thư viện Grove Hall và trung tâm Boston cho thiếu 
niên và gia đình.  

Charlestown High 
School

Không 955 Trường lớn với các cộng 
đồng học tập nhỏ.

Các lớp cao cấp: tiếng Ả Rập, pháp y, (BUILD) XÂY DỰNG Kinh doanh, Khiêu vũ Urbanity, sân khấu, các lớp tranh luận 
Senior Signature, kỹ thuật và công nghệ máy tính, khoa học trong sự nghiệp; tham gia cộng đồng với Trung Tâm Boston 
Chinese Neighborhood Center, công bằng xã hội và phục hồi, nghiên cứu người Mỹ gốc Phi Châu. 

Các chương trình thể thao mạnh mẽ bao gồm bóng đá, track, bóng chuyền, bóng mềm, bóng chày, các môn thể thao khác, 
đội bóng rổ vô địch tiểu bang; Nhóm tranh luận, câu lạc bộ ném banh (bowling), câu lạc bộ Toán, Eurotrip, Nhóm JROTC Drill 
Team, nhóm chạy Marathon, sân khấu, nhảy múa, nhiều hoạt động ngoại khóa khác.

Community 
Academy of 
Science and 
Health 

Không 395 Trường nhỏ chuẩn bị 
nghề nghiệp cho các học 
sinh ngành khoa học 
và y tế

Các môn học cao cấp (AP courses) trong các bộ môn Sinh (Biology), Toán Calculus, Anh ngữ &Biên soạn, Văn học Anh ngữ 
&Biên soạn, thống kê,  giải phẫu và sinh lý học (anatomy and physiology), khoa học pháp y (forensic science), các chương 
trình AVID và BUILD, mô hình Liên Hiệp Quốc, Chương trình Sankofa Rites of Passage.

Kèm thêm (trước và sau giờ học), các học sinh tự quản, Trung tâm chuẩn bị cho bậc đại học, các dịch vụ hỗ trợ học sinh, trung 
tâm thư viện truyền thông, vận động viên học sinh Boston, phòng nghiên cứu,  thực tập điện toán, Phục hồi điểm (credit 
recovery), luyện thi MCAS đầy đủ chương trình thể thao cho nam sinh và nữ sinh, các đội đi bộ cho hoạt động từ thiện, thực 
tập,  Hội Danh Dự Quốc Gia.

Dearborn School Không 262 Trung học đệ nhất cấp và 
đệ nhị cấp STEM

Tập trung vào khoa học (science), công nghệ (technology), kỹ thuật (engineering) và toán, một học sinh sử dụng một 
máy (one-to-one devices)  như máy tính xách tay cho tất cả học sinh các lớp 6 và 9. 

Xin vui lòng liên hệ với trường để biết thông tin.

Dorchester 
Academy 

Không 397 Trường nhỏ tập trung 
vào học bổng, nghệ 
thuật, và kinh doanh

Giới thiệu về kinh doanh (Introduction to business), tiếp thị (marketing), kinh tế (economics), Phòng thí nghiệm sáng tạo 
(Creative Lab), Giới thiệu về Sân khấu (Introduction to Theatre), nền tảng của Visual Arts, Tương tác Thiết kế Truyề; thông 
và Phát triển; các môn học bậc cao: Hóa học (chemistry), Anh ngữ (English), Toán Pre-calculus, Đại số (algebra), Hình học 
(geometry), lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử thế giới; học sinh năm đầu học Đại số II (freshmen take Algebra II); ghi danh kép vào 
các trường: UMB, RCC, BHCC, BFIT, Suffolk, Wentworth.  

Dạy kèm vận động viên học sinh Boston (Boston Scholar Athletes Zone tutoring), chuẩn bị thi SAT, sẵn sàng nghề nghiệp và 
đại học; Hiệp hội Công nghiệp Tư nhân Boston  đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, Suffolk Upward Bound SAT, chuẩn bị vào 
đại học, ghi danh kép,  UMass Boston Upward Bound và bảo đảm nhập học; Nhóm tranh luận, các người lãnh đạo mới, câu 
lạc bộ máy tính, câu lạc bộ boxing & thể dục, chương trình thể thao đầy đủ; Nhóm thiếu nữ trẻ, Nhóm thiếu niên trẻ, Câu lạc 
bộ Kinh doanh & doanh nhân.   

East Boston 
High School 

Không 1,375 Các cộng đồng học 
tập nhỏ

Bốn cộng đồng học tập nhỏ (small learning communities)]; các lớp học cao cấp (AP and Honors); các lớp điện toán 
(computer classes), truyền thông (media), nghệ thuật tạo hình (visual arts), JROTC; Quản lý (Management), Sức khỏe & 
Khoa học (Health & Sciences)

Dạy kèm trước giờ học; Chưong trình thể thao đầy đủ, Đội cổ vũ (Cheerleading), Drill Team, Key Club, Prom Committee, Kỷ 
yếu, Rifle Team, Nhóm Toán, Vũ, Gay/Straight Alliance, Câu lạc bộ Chơi cờ Chess Club, Câu lạc bộ AP, Học sinh quản trị, Hội 
Danh Dự Quốc Gia, Câu lạc bộ sách, chương trình GEMMA Nữ, Đội tranh luận (Debate Team), chương trình PULSE (chỉ có lớp 
9), học sinh trông coi cho mỗi cấp lớp.  Tất cả hoạt động đều miễn phí.

English High 
School 

Không 601 Trung học đệ nhị cấp 
chuẩn bị đại học toàn 
diện. 

Các môn học cao cấp (AP courses), các môn học chính của Trường Công Lập Boston, văn chương Anh ngữ, văn chương 
Tây Ban Nha, Toán calculus, Sinh học (biology), Hóa học (chemistry), Sản xuất truyền hình TV, khoa học pháp y, trống, lý 
thuyết âm nhạc, ca đoàn.

Chương trình truyền hình ETV của Trường trung học English High ca đoàn, kỷ yếu, các môn thể thao, nhảy múa, câu lạc 
bộ làm bài ở nhà, Đội tranh luận (Debate Team), Mock Trial, Luyện thi MCAS, Đội trống (drum line), các câu lạc bộ văn hóa 
(cultural clubs).

Excel High 
School 

Không 565 Trường chuẩn bị đại học 
với sự tập trung vào các 
môn khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật, toán và 
nghệ thuật.

Các môn danh dự và cao cấp (Honors and AP courses): học trình chuẩn bị đại học, AVID (Thăng tiến qua việc xác định cá 
nhân), kỹ thuật, forensics, Lịch sử y khoa, Phối hợp thiết kế truyền thông, tâm lý học, công dân giáo dục (civics), báo chí 
(journalism), Chương trình Sankofa Rites of Passage, Điện ảnh classics, Zumba, Urban dance, và Nghiên cứu Âm Nhạc Mỹ 
gốc Phi Châu, truyền thông (media).

Dạy kèm sau giờ học (After school tutoring), Phục hồi điểm (Credit recovery), Câu lạc bộ bài làm ở nhà (Homework club) lớp 9 
và 10,  Hiệp Hội Danh Dự Quốc Gia, Nhóm tranh luận (Debate Team), Câu lạc bộ recycle, Câu lạc bộ Nghệ thuật,  buildOn, các 
ủy ban lớp cuối cấp (senior class committees), học sinh quản trị (student government),  luyện thi MCAS, SAT, điền kinh, Vận 
động viên học sinh Boston (Boston Scholar Athlete Zone), Nhóm Robotics. 

Fenway High 
School 

Có  329 Trường thí điểm Phối hợp học trình các môn nhân văn (humanities), khoa học, toán, và tiếng tây ban nha; Chương trình thực tập 
Ventures; tâm lý, các môn nhiệm ý các lớp sophomore và senior, cố vấn (advisory); Trung tâm hỗ trợ học sinh; Trung tâm 
Học tập; Dự án tuần/Project week (không có lớp học như học sinh khám phá các khía cạnh khác nhau của Boston); tùy 
chọn ghi danh kép (dual enrollment options)

Các môn thể thao (Sports), kèm thêm (tutoring), Trung tâm học tập, luyện thi SAT, học sinh quản trị (student government), 
câu lạc bộ (clubs), THÊM (MORE) chương trình cho thiếu niên về màu sắc, “Sister 2 Sister”; chương trình “Technology Goes 
Home” cho phụ huynh và học sinh, chương trình chạy cho ban giám hiệu/ học sinh, Nhóm tranh luận (Debate Team), Step 
Team, phục vụ cộng đồng.

Greater Egleston 
High School 

Có  201 Trường thí điểm cho các 
học sinh quá tuổi, các 
lớp 10-12 

Các lớp hội nhập đại học (College immersion); Trường chuẩn bị cho đại học; lớp nghiên cứu/luận án lớp senior - dành cho 
các lớp junior và senior; các dự án nghiên cứu (Tuần lễ Y tế và Sức khỏe, Cử hành Lịch sử người Mỹ gốc Phi châu, Tháng di 
sản Tây Ban Nha); chương trình literacy toàn trường; tham gia công dân hàng tuần (weekly civic engagement); chương 
trình giáo dục mùa hè trải nghiệm (SEEP)

Các câu lạc bộ bao gồm (Clubs include): Kỹ thuật, Nghệ thuật, Nhóm Sứ Mệnh (Mission Team) Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp 
Hội Đồng Prom (Prom Committee), Báo Tin Tức của Trường Chương trình Luyện tập Thể dục & Sức khỏe (Health & Fitness 
TeenFit Program); nhóm tư vấn (advisory groups) trước khi đi học.

Harbor School
(trường trung học 
đệ nhất cấp và đệ 
nhị cấp)

Có *  240 Các lớp 6-11; *                    
các học sinh đến từ 
Trường Henderson; 
trường thí điểm. 

Tất cả các lớp học chính (core classes), các lớp nhiệm ý (electives), và bồi dưỡng là các lớp học bao gồm đầy đủ; nghệ 
thuật được tích hợp vào các lớp học lịch sử.  Các môn học bao gồm đại số, hình học, nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh, lịch 
sử, vật lý, sinh học, tiếng Tây Ban Nha, nghệ thuật thị giác, máy tính: sẵn sàng đại học AVID. 

Các chương trình thể thao (Athletic programs) tại Trường Community Academy of Science and Health, và Trường Trung Học 
Đệ Nhị Cấp J.E. Burke 

Kennedy Academy 
for Health Careers 

Có 331 Trường Horace Mann 
charter chú trọng chuyên 
khoa y tế

Cộng đồng học tập nhỏ và nghiêm nhặt cho các học sinh hướng về các ngành nghề y tế; giáo chức cố vấn học sinh mạnh 
mẽ; hỗ trợ học sinh, truy cập vào các phòng thí nghiệm khoa học và thư viện của trường đại học tiểu bang (access to 
university, state-of-the-art laboratories).

Dạy kèm thêm miễn phí (Free tutoring), luyện thi MCAS và SAT, thực tập ngành nghề y tế, dịch vụ cộng đồng, các sinh hoạt 
lãnh đạo của giới trẻ, Hiệp Hội Danh Dự Quốc Gia, tìm hiểu văn hoá, câu lạc bộ (clubs), bóng rổ,bóng mềm và track có cho tất 
cả học sinh.

Lyon High School Có* 137 *Các học sinh lên từ 
trường Lyon K-8; trường 
thí điểm

Các môn: Anh ngữ, Lịch Sử Hoa Kỳ 1 và 2, Lý, Sinh học, Đại số 1, Hình học, Đại số/Hình học, Đại số cao cấp, Pre-calculus, 
AP Văn học và Calculus, nhiều môn học danh dự (many honors courses), tiếng Tây Ban Nha, kinh doanh, các vấn đề toàn 
cầu, viết trình độ  đại học, tâm lý học, kỹ thuật, công dân, tư pháp hình sự, nghệ thuật thị giác, đa phương tiện, sức khỏe/
luyện tập thể dục và tư vấn.

Học sinh quản trị (Student government), các câu lạc bộ (clubs), kèm thêm và kiểm soát giờ học tới 5 giờ chiếu.

Madison Park 
Technical 
Vocational 
High School 

Có 1,133 Trường trung học huấn 
nghệ kỹ thuật  duy nhất 
của Boston

Lớp 9 tìm hiểu các ngành nghề (Ninth grade career exploratory); Các lớp học cao cấp (Advanced Placement classes) và 19 
chương trình nghề nghiệp đã được phê duyệt Chương 74 (19 Chapter 74 - approved career programs); học sinh lấy được 
các tín chỉ (students earn industry credentials) và xác nhận năng lực (certifications of competency) trong các chương 
trình huấn nghệ của trường.

Blue Cross Blue Shield Blue Scholars, luyện thi MCAS, luyện thi SAT do sinh viên Trường Harvard giúp, tư vấn với các chuyên 
gia Ernst & Young, Cao đẳng cho tất cả học sinh (Northeastern University), nhiều câu lạc bộ: Giấc mơ Nhà văn (DreamWriters), 
SkillsUSA, Khoa học, Toán, Robotics/Kỹ thuật, Ăn uống, Hội Gay Straight; Học sinh quản trị, JROTC, nhiều đội đại điện và thể 
thao JV.

Margarita Muñiz 
Academy

Không 156 Trường đổi mới;  song 
ngữ (dual-language)

Các môn học chính (Core courses) trong tất cả các môn và chương trình nghệ thuật mở rộng trong âm nhạc và nghệ thuật 
thị giác; chương trình học tập nghiêm ngặt tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, chuẩn bị lên cao đẳng; ngày và năm kéo dài; 
kinh nghiệm ngoài truyền thống trong và ngoài trường, chương trình âm nhạc El Sistema

Dạy kèm các môn học chính và bồi dưỡng các bộ môn nghệ thuật 

New Mission High 
School 

Có 292 Trường thí điểm Học trình chuẩn bị đại học với nhiều môn học cao cấp (AP) bao gồm Ngôn ngữ, Văn chương, Toán tích phân, Khoa học 
môi sinh, Lịch sử Hoa kỳ và sinh học; lớp 12 thực tập nghề nghiệp, dịch vụ cộng đồng; tư vấn; chương trình Lấy lại điểm 
trên mạng, vào các ngày Thứ Bẩy và trong suốt F-block; kiểm tra hồ sơ học tập 2 lần trong năm. 

Cố vấn trước và sau giờ học; hỗ trợ bài làm ở nhà, nhóm tranh luận  (debate team), cổ vũ (cheerleading),  khiêu vũ, bóng rổ, 
football, bóng đá, điền kinh, Hội đồng lớp Senior (Senior Council), kỷ yếu, báo chí,  nhiệm vụ người ủng hộ lãnh đạo và cố vấn 
nhóm, Hội Học Sinh, Hội Danh Dự Quốc Gia, Lấy lại điểm (Credit recovery). 

O’Bryant School of 
Math and Science 

Có 1,351 Trường 
thi tuyển 
lớp 7–12

Học trình chuẩn bị đại học (College prep curriculum), chú trọng về khoa học, toán học, kỹ thuật và công nghệ kết hợp với 
nhân văn, các môn học cao cấp và danh dự (AP and Honors courses), âm nhạc, NJROTC

Thể thao, các sinh hoạt ngoại khóa, các chương trình bồi dưỡng học tập, các câu lạc bộ văn hoá (cultural clubs), Hội Học Sinh 
(Student Council), Hội Danh Dự Quốc Gia, dạy kèm thứ bảy, tất cả đều miễn phí, một số giáo viên có sẵn trước giờ học để yểm 
trợ học vấn. 

Quincy Upper 
School

Có* 510 Lớp 6-12 *  
Học sinh lên lớp từ 
Trường Tiểu Học Quincy 

Học trình Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate curriculum) thách đố, học sinh đa dạng, giáo sư cố vấn; sân khấu, 
nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, dạy tiếng Quan Thoại (Mandarin) và Tây Ban Nha, kết hợp với các tổ chức văn hoá và lịch 
sử để nâng cao học tập.

Các chương trình thể thao (Sports), tranh luận nhóm (debate team), bồi dưỡng (enrichment), luyện thi PSAT, dạy kèm 
(tutoring), nghệ thuật (art), sân khấu (theatre), âm nhạc (music) và các chương trình học vấn khác.

Snowden 
International 
School at Copley 

Không 488 Học ngôn ngữ thế giới 
và Quốc Tế.  Bằng Tốt 
nghiệp và Giấy chứng 
nhận chương trình 
Quốc Tế.

Phải học bốn năm một ngôn ngữ thế giới, lịch sử, khoa học và toán; Môn học “Freshman Academy Course” cho các học 
sinh lớp 9, môn nghiên cứu và viết (research and writing course) ở lớp 10; chuẩn bị thi SAT (SAT prep) và hội thảo đại học 
(college seminar) ở lớp 11; Hội thảo ở lớp 12 (Senior Seminar) để hướng dẫn các học sinh tiến trình nộp đơn đại học.

Dạy kèm thêm trong tất cả các bộ môn, luyện thi SAT, Mô hình Liên Hiệp Quốc (Model United Nations).  Các môn thể thao 
(bóng đá, điền kinh, xuyên quốc gia, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bóng chày và softball), Vận động viên học sinh Boston 
(Boston Scholar Athletes Zone).  Học sinh quản trị (student government), chương trình du lịch quốc tế, cộng đồng, các hoạt 
động phục vụ.           

TechBoston 
Academy 

Không 1,007 Các lớp 6-12 Trường thí 
điểm kỹ thuật  & chuẩn 
bị đại học 

Học trình chuẩn bị đại học (College prep curriculum); Các môn bậc cao AP; cơ hội ghi danh kép tại các  trường cao đẳng 
địa phương; phối hợp kỹ thuật trong tất cả các lớp; các môn nhiệm ý kỹ thuật; máy laptop cho tất cả học sinh; học 
nguyên ngày.

Luyện thi MCAS, nhiều môn thể thao (bóng đá, bóng rổ, bóng chày, bóng đá, đội cổ vũ, bóng chuyền, bóng mềm, điền kinh, 
đấu vật); Học sinh quản trị; câu lạc bộ kỷ yếu; chụp hình, nhóm thơ, làm bài.  Nhóm Tư Vấn TechBoston, Technology Goes 
Home, báo trường, Các học sinh gốc Haitian thành công ở trường (tầng dưới), trung tâm kèm thêm (tutoring center), nhóm 
tranh luận (debate team).

Urban Science 
Academy 

Không 513 Trường nhỏ chú trọng 
khoa học sinh thái và 
môi sinh và nghệ thuật

Có máy laptop cho tất cả học sinh và giáo chức; giáo dục ngoài trời, các môn học nhiệm ý sử dụng nhạc cụ, hợp ca, sửa 
chữa máy tính, mạng (networking), nghệ thuật thị giác (visual art), cuộc tranh luận, (debate), câu lạc bộ chạy marathon, 
sinh thái đô thị, 8 lớp học cao AP trong khoa học, toán học và khoa học nhân văn; cơ hội thực tập.

Học sinh quản trị (Student government), câu lạc bộ (clubs), các môn thể thao (sports), nhóm tranh luận (debate team), dạy 
kèm (tutoring), thực tập, phục vụ cộng đồng, CLB kỹ thuật (technology club), CLB nghệ thuật (art club), kỷ yếu, nhóm khoa 
học, bạn kèm bạn, chương trình học và hướng dẫn, dạy kèm bắt buộc để thi MCAS lớp 10.   

West Roxbury 
Academy

Không 621 Trường chuẩn bị bậc 
đại học chú trọng đến 
thương mại, nghệ thuật 
vẽ truyền thông   và 
tiếp thị. 

Chương trình giảng dạy kết hợp với nhân văn (Integrated humanities curriculum); Các môn học bậc cao (Advanced 
Placement courses); các môn chuyên ngành (specialty courses) trong tiếp thị (marketing), kinh tế (economics), nhiếp 
ảnh (photography), sản xuất chương trình TV (TV production), công nghệ máy tính (computer technology) và thiết kế 
trang web (web design).

Các chương trình thể thao (Sports), Hội Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society), kèm thêm (tutoring), câu lạc bộ Haitian 
(Haitian Club), câu lạc bộ Toán, câu lạc bộ Latino (Latino Club), Nhóm cố vấn Nam sinh/Nữ sinh (Boys/Girls Mentorship 
Group), Liên minh Tranh luận Boston Urban (Boston Urban Debate League).
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Tất cả các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp chung cho toàn thành phố (citywide), mở rộng cho các học sinh trong tất cả các khu vực. 
Một vài trường có thủ tục ghi danh đặc biệt (Some have special application procedures).

Khái quát Các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

XIN ĐỌC PHẦN NÀY TRƯỚC!

Sau phần “Đặc Điểm” của mỗi trường, quý vị sẽ tìm thấy các kết quả toàn trường năm 
2013 đối với Hệ Thống Đánh Giá Học Vấn Toàn Diện Massachusetts (MCAS) các bài 
thi Anh Ngữ (ELA) và Toán (Math).  Quý vị cũng sẽ tìm thấy Trách nhiệm giải thích 
và Cấp Bậc Hỗ Trợ của Trường và thông tin về việc trường có đạt được Mục tiêu Tiến 
Bộ và Chỉ Số thực hiện (PPI) của trường.  Để tìm hiểu xem nó có ý nghĩa gì, xin vui 
lòng xem phần “Hiểu các Kết quả MCAS và Trách nhiệm” ở trang 7.  

  Các dữ kiện sau đây có thể thay đổi.  Để có tin tức mới nhất về việc chọn 
trường, xin vào thăm trang nhà của chúng tôi hoặc gọi điện thoại cho bất cứ 
Trung Tâm Chào Đón (Welcome Center), liệt kê nơi trang 20. 

Another Course to College
20 Warren St., Brighton 02135

Lisa Gilbert-Smith, Hiệu Trưởng
617-635-8865  •  accbps.org  •  Giờ Học: 8:00-2:30

Đặc Điểm:
• Một trường trung học đệ nhị cấp chuẩn bị đại học cho các học sinh muốn theo bậc đại 

học 4 năm.
• Một trường thí điểm nhỏ với sĩ số trung bình một lớp có 18 học sinh. 
• Tỉ lệ được nhận vào đại học rất cao: Được trường đại học nhận cũng là điều kiện để tốt 

nghiệp.
• Giáo chức nhiệt tâm, săn sóc (bao gồm 5 nhà giáo xuất sắc trong năm của Boston), hỗ 

trợ và quan tâm tới từng học sinh.
• Chú tâm đặc biệt vào đọc và viết: đọc và viết Anh ngữ nhiều hơn bất kỳ trường trung 

học nào, học sinh học cách viết văn trình độ đại học. 
• Liên hệ mật thiết với phụ huynh; các giáo sư đưa sổ điểm lên mạng để phụ huynh có 

thể theo dõi tiến bộ hằng ngày của con em; điểm thi, khảo sát, bài tập và đi học cũng 
lên mạng hàng ngày. 

• Cơ hội cho các học sinh lớp 12 học để lấy tín chỉ của Trường Đại Học Harvard 
Extension

• Các cơ quan kết nghĩa của trường: BUILD, Generation Citizens, Trung Tâm Viết của 
Trường Đại Học UMass Boston, chương trình PULSE của Trường Boston College, 
Trường Benjamin Franklin Institute of Technology, Trường Cao Đẳng Fisher College, 
Hiệp Hội Công Nghiệp Tư Nhân (Private Industry Council), QUEST Boston, Ủy Ban 
Y Tế Công Cộng Boston.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi tốt nghiệp

229 học sinh:
37%  Tây Ban Nha 6%  Á Châu
47% Đen 1% Khác
8%  Trắng 
20%  Học sinh khuyết tật
10%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   90%

Đã tốt nghiệp:  70%
Vẫn còn ở Trường:  7%
GED:   4%

Đại học 4 năm:  61%
Cao đẳng 2 năm:  19%
Kế hoạch khác 2%
Không biết:    18%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 11 85 4 0 31 17 42 10 0 37 50 13

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135014

Patrick Tutwiler, Hiệu Trưởng tạm thời
617-635-9873  •  brightonhigh.org  •  Giờ Học: 7:30-1:55

Đặc Điểm:
• Chú trọng vào việc chuẩn bị cho tất cả học sinh sau bậc trung học và cao hơn.
• Các chương trình chuẩn bị đại học & ngành nghề, bao gồm Sức khoẻ, Truyền thông, 

robotics, và JROTC
• Các môn học bậc cao (AP) về ngôn ngữ, đọc viết, toán tích phân, lịch sử Hoa Kỳ, vật 

lý, và khoa học môi trường.  
• Luyện thi SAT trong suốt ngày học và sau giờ học.
• Luyện thi MCAS và bồi dưỡng sau giờ học trong chương trình PULSE.
• Hơn $2,000,000 học bổng cho học sinh tốt nghiệp mỗi năm.
• Hội Đồng Trường (SSC) và Hội Phụ Huynh (SPC) tích cực. 
• Phối hợp viên Phát triển Cộng đồng làm việc toàn thời gian.
• Các đội thể thao vô địch trong 18 bộ môn thể thao 
• Các câu lạc bộ (Clubs) và các sinh hoạt đặc biệt, bao gồm National Honor Society, 

robotics, và Boston Debate League
• Các chương trình truy cập Trường Đại Học Boston College, Trường Boston University, 

và Nghiên cứu Mùa Hè (Summer Search) 
•  Các chương trình phát triển nghề nghiệp Randstad, Inc. và Skanska, Inc. 
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Blue Cross Blue Shield of Massachusetts, Hiệp hội 

Công nghiệp Tư nhân Boston (PIC), Boston Scholar Athletes/Red & Blue Foundation, 
Brighton Allston Mental Health Assoc., Trung Tâm Y Tế Brighton Marine, Bệnh viện 
St. Elizabeth.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

987 học sinh:
44%  Tây Ban Nha 3%  Á Châu
46% Đen 1% Khác
6%  Trắng 
19%  Học sinh khuyết tật
39%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   83%

Đã tốt nghiệp:  62%
Vẫn còn ở Trường:  15%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  21%
Cao đẳng 2 năm:  23%
Kế hoạch khác: 6%
Không biết:    49%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 6 68 21 5 17 31 29 23 3 24 50 23

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Jeremiah E. Burke High School
60 Washington Street, Dorchester 02124

Lindsa McIntyre, Hiệu Trưởng
617-635-9837  •  jebhs.org  •  Giờ Học: 7:30-2:40

Đặc Điểm:
• Chương trình học vấn nghiêm ngặt: tập trung giảng dạy toàn trường về văn hóa trong 

suốt học trình dùng phương pháp AVID. 
•  Cơ sở tân tiến, trùng tu hoàn toàn vào năm 2008
• Các môn học bậc cao (AP) bao gồm thống kê, khoa học môi trường, văn chương Anh 

ngữ, và lịch sử Hoa Kỳ.
• Các môn nhiệm ý bao gồm nghệ thuật, kỹ thuật và sân khấu. 
• PULSE, Nhóm Tranh Luận (Debate Team) BARK Room, và chương trình sau giờ học 

Lấy Lại Điểm (Credit Recovery) bao gồm luyện thi SAT và MCAS. 
• Trung tâm hướng nghiệp và Đại Học với một chuyên viên hướng nghiệp của Hiệp Hội 

Công nghiệp Tư nhân Boston (Boston Private Industry Council). 
• Bầu khí thân thiện gia đình, với một trung tâm gia đình có phối hợp viên để hỗ trợ mối 

liên kết phụ huynh-nhà trường, thông tin phụ huynh, và liên lạc. 
• Các dịch vụ hỗ trợ học sinh: hướng dẫn, trung tâm y tế, cố vấn, cha mẹ vị thành niên, 

và trợ giúp tài chánh.
• Huấn luyện hiệu quả cho các nhân viên, học sinh và phụ huynh.
• Hợp tác chặt chẽ với Trường Đại Học UMass Boston, cung cấp chương trình “Urban 

Scholars” và  “Project Reach”
• Hợp tác chặt chẽ với Boston Teacher Residency, City Year, Diplomas Now, Trường 

Đặc Quyền Boston Collegiate Charter, và Trường Cristo Rey Boston.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

531 học sinh:
20%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
77% Đen 0% Khác
2%  Trắng 
21%  Học sinh khuyết tật
28%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   91%

Đã tốt nghiệp:  47%
Vẫn còn ở Trường:  13%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  32%
Cao đẳng 2 năm:  40%
Kế hoạch khác: 14%
Không biết:    14%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 10 62 24 4 10 35 36 19 4 37 47 12

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  4 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Charlestown High School
240 Medford St., Charlestown 02129

William Thomas, Hiệu Trưởng
617-635-9914  •  Giờ Học: 7:30-1:50

Đặc Điểm:
• Ban giảng huấn mạnh mẽ với cam kết đặc biệt để làm việc với số học sinh đa dạng và 

hỗ trợ các học sinh được thành công trong việc học tập nghiêm ngặt. 
• Ngân khoản trợ cấp $100,000 từ Nha Trung Tiểu Học (the Department of Elementary 

and Secondary Education)
• Các cộng đồng học tập nhỏ nhằm tạo ra bầu khí của một trường nhỏ với các cơ hội của 

một trường lớn. 
• Chương trình ELL cho các học sinh nói tiếng Trung Hoa (Chinese) và Tây Ban Nha 

(Spanish).
• Các lớp 9 và 10 tập trung vào thành công trong kỳ thi MCAS, và các chương trình 

chuẩn bị thi SAT cho các lớp 11 và 12.
• Quan hệ đối tác với trường đại học chặt chẽ, tập trung vào việc chuẩn bị cho việc giáo 

dục cao hơn, và một kỷ lục lớn được thâu nhận vào các trường đại học 4 năm.
• Các môn học bậc cao (AP) và các môn nhiệm ý đầy thích thú như Tiếng Ả Rập 

(Arabic) và Khoa học Pháp lý.
• Mười chín đội thể thao liên trường được hỗ trợ bởi “Boston Scholar Athlete Zone” cho 

việc học tập và hỗ trợ học sinh.  
•  Chương trình “Diploma Plus” cho các học sinh lớn tuổi và ít tín chỉ để các em có thể 

tốt nghiệp đúng thời gian và được thành công sau bậc trung học.   
• Chương trình “Toán Upward Bound” của Trường Đại Học Boston, một chương trình 

dự bị đại học nghiêm ngặt, và chương trình “BUILD entrepeneurship” cung cấp sự hỗ 
trợ thêm cho các học sinh của chúng tôi.

•  Chương trình “Toán Xuất Sắc Liberty Mutual “, cung cấp các học bổng đại học. 

Brighton High:



11BostonPublicSchools.org/register

Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

• Nhiều chương trình sau giờ học, các câu lạc bộ, và các hoạt động đặc biệt - từ chơi 
bowling đến Eurotrip!

• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Boston Debate League, Trường Cao Đẳng Cộng 
Đồng Bunker Hill, Trường Đại Học Northeastern, Trung tâm Viết Calderwood 
(UMass Boston), College Bound Dor.,  Liberty Mutual, Urbanity Dance, và Actors’ 
Shakespeare Project.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

955 học sinh:
31%  Tây Ban Nha 20%  Á Châu
42% Đen 1% Khác
6%  Trắng 
23%  Học sinh khuyết tật
36%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   83%

Đã tốt nghiệp:  52%
Vẫn còn ở Trường:  25%
GED:   3%

Đại học 4 năm:  35%
Cao đẳng 2 năm:  16%
Kế hoạch khác: 2%
Không biết:    48%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 10 52 26 12 28 25 18 28 1 22 43 34

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Community Academy of Science & Health (CASH)
11 Charles St., Dorchester 02122

Tanya Freeman-Wisdom, Hiệu Trưởng
617-635-8950  •  Giờ Học: 7:45-2:05

Đặc Điểm:
• Một trường trung học đệ nhị cấp nhỏ, chuẩn bị bậc đại học với môi trường cá nhân tập 

trung vào khoa học và sức khỏe. 
• Giáo chức giỏi quyết tâm giúp tất cả học sinh học tập ở trình độ cao.  
• Các cơ hội thực tập, và từ trường đến nghề nghiệp.
• Hội chợ đại học tại trường và thăm các trường đại học ở địa phương nhấn mạnh đến 

ngành khoa học và chăm sóc sức khoẻ.
• Mô hình Liên Hiệp Quốc (Model United Nations)
• Chuẩn bị thi PSAT cho các học sinh lớp 9.
• Tech Goes Home: Học sinh và phụ huynh cùng học lớp điện toán (computer) sau đó có 

thể mua máy điện toán không tiền lời.
• Năm môn học bậc cao (Five Advanced Placement courses).
• Nhiều “đặc biệt”, bao gồm các buổi hội thảo về y tế và sức khoẻ, các chương trình thể 

dục thể thao, và ngày học dài hơn để bổ túc học vấn.   
• Phối hợp viên hỗ trợ cộng đồng và Học đường 
• Chương trình sẵn sàng vào đại học Advancement Via Individual Determination (AVID) 

và Boston Trường Đại Học Initiative for Literacy Development (BUILD)
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Trường Cao Đẳng Benjamin Franklin Institute of 

Technology, Trường Đại Học Boston College, Ủy Ban Y Tế Công Cộng Boston, Bệnh 
viện Brigham & Women, Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bunker Hill, Generation 
Citizens, Cơ quan Y Tế Công Cộng Haitian American, Trường Đại Học Y Khoa 
Harvard, và Trường Đại Học UMass Boston.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

397 học sinh:
16%  Tây Ban Nha 2%  Á Châu
77% Đen 2% Khác
3%  Trắng 
24%  Học sinh khuyết tật
36%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   87%

Đã tốt nghiệp:  47%
Vẫn còn ở Trường:  23%
GED:   4%

Đại học 4 năm:  32%
Cao đẳng 2 năm:  32%
Kế hoạch khác: 3%
Không biết:    %

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 2 62 34 2 10 35 39 16 3 20 60 17

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Dearborn School (các lớp 6-10)
35 Greenville St., Roxbury 02119

Jose Duarte, Hiệu Trưởng
617-635-8412  •  Giờ Học: 7:20-2:10

Đặc Điểm:
• Mở rộng để trở thành một trường STEM (khoa học / công nghệ / kỹ thuật / toán học) 

cho các lớp 6-12
• Cơ hội cho các học sinh lớp 11 và 12 lấy tín chỉ đại học ở Trường Đại Học 

Northeastern. 
• Bắt buộc tất cả học sinh tham gia vào một chương trình bồi dưỡng học tập trong suốt 

mùa hè (chẳng hạn như  MathPOWER ở Trường Đại Học Northeastern và STEM ở 
Trường Đại Học MIT)

• Các thiết bị một-một (one-to-one devices) như máy tính xách tay cho tất cả các học 
sinh lớp 6 và 9.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm

262 học sinh trong các lớp  6-9:
26%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
65% Đen 5% Khác
3%  Trắng 
13%  Học sinh khuyết tật
53%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   93%

Không có dữ kiện về tốt ngiệp và sau khi tốt nghiệp (No 
graduation and post-graduation data)

Không có kết quả thi MCAS (No MCAS result); Không có lớp 
10 (No grade 10)

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc 4  (Các lớp 6-8) Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Dorchester Academy
18 Croftland Ave., Dorchester 02124 

(moving to 11 Charles St., Dorchester 02122)
Kwesi Moody, Hiệu Trưởng

617-635-9730  •  Giờ Học: 7:50-2:15

Đặc Điểm:
• AVID chương trình sẵn sàng đại học cho học sinh thành tựu 
• BSA:  một chương trình chuẩn bị SAT với một thành phần sẵn sàng đại học
• Chương trình phát triển các người lãnh đạo: nhóm học sinh lãnh đạo và tư vấn
• Chương trình nghệ thuật tuyệt vời mô tả nghệ thuật thị giác, nghệ thuật sân khấu, và 

nghệ thuật truyền thông.
• Chương trình kinh doanh và doanh nhân xuất sắc mô tả Tổ chức Kinh doanh Thiếu 

niên của TJX.
• Chương trình thể thao phát triển mạnh cung ứng bóng dã cầu (túc cầu), bóng rổ, bóng 

chày, bóng chuyền, bóng đá, cổ vũ, bóng mềm, đấu vật, và điền kinh (trong nhà và 
ngoài trời).

• The Boston Scholar Athlete (BSA) Bear Zone, trung tâm nghiên cứu và hổ trợ vận 
động viên-học sinh.

• Trung tâm bài làm ở nhà (Homework Center) hỗ trợ các học sinh muốn (hoặc cần) giúp 
đỡ thêm để làm và hiểu bài làm ở nhà.

• Các dịch vụ giáo dục đặc biệt (Special education services) dựa trên một mô hình bao 
gồm: các học sinh có và không có khuyết tật học cùng nhau với sự hỗ trợ cá nhân.

• Các Trường Đại Học kết nghĩa: Trường Đại Học UMass Boston, Trường Suffolk, 
Trường Bunker Hill CC, Trường Roxbury CC, Trường Benjamin Franklin Institute of 
Technology, Trường Wentworth, Mass. College of Art & Design/sparc! the ArtMobile

• Các cơ quan kết nghĩa khác: TJX Corporation và Trefler Foundation.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

397 học sinh:
19%  Tây Ban Nha 5%  Á Châu
70% Đen 2% Khác
3%  Trắng 
32%  Học sinh khuyết tật
10%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   84%

Đã tốt nghiệp:  54%
Vẫn còn ở Trường:  16%
GED:   3%

Đại học 4 năm:  41%
Cao đẳng 2 năm:  20%
Kế hoạch khác: 9%
Không biết:    31%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 0 55 30 14 11 30 28 32 0 10 43 48

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

East Boston High School
86 Trắng St., East Boston 02128
Phil R. Brangiforte, Hiệu Trưởng

617-635-9896  •  ebhsjets.net  •  Giờ Học: 7:30-1:50

Đặc Điểm:
• Phương châm của chúng tôi: lớp, hãnh diện và truyền thống.
• Ba phòng thực nghiệm máy tính di động, một với Chrome books.
• Các môn bậc cao và danh dự (Advanced Placement and honors courses).
• Các môn nhiệm ý về Quản trị, Dịch vụ y tế và Nhân sinh, Truyền thông, nghệ thuật 

tượng hình, hợp ca và JROTC.
• Cả trường chú trọng đọc viết (School-wide focus on literacy).
• Thắng các Giải: Entrepreneurship Student Distinction Award, MGH Partnership 

Initiative, và Giải Verizon Spanish Heritage.
• Được công nhận bởi “the New England Association of Schools & Colleges (NEASC)”
•  Hỗ trợ thêm và dạy kèm cho các học sinh lớp 9 qua các nguồn hỗ trợ của trường và các 

cơ quan bên ngoài.
• Lễ trao giải thưởng học tập mỗi học kỳ và Tiệc trao học bổng và giải thưởng hàng năm. 
• Trung tâm phụ huynh tham gia của trường giúp các phụ huynh hiểu chương trình giảng 

dạy, các quy chế và thi cử của trường.  
• Luyện thi MCAS, PSAT, và SAT cộng với sự hỗ trợ thêm cho các học sinh nào trong 

các lớp 11 và 12 chưa đạt kết quả thi MCAS, bao gồm kèm thêm cả trước và sau giờ 
học và một nhân viên cố vấn.

• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Hiệp Hội Công nghiệp Tư nhân Boston (PIC), 
Trường Cao Đẳng Bunker Hill, College for Every Student (CFES), Chương trình 
SEAD của Trường Dartmouth College, East Boston YMCA, Trường Đại Học Harvard, 
Bệnh viện Mass. General, East Boston Youth Workers Task Force, Massport, Tenacity, 
Tìm kiếm Tài năng, GEAR-UP, Trường Đại Học UMass Boston (các chương trình AP 
Bridge và TAG).

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

1,375 học sinh:
67%  Tây Ban Nha 2%  Á Châu
13% Đen 1% Khác
17%  Trắng 
18%  Học sinh khuyết tật
33%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   84%

Đã tốt nghiệp:  52%
Vẫn còn ở Trường:  26%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  28%
Cao đẳng 2 năm:  27%
Kế hoạch khác: 16%
Không biết:    31%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 14 59 21 6 25 27 28 20 3 27 52 18

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Charlestown High:
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

The English High School
144 McBride St., Jamaica Plain 02130
Ligia Noriega-Murphy, Hiệu Trưởng

617-635-8979  •  englishhs.org  •  Giờ Học: 7:20-2:20

Đặc Điểm:
• Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp công lập cổ nhất ở Hoa Kỳ, được thành lập năm 1821
• Các môn bậc cao (AP): Anh ngữ, Toán tích phân, Sinh vật, Chính quyền Hoa Kỳ, Lịch 

Sử Hoa Kỳ, và tiếng Tây Ban Nha.
• Các chương trình ngoại khóa phong phú, các sản phẩm âm nhạc, thể thao, Mô hình 

Liên Hiệp Quốc, và nhiều câu lạc bộ khác.
• Chương trình toàn diện cho các người học anh ngữ (ELL) bao gồm các môn học bổ túc 

bằng tiếng Tây Ban Nha. 
• Nhóm Hỗ trợ Học sinh (Student Support Team) cung cấp sự hỗ trợ học tập và tư vấn. 
• Phối hợp viên phụ huynh là người liên lạc trực tiếp với các gia đình, tổ chức họp phụ 

huynh hàng tháng, và nối kết các nguồn hỗ trợ cộng đồng.
• Trung tâm y tế tại trường đáp ứng các nhu cầu về y tế và tâm thần của các học sinh và 

tổ chức các buổi hội thảo phụ huynh. 
• Đi bộ đến các trạm Forest Hills và Green Street trên đường xe điện màu cam (Orange 

Line) và xe buýt số #42.
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: uAspire, Trường Đại Học Boston College, Trường 

Đại Học Boston University, Diplomas Now, Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Brookside, 
Boston Scholar Athletes, Hiệp Hội Công nghiệp Tư nhân Boston (PIC), COMPASS, 
Diplomas Now, Trường Đại Học Suffolk, và Tìm kiếm Mùa Hè (Summer Search).

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

601 học sinh:
51%  Tây Ban Nha 2%  Á Châu
42% Đen 2% Khác
3%  Trắng 
28%  Học sinh khuyết tật
37%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   83%

Đã tốt nghiệp:  51%
Vẫn còn ở Trường:  25%
GED:   3%

Đại học 4 năm:  36%
Cao đẳng 2 năm:  29%
Kế hoạch khác: 12%
Không biết:    24%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 6 54 33 8 11 29 20 39 1 31 57 11

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  4 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Excel High School
Cơ sở Giáo Dục South Boston   •  95 G St., South Boston 02127

Stephanie Sibley, Hiệu Trưởng
617-635-9870  •  excelhigh.org  •  Giờ Học: 7:25-1:45

Đặc Điểm:
• Trường chuẩn bị đại học. 
• Một trường cỡ trung, bồi dưỡng thành tích học tập cao và thể hiện sự sáng tạo. 
• Đạt giải năm 2007 của EdVestors/Thomas W. Payzant Trường đạt “Move Prize” là 

trường tiến bộ nhất trong thành phố
• Các môn bậc cao và danh dự (Honors and Advanced Placement courses) trong mỗi 

môn học.
• Các môn kỹ thuật bao gồm Microsoft Office, thiết kế trang web, quản trị trang web và 

nghệ thuật kỹ thuật số.
• Nhiều phòng thực tập máy điện toán, các phòng thực tập di động tới từng lớp học và 

iPads. 
• Thực tập tại Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang và Vertex Pharmaceuticals.
• Chương trình Lấy Lại Điểm (Course Recovery) tại trường, một cơ hội cho các học sinh 

lớp 11 và 12 học lại các môn bị rớt sau giờ học hầu có thể tốt nghiệp.  
• Phối hợp viên liên lạc gia đình và học sinh làm việc toàn thời gian chặt chẽ với các gia 

đình.
• Người quản lý liên hệ cộng đồng làm việc toàn thời gian đặc trách tất cả các cơ quan 

kết nghĩa và liên hệ cộng đồng. 
• Các cơ hội sau giờ học: câu lạc bộ làm bài ở nhà, luyện thi MCAS, SAT, Hội Danh Dự 

Quốc Gia (National Honors Society), nghệ thuật, hợp ca, và robotics. 
• Các cơ quan kết nghĩa mạnh của trường: Boston Debate League, Hiệp hội Công nghiệp 

Tư nhân Boston (PIC), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston (Federal Reserve Bank of 
Boston), Trường Đại Học UMass Boston, và Vertex Pharmaceuticals.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

565 học sinh:
23%  Tây Ban Nha 24%  Á Châu
38% Đen 1% Khác
13%  Trắng 
25%  Học sinh khuyết tật
24%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   87%

Đã tốt nghiệp:  65%
Vẫn còn ở Trường:  18%
GED:   2%

Đại học 4 năm:  37%
Cao đẳng 2 năm:  35%
Kế hoạch khác: 8%
Không biết:    21%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 4 55 32 9 13 35 18 33 5 38 39 18

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Harbor High School (Các lớp 9–10)
Cơ sở K–10 cùng với Trường Henderson và Trường Trung Học Đệ I Cấp Harbor 

11 Charles St., Dorchester 02122 
(moving to 18 Croftland St., Dorchester 02124)

Isabel Depina, Hiệu Trưởng 
617-635-6365  •  Giờ Học: 7:40–3:05 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu; 

7:40-12:05 Thứ Tư   

Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Harbor sẽ ghi danh các lớp 9-10 vào tháng Chín 
năm 2014.  Các học sinh Lớp 8 đang theo học tại Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp 
Harbor sẽ được ưu tiên đầu tiên vào lớp 9 Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Harbor.  
Dự kiến   sẽ có vài chỗ cho các ứng viên vào các các lớp 9-10. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

69 học sinh:
13%  Tây Ban Nha 3%  Á Châu
72% Đen 2% Khác
9%  Trắng 
33%  Học sinh khuyết tật
13%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   94%

Trường mới (New school); 

Không có dữ kiện tốt nghiệp 
(no graduation data)

Trường mới (New school); 

Không có kế hoạch 
sau khi tốt nghiệp                                               
(no post-graduation plans)

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 Không có Lớp 10  Năm Học 2012-2013

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130

Dania Vazquez, Hiệu Trưởng
617-635-8198  •  www.munizacademy.org

Giờ Học: 8:30–3:30 Thứ Hai-Thứ Năm;  8:30–12:30 Thứ Sáu

Đặc Điểm: 
• Là Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp song ngữ hai chiều (two-way bilingual high school) 

duy nhất ở Boston, tìm kiếm để chuẩn bị cho các học sinh trở thành người công dân và 
các nhà lãnh đạo thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

• Ghi danh cho các học sinh các lớp 9-11 vào mùa thu năm 2014; mở rộng để ghi danh 
đầy đủ cho vào khoảng 400 học sinh các lớp 9-12 vào năm 2015.

• Chương trình học tập đầy thử thách, văn hóa liên quan thông qua dự án dựa trên học 
tập, nghệ thuật, và công nghệ. 

• Mở rộng cho tất cả các học sinh Boston thông qua tiến trình phân định của Trường 
Công Lập Boston: ưu tiên phân định cho các học sinh nào tốt nghiệp từ các trường 
trung học đệ nhất cấp song ngữ Trường Công Lập Boston bao gồm Sarah Greenwood, 
Rafael Hernández, và Joseph Hurley, 

• Mô hình trên Trường song ngữ hai chiều Rafael Hernández K-8 rất được hoan nghênh 
ở Boston.

• Chương trình chuẩn bị đại học nghiêm ngặt được giảng dạy bằng Anh ngữ và Tây Ban 
Nha.

• Yêu cầu cao đối với tất cả: mọi học sinh tốt nghiệp sẽ được thâu nhận vào một trường 
đại học 4 năm.

• Các cơ hội cạnh tranh để được học bổng Muñiz Academy College Scholarship Fund.
• Nhấn mạnh việc cung cấp mở rộng, phát triển chuyên môn chất lượng cao và tăng thời 

gian lập kế hoạch phổ biến cho các giáo sư.
• Nhiều cơ hội cho các gia đình tham gia, bao gồm 2 buổi họp hàng năm giữa phụ 

huynh-giáo sư và các buổi lễ đặc biệt. 
• Chương trình chuyên sâu hai tuần vào mùa hè bắt buộc tất cả các học sinh mới đến tập 

trung vào hội nhập văn hóa và ngôn ngữ cũng như đánh giá kỹ năng. 
• Các môn nhiệm ý và thực tập hướng tới đại học và nghề nghiệp sẵn sàng, nghệ thuật, 

khoa học máy tính, và/hoặc ngôn ngữ thứ 3. 
• Một trường đổi mới (An Innovation School), với sự linh hoạt hơn các trường bình 

thường của sở học chánh trong các lĩnh vực ngân sách, nhân sự, chương trình giảng 
dạy, và lịch năm học để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các học sinh và các gia đình. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

156 học sinh:
88%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
8% Đen 1% Khác
3%  Trắng 
11%  Học sinh khuyết tật
48%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   94%

Trường mới (New school); 

Không có dữ kiện tốt nghiệp 
(no graduation data)

Trường mới (New school); 

Không có kế hoạch 
sau khi tốt nghiệp.                                               
(no post-graduation plans)

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 Không có Lớp 10  Năm Học 2012-2013

Trách nhiệm giải thích tiểu bang & 
Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Không đủ dữ liệu  (Insufficient data) Không đủ dữ liệu  (Insufficient data)
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

Quincy Upper School (Các lớp 6–12)
K-12 Cơ sở với Trường Tiểu Học Quincy

152 Arlington St., Boston 02116
Richard Chang và Stephen Cirasuolo, Đồng-Hiệu Trưởng

617-635-8940  •  jqus.org
Giờ Học, các lớp 6-8: 8:30-3:30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu; 

8:35-12:45 Thứ Tư,   Các lớp 9-12: 7:45-2:45 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu; 
7:45-11:45 Thứ Tư  

Đặc Điểm:
• Các chương trình Tú tài Quốc tế (các lớp 6-10) và Bằng Tốt Nghiệp (các lớp 11-12) 
• Nghệ thuật sân khấu và âm nhạc  
• Giáo dục thể dục và các đội thể thao 
• Các chương trình tiếng Quan Thoại (Mandarin) và Tây Ban Nha (Spanish)
• Các chương trình bồi dưỡng sau giờ học
• Các giáo chức là các người lãnh đạo
• Các công ty kết nghĩa
• Tập trung vào Tìm đường và Đổi mới
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Big Brother Big Sister, Trung Tâm Boston 

Chinatown Neighborhood, Ủy ban Y tế Công cộng Boston, Tổ hợp Luật Holland & 
Knight Law Firm, Trường Đại Học Northeastern, Peer Health Exchange, Ngân Hàng 
State Street, Trường Đại Học Tufts / Trung Tâm Y Khoa Tufts Medical, Trường Đại 
Học New Hampshire, Wang Chinatown YMCA.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

488 học sinh:
17%  Tây Ban Nha 53%  Á Châu
21% Đen 3% Khác
8%  Trắng 
35%  Học sinh khuyết tật
33%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   96%

Đã tốt nghiệp:  83%
Vẫn còn ở Trường:  12%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  64%
Cao đẳng 2 năm:  28%
Kế hoạch khác: 2%
Không biết:    6%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 16 71 10 3 25 39 21 16 0 22 67 10

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Snowden International School ở Copley
150 Newbury St., Boston 02116

Cara Livermore, Hiệu Trưởng
617-635-9989  •  Giờ Học: 7:50-2:15

Đặc Điểm:
• Chú trọng vào Quốc tế học cho tất cả học sinh
• Chương trình chứng chỉ và Bằng Tú tài Quốc tế
• Bắt buộc phải học 4 năm ngôn ngữ thế giới, lịch sử, khoa học và toán
• Bắt buộc có các giờ phục vụ cộng đồng
• Thúc đẩy trách nhiệm bên ngoài cơ sở của trường (các lớp học được tổ chức trong ba 

tòa nhà)
• Thúc đẩy học tập toàn cầu thông qua các chuyến du lịch học hỏi quốc tế
• Thúc đẩy: sự tìm tòi, tư duy phê phán, chấp nhận rủi ro, sự hiểu biết và tôn trọng các 

nền văn hóa
• Tiêu chuẩn học tập cao: Điểm đạt trong tất cả các môn học là C-
• Nhiều cơ hội nối kết với các gia đình, bao gồm hai buổi họp phụ huynh-chức mỗi năm
• Hỗ trợ sau giờ học thông qua Trung Tâm Viết Calderwood và các sinh viên dạy kèm  
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Freedom House, Trung Tâm Viết Calderwood, Art 

Science Prize, Boston Scholar Athletes, Chương trình tư vấn Princeton Association of 
New England, the Felix Foundation, Ủy ban Y tế Công cộng Boston.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

392 học sinh:
42%  Tây Ban Nha 8%  Á Châu
39% Đen 2% Khác
10%  Trắng 
23%  Học sinh khuyết tật
10%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   86%

Đã tốt nghiệp:  71%
Vẫn còn ở Trường:  12%
GED:   8%

Đại học 4 năm:  46%
Cao đẳng 2 năm:  21%
Kế hoạch khác: 11%
Không biết:    23%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 11 80 9 0 12 37 39 12 0 41 54 5

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

TechBoston Academy (6–12)
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124 

Keith Love và Nora Vernazza, Đồng Hiệu Trưởng
617-635-1615  •  techbostonacademy.org

Giờ Học: 7:30-2:30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu; 7:30-11:00 Thứ Tư

Đặc Điểm:
• Trường thí điểm với 1,020 học sinh trong các lớp 6-12, cung ứng học trình chuẩn bị đại 

học chú trọng vào kỹ thuật và đa ngành, học tập theo kế hoạch.
• Chương trình sau giờ học cho tất cả học sinh nhằm cung ứng sự hỗ trợ học tập khác 

nhau
• Thắng nhiều giải thưởng và sự công nhận,  bao gồm Mô hình Trường Trung Học Đệ 

Nhị Cấp (Model Secondary School) và đạt giải thưởng Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp 
Đổi Mới (Innovative High School) từ Tổ chức “Bill and Melinda Gates Foundation”.  

• Đầy đủ chương trình thể thao và các hoạt động sau giờ học cho tất cả các lớp
• Học tập và kèm thêm cá nhân
• Bổ túc mùa hè
• Chương trình hội nhập hoàn toàn
• Khả năng tiếp cận với các cơ hội học ngoại khóa liên quan đến công nghệ
• Truy cập công nghệ cho mỗi học sinh, và sử dụng chuyên sâu Smartboards, PDA, 

scanners, máy ảnh kỹ thuật số, và hội nghị qua video.
• Các cơ hội học các môn nhiệm ý phong phú và độc đáo
• Các môn kỹ thuật cao, bao gồm: digital art, Adobe graphic design applications, 

computer programming, và E-commerce.
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Trường Benjamin Franklin Institute of Technology, 

Tổ chức Bill and Melinda Gates Foundation, Boston Digital Bridge Foundation, 
Boston-area Advanced Technological Education, Trạm Y Tế Codman Square, Facing 
History and Ourselves, Need 2 Lead, Trường Đại Học Suffolk, Trường Wentworth 
Institute of Technology, và Trường Đại Học UMass Boston.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

1,007 học sinh in Lớps 6-12:
18%  Tây Ban Nha 4%  Á Châu
73% Đen 2% Khác
3%  Trắng 
22%  Học sinh khuyết tật
24%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   92%

Đã tốt nghiệp:  90%
Vẫn còn ở Trường:  10%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  42%
Cao đẳng 2 năm:  26%
Kế hoạch khác: 15%
Không biết:    15%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 9 63 26 2 21 24 36 19 2 19 64 15

Trách nhiệm giải thích tiểu bang & Mức hỗ trợ Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Không đủ dữ liệu  (Insufficient data) Không đủ dữ liệu  (Insufficient data)

Urban Science Academy
Cơ sở Giáo Dục West Roxbury 

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Nicole Gittens, Hiệu Trưởng

617-635-8930  •  urbansci.com  •  Giờ Học: 7:20-1:40

Đặc Điểm:
• Trường theo định hướng gia đình với chương trình dự bị đại học và tập trung vào khoa 

học môi trường, công nghệ, và nghệ thuật. 
•  Các môn học cao cấp: sinh học, toán tích phân, hóa học, thống kê, Chính Phủ Hoa Kỳ, 

văn chương, tâm lý và tiếng Tây Ban Nha. 
• Máy điện toán laptop và kỹ thuật truyền thông
• Các giá trị chính của chúng tôi: chặt chẽ, rõ ràng, truyền thông, hỗ trợ, thành công.   
•  Các môn nhiệm ý: nhạc cụ, hợp xướng, sửa chữa máy tính, mạng tin học, tâm lý học, 

tranh luận, công nghệ sinh học, báo chí, sinh thái đô thị, học sinh lãnh đạo, kỷ yếu, 
chụp ảnh kỹ thuật số, và nghệ thuật tạo hình. 

•  Cơ sở tối tân, với phòng thực nghiệm khoa học và điện toán tối tân, lớp học ngoài trời, 
và công viên, sông ngòi, đường đi bộ trong nhà và ngoài trời. 

•  Các cơ hội thực tập và các sự hỗ trợ khác thông qua các cộng đồng kết nghĩa của chúng 
tôi.

• Chương trình sau giờ học mạnh mẽ cho tất cả học sinh
• Các cơ hội học sinh lãnh đạo
• Cùng giảng dạy (Co-teaching) các môn học chính trong các lớp 9 và 10.
• Phụ huynh và cộng đồng tham gia tích cực, được sự giúp đỡ của Liên lạc viên Cộng 

đồng và Gia đình làm việc toàn thời gian. 
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: AMC, Tổ chức Bill and Melinda Gates Foundation, 

Greater Boston Breakthrough, Dorchester Youth Collaborative, J. P. Licks, Tổ chức 
Charles Hayden,  Peer Health Exchange, Trường Đại Học Suffolk, The Boston 
Foundation, Trường Đại Học UMass Boston.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

513 học sinh:
39%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
51% Đen 2% Khác
7%  Trắng 
22%  Học sinh khuyết tật
9%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   82%

Đã tốt nghiệp:  64%
Vẫn còn ở Trường:  20%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  39%
Cao đẳng 2 năm:  18%
Kế hoạch khác: 7%
Không biết:    37%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 17 64 19 0 20 40 26 14 0 29 56 15

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

West Roxbury Academy
Cơ sở Giáo Dục West Roxbury 

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Rudolph Weekes, Hiệu Trưởng

617-635-8935  •  westroxburyacademy.com  •  Giờ Học: 7:20-1:40

Đặc Điểm:
• Chương trình giảng dạy nghiêm ngặt nhấn mạnh đến kinh doanh, nghệ thuật đồ họa và 

tiếp thị nhằm chuẩn bị cho các học sinh vào đại học, nghề nghiệp và phục vụ.
• Các môn học bao gồm tiếp thị, kinh tế, nhiếp ảnh, sản xuất truyền hình, công nghệ máy 

tính và thiết kế trang web
• Tập trung vào việc xây dựng học sinh lãnh đạo và cộng đồng mạnh mẽ trong trường
• Bao gồm các người học anh ngữ (ELL) và các học sinh giáo dục đặc biệt trong tất cả 

các môn học và các hoạt động lãnh đạo
• Thực tập, chương trình dự bị đại học “College Bound preparatory”, và ghi danh kép 

vào các trường đại học trong khu vực 
• Thành công trong các kỳ thi MCAS của tiểu bang
• Được tuyên dương bởi Hội Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society)
• Có các giáo sư trong ban giảng huấn đạt danh hiệu “Nhà Giáo trong năm của Boston” 

(Boston Educator of the Year) và có “Giấy Chứng Nhận Hành Nghề Quốc Gia” 

(National Board Certified) 
• Được nhận nhiều trợ cấp tài chính và khen thưởng, bao gồm Adobe Corporation, 

William Jefferson Clinton Foundation, Facing History, Liên hoan Phim ảnh Roxbury 
(học sinh được nhập) và Trường Boston Architectural College

• Có các cơ hội du lịch ở Hoa Kỳ và ngoại quốc
• Nhiều hoạt động ngoại khóa, bao gồm “varsity” và “junior varsity sports”
• Kết nghĩa với “Turner Broadcasting”.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

621 học sinh:
39%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
48% Đen 2% Khác
10%  Trắng 
19%  Học sinh khuyết tật
26%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   86%

Đã tốt nghiệp:  83%
Vẫn còn ở Trường:  10%
GED:   2%

Đại học 4 năm:  36%
Cao đẳng 2 năm:  35%
Kế hoạch khác: 7%
Không biết:    22%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 8 60 27 5 10 30 40 20 0 33 45 22

Trách nhiệm giải thích tiểu bang & Mức hỗ trợ Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Không đủ dữ liệu  (Insufficient data) Không đủ dữ liệu  (Insufficient data)

Các trường sau đây có các quy định nhập học đặc biệt.  Chẳng hạn như trường có 
thể yêu cầu một buổi phỏng vấn, hoặc trình bày hồ sơ thành tích học tập (portfolio).  
Các trường thi tuyển thâu nhận học sinh dựa trên điểm trung bình và điểm của kỳ 
thi nhập học (xin xem trang 6).  Xin gọi bất kỳ Trung Tâm Chào Đón (any Welcome 
Center) hoặc các trường để biết thêm chi tiết.

XIN ĐỌC PHẦN NÀY TRƯỚC!

Sau phần “Đặc Điểm” của mỗi trường, quý vị sẽ tìm thấy các kết quả toàn trường 
năm 2013 đối với Hệ Thống Đánh Giá Học Vấn Toàn Diện Mass. (MCAS) các bài 
thi Anh Ngữ (ELA) và Toán (Math).  Quý vị cũng sẽ tìm thấy Trách nhiệm giải 
thích và Cấp Bậc Hỗ Trợ của Trường và thông tin về việc trường có đạt được Mục 
tiêu Tiến Bộ và Chỉ Số thực hiện (PPI) của trường.  Để tìm hiểu xem nó có ý nghĩa 
gì, xin vui lòng xem phần “Hiểu các Kết quả MCAS và Trách nhiệm”  ở trang 7.  

 Các dữ kiện sau đây có thể thay đổi.  Để có tin tức mới nhất về việc chọn 
trường, xin vào thăm trang nhà của chúng tôi hoặc gọi điện thoại cho bất cứ 
Trung Tâm Chào Đón (Welcome Center), liệt kê nơi trang 20. 

Boston Adult Technical Academy
429 Norfolk St., Dorchester 02124

Sheila Azores, Hiệu Trưởng
617-635-1542  •  Giờ Học: 10:00-4:20

Đặc Điểm:
• Chương trình học thay thế dành cho các học sinh lớn tuổi, 19-22 tuổi
• Được cấp bằng tốt nghiệp trung học của Hệ Thống Trường Công Lập Boston
• Chương trình học vấn gồm các bộ môn Anh ngữ, toán, khoa học, và nhân văn
• Chương trình Hội nhập Anh ngữ (SEI) cho các Người Học Anh Ngữ (ELL)
• Có các máy điện toán trong các lớp học
• Chương trình Lấy Lại Điểm (Credit Recovery programs)
• Huấn luyện các kỹ năng buớc đầu làm việc sau giờ học
• Luyện thi MCAS sau giờ học
• Cơ hội ghi danh kép trong Trường Cao Đẳng Cộng Đồng
• Chương trình thăm dò nghề nghiệp 
• Hướng dẫn tốt nghiệp (Graduation coaches)
• Trợ giúp nộp đơn vào trường cao đẳng và hậu trung học
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: EdVestors Arts Expansion fund, Trường Trung 

Học Tráng Niên (Central Adult) BPS, BPS Re-engagement Center, Trung Tâm Y Tế 
Whittier Street, Career Link, Company One/Huntington Theatre, Hiệp hội Công nghiệp 
Tư nhân, Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bunker Hill, Trường Cao Đẳng Cộng Đồng 
Roxbury, các nguồn hỗ trợ Gia Đình và Thiếu Niên (Youth and Family Resources).

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

257 học sinh:
29%  Tây Ban Nha 2%  Á Châu
66% Đen 2% Khác
1%  Trắng 
6%  Học sinh khuyết tật
56%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   80%

Đã tốt nghiệp:  41%
Vẫn còn ở Trường:  20%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  8%
Cao đẳng 2 năm:  23%
Kế hoạch khác: 10%
Không biết:    60%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 Không có kết quả  – Không có học sinh Lớp 10 

Trách nhiệm giải thích tiểu bang & Mức hỗ trợ Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Không đủ dữ liệu  (Insufficient data) Không đủ dữ liệu  (Insufficient data)

Boston Arts Academy
174 Ipswich St., Boston 02215

Anne Clark, Hiệu Trưởng
617-635-6470   •   bostonartsacademy.org

Giờ Học: 8:00-4:15 Thứ Hai-Thứ Năm.; 8:00-1:20 Thứ Sáu
Các học sinh điếc và lãng tai:

617-635-6542 (TTY); 617-635-6470 ext. 526 (chỉ nói)

Đặc Điểm:
• Hợp tác giữa Trường Công Lập Boston và các Trường Nghệ Thuật Chuyên Nghiệp: 

Trường Đại Học Âm Nhạc Berklee, Trung tâm Kiến trúc (Architectural Center) Boston, 
The Boston Conservatory, Trường Emerson College, Trường Massachusetts College of 
Art and Design, và School of the Museum of Fine Arts. 

• Huấn luyện chuyên môn cho các học sinh về vũ, âm nhạc, kịch nghệ, hoặc nghệ thuật 
tạo hình trong khi vẫn học chương trình chuẩn bị đại học. 

• Chú ý tới từng học sinh bởi ban giáo chức đầy kinh nghiệm và được giải thưởng
• Các lớp luyện thi PSAT và SAT
• Múc thành công sau khi tốt nghiệp: 94% học sinh tốt nghiệp vào đại học
• Một trường trung học đệ nhị cấp đầy đủ, cung ứng dịch vụ cần thiết cho học sinh điếc 

và lãng tai và học sinh có nhu cầu đặc biệt.  
• Ghi danh kép vào các trường đại học kết nghĩa
• Có học bổng học nghệ thuật trong mùa hè
• Tập thể học sinh mạnh và hỗ trợ
• Hợp tác với các cơ sở khác như: Museum of Fine Arts, và các nơi khác cung ứng các 

nguồn hỗ trợ và cơ hội cho các học sinh
• Thủ tục tuyển sinh đặc biệt, bao gồm một buổi thử giọng hoặc trình bày một tiết mục
• Tất cả học sinh muốn xin vào Trường Boston Arts Academy phải cư ngụ trong Thành 

Phố Boston, trước ngày 30 tháng 6, 2014.
• Có thể nộp đơn trên mạng: www.bostonartsacademy.org
 Hạn chót nộp đơn: ngày 10 tháng 1 năm 2014.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

420 học sinh:
36%  Tây Ban Nha 2%  Á Châu
44% Đen 3% Khác
15%  Trắng 
15%  Học sinh khuyết tật
6%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   92%

Đã tốt nghiệp:  85%
Vẫn còn ở Trường:  7%
GED:   3%

Đại học 4 năm:  73%
Cao đẳng 2 năm:  15%
Kế hoạch khác: 5%
Không biết:    9%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 28 68 4 1 31 40 22 7 8 47 40 5

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Boston Community Leadership Academy
Cơ Sở Giáo Dục Hyde Park 

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Brett Dickens, Hiệu Trưởng

617-635-8937   •   bclaboston.net  •  Giờ Học: 7:45-2:30 

Đặc Điểm:
• Trường thí điểm với học trình chuẩn bị đại học và chủ đề lãnh đạo cộng đồng
• Yêu cầu học tập cho tất cả học sinh: trưng bày thành quả (exhibitions), trình bày hồ 

sơ (portfolio presentations), và học hỏi cấu trúc phục vụ cộng đồng thông qua “Senior 
Capstone Project”

• Chương trình thể thao hợp tác với Trường Trung Học New Mission
• Các môn cao cấp (AP): Viết văn Anh ngữ, Toán tích phân, lịch sử thế giới, tâm lý học, 

văn học và thống kê
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

• Giáo dục cá nhân, bao gồm Chương trình Tư vấn và Nhóm Hỗ trợ Học tập
• Chương trình kèm thêm “Aim High” với Boston Partners in Education
• Các chương trình sau giờ học cho lớp 9
• Hợp tác Y tế với “Boston Medical Center” và “Home for Little Wanderers”
• Tiếp tân (Open House), hội họp với giáo chức và các buổi họp yểm trợ
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: ArtScience, Boston Teacher Residency, Hyde Park 

YMCA, Mass Insight, Trường Đại Học Simmons, Trường Đại Học Suffolk, Summer 
Search, Tenacity, và WriteBoston

• Thủ tục nhập học đặc biệt: Xin gọi trường lấy hẹn để đến thăm và/hoặc phỏng vấn. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

521 học sinh:
44%  Tây Ban Nha 6%  Á Châu
42% Đen 2% Khác
7%  Trắng 
18%  Học sinh khuyết tật
26%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   89%

Đã tốt nghiệp:  78%
Vẫn còn ở Trường:  11%
GED:   4%

Đại học 4 năm:  63%
Cao đẳng 2 năm:  19%
Kế hoạch khác: 2%
Không biết:    15%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 11 76 12 1 36 40 18 6 1 35 61 3

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Boston Day and Evening Academy
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119

Beatriz McConnie Zapater, Hiệu Trưởng 
617-635-6789  •  bacademy.org

Giờ Học: Chương trình Ban ngày: 9:00-2:45 Thứ Hai-Thứ Năm; 
Chương trình Ban tối: 12:00-5:45 pm Thứ Hai-Thứ Năm; 9:00-3:30 Thứ Sáu

Đặc Điểm:
• Trường Đặc Quyền Horace Mann Charter phục vụ 370 học sinh đi chệch đường (off-

track) trong 3 chương trình: (1) ngày, (2) tối, và (3) thay đổi thời khóa biểu cho các học 
sinh có hoàn cảnh sống ngăn cản các em tham dự lớp học một cách thường xuyên.  

• Chú ý đến từng học sinh với sự trợ giúp về học vấn, và các chương trình ngoại khóa, tỷ 
lệ giáo chức-học sinh thấp, chăm sóc sức khoẻ, và hướng dẫn. 

• Đổi mới (Innovative), Học trình trung học dựa trên năng lực cho các học sinh chưa có 
kinh nghiệm thành công ở các trường khác: Học sinh tiến bộ với tốc độ của riêng mình 
và được cấp bằng tốt nghiệp 4 lần trong một năm khi các em đã chứng minh được năng 
lực bằng cách đạt được tiêu chuẩn (meeting benchmarks), đạt kết quả thi MCAS, và 
trình bày dự án “Capstone project”.

• Hướng tới tối tân hóa các nguồn hỗ trợ kỹ thuật và chương trình truyền thông
• Các môn Đại học và nghề nghiệp (thực tập và bồi dưỡng) được cung cấp vào các ngày 

Thứ Sáu
• Hỗ trợ quan hệ gia đình-học đường mạnh mẽ như là chìa khóa cho sự thành công của 

học sinh
• Nhấn mạnh việc lãnh đạo và học sinh chịu trách nhiệm về học vấn và phát triển cá nhân 

của riêng mình. 
• Trung tâm hoạch định sau khi tốt nghiệp (post-graduate planning center) giúp các học 

sinh lúc ghi danh trong việc lập kế hoạch cho cuộc sống sau khi học xong bậc trung học
• Hợp tác với “Project Adventure” để thúc đẩy việc giữ gìn sức khỏe và hoạt động học 

tập
• Quan hệ đối tác mạnh mẽ để cung cấp sự hỗ trợ rộng lớn, sâu sắc hơn cho các học sinh 

bao gồm sự hỗ trợ điều trị, và ghi danh kép vào các trường cao đẳng trong khu vực.
• Hội đồng quản trị (Board of Trustees) nhằm đảm bảo sự trung thành với đặc quyền của 

chúng tôi (our charter)
• Thủ tục nhập học đặc biệt, xin gọi: 617-635-6789 ext 109, hoặc bất kỳ Trung Tâm 

Chào Đón (Welcome Center) để biết chi tiết. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

379 học sinh:
34%  Tây Ban Nha 2%  Á Châu
53% Đen 2% Khác
9%  Trắng 
17%  Học sinh khuyết tật
3%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   80%

Đã tốt nghiệp:  13%
Vẫn còn ở Trường:  56%
GED:   7%

Đại học 4 năm:  37%
Cao đẳng 2 năm:  50%
Kế hoạch khác: 18%
Không biết:    0%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 4 68 26 2 10 10 52 29 0 0 55 45

Trách nhiệm giải thích 
tiểu bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không     Các học sinh với nhu cầu cao:  Không có dữ kiện

Boston Green Academy
Trung tâm Giáo Dục South Boston Education Complex

95 G St., South Boston 02127
Matthew Holzer và Nartalie Jaeger, Đồng Hiệu Trưởng

617-635-9860  •  bostongreenacademy.org
Giờ Học: 8:00–3:00 Thứ Hai-Thứ Năm.; 8:00-12:00 Thứ Sáu

Đặc Điểm:
• Trường Đặc Quyền Horace Mann Charter, một phần của Trường Công Lập Boston, 

trong khi vẫn có tự do và trách nhiệm đối với kết quả mà các Trường Đặc Quyền của 
tiểu bang (Commonwealth Charter) có được. 

• Chuẩn bị cho tất cả học sinh - đặc biệt là các học sinh gặp khó khăn trong học tập - là 
các nhà lãnh đạo trong quản lý môi trường và các hoạt động, để sống cuộc đời của họ 
một cách có trách nhiệm và bền vững, và phải được chuẩn bị để thành công trong nền 
kinh tế “xanh” (the growing “green” economy).

• Chủ đề “xanh” (Green theme) được đan kết thông qua tất cả các môn học
• Các môn khoa học bao gồm Vật lý, Sinh học, Hóa học và Khoa học môi trường AP, 

cũng như thực tập và các dự án
• Các môn học Nhân văn kết hợp đọc, viết căn bản và xã hội học. 
• Hỗ trợ quá trình đọc, viết căn bản và toán (literacy and Toán (Math) cho các học sinh 

lớp 9 nào cần giúp đỡ thêm
• Tiếng Tây Ban Nha (Spanish) là một môn học ngoại ngữ bắt buộc trong các lớp 9 và 10
• Nghệ thuật, thể thao, và kinh doanh
• Dạy kèm sau giờ học, sinh hoạt câu lạc bộ (clubs), luyện thi SAT, học sinh quản trị, các 

môn thể thao và thực tập
• Mở lớp 6 vào mùa thu 2014 (Opening grade 6 in fall 2014)
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Boston Partners in Education, Trường Đại Học 

Boston University, Facing History and Ourselves, Institute for Contemporary Art 
(ICA), Mass. Audubon Society, VSA Massachusetts (arts), The Nature Conservancy, 
Thompson Island Outward Bound, Trường Đại Học UMass Boston, Vertex 
Pharmaceuticals

• Tuyển sinh (Admissions): tuyển sinh theo cách xổ số; tất cả các học sinh cư ngụ ở 
Boston đủ điều kiện để ghi danh, cần phải điền một đơn ghi danh ngắn, hạn chót ngày 
28 tháng 2, lúc 4 giờ chiều.

• Muốn biết thêm thông tin và đơn ghi danh, xin xem trang web: 
www.bostongreenacademy.org.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

329 học sinh:
27%  Tây Ban Nha 3%  Á Châu
54% Đen 0% Khác
15%  Trắng 
28%  Học sinh khuyết tật
13%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   89%

Đã tốt nghiệp:  71%
Vẫn còn ở Trường:  26%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  32%
Cao đẳng 2 năm:  56%
Kế hoạch khác: 14%
Không biết:    0%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 9 77 9 4 11 37 34 18 7 38 45 11

Trách nhiệm giải thích tiểu bang & Mức hỗ trợ Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Không đủ dữ kiện  (Insufficient data) Không đủ dữ kiện  (Insufficient data)

Boston International High School
100 Maxwell St., Dorchester 02124

Nicole Bahnam, Hiệu Trưởng
617-635-9373  •  bihs@bostonpublicschools.org

Giờ Học: 8:00-2:35

Đặc Điểm: 
• Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston International  được thực hiện đặc biệt để phục 

vụ sự đa dạng của các người học anh ngữ 
• Chương trình chuẩn bị đại học được thực hiện để hướng dẫn các học sinh học Anh ngữ 

đồng thời giảng dạy nội dung nghiêm ngặt.  
• Newcomers Academy, một chương trình dành cho các học sinh mới đến Mỹ có học ít 

hoặc không có học ở đất nước của họ hoặc có sự giáo dục đã bị gián đoạn.
• Ban giảng huấn tận tụy phản ánh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của các học sinh 

và giao tiếp một cách có hiệu quả với các gia đình và các đối tác cộng đồng. 
• Các chương trình sôi động vào sau giờ học và thứ bảy cung cấp sự hỗ trợ học tập và bồi 

dưỡng.
•  Phòng thí nghiệm sinh học và hóa học mới tinh cung cấp học tập thực hành (hands-on 

learning)
• Các chương trình nghệ thuật được cung ứng với sự hợp tác của Sociadad Latina và các 

Dịch vụ Bồi dưỡng Thiếu niên và Gia đình. 
• Kết nối Trường Đại Học bao gồm: Chương trình Tài năng và năng khiếu (TAG) La tinh 

với Trường Đại Học UMass Boston và Bồi dưỡng mùa hè cho thiếu niên tị nạn (RYSE) 
với Trường Đại Học Harvard .  

•  Các chương trình thể thao (Well-rounded athletics) cho nam nữ học sinh cung ứng 
bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và bóng chày. 

• Luyện thi SAT sau giờ học cho các học sinh lớp 11.
•  Các cơ quan kết nghĩa khác của trường: 826 Boston, Aim High tutoring, Trường Đại 

Học Boston College, Write Boston, các Dịch vụ Bồi dưỡng Thiếu niên và Gia đình 
(YOFES), và Urbano

• Thủ tục nhập học đặc biệt (Special admission procedure): học sinh được phân định vào 
trường dựa trên kết quả của kỳ thi Anh ngữ (English language placement test).  Để biết 
thêm tin tức xin gọi Trung Tâm Chào Đón Roxbury, điện thoại số: 617-635-9010. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

354 học sinh:
44%  Tây Ban Nha 3%  Á Châu
49% Đen 2% Khác
3%  Trắng 
1%  Học sinh khuyết tật
84%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   93%

Đã tốt nghiệp:  49%
Vẫn còn ở Trường:  38%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  32%
Cao đẳng 2 năm:  2%
Kế hoạch khác: 0%
Không biết:    66%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 0 64 36 0 27 44 24 5 0 10 47 43

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Boston Community Leadership Academy: Boston Green Academy:
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

Boston Latin Academy
205 Townsend St., Dorchester 02121

Emilia Pastor, Hiệu Trưởng
617-635-9957  •  bostonlatinacademy.org  •  Giờ Học: 7:20-1:40

Đặc Điểm:
• Trường chuẩn bị đại học cho các lớp 7-12 với một truyền thống xuất sắc và độc quyền 

kể từ năm 1878
• Tiêu chuẩn cao của việc học tập xuất sắc trong môi trường chăm sóc
• #1 Trường mơ ước (Boston Globe, 2013)
• #1 Điểm thi MCAS tiếng Anh và toán ở Massachusetts
•  Nhận giải Trường Xuất Sắc trên toàn quốc “National Blue Ribbon School of 

Excellence”
• Được U.S. News và World Report tuyên dương là Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Hoa 

Kỳ xuất sắc
• Kỷ lục nổi bật trong việc được thâu nhận vào đại học do chương trình giảng dạy dự bị 

đại học nghiêm ngặt
• Ban giảng huấn nhiệt tâm, vừa thách đố, vừa khích lệ học sinh
• Tham gia tích cực trong tiểu bang và toàn quốc “Junior Classical League” (Thi tiếng 

Latin)
• Chương trình bạn kèm bạn kiểu mẫu và truyền thống sâu sắc về dịch vụ cộng đồng
• Có nhiều lựa chọn các môn thể thao và sinh hoạt các câu lạc bộ và các tổ chức sau giờ 

học.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

1,688 học sinh:
21%  Tây Ban Nha 22%  Á Châu
27% Đen 3% Khác
28%  Trắng 
2%  Học sinh khuyết tật
1%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   95%

Đã tốt nghiệp:  98%
Vẫn còn ở Trường:  2%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  88%
Cao đẳng 2 năm:  6%
Kế hoạch khác: 3%
Không biết:    3%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 77 23 0 0 90 10 0 0 51 42 7 0

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  1 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Boston Latin School
78 Ave. Louis Pasteur, Boston 02115
Dr. Lynne Mooney Teta, Hiệu Trưởng

617-635-8895  •  bls.org  •  Giờ Học: 7:45-2:15

Đặc Điểm:
• Trường học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1635
• Phục vụ 2,380 học sinh các lớp 7-12 với thành phần kinh tế và văn hóa đa dạng
• Trường thi tuyển (Examination school) học sinh được nhận vào lớp 7 và lớp 9 dựa trên 

điểm thi và điểm trung bình (GPA)
• Học trình danh dự thách đố, với 24 môn học cấp cao (AP) khác nhau cùng với các môn 

học thông thường khác
• Các cộng đồng học tập nhỏ dành cho lớp 7 và lớp 8 để dễ dàng chuyển tiếp vào môi 

trường học tập nghiêm ngặt của BLS 
• Hỗ trợ tại trường cho các học sinh ở mọi trình độ, cũng như phối hợp với Bệnh Viện 

Nhi Đồng để giúp đỡ các học sinh, phụ huynh và nhân viên trường về các vấn đề thiếu 
niên.

• Nhận được nhiều giải thưởng
• Hợp ca và sử dụng nhạc cụ ngoại hạng, với các nhạc công được lựa chọn, và trình diễn 

với Boston Pops 
• 99% học sinh được nhận vào đại học
• Sinh hoạt ngoại khóa thượng thặng, thể thao, nhiều cơ hội phục vụ cộng đồng và hoạt 

động nghệ thuật
• Phụ huynh tích cực tham gia vào Hội Đồng Trường (SSC), Hội Phụ Huynh (SPC), và 

Hiệp Hội Gia Đình & Học Đường; và nhiều phụ huynh làm thiện nguyện trong trường.
* Các cơ quan kết nghĩa của trường: Bệnh Viện Nhi Đồng Boston, Trường Đại Học 

Boston, Dana Farber, Handel & Haydn Society, Trường Đại Học Harvard, Viện Bảo 
Tàng Isabella Stewart Gardner, Viện Bảo tàng Mỹ thuật, Hiệp Hội Công Nghiệp Tư 
Nhân (Private Industry Council), Trường Trường Đại Học Simmons, Ngân hàng State 
Street.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

2,384 học sinh:
11%  Tây Ban Nha 29%  Á Châu
10% Đen 3% Khác
48%  Trắng 
1%  Học sinh khuyết tật
.4%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   96%

Đã tốt nghiệp:  96%
Vẫn còn ở Trường:  3%
GED:   %

Đại học 4 năm:  94%
Cao đẳng 2 năm:  2%
Kế hoạch khác: 3%
Không biết:    2%

MCAS 2013 Anh Ngữ (E.L.A) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 80 20 0 0 98 2 0 0 65 34 0 0

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  1 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Fenway High School
174 Ipswich St., Boston 02215

Peggy Kemp, Hiệu Trưởng
617-635-9911  •  fenwayhs.org

Giờ Học: 8:45-3:35 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm; 8:45-2:20 Thứ Ba.; 
8:45-1:05 Thứ Sáu

Đặc Điểm:
• Được thành lập năm 1983, trở thành một trong sáu trường thí điểm đầu tiên (original 

pilot school) của Boston năm 1994
• Được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (U. S. Department of Education) như là một 

trường “Blue Ribbon”
• Ba cách thức tiếp cận đến việc giáo dục: thách thức trí tuệ, các mối quan hệ cá nhân, và 

hợp tác với các tổ chức bên ngoài
• Sử dụng rộng rãi các hồ sơ học tập (portfolio), các dự án (projects), và triển lãm • ....

Ventures, chương trình thực tập 6 tuần lễ cho tất cả học sinh lớp 12 (all seniors)
• Được công nhận với sự thành công của các thiếu niên da màu và các học sinh Latino 
• Giáo chức và học sinh đa dạng, tôn trọng và có tinh thần cộng đồng
• Nhóm hỗ trợ học sinh mạnh
• Ghi danh kép (Dual enrollment) vào các Trường Đại Học Emmanuel và Fisher và 

Wentworth Institutemadi
• Hướng dẫn nhóm học sinh: các học sinh có mối quan hệ chặt chẽ với giáo sư, bạn học 

qua 4 năm học chung 
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Viện Bảo Tàng Khoa Học Boston, Bệnh Viện Nhi 

Đồng, Dana-Farber Cancer Institute, Trường Emmanuel College, Facing History and 
Ourselves, Harvard After School Initiative, Pfizer Research Technology Center, Project 
Hip Hop, Trường Đại Học Tufts. 

• Thủ tục nhập học đặc biệt (Special admission process): xin gọi cho trường hoặc vào 
trang:  www.fenwayhs.org/admissions.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

329 học sinh:
47%  Tây Ban Nha 4%  Á Châu
39% Đen 1% Khác
9%  Trắng 
1%  Học sinh khuyết tật
.4%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   94%

Đã tốt nghiệp:  88%
Vẫn còn ở Trường:  7%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  70%
Cao đẳng 2 năm:  17%
Kế hoạch khác: 9%
Không biết:    4%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 28 67 5 0 46 38 15 1 5 59 34 1

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  1 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Greater Egleston High School
80 School St., Roxbury 02119

Julie Coles, Hiệu Trưởng
617-635-6429  •  egleston@bostonpublicschools.org

Giờ Học: 7:50-2:30 Thứ Hai -Thứ Năm; 9:00-3:00 Thứ Sáu

Đặc Điểm:
•  Một trường thay thế (alternative) cho các lớp 10-12 với ba chương trình riêng biệt thúc 

đẩy sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp
• Nhấn mạnh vào các bài học mà học sinh là trung tâm, lãnh đạo, kỹ năng sống, và hợp tác 

học tập
• Giảng dạy theo các tiêu chuẩn của tiểu bang, của Trường Công Lập Boston và của trường 

nhằm thúc đẩy tư duy phê phán, nghiên cứu, và khả năng nói lên ý tưởng.
• Sử dụng sự đa dạng trong việc khảo sát bao gồm hồ sơ học tập (portfolio), các dự án hợp 

tác học tập nhỏ, triển lãm, bài làm cá nhân trong lớp, và thi MCAS.
• Các hoạt động tập trung vào gia đình:  định hướng, ăn trưa Lễ Tạ Ơn, cử hành giải thưởng 

Successful Partners, và tham gia Ban Quản Trị
• Tỷ lệ được nhận vào đại học hàng năm cao (90%-100%)
• Các chương trình huấn nghệ, City Year và GEAR UP
• Thực tập phục vụ cộng đồng và tham gia dân sự khắp Boston
• Các dự án nghiên cứu của trường, những thách đố trong học tập, và nhiều câu lạc bộ • Các 

môn trình độ đại học tại trường và tại cơ sở của các trường cao đẳng
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: ACCESS, Boston Cares, Boston Neighborhood 

Network (BNN-TV), Trường Đại Học Boston, Trường cao đẳng cộng đồng Bunker 
Hill, Trường cao đẳng cộng đồng Roxbury, Trường Đại học Suffolk, Trường Đại học 
Bryant, Diablo Glass, Early Investors, Harvard Risk & Prevention, Pearson, Hiệp hội 
Công nghiệp Tư nhân (PIC), Trường Đại Học UMass Boston, Trường Đại Học Simmons, 
Trường Đại Học Northeastern, Trường Đại Học Harvard, và Trường Đại Học Brown. 

• Tuyển sinh dựa trên phỏng vấn và thủ tục chọn lựa: Xin liên lạc trường để biết thêm chi 
tiết.  

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

201 học sinh:
53%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
38% Đen 2% Khác
6%  Trắng 
18%  Học sinh khuyết tật
12%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   65%

Đã tốt nghiệp:  36%
Vẫn còn ở Trường:  28%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  6%
Cao đẳng 2 năm:  21%
Kế hoạch khác: 3%
Không biết:    78%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 10 0 80 10

Trách nhiệm giải thích tiểu bang & Mức hỗ trợ Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Không đủ dữ kiện  (Insufficient data) Không đủ dữ kiện  (Insufficient data)

Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp



17BostonPublicSchools.org/register

Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
Các lớp 9-10:  10 Fenwood Rd., Boston 02115
Các lớp 11-12: 110 The Fenway, Boston 02115

Dr. Caren Walker Gregory, Hiệu Trưởng
617-373-8576  •  kennedyacademy.org

Giờ Học: Các lớp 9-10: 8:00-3:00  •  Các lớp 11-12: 7:30-2:30

Đặc Điểm:
• Một trường trung học đệ nhị cấp an toàn với học trình chuẩn bị đại học mạnh mẽ chú 

trọng vào các môn y tế, toán, Anh ngữ, ngôn ngữ thế giới, khoa học, và lịch sử mà các 
học sinh cần để thành công ở bậc đại học và trong các ngành nghề y tế.

• Địa điểm các lớp 9 và 10 ở khu vực y tế Longwood.
• Địa điểm các lớp 11 và 12 ở cơ sở Trường Đại Học Northeastern: các học sinh của 

chúng tôi được vào các phòng thí nghiệm khoa học và máy tính của trường đại học, các 
thư viện, và các nguồn hỗ trợ khác.

• Một nơi học tập đa dạng và được tôn trọng, ở đó các học sinh quyết tâm thành công và 
giáo chức tin tưởng vào khả năng của từng học sinh.

•  Đội ngũ giảng viên xuất sắc: 60% được chứng nhận cả hai lĩnh vực bộ môn và giáo dục 
đặc biệt, 40% được chứng nhận để dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL), và 
nhiều giáo chức được chứng nhận trình độ Quốc Gia (National Board certified) và được 
công nhận là Giáo Chức trong năm của Boston (Boston Educators of the Year).

• Thực tập, phục vụ cộng đồng, kinh nghiệm làm việc, và các chương trình mùa hè ở cơ 
sở y tế.

• Trường Đặc Quyền Horace Mann Charter, với sự tự do đặc biệt để theo đuổi các 
chương trình học tập và ngoại khóa sáng tạo, và thử thách.

• Các môn học bậc cao (AP): sinh học, tiếng Anh, thống kê, toán tích phân (calculus), 
tâm lý, lịch sử Hoa Kỳ, và tiếng Tây Ban Nha

• Hỗ trợ cá nhân cho các học sinh về các vấn đề học vấn, cá nhân và xã hội. 
• Hội Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society), bóng rổ, điền kinh, bóng chày/bóng 

mềm, Nhóm tranh luận,   Câu lạc bộ Sáng kiến Sức khỏe, Câu lạc bộ Chữ thập đỏ Hoa 
kỳ, Hội Học Sinh, kỷ yếu, prom, các sự kiện xã hội, và du khảo (field trips).

• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Hiệp hội Công nghiệp Tư nhân (PIC), Ủy ban 
Y tế Công cộng Boston, Bệnh viện Brigham and Women, Center for Community 
Health Education Research and Service (CCHERS), Bệnh viện Nhi đồng,  Efficacy 
Institute, Harvard School of Public Health, Bệnh viện Mass. General, Trường Đại Học 
Northeastern, Trường Wentworth Institute of Technology, và Công Ty TJX Companies 
Inc. 

• Thủ tục nhập học đặc biệt: xin xem trang www.kennedyacademy.org; Chúng tôi đề 
nghị quý vị tới tham dự một buổi chia sẻ thông tin (information session).  Học sinh 
được thâu nhận qua việc rút thăm mà không quan tâm đến thành tích học tập trước đây. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

331 học sinh:
38%  Tây Ban Nha 4%  Á Châu
52% Đen 2% Khác
5%  Trắng 
12%  Học sinh khuyết tật
11%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   95%

Đã tốt nghiệp:  97%
Vẫn còn ở Trường:  1%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  76%
Cao đẳng 2 năm:  24%
Kế hoạch khác: 0%
Không biết:    0%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 21 75 3 0 25 46 23 5 4 61 35 0

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  1 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Lyon High School
95 Beechcroft Street, Brighton 02135
Jean-Dominique Anoh, Hiệu Trưởng
617-635-8351  •  Giờ Học: 8:30-3:35

Đặc Điểm:
• Nhiệm vụ của chúng tôi (Our mission): giáo dục mỗi học sinh là một cá nhân duy nhất 

sẵn sàng đáp ứng những thách thức của một cộng đồng ngày càng đa dạng và toàn 
cầu.  Nhân viên, học sinh và các gia đình cộng tác làm việc để cung cấp các hỗ trợ cần 
thiết cho sự phát triển học tập, xã hội, và tình cảm.  Các học sinh của chúng tôi tìm 
hiểu các phương cách để giải quyết các vấn đề cá nhân cũng như thành viên của một 
đội.  Chúng tôi khuyến khích hoạt động công dân thông qua hoạt động tình nguyện, các 
chương trình thực tập, và các sự kiện trong cộng đồng.   

• Một trường thí điểm (pilot school) với quy mô lớp học nhỏ cung cấp một nền giáo dục 
bao gồm đầy đủ  

•  Hỗ trợ cá nhân cho các học sinh thông qua một chương trình tư vấn mạnh mẽ
•  Học trình chuẩn bị đại học
•  Sử dụng SMART boards làm công cụ giảng dạy 
• Công nghệ Naviance giúp các học sinh đặt mục tiêu đại học và sự nghiệp và lên kế 

hoạch hành động  
• Các lớp luyện thi PSAT và SAT
•  Giáo chức giỏi: Tất cả giáo chức đều có bằng Cao Học và có cả hai giấy phép giảng 

dạy bộ môn và giáo dục đặc biệt 
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Walker Home and School, Trường Đại Học Boston 

College, and Trường Wheelock College
• Bảo đảm thâu nhận các học sinh lớp 8 từ Trường Lyon K-8. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

137 học sinh:
29%  Tây Ban Nha 3%  Á Châu
28% Đen 4% Khác
36%  Trắng 
44%  Học sinh khuyết tật
6%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   90%

Không tường trình ;
Có dưới 6 học sinh.

Không tường trình ;
Có dưới 6 học sinh.

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 20 67 13 0 38 41 10 10 5 26 58 11

Trách nhiệm giải thích tiểu bang & Mức hỗ trợ Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Không đủ dữ kiện  (Insufficient data) Không đủ dữ kiện  (Insufficient data)

Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Dr. Diane Ross Gary, Hiệu Trưởng
617-635-8970  •  madisonparkhs.org  •  Giờ Học: 7:40-3:00

Đặc Điểm:
• Trường trung học kỹ thuật huấn nghệ duy nhất của thành phố Boston
• 19 chương trình huấn nghệ kỹ thuật đã được chấp thuận
• Các chương trình học vấn và ngành nghề theo tiêu chuẩn
• Ba ban ngành chú trọng về nghề nghiệp (Three career-focused academies)
• Cơ hội cho tất cả học sinh lấy tín chỉ đại học và thông tin công nghiệp
• Hợp tác xã công nghiệp, shadowships, và thực hành y học để phát triển các kỹ năng 

nghề nghiệp 
• Đuợc chứng nhận bởi Hệ thống Giáo dục Thiếu niên Xe hơi (Automotive Youth 

Education Systems), Hiệp hội chăm sóc sức khỏe quốc gia (National Health Care 
Association), PrintED (chương trình in ấn), National Automotive Education 
Foundation, và Bộ Y Tế Công Cộng Massachusetts.

• Thành viên của SkillsUSA, hợp tác của các học sinh, giáo chức, và giới kỹ nghệ làm 
việc với nhau để bảo đảm Hoa Kỳ có lực lượng lao động giỏi.  

• 100% học sinh trong chương trình Trợ Tá được cấp giấy phép hành nghề Trợ tá bởi Hội 
Hồng Thập Tự Massachusetts năm 2007

• Thành viên của Hội Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society)
• OSHA 10- chứng nhận trong các chương trình huấn nghệ
• Cơ hội ghi danh kép vào các trường cao đẳng địa phương
• Tiến trình tuyển sinh (Admission process): các học sinh được thâu nhận theo quy chế 

của Trường Công Lập Boston nhưng phải liệt kê 5 ngành nghề chọn hàng đầu của họ 
trên một đơn xin riêng biệt, sự lựa chọn không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh. 

• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Trường Benjamin Franklin Institute of Technology, 
Blue Cross Blue Shield of Mass., Hiệp hội Công nghiệp Tư nhân Boston (Boston 
Private Industry Council), Boston Rotary Club, Các trường cao đẳng cộng đồng Bunker 
Hill và Roxbury, College for Every Student – Trường Đại Học Northeastern, Comcast, 
Dana Farber Cancer Institute, các công ty xây dựng Gilbane và Turner, và Veterans’ 
Affairs, Boston.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

1,133 học sinh:
49%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
43% Đen 2% Khác
5%  Trắng 
35%  Học sinh khuyết tật
33%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   87%

Đã tốt nghiệp:  69%
Vẫn còn ở Trường:  12%
GED:   2%

Đại học 4 năm:  20%
Cao đẳng 2 năm:  43%
Kế hoạch khác: 13%
Không biết:    24%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 4 51 35 10 6 27 36 31 2 23 46 29

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

New Mission High School
Hyde Park Education Complex

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Naia Wilson, Hiệu Trưởng

617-635-6437  •  newmissionhigh.org  •  Giờ Học: 7:45-2:30

Đặc Điểm: 
• Cộng đồng nhỏ tập trung vào sự thống nhất tập trung vào việc nâng cao vị thế các học 

sinh của chúng tôi trở thành các sinh viên tốt nghiệp đại học, là người làm tốt trên thế 
giới và cho thế giới.

• Sĩ số trung bình của một lớp: 22 học sinh
• Các môn truy cập đại học (College access courses): Các học sinh thể hiện quyết tâm 

của họ để học tập, các thói quen của tâm trí, và các kỹ năng cần thiết thông qua việc 
trình bày hồ sơ học tập (portfolio) hai lần một năm.

• Thành quả học sinh: 100% học sinh lớp 10 đạt kết quả thi MCAS môn Anh ngữ và 
Toán năm 2013, và 98% đạt kết quả thi  MCAS môn khoa học.

• “Black College Tour” hàng năm
• Các môn nhiệm ý như “Cracking the SAT”, hình sự tư pháp (criminal justice), chuẩn bị 

thi MCAS, và các buổi hội thảo viết (writing seminars) nhằm cung cấp các cơ hội phát 
triển các kỹ năng viết và toán học. 

• Mô hình hội nhập hoàn toàn cho các học sinh khuyết tật
• Chương trình “Homework Academy”sau giờ học, từng học sinh (one-on-one) được 

giúp đỡ bởi các giáo viên và người dạy kèm 
• Cố vấn cá nhân học sinh người cẩn thận theo dõi các thách đố và sự tiến bộ của từng 

học sinh
• Toàn trường hỗ trợ cho các giáo chức để cải thiện thực hành của họ và phát triển kỹ 

năng lãnh đạo của họ
• Học sinh năm cuối (Senior) đi thực tập, phục vụ cộng đồng và bảo vệ hồ sơ (senior 

portfolio) là điều kiện để được tốt nghiệp
•  Các môn đại học (College courses) được cung ứng bởi các trường: Benjamin Franklin 

Institute, Mass. College of Art and Design, Trường Cao Đẳng Công Đồng Roxbury, 
Trường Wentworth Institute of Technology, và Trường Wheelock College.

• Đơn xin học đặc biệt (Special application): xem chi tiết ở trang web: newmissionhigh.
org; hạn chót ngày 15 tháng 3 năm 2014

Lyon High School:

Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

• Các cơ quan kết nghĩa khác của trường: Vận động viên lãnh học bổng (Scholar 
Athletes) Boston, Chương trình YSSP Bệnh viện Brigham and Women, Bệnh viện 
Nhi đồng, Chương trình Harvard Crimson, Chương trình phòng chống rủi ro Trường 
Đại Học Harvard, Học sinh lãnh học bổng (Student Scholars) của Trường Đại Học 
Northeastern, Tìm kiếm Mùa hè (Summer Search).

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

292 học sinh:
29%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
65% Đen 2% Khác
3%  Trắng 
14%  Học sinh khuyết tật
6%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   91%

Đã tốt nghiệp:  91%
Vẫn còn ở Trường:  6%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  71%
Cao đẳng 2 năm:  18%
Kế hoạch khác: 8%
Không biết:    3%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 27 65 8 0 38 48 15 0 7 59 32 2

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  1 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Newcomers Academy 
100 Maxwell Street, Dorchester 02124  •  617-635-9373  •  Giờ Học: 8:00–2:35

Newcomers Academy là một chương trình của Trường Trung Học Boston 
International.  Xin xem trang 15.

O’Bryant School of Mathematics and Science
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Steven Sullivan, Hiệu Trưởng
617-635-9932  •  obryant.us  •  Giờ Học: 7:20–1:40

Đặc Điểm:
•  Trường thi tuyển chuẩn bị đại học với kỳ vọng cao về học vấn và xã hội.  Tuyển học 

sinh vào các lớp 7, 9, và 10 dựa trên điểm thi và điểm trung bình.
• Cộng đồng học tập đa dạng, hỗ trợ với học trình nghiêm nhặt. 

New Mission High School: •  Nhấn mạnh vào khoa học (science), công nghệ (technology), kỹ thuật (engineering) và 
toán, kết hợp với nhân văn (humanities). 

•  Học sinh các lớp 7, 8 và 9 tập hợp thành các cộng đồng học tập nhỏ.
•  Các chương trình học vấn chuyên ngành: Lộ trình kỹ thuật (Engineering pathway), 

các chương trình Gateway to the Longwood Medical and Academic Area, Trường Âm 
Nhạc Roland Hayes, và Naval Junior Reserve Officer Training Corps (NJROTC).  

•  Tỉ số được chấp nhận vào đại học cao với nhiều cơ hội được cấp học bổng.
•  Các môn bậc cao (AP): Toán tích phân (Calculus), Lý (Physics), Sinh Vật (Biology), 

Hóa (Chemistry), Khoa học môi trường, Thống kê (Statistics), Microeconomics, 
English language & Composition, English literature & Composition, Lịch sử Hoa Kỳ, 
Chính Phủ Hoa Kỳ & Chính Trị, Lịch sử Âu Châu, tiếng Pháp (French), và tiếng Tây 
Ban Nha (Spanish). 

•  Trung tâm hướng dẫn đại học và ngành nghề và Trung Tâm Gia Đình.
•  Giải thưởng Blue Ribbon, giải thưởng Siemens về môn học bậc cao (AP), giải thưởng 

Mass Insight Vanguard về chương trình môn học bậc cao ngoại hạng, huy chương bạc 
của US News và World Report, Trường Trung Học Đệ II Cấp tốt nhất ở Hoa Kỳ. 

•  Các đội thể thao thi đấu (Competitive athletic teams) và chương trình vận động viên 
học sinh (Boston Scholar Athletes program). 

•  Nhiều sinh hoạt ngoại khóa (Many extracurricular activities)
•  Các cơ quan kết nghĩa của trường: Phân khoa Y khoa Trường Đại Học Boston, Cisco, 

Dana-Farber Cancer Institute, Trường Đại Học MIT, Trường Đại Học Harvard, Trường 
Đại Học Northeastern, Bệnh viện Brigham and Women, Colleges of the Fenway, 
Mass. Toán (Math) & Khoa Học (Science) Institute, và Trường Wentworth Institute of 
Technology.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

1,351 học sinh:
29%  Tây Ban Nha 21%  Á Châu
37% Đen 2% Khác
11%  Trắng 
43%  Học sinh khuyết tật
6%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   95%

Đã tốt nghiệp:  94%
Vẫn còn ở Trường:  3%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  79%
Cao đẳng 2 năm:  11%
Kế hoạch khác: 4%
Không biết:    9%

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 36 63 1 0 69 27 4 0 8 65 27 0

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  1 Tất cả học sinh:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

Các trường học này không có thủ tục chọn trường thông thường.  Học sinh phải 
được họp bàn và đề nghị thông qua Nhóm Lượng Giá Giáo Dục Đặc Biệt (Special 
Education Evaluation Team).

Carter Development Center
396 Northampton St., Boston 02118
Marianne Kopaczynski, Hiệu Trưởng
617-635-9832  •  Giờ Học: 9:30–3:30

Đặc Điểm:
• Trường nhỏ cung ứng chương trình học tập riêng biệt cho học sinh bị khuyết tật nặng, 

tuổi từ 10-22.
• Tỷ số thầy trò (student-to-staff ratio) 5:3 
• Nhân viên xã hội và liên lạc gia đình song ngữ, nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha và 

Haitian creole.
• Hai y tá làm việc toàn thời gian và dụng cụ y khoa. 
• Nhóm liên hợp tiếp cận. 
• Có các phương pháp trị liệu: vật lý trị liệu (physical therapy), lao động trị liệu 

(occupational therapy), thông tin liên lạc (communication), hành vi (behavior), tầm 
nhìn (vision), và giáo dục thể chất thích nghi (adaptive physical education).

• Nghệ thuật trị liệu sáng tạo (Creative arts therapy).
• Học tập ngoài trời và vui chơi trong “Sensory Garden” xinh đẹp của chúng tôi, với 

đường cho xe lăn và cảnh nước chảy.
• Các kinh nghiệm cộng đồng: Nhạc giao hưởng (Symphony), banh ném (bowling), 

prom tại Trường Đại Học Northeastern, hòa nhạc disco, và đi tàu ở bến cảng. 
• Phương pháp thủy liệu trong năm học tại Trường học Bệnh viện Mass. ở Canton và 

chương trình mùa hè tháng bảy tùy chọn.
• Trung tâm tọa lạc ở phía sau Trường Đại Học Northeastern, tại trạm xe điện màu cam 

Mass. Ave.
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Trường Đại Học Boston College và Northeastern 

(điều dưỡng và vật lý trị liệu), Trường Đại Học Kiến Trúc Boston (Boston Architectural 
College), Trường Đại Học Âm Nhạc Berklee, Phân Khoa Kỹ Thuật của Trường Đại 
Học Boston, Anderson Miller Design, Cannon Design, Structure Tone, Công Ty 
Xây Dựng Gilbane, Hội Thân Hữu của Trường William E. Carter, David Berarducci 
Landscape Architect, Trung Tâm Y Tế Whittier St., và Nghệ thuật trị liệu (Arts 
Therapies).

Ghi danh & Chuyên cần

23 học sinh:
13%  Tây Ban Nha 9%  Á Châu
70% Đen 0% Khác
9%  Trắng 
100%  Học sinh khuyết tật

Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing
40 Armington St., Allston 02134

Jeremiah Ford, Hiệu Trưởng 
617-635-8534 (V/TTY)  •  Giờ Học: 7:20–1:40

Đặc Điểm:
• Trường học dành cho người điếc bẩm sinh
• Phục vụ học tập và y tế cho từng cá nhân học sinh bị điếc và lãng tai (deaf and hard of 

hearing) từ lớp vỡ lòng tới bậc trung học
• Phục vụ các trẻ em với công nghệ cấy ghép ốc tai (cochlear implants) tại địa điểm Nhi 

Khoa của Bệnh Viện Mass. General
• Chữa trị thính giác và học nói
• Dậy bằng ngôn ngữ dấu hiệu (American Sign Language/ASL): chỉ nói với dấu hiệu hỗ 

trợ và hướng dẫn bằng miệng
• Nhóm kết nối (Connection Team) phục vụ tâm lý, dịch vụ xã hội, khám bệnh, chữa trị
• Chương trình tìm giúp phụ huynh / trẻ em bị điếc và lãng tai
• Thắng nhiều giải thưởng gồm: Giải Hiệu Trưởng của năm (Principal of the Year ), 

Giải Ambassador in Education năm 2006 cuả Met Life/ National Civic League và Giải 
Shattuck Award tuyên dương sự phục vụ ngoại hạng của nhân viên thành phố.

• Mạng internet màn ảnh rộng và băng hình Hệ Thống Liên Lạc Khẩn Cấp (digital video 
Emergency Communication System) tại 8 địa điểm chính trong trường

• Bác Sĩ và Y tá từ Trung tâm Sức khỏe Joseph M. Smith ở trong trường
• Địa điểm thực tập và thực hành y học cho 25 sinh viên từ các Trường Đại Học sau 

đây: Boston University, Boston College, Lesley, Emerson College, Harvard University, 
McDaniel College (Maryland), và San Diego State University (California)

• Các cơ quan kết nghĩa của trường: AIIM-International, Fidelity, ImageMax, DataMax, 
Mass. Housing, Mellon Bank CORE, và IKON.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

112 học sinh:
40%  Tây Ban Nha 10%  Á Châu
38% Đen 2% Khác
11%  Trắng 
100% Học sinh khuyết tật
33%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   92%

Không có dữ kiện (No data) Không có dữ kiện (No data)

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 0 25 25 50 0 25 17 58 0 17 50 33

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  2 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp
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Trường Công Lập Boston
www.bostonpublicschools.org

Tổng Đài / Tất cả các Phòng (Main Number /All Department)............ 617-635-9000
Giáo Dục Tráng Niên (Adult Education) .............................................. 617-635-9300
Chuyên cần (Attendance) ...................................................................... 617-635-8035
Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston................................................ 617-635-9014
Tổng Hội Học Sinh Boston (BSAC) ........................................ 617-635-8079 ext 104
Tổng Hội Phụ Huynh Boston (CPC) .................................................... 617-635-9210
Phòng Thông Tin (Communications)   .................................................. 617-635-9265
Các Dịch Vụ Hướng dẫn (Counseling Services) .................................. 617-635-8030
Các tùy chọn giáo dục (Educational Options) ...................................... 617-635-8035
Các Người Học Anh Ngữ (English Language Learners) ...................... 617-635-9435
Yểm trợ & Hoạch định việc Ghi Danh (phân định trường) .................. 617-635-9516
Bình đẳng / Equity (kỳ thị và các vấn đề quyền lợi dân sự) ................. 617-635-9650
Gia đình và Học sinh Tham gia (văn phòng trung ương) ..................... 617-635-9660
 Văn phòng địa phương (Field office)............................................. 617-635-7750
Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng...................................................... 617-635-9144
Dịch vụ Hướng dẫn (Guidance Services)  ............................................ 617-635-8030
Sức khỏe và Chăm sóc Sức khỏe (Health and Wellness) ...................... 617-635-6643
Trung tâm Hổ trợ Giáo dục các Học sinh Vô gia cư  ............................ 617-635-8037
Trung tâm Khảo sát & Hướng dẫn Học sinh mới (NCAC)  ................. 617-635-1565
Parent University .................................................................................. 617-635-1683
Re-engagement Center .......................................................................... 617-635-2273
Dịch vụ An toàn (Cảnh sát Học đường) ................................................ 617-635-8000
Đường dây nóng Học đường (Tháng 8, 9, và Tháng 1) ........................ 617-635-9046
Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education)  .............................................. 617-635-8599
Tổng Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt (BostonSpedPac.org) ......... 617-297-7335
Phòng Lưu Trữ Hồ Sơ Học Sinh (Student Records)  ............................ 617-635-9506
Văn Phòng Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh 
(Superintendent’s Office) ...................................................................... 617-635-9050
Trung tâm Huấn luyện Title I (các buổi hội thảo dành 
cho các gia đình) ................................................................................... 617-635-7750
Phòng Vận Chuyển (Transportation) .................................................... 617-635-9520
Các Trung Tâm Chào Đón (Welcome Centers):
 Dorchester ...................................................................................... 617-635-8015
 East Boston (thời gian làm việc có giới hạn) ................................. 617-635-9597
 Roslindale ...................................................................................... 617-635-8040
 Roxbury ......................................................................................... 617-635-9010
Các Dịch Vụ Chào Đón (Welcome Services) ....................................... 617-635-9085 

Các Tổ Chức Cộng Đồng & Các Dịch Vụ                                                                                                          
Action for Boston Community Development (ABCD) ........................ 617-357-6000
 GED, tốt nghiệp trung học, chương trình dạy nghề, Head Start
American Student Assistance (ASA) College Planning Centers .......1-877-332-4348
 Thông tin miễn phí về giáo dục cao, hỗ trợ tài chính
 và nghề nghiệp  ..................................................................... asa.org/plan/centers
Boston Centers for Youth and Families (Community Centers) ............ 617-635-4920
 Các chương trình thiếu niên, giáo dục tráng niên, giải trí, GED 
Boston Navigator ......................................................................BOSTONavigator.org
 Các chương trình mở rộng tìm kiếm dữ liệu ngoài giờ học 
Boston Parent Organizing Network (BPON) ....................... 617-522-2766 | bpon.org
 Tổ chức và huấn luyện phụ huynh cho sự thăng tiến của trường
Boston Partners in Education ................................617-451-6145 | bostonpartners.org
 Các người tình nguyện cho trường, huấn luyện phụ huynh
Boston Plan for Excellence .................................................... 617-227-8055 | bpe.org
 Xuất bản và hỗ trợ sự thăng tiến của trường học 
Thư viện Công cộng Boston: Thư viện chính ở Copley Square, 
các chi nhánh ở chung quanh thành phố Boston  ..............................................bpl.org
 Sách, video, sử dụng máy tính, sinh hoạt cho mọi lứa tuổi, 
 thẻ vào xem viện bảo tàng
EDCO Youth Alternative .......................... 617-262-9562 | edcoyouthalternative.com
 Bằng trung học và chương trình trường vào 
 nghề cho các thiếu niên không đi học
Federation for Children with Special Needs ..........................617-482-2915 | fcsn.org
 Vận động, tin tức và huấn luyện 
Mayor’s Health Line ......................................................................... 1-800–847-0710
 Thông tin tức về chích ngừa và nhiều điều khác nữa 
Mayor’s Youthline ........................................... 617-635-2240 | bostonyouthzone.com
 Các hoạt động thiếu niên và thông tin 
Parents’ PLACE ............................................................. 1-877-471-0980 | pplace.org
 Hội thảo, huấn luyện, nguồn hổ trợ cho các gia đình 
 muốn tham gia vào sự giáo dục của con em.   
Steppingstone Foundation ........................................................ 617-423-6300 | tsf.org
 Chuẩn bị việc học tập miễn phí cho các trường tư và trường thi tuyển 

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Massachusetts (DESE)
www.doe.mass.edu       1-781-338-3300

Các Trường Công Lập Đặc Quyền (Charter Schools) .......................1-781-338-3227
 www.doe.mass.edu/charter/ 
 Thông tin về các Trường Công Lập không trực thuộc 
 Hệ Thống Trường Công Lập Boston mở rộng cho các 
 cư dân Boston.

MCAS Đường dây nóng Thông tin Phụ Huynh ...............................1-866-MCAS220   
(MCAS Parent Information Hotline)  (1-866-622-7220)                                                                                  

                                                                                              

McKinley Schools
Velecia Saunders, Hiệu Trưởng

617-635-9976

Trung Học McKinley Preparatory 
97 Peterborough St., Boston 02215

Joseph Brown, Giám Đốc Chương Trình
617-635-9907   •   Giờ Học: 7:20–1:40

McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, Giám Đốc Chương Trình 
617-635-9976   •   Giờ Học: 7:20–1:40

Đặc Điểm:
• Bốn trường trong một, cung ứng giáo dục đặc biệt cho các học sinh K-12
• Chú trọng các nhu cầu về tâm lý, hành vi và học tập
• Hệ thống điều hành kỷ luật cao
• Hỗ trợ về trị liệu chuyên sâu
• Đầy đủ các chương trình học vấn
• Tất cả học sinh được phân định qua buổi họp của Đội Lập Kế Hoạch Giáo Dục Cá 

Nhân (Individualized Education Program /IEP)
• Có 4 nhà giáo được trao giải “Giáo Chức Xuất Sắc Boston” là: David Russell, Meredith 

Berke, Cara Bufalino, và James Scaringe
• Boston Magazine tặng danh hiệu Trường Tiểu Học xuất sắc (Overperforming 

Elementary School) năm 2005
• Các cơ quan kết nghĩa: Trung Tâm Kỹ Thuật South End, Blue Cross Blue Shield, Haley 

House, và Wediko Children’s Services.

Trung Học McKinley Preparatory (Các Lớp 9-12):

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

83 học sinh:
34%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
55% Đen 2% Khác
7%  Trắng 
100% Học sinh khuyết tật
0%  Người học Anh ngữ (ELL)

Không có dữ kiện (No data) Không có dữ kiện (No data)

McKinley South End Academy (Các Lớp 5-12):

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

174 học sinh:
29%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
53% Đen 2% Khác
16%  Trắng 
100% Học sinh khuyết tật
<1%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:  76% (cả hai)

Không có dữ kiện (No data) Không có dữ kiện (No data)

MCAS 2013 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Lớp 10 4 22 48 26 4 12 12 72 0 7 33 60

Trách nhiệm giải thích tiểu 
bang & Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ  &  Chỉ số thông thạo không?  

Cấp bậc  3 Tất cả học sinh:  Không Các học sinh với nhu cầu cao:  Không
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

Thủ tục
Các học sinh hiện đang học tại các Trường 
Công Lập Boston sẽ nhận được Đơn xin nhập học 
(Application) từ trường của các em.  Các em không 
cần phải đến nộp đơn tại Trung Tâm Chào Đón Trường 
Công Lập Boston (BPS Welcome Center).

Các học sinh ghi danh vào Trường Công Lập 
Boston lần đầu tiên, phải tới một Trung Tâm Chào 
Đón Trường Công Lập Boston.  Xin mang theo các 
giấy tờ sau đây: 

 Ít nhất hai giấy tờ in sẵn chứng minh địa chỉ hiện 
tại.  Xem chi tiết nơi trang 3

 Hồ sơ chích ngừa mới nhất (Up-to-date 
immunization records).  Xem chi tiết nơi trang 3

 Khai sanh của con em quý vị (với dấu nổi), Hộ 
Chiếu (Sổ Thông Hành) hoặc Giấy I-94

 Thẻ chứng minh có hình của Phụ Huynh hoặc 
Người Giám Hộ 

 Phiếu điểm (transcript) từ trường sau cùng của học 
sinh (lớp 1-12)

Ghi danh trước trên mạng!  
(Pre-register on-line!)
Ghi danh trước trên mạng là cách tốt nhất để tiết 
kiệm thời gian trong suốt tiến trình ghi danh. 

   Dùng bất cứ máy điện toán nào có nối mạng 
internet

 Hoàn tất đơn xin trước trên mạng (on-line)

 Tới bất kỳ Trung Tâm Chào Đón (Welcome 
Center) với đầy đủ các giấy tờ qui định (xem phần 
trên) để hoàn tất thủ tục

www.bostonpublicschools.org/register

 Điều này không áp dụng đối với các trường thi 
tuyển.  Xem chi tiết nơi trang 6.

Khi Nào
VÒNG GHI DANH ĐẦU TIÊN: 
 Từ 6 đến 31 tháng 1 năm 2014

 CHỈ (ONLY) ghi danh cho các lớp mẫu giáo, 
6 và 9, các học sinh mới vào Trường Công Lập 
Boston và chuyển trường. 

 Để tránh chờ đợi lâu, chúng tôi đề nghị quý phụ 
huynh đến ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón theo 
lịch trình sau đây, theo chữ đầu tiên của họ (last 
name) của phụ huynh/ người giám hộ.

 A-I: từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 1 
 J-Q: từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 1 
 R-Z: từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 
 Tất cả: từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 1 

 Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào giữa tháng 3 
năm 2014.

VÒNG GHI DANH THỨ HAI: 
 5 tháng 2 đến 21 tháng 3 năm 2014

 Tất cả các lớp, mới vào Trường Công Lập Boston 
và chuyển trường.

 Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào đầu tháng 5 
năm 2014.

VÒNG GHI DANH THỨ BA:
 24 tháng 3 đến 9 tháng 5 năm 2014 

 Tất cả các lớp, mới vào Trường Công Lập Boston 
và chuyển trường.

 Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào giữa tháng 6 
năm 2014.

VÒNG GHI DANH THỨ BỐN: 
 12 tháng 5 đến 13 tháng 6 năm 2014 

 Tất cả các lớp, mới vào Trường Công Lập Boston 
và chuyển trường.

 Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào giữa tháng 7 
năm 2014.

Đến bất cứ Trung Tâm Chào Đón 
(Welcome Center) của Trường Công Lập 
Boston:
Dorchester  617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125
 (sau tiệm Burger King)
►  Giúp bằng tiếng Anh, Cape Verdean, Bồ Đào Nha, 

Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Tiếng Việt.

Roxbury  617-635-9010
Madison Park Complex
75 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120
(gần trạm xe điện Roxbury Crossing)
►  Giúp đỡ bằng tiếng Anh, Trung Hoa (Cantonese, 

Mandarin), Haitian creole, và Tây Ban Nha.

Roslindale  617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
(gần Cummins Highway)
►  Giúp đỡ bằng tiếng Anh, Cape Verdean, Pháp, 

Haitian creole, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

East Boston  617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128
►  Trong năm học: các ngày Thứ Ba, từ 8 giờ 30 sáng 

đến 5 giờ chiều 
►  Từ ngày 7 đến 30 tháng 1, 2014: Thứ Ba và Thứ 

Năm, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều  
      Thứ Tư: từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối 
►  Giúp đỡ bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha

Giờ làm việc (Hours of Service):
Trong năm học (School Year): 

Giờ làm việc thông thường: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ 
Năm và Thứ Sáu; từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều 

 Thứ Tư: từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối.
Giờ làm việc ngày Thứ Bảy: Trung Tâm Chào Đón 

Dorchester sẽ mở cửa hai ngày 11 và 25 tháng 1 
năm 2014, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. 

Các kỳ nghỉ (School Vacations): 

Kỳ nghỉ tháng 2: Chỉ có Trung Tâm Chào Đón 
Dorchester mở cửa (giờ làm việc bình thường)                                                                      

 Kỳ nghỉ tháng 4: Chỉ có Trung Tâm Chào Đón 
Roslindale mở cửa (giờ làm việc bình thường)                                                                
Từ 30 tháng 6 đến 11 tháng 7: Tất cả các Trung 
Tâm đóng cửa 

 Từ 14 tháng 7 đến 1 tháng 8: Chỉ có Trung Tâm 
Roxbury mở cửa (giờ làm việc bình thường)

Đóng cửa: các ngày Lễ của Liên Bang, Tiểu Bang, và 
Thành Phố

Ở Đâu

Tuổi tối đa vào học (Maximum Age Assignments)
Các học sinh 20-21 tuổi vào ngày đầu tiên của năm học sẽ được phân định vào Trường Boston Adult 
Technical Academy (xem trang 14).  Nếu chương trình này không còn chỗ, Trường Công Lập Boston 
sẽ cung cấp chương trình tùy chọn khác được bảo trợ bởi các tổ chức cộng đồng.  Điều này áp dụng cho 
các học sinh mới, xin vào học lại, và hiện đang theo học. Tuy nhiên, các học sinh có thể khiếu nại lên 
Hiệu Trưởng nếu các em muốn ở lại trường trung học hiện tại của các em.  Liên hệ với bất kỳ Trung 
Tâm Chào Mừng (any Welcome Center ) để biết thêm thông tin về các cơ hội khác dành cho các học 
sinh từ 20 tuổi trở lên.  

Đường dây nóng Học đường

 617-635-9046
từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 1, 2014

từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều

Xin gọi nếu quý vị có câu hỏi về việc ghi danh vào các 
trường, điều kiện cư dân của thành phố, chuyển trường, 
vận chuyển, danh sách chờ đợi, các chương trình học, và 

các câu hỏi khác.


