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Language Assistance 

 

 
 

Parents/Guardians who need language assistance 
may call a BPS Welcome Center at 617-635-9010, 
617-635-8015, or 617-635-8040. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Portuguese 
            Pais/Responsáveis que precisam de assistência com o  
          seu idioma podem telefonar para um Centro Boas Vindas  
          das BPS nos números 617-635-9010, 617-635-8015 ou  
          617-635-8040. 
 

          Cape Verdean 
  Pais/Inkaregadus di idukason ki mesti ajuda ku  
  lingua podi txoma Sentru di Boas Vindas di BPS  
  na 617-635-8015, 617-6135-8015, o 617-635-8040. 

 

           Chinese 

 需要語言協助的學生家長 / 監護人可電波市公校  
 歡迎中心 BPS Welcome Center 電話: 617-635- 
 9010、617-635-8015 或 617-635-8040。 

 

 Vietnamese 

 Nếu Quý Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ cần trợ  

 giúp ngôn ngữ, xin vui lòng liên lạc với Trung Tâm  

 Tiếp Đón BPS, điện thoại số: 617-635-9010, 617-635- 
 8015 hoặc 617-635-8040. 

 

           Haitian 
           Paran/Responsab ki bezwen asistans nan lang kapab  
           rele yon Sant Dakèy BPS nan 617-635-9010, 617- 
           635-8015 oubyen 617-635-8040. 

 

          Somali 
          Waalidiinta/Koriyayaasha u baahan taageero xagga  
            luqadda ah, waxay wici karaan mid ahaan Xarumaha  
            Soo-dhaweynta BPS lambarrada 617-635-9010,  
           617-635-8015, ama 617-635-8040. 
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Sơ lược về ERB 
 

 
 

Nha Hồ Sơ Giáo Dục (Educational Records Bureau) 

  

Ban Quản Trị 
Debbi David 

James Honan 

Dr. Thomas Kelly 

Dr. Mark Lauria 

Dr. T.J. Locke 

Dr. David Magill 

Dr. Cheryl Maloney 

Dr. Mike McGill 

Peter Mott 

Debbie Reed 

Keith Shahan 

Taylor Stockdale 

Rebecca Upham 

Kim Wargo 

Andy Watson 

Alexis Wright 

 
Thi ISEE (The Independent School Entrance Exam) được thực 

hiện bởi “Nha Hồ Sơ Giáo Dục (Educational Records Bureau)” và bao 

gồm bốn bài thi theo từng môn học.  Các bài viết mẫu, hoặc bài 

luận (essay), là một phần của thi ISEE, nhưng không có trong kỳ thi 

ở Boston.  Bốn bài thi theo từng môn học là: Suy luận bằng văn từ 

(Verbal Reasoning), Đọc Hiểu bản văn (Reading Comprehension),   

Suy luận bằng Định lượng (Quantitative Reasoning), và Kiến 

thức Toán (Mathematics Achievement). 
 

Các câu hỏi về ghi danh, việc thực hiện kỳ thi, hoặc về các điều 

kiện mà người dự thi cần nêu lên xin gửi thư đến:  
 

Educational Records Bureau 

ISEE 

470 Park Avenue South 

New York, NY 10016 

 

Nếu gửi thư liên quan đến khiếu nại về việc thực hiện kỳ thi, xin 

nhớ mô tả đầy đủ và chính xác các trường hợp trong câu hỏi. 
 

Copyright ©2014 by Educational Records Bureau. 

Giữ bản quyền (All rights reserved). 
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Giới Thiệu (Introduction) 
 

 
 

Ghi danh vào các Trường Thi Tuyển Boston 
(Applying to the Boston Exam Schools) 
 

Trường Công Lập Boston (BPS) có ba Trường Thi Tuyển: Trường 

Boston Latin Academy, Trường Boston Latin, và Trường chuyên 

Toán và Khoa học John D. O'Bryant. Muốn được ghi danh và theo 

học tại một Trường Thi Tuyển, học sinh phải là cư dân của Boston.  

Việc tuyển sinh được dựa hoàn toàn vào điểm của học sinh và điểm 

của kỳ thi “the Independent School Entrance Exam (ISEE)”.  Việc 

thực hiện kỳ thi ISEE của BPS không bao gồm các bài luận (essay).  

 
Các học sinh đủ điều kiện, hiện tại phải học lớp 6 để ghi danh thi 

vào lớp 7 hoặc lớp 8 để ghi danh thi vào lớp 9 ở cả ba Trường Thi 

Tuyển.  Chỉ có các học sinh hiện đang học lớp 9 mới có thể ghi 

danh thi vào lớp 10 tại trường chuyên Toán học và Khoa học John 

D. O'Bryant.  

 
Nếu quý vị có các câu hỏi nào về các Trường Thi Tuyển Boston, 

tiến trình nhập học, quy chế về cư trú hoặc yêu cầu trợ giúp, xin 

vui lòng liên hệ với:  

 
Enrollment Planning & Support 

Điện thoại số: 617-635-9512 

Website: www.bostonpublicschools.org/exam 

 
Xin vui lòng đọc tất cả các phần của bản tin này (this bulletin)                            

để biết các thông tin quan trọng và quy định trong việc nộp đơn.  
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Tiến trình Ghi danh ISEE  
 

 
 

Lịch trình các ngày quan trọng                                              
(Schedule of Important Dates) 

 

từ 8 đến 26 tháng 9 

(Sep.  8-26) 

Giai đoạn Ghi danh (Registration Period) 

dự thi ngày 8 tháng 11 (November 8 exam). 

3 tháng 10 

(Oct. 3) 

Hạn chót để yêu cầu sự sắp xếp đặc biệt 

cho thi ISEE.   

từ  6 tháng 10                               

đến 7 tháng 11 

(Oct.  6 - Nov. 7) 

Giai đoạn Xác nhận Cư trú cho các học sinh 

hiện đang học tại các trường tư, trường đạo, 

METCO, trường đặc quyền (charter schools), 

các trường ở  ngoài Thành Phố Boston, và 

các học sinh học tại nhà (home schooled). 

8 tháng 11  (Nov. 8) Ngày Thi ISEE (ISEE test).    

9 tháng 11  (Nov. 9) Thi ngày Chủ Nhật (Sunday test) cho các học 

sinh vì lý do tôn giáo (religious obligations). 

22 tháng 11 (Nov. 22)   Thi bổ khuyết ISEE tại Trường Boston Latin 

 Đầu tháng 1                           
(Early January) 

Giấy chuyển nhượng thí sinh được gửi đến 

các trường để lấy điểm của các học sinh.    

30 tháng 1 (Jan. 30)  Hạn chót nộp Giấy chuyển nhượng thí sinh 

cho các Trường Công Lập Boston (BPS). 

 
Giữa tháng 3                         
(Mid-March) 

Ngày phỏng chừng (Approximate date) để                

mời vào học trong các Trường Thi Tuyển. 

 
LƯU Ý: Ghi danh dự thi tại chỗ (Walk-in registration) sẽ chỉ có tại                       

dự thi bổ khuyết (make-up test) ISEE vào ngày 22 tháng 11, 2014. 
 
 

Ghi danh dự thi ISEE (Registering for the ISEE)  
 

Đối với các học sinh cư ngụ ngoài thành phố (For non-residents): 
Nếu học sinh hiện không phải là cư dân của Thành Phố Boston, xin 

vui lòng ghi danh dự thi ISEE với  “Educational Records Bureau” 

bằng cách gọi điện thoại số: 1-800-446-0320 hoặc ghi danh trực 

tuyến tại trang:  www.iseetest.org (phải nộp lệ phí).  Các học sinh 

cư ngụ ngoài thành phố xin vào các Trường Thi Tuyển Boston phải 

dự thi ISEE vào ngày 22 tháng 11 năm 2014.  Điểm thi phải được 

gửi đến các Trường Thi Tuyển Boston, mã số 888888. 

 
Đối với các học sinh hiện cư ngụ trong thành phố Boston: 

Đơn Ghi Danh dự thi (Test registration form) được đính kèm trong 

tập sách này và phải được hoàn tất bởi phụ huynh.  Xin vui lòng 

nộp lại đơn đã điền cho Hiệu Trưởng của trường hiện tại của con 

quý vị, hạn chót ngày 26 tháng 9 năm 2014 (by September 26, 

2014). 
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Tiến trình Ghi danh ISEE  
 

 
 

Nếu học sinh đang theo học tại một trường không liệt kê (mã số 

trường 8888) hoặc là hiện đang học tại nhà (mã số trường 8554), 

xin vui lòng gửi Đơn Ghi Danh trực tiếp đến Phòng Điều Hành  

ISEE Operations Office, Tweedy Tattersall, 423 Morris Street, 

Durham NC, 27701. 

 
Vui lòng dùng bút chì số 2 (No.2 pencil)  để điền vào Đơn Ghi 

Danh (registration form).  Xin viết chữ in (print) các chi tiết được 

yêu cầu trong mỗi ô vuông và điền chính xác vào các ô (correct 

bubble). Quý vị có thể để cách một ô trống (blank box) cho biết 

khoảng cách.  Các cá nhân không nên cố ý làm sai lệch thông tin  

và xin nhớ rằng Đơn Ghi Danh được ký dưới sự chấp nhận hình 

phạt về tội khai man.  

 
Tên Học Sinh: Ghi đầy đủ tên, tên chính thức (không ghi biệt 

danh). 
 

Địa chỉ của Học Sinh: Ghi địa chỉ nơi cư trú hiện tại của thí sinh.  

Không được ghi địa chỉ nơi cư trú trong tương lai.  

 

Mô tả bản thân (Describe yourself): Chỉ điền vào một hộp (one box). 
 

Lớp hiện tại trong trường (Current Grade in School):  Kỳ thi này                         

chỉ dành cho học sinh các lớp 6, 8, hoặc 9.   

 

Trường hiện đang học: Tìm mã số trường (school code) của em ở 

các trang 18-24 trong tập này (on pages 18-24 of this booklet). 

 

Số Học Sinh (BPS ID Number): Hộp này dành cho các học sinh 

hiện đang học Trường Công Lập Boston.  Xin ghi 6 con số của số 

học sinh.  
 

Tên của các Trung Tâm Thi (Test Center Names):  Mã số của trung 

tâm thi (Test center codes) ở trang 18 trong tập này.  Không bảo đảm 

việc phân định một Trung Tâm Thi theo lựa chọn của quý vị.  

 

Phiếu thí sinh (The test admission ticket) sẽ được gửi đến trường hiện 

tại của con quý vị và được phát trong tuần lễ từ ngày 3 tháng 11, 

2014.  Đối với các học sinh hiện đang theo học tại một trường 

không liệt kê (mã số 8888) hoặc là đang học tại nhà (presently 

home-schooled), phiếu thí sinh sẽ được gửi đến nhà của quý vị.   

 
Phiếu thí sinh sẽ cho biết địa điểm Trung Tâm Thi đã được phân 

định và số ghi danh. Việc phân định Trung Tâm Thi không có thể 

thay đổi.   
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Tiến trình Ghi danh ISEE  
 

 
 

Ghi danh dự thi tại chỗ   
 

Đối với các gia đình bị lỡ thời gian ghi danh trong Tháng 9, có thể 

đến dự thi vào ngày 22 tháng 11 năm 2014 tại Trường Boston 

Latin.  Học sinh sẽ có thể đến trung tâm thi với các giấy tờ quy 

định và ghi danh dự thi tại chỗ.  Xin vui lòng tham khảo việc xác 

minh nơi cư trú và thẻ chứng minh học sinh được liệt kê trong tập 

hướng dẫn này.  Thi ISEE của Trường Công Lập Boston chỉ dành 

cho cư dân Boston.                                   
 

Thi vào Ngày Chủ Nhật   
 

Một kỳ thi đặc biệt vào ngày Chủ nhật sẽ được cung cấp cho các 

học sinh không có thể tham dự kỳ thi vào ngày Thứ Bảy vì lý do 

tôn giáo. Kỳ thi đặc biệt này sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 9 

tháng 11, 2014 tại Trường Boston Latin.  Muốn yêu cầu thi vào 

ngày Chủ Nhật cho con của quý vị, vui lòng liên hệ với Phòng Hỗ 

Trợ & Hoạch định Ghi danh (Enrollment Planning & Support), điện 

thoại 617-635-9512.  Các phụ huynh vẫn phải hoàn tất đơn ghi 

danh dự thi ISEE vào ngày 8 tháng 11 để có thể nhận được phiếu 

thí sinh (test ticket). 
 

Thi với các điều kiện thích nghi   
 

Các học sinh với giấy tờ chứng minh khuyết tật có thể yêu cầu 

tham dự kỳ thi với các điều kiện thích nghi.  Để có đủ điều kiện, 

học sinh phải có khuyết tật đòi hỏi phải thi với các điều kiện thích 

nghi và có giấy tờ thích hợp để thiết lập theo nhu cầu.  
 

Để xin điều kiện thích nghi đặc biệt, vui lòng yêu cầu trường của 

con quý vị nộp đơn xin và bản sao Chương trình Giáo dục Cá nhân 

(IEP) của con quý vị, Kế hoạch 504, Đánh giá về Thần kinh - Tâm 

lý, hoặc thư của bác sĩ cho biết điều quan tâm về sức khỏe đến:   

Exam Schools Admissions 

Boston Public Schools 

Enrollment Planning & Support  

26 Court Street, 4th Floor 

Boston, MA 02108 
 

Đơn xin Điều kiện thích nghi đặc biệt (The special accommodations 

request) có trên trực tuyến tại: www.bostonpublicschools.org/exam.   

Tất cả các yêu cầu phải nộp trước ngày 3 tháng 10, 2014 để sắp 

xếp cho kỳ thi vào ngày 8 tháng 11.  Thư xác nhận (Confirmation 

letters) sẽ được gửi về nhà vào tuần cuối cùng của tháng 10 với chi 

tiết sắp xếp đã được chấp thuận.  Xin lưu ý việc sắp xếp đặc biệt sẽ 

không được cung cấp tại điạ điểm thi nếu không có thư xác nhận từ 

Phòng hỗ trợ & Hoạch định Ghi danh (Enrollment Planning & 

Support).    
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Danh sách kiểm tra trong ngày thi  
 

 
 

Danh sách kiểm tra trong ngày thi                                                        
(Test Day Checklist): 

 

Những điều cần nhớ mang theo vào ngày thi: 
 

1.   Phiếu thí sinh ISEE   

(ISEE admission ticket) 

2.   Giấy chứng minh của học sinh  

  (Student identification) 

3.   Giấy xác nhận nơi cư ngụ*  

    (Residency Verification receipt)* 

4.    Năm cây bút chì số 2 đã được gọt và một cục tẩy.                                                              

   (Five sharpened No. 2 pencils and an eraser) 

 
* Điều này không áp dụng đối với các học sinh hiện nay đang 
học trong các Trường Công Lập Boston.  

 
 

Thẻ chứng minh của học sinh    

  (Student Identification) 
 

Các học sinh dự thi ISEE bắt buộc phải xuất trình thẻ chứng minh 

có hình tại trung tâm thi (positive identification at the test center).   

 
Ví dụ về thẻ chứng minh của học sinh được chấp nhận bao gồm: 

hộ chiếu/sổ thông hành (passport), thẻ xanh, hoặc ID của trường 

có hình và tên.  Hộ chiếu / sổ thông hành và thẻ xanh có thể bị hết 

hạn; tuy nhiên, nó phải có hình ảnh gần đây của đứa trẻ.   

 
Nếu con của quý vị không có bất kỳ thẻ chứng minh nào có hình, 

vui lòng làm một mẫu đơn ID của Học Sinh (Student ID Form) 

được hoàn thành ở trường học của con quý vị.  Mẫu đơn có sẵn 

trên online tại trang:  www.bostonpublicschools.org/exam. 

 
Các học sinh sẽ không được vào trung tâm thi nếu không có thẻ 

chứng minh có hình thích hợp (without proper identification). 
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Tiến trình xác minh cư ngụ ở Boston  
 

 
 

Quy chế nơi cư ngụ của Trường Thi                          
Tuyển (Exam School Residency Policy) 

 

Tháng 6/ 2010, Hội Đồng Giáo Dục Boston đã sửa đổi quy chế nơi 

cư ngụ đối với các thí sinh muốn vào học trong các trường thi 

tuyển.  Quy chế này đòi hỏi cả học sinh và phụ huynh / người giám 

hộ phải cư ngụ trong Thành Phố Boston trước hoặc vào ngày Thứ 

Sáu đầu tiên trong Tháng 11 của năm nộp đơn thi.  
 

Quy chế của Hội Đồng Giáo Dục Boston  xác định rằng nơi cư ngụ 

là nơi học sinh sống thường trực, không phải tạm thời, và đó là nơi 

trung tâm của cuộc sống gia đình, xã hội và công dân của học sinh. 

Tạm trú (Temporary residence)  tại Thành Phố Boston chỉ với mục 

đích để ghi danh và/hoặc vào học một Trường Công Lập Boston sẽ 

không được xem xét là nơi cư ngụ.  
 

Tiến trình Xác minh Cư ngụ ở Boston                                
 

Phụ huynh phải hoàn tất tiến trình xác minh nơi cư ngụ nếu 

con của quý vị đang học ở trường tư (private), trường đạo 

(parochial), trường đặc quyền (charter school), chương trình học 

METCO, các trường học bên ngoài thành phố Boston, hoặc học 

tại nhà.  Ngay cả nếu quý vị có các người con khác hiện đang học 

trong các Trường Công Lập Boston, quý vị cũng phải hoàn tất việc 

xác minh nơi cư ngụ cho thí sinh thi vào trường thi tuyển.  Xin nhớ 

giữ bản sao xác minh nơi cư ngụ của quý vị để xuất trình trong 

ngày thi.   
 

Giai đoạn xác nhận nơi cư ngụ sẽ được thực hiện từ ngày 6 tháng 

10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2014 tại các Trung tâm Tiếp đón 

(Welcome Centers) của Trường Công Lập Boston.  Nếu quý vị 

không hoàn tất tiến trình xác minh nơi cư ngụ, con của quý vị sẽ 

không được tham dự kỳ thi và/hoặc cứu xét cho nhập học một 

trường thi tuyển.  Không có trường hợp ngoại lệ đối với quy chế nơi 

cư ngụ. 
 

Tất cả các đơn xác nhận nơi cư ngụ phải bao gồm:                                    
 

1. Bản chính Giấy khai sinh (original birth certificate) của trẻ em.  

Giấy I-94 (người giám hộ phải xuất trình giấy của tòa án).  

2. Thẻ chứng minh có hình (ID) của Phụ huynh/người giám hộ.  
 

3. Hai loại giấy tờ chứng minh nơi cư ngụ (Two  Residency Proofs)      

Các giấy tờ phải khác loại (items cannot be from the same bullet): 
 

•  Một hóa đơn điện hoặc gas, hoặc cable trong vòng 60 ngày 

(không nhận hóa đơn nước hoặc hóa đơn điện thoại di động). 

•  Khế ước mua nhà (Deed), Giấy trả tiền mua nhà hàng tháng 

trong vòng 60 ngày, hoặc Thuế bất động sản (Property Tax). 

 

10. 



 

Tiến trình xác minh cư ngụ ở Boston  
 

 

•   Hợp đồng thuê nhà hiện tại, Giấy thuê nhà diện Section 8,                            

hoặc Giấy Cam Kết của BPS (BPS Landlord Affidavit). 
 

•  Giấy khai thuế (W2 form) trong vòng một năm  hoặc         

cùi check lương (Payroll Stub) trong vòng 60 ngày. 

•  Bản tường trình của Ngân hàng hoặc của Thẻ tín dụng                         

(Bank or Credit Card Statement)  trong vòng 60 ngày.   

•  Một lá thư từ một Cơ quan Chính phủ được chấp thuận       
(Approved Government Agency)* trong vòng 60 ngày.   

 

*   Cá c  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 từ nào 

của các cơ quan chính phủ trong Tiểu Bang. 

 
Địa điểm các Trung tâm Tiếp đón Trường Công Lập Boston:  

 

Trung Tâm Tiếp Đón Dorchester (Dorchester Welcome Center) 

1216 Dorchester Avenue Dorchester, MA 02124 

Điện thoại: 617-635-8015 
 

Trung Tâm Tiếp Đón Roslindale  (Roslindale Welcome Center) 

515 Hyde Park Avenue Roslindale, MA 02131 

Điện thoại: 617-635-8040 
 

Trung Tâm Tiếp Đón Roxbury (Roxbury Welcome Center) 

75 Malcolm X Blvd Roxbury, MA 02119 

Điện thoại: 617-635-9010 
 

Tất cả các Trung Tâm Tiếp Đón mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu  
8:30 AM – 5:00 PM.  Các ngày Thứ Tư: từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối.  

 
Để tránh chờ đợi lâu và chúng tôi có thể phục vụ quý vị tốt nhất, xin                 

đề nghị quý phụ huynh đến trong tuần lễ đúng với chữ đầu tiên của 

họ của con quý vị (the first letter of your child’s last name): 
 

A-F   6 tháng 10 – 10 tháng 10 

G-L 14 tháng 10 – 17 tháng 10 

M-S 20 tháng 10 – 24 tháng 10 

T-Z 27 tháng 10 – 31 tháng 10 

Tất cả:     3 tháng 11 –   7 tháng 11 

 

Xin vui lòng để ý đến các giấy tờ quy định và các ngày nói trên 

bởi vì không có trường hợp ngoại lệ đối với quy chế cư ngụ.                
(Please pay close attention to the requirements and dates noted above as 

there are no exceptions to the residency policy). 
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Thi Bổ Túc (Make-up Administration) 
 

 

Thi Bổ Túc (Make-up Test Administration)   
 

Thi bổ túc cho ISEE (The make-up test for the ISEE) sẽ được tổ 

chức vào Thứ Bảy-ngày 22 tháng 11 năm 2014-tại Trường Boston                                

Latin,  địa chỉ 78 Avenue Louis Pasteur, Boston MA 02115. 
 

Ngày thi bổ túc dành cho các học sinh không thể tham dự kỳ thi 

vào Thứ Bảy đầu tiên vì bị bệnh nặng, thương tích, khủng hoảng 

gia đình, hoặc các hoàn cảnh bất thường khác.  Đối với các gia đình 

bị lỡ thời gian ghi danh trong Tháng Chín, có thể ghi danh tại chỗ 

(walk-in registration will be available on site).  (Vui lòng tham khảo 

nơi cư ngụ và thẻ chứng minh theo yêu cầu). 
 

Các học sinh đã tham dự kỳ thi vào ngày 8 tháng 11, không có thể 

tham dự kỳ thi bổ túc, bất kể hoàn cảnh nào đã có thể ảnh hưởng 

đến hiệu quả thi cử của em (have affected his/her performance). 
 

Trường Công Lập Boston sẽ không thi lại (BPS will not retest) cho 

học sinh dưới bất kỳ hoàn cảnh nào sau ngày 22 tháng 11, 2014. 
 

Xin gọi cho “Enrollment Planniing & Support”, số 617-635-9512 

nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc thi bổ túc. 

 

Ngày Thi Khác (Alternative Test Date)   
 

Các gia đình có cơ hội ghi danh tham dự Thi ISEE quốc gia vào 

một ngày khác với Nha Hồ Sơ Giáo Dục (Education Records 

Bureau”.  Tuy nhiên, Trường Công Lập Boston sẽ chỉ chấp nhận 

một tập hợp các điểm thi (the BPS only accept one set of test scores).  

Nếu chọn thi quốc gia (national testing), phụ huynh hoặc người 

giám hộ phải chịu trách nhiệm về lịch trình thi, lệ phí, và học sinh 

phải thi trước ngày 22 tháng 11 năm 2014 để được cứu xét vào các 

trường thi tuyển Boston.  Không có trường hợp ngoại lệ đối với 

quy chế này (There is no exception to this policy). 

Các học sinh ghi danh vào các trường tư và trường độc lập cũng có 

thể dự thi tại một địa điểm thi quốc gia (national test site). Kỳ thi 

quốc gia bao gồm các phần thi trắc nghiệm (the multiple choices 

sections) và thi viết (the essay). Ngoài ra, Ban đặc trách thi quốc gia 

(national test administration) sẽ cho phép gửi điểm thi đến các 

trường thi tuyển Boston và năm trường thành viên khác của ERB.  

Mã số của các trường thi tuyển Boston là 888888. 

Phụ huynh/ người giám hộ có trách nhiệm bảo đảm điểm thi ISEE  

từ Ban đặc trách thi quốc gia (National test administration) được 

chuyển đến “Enrollment Planning & Support” và phải nhận được 

hạn chót ngày Thứ Sáu 5 tháng 12 năm 2014.   

Muốn biết danh sách các địa điểm dự thi quốc gia (national ISEE, 

vui lòng ghi danh trực tuyến tại trang ISEE: www.iseetest.org.  

Xin vui lòng cố vấn các học sinh có thể tham dự một kỳ thi trong 

vòng 6 tháng (one test administration within a six month period). 
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Yêu cầu Tường trình Điểm  
 

 

 

Yêu cầu Tường trình Điểm (Score Report Request)  
 

Các học sinh dự thi ISEE với Trường Công Lập Boston có thể yêu 

cầu gửi bản tường trình điểm (score report), đến sáu trường thành 

viên khác của ERB. Lệ phí cho dịch vụ này là $100.  Vui lòng xem 

trang cuối cùng của tập này để có đơn yêu cầu (the request form). 

Điểm thi của quý vị (your scores) sẽ được tự động tường trình cho 

Trường Công Lập Boston. 

 
Nếu quý vị ghi danh dự thi vào nhiều trường học, bao gồm các 

Trường Thi Tuyển Boston, nên cân nhắc việc dự thi quốc gia, xin 

xem phần Ngày Thi khác (Alternative Test Date section). Quý vị sẽ 

có thể nhận được bản sao điểm thi của con quý vị (your child’s test 

scores) hai tuần sau ngày thi của con quý vị.    
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Thi ISEE 
 

 
 

Thi ISEE   
 

Bài thi “The Independent School Entrance Exam (ISEE)” gồm 

có bốn (4) phần và được Nha Hồ Sơ Giáo Dục (ERB) thực hiện 

cho Thành Phố Boston.  Các thí sinh dự thi vào lớp 7 sẽ làm bài thi 

ở Trình độ Trung cấp (The Middle Level test).  Các thí sinh dự thi 

vào các lớp 9 và 10 sẽ làm bài thi ở Trình độ Cao cấp (The Upper 

Level).   

Bài thi gồm có các phần  suy luận bằng văn từ và bằng định lượng 

(verbal and quantitative reasoning) nhằm đo lường khả năng học tập 

của học sinh. Thêm vào đó là phần đọc hiểu (reading 

comprehension) và kiến thức toán (mathematics achievement) nhằm 

cung cấp thông tin cụ thể về những gì em đã học ở trường trong 

các môn học này. 

 

Kỳ thi của Trường Công Lập Boston không có phần viết luận 

(essay).  

CÁC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP và CAO CẤP ISEE  
 

Suy luận bằng Văn từ (Verbal Reasoning)  (Cả hai trình độ) 

chữ đồng nghĩa (synonyms) 

hoàn tất câu (sentence completion) 

Suy luận bằng Định lượng (Quantiative Reasoning) (Trình độ Trung Cấp) 

các khái niệm/ sự hiểu biết (concepts/understanding)  

   ứng dụng/tư duy bậc cao (applications/higher order thinking) 

so sánh định lượng  (quantitative comparison) 

Suy luận bằng Định lượng (Quantiative Reasoning) (Trình độ Cao Cấp)  

số học / đại số / hình học (arithmetic/algebra/geometry)  

các khái niệm / hiểu biết (concepts/understanding)  

   ứng dụng/tư duy bậc cao (applications/higher order thinking) 

so sánh định lượng  (quantitative comparison) 

Đọc Hiểu Bản Văn (Reading Comprehension) (Cả hai trình độ) 

các đoạn văn về nhân văn (humanities passages)  

các đoạn văn về khoa học   (science passages) 

các đoạn văn về  xã  hội học (social studies passages) 

Kiến thức Toán (Mathematics Achievement) (Trình độ Trung Cấp)   

   kiến thức và các kỹ năng (knowledge and skills)  

tính toán / hiểu thông thạo (computation/comprehension) 

ứng dụng (applications) 

Kiến thức Toán (Mathematics Achievement) (Trình độ Cao Cấp)   

    số học / đại số / hình học  (arithmetic/algebra/geometry)  

kiến thức và các kỹ năng (knowledge and skills)  

hiểu thông thạo (comprehension) 

ứng dụng (applications) 
 

Toàn bộ cuộc thi mất vào khoảng hai giờ và mười phút  (2 hrs 10’). 

Thời gian sẽ thay đổi phần nào phụ thuộc vào các yếu tố như độ dài 

của thời gian cần thiết để đọc hướng dẫn, trả lời các câu hỏi, vân 

vân.  
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Chuẩn  bị  Thi  (Test Preparation) 
 

 
 

Chuẩn bị  Thi  (Test Preparation)   
 

Nha Hồ Sơ Giáo dục (The Educational Records Bureau - ERB) 

hiểu được giá trị và mong muốn cho các phụ huynh và học sinh 

được "thấy" các dạng câu hỏi sẽ được trình bày trong mỗi trình độ 

của bài thi, và giúp làm cho công bằng nhất có thể là cho tất cả các 

gia đình có thể truy cập cùng một thông tin chuẩn bị kỳ thi cho các 

học sinh.  ERB hân hạnh cung cấp sách chuẩn bị cho mỗi trình độ. 

MIỄN PHÍ (FREE) nếu tải xuống từ trang web: www.iseetest.org                                                                          
Quý vị cũng có thể mua bản in của các sách này, giá $20 mỗi 

cuốn.*   

 
Các sách chuẩn bị miễn phí có thể tải xuống là: 

 
What to Expect on the ISEE – Middle Level 

Yêu cầu nào đối với Thi ISEE - Trình độ Trung Cấp  

(Các thí sinh vào các lớp 7 & 8) 

 

What to Expect on the ISEE – Upper Level 

Yêu cầu nào đối với Thi ISEE - Trình độ Cao Cấp  

(Các thí sinh vào các lớp 9 - 12) 

 
Mỗi cuốn sách bao gồm các thông tin cơ bản mức độ-cụ thể về thi 

ISEE và kinh nghiệm, các câu hỏi mẫu, thực tập thi đầy đủ, thông 

tin điểm.  Xin hiểu rằng các cuốn sách này không phải là các sách 

huấn luyện các chiến lược thi cử, và nó không phải là con đường 

tắt để có được điểm số cao hơn.  Mục tiêu của các sách này là để 

giúp các gia đình hiểu được hình thức của các bài sẽ thi, các hướng 

dẫn được đưa ra, các thể loại của bài thi và phiếu trả lời được sử 

dụng.   

 

Trong khi nhiều công ty khác nhận rằng có sách chuẩn bị thi ISEE, 

xin lưu ý rằng các sách này là các sách duy nhất có thẩm quyền và 

được chấp thuận (only books authorized and approved)  bởi ERB.  

 
* Xin lưu ý rằng nếu quý vị chọn để mua sách chuẩn bị (to order the 

preparation book) với chi phí $20 bao gồm vận chuyển tại Hoa Kỳ. 

Cuốn sách này được gửi qua Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng Thư Ưu Tiên 

(Priority Mail).  Xin cho chúng tôi 5-7 ngày làm việc sau khi nhận 

được giấy đặt hàng của quý vị. Nếu quý vị sống bên ngoài Hoa Kỳ, xin 

gọi số 1-800-446-0320  hoặc 919-956-8524 để biết chi phí vận chuyển 

và thời gian giao hàng quốc tế.  Quý vị cũng có thể đặt mua sách bằng 

cách gọi 1-800-446-0320 hoặc 919-956-8524, hoặc trực tuyến tại trang: 

www.iseetest.org.  Nếu quý vị chọn để tải miễn phí các cuốn sách và in 

nó cho mình, cuốn sách đầy đủ dầy 140 trang.  
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Chuẩn bị Thi (Test Preparation) 
 

 
 

Sẵn sàng để Thi ISEE                                                             
(Getting Ready for the ISEE) 

 

• Cách tốt nhất để chuẩn bị thi ISEE là tiếp tục học hành chăm chỉ. 

•   Em nên cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi, nhưng đừng dành quá 

nhiều giờ cho bất kỳ câu hỏi nào.  Tốt hơn là trả lời câu hỏi tiếp.                                            

Em có thể quay trở lại câu hỏi bỏ qua nếu thời gian cho phép. 

• Em sẽ không bị phạt về việc đoán câu trả lời, nhưng tránh đoán 

bừa bãi.  Nếu em có thể loại bỏ dần một hoặc nhiều câu trả lời 

không chính xác, cơ hội trả lời đúng của em sẽ tăng lên. 

•   Đừng lo lắng nếu em không có thể hoàn tất bài thi. 

•   Không có học sinh nào được dự kiến sẽ trả lời tất cả các câu hỏi  

 chính xác. 

• Nói chung, điểm ISEE cho biết những gì em đã dần dần học được 

trong một khoảng thời gian.  Nhồi nhét đến phút cuối cho kỳ thi 

này là điều không hữu ích. 

 

Thi ISEE là một bài thi trắc nghiệm (multiple choice exam) các môn 

Anh ngữ (ELA) và Toán (Math).  Thi Trung Cấp (Middle Level test) 

được sử dụng cho các thí sinh nộp đơn thi vào lớp 7, và thi Cao Cấp 

(Upper Level test) được sử dụng cho các thí sinh nộp đơn thi vào 

lớp 9 và lớp 10.  Kỳ thi ngày 8 tháng 11 không có phần viết luận 

(essay). 

 
 

Môn Thi  (Subtest) Số câu hỏi Thời gian 

Suy luận bằng Văn từ  

 

 

40 câu hỏi 20 phút 

Suy luận bằng Định lượng  

 

37 câu hỏi 35 phút 

Đọc Hiểu bản văn 36 câu hỏi 35 phút 

Kiến thức Toán  47 câu hỏi 40 phút 
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Chuẩn bị Thi (Test Preparation) 
 

 
 

Các thủ tục trong ngày thi  
(Test Day Procedures) 

 

Các học sinh phải đến trung tâm thi (test center) đã được phân định 

với tất cả các giấy tờ cần thiết vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày Thứ Bảy 

8 tháng 11 năm 2014 để ghi tên (check-in).  Các học sinh sẽ được 

hướng dẫn đến một phòng thi để tiến hành việc thi. 

a. Giám thị phòng thi (the test administrator) sẽ cung cấp cho các 

học sinh tất cả các hướng dẫn cần thiết để thi. 

b.    Các sách vở, các tạp chí, các máy tính và đồng hồ máy tính, 

máy tính giờ, đồng hồ báo, vân vân…… (books, magazines, 

calculators and calculator watches, timers, stop watches,etc…)                      

sẽ không được phép (will not be allowed) đưa vào phòng thi.   

c.    Các học sinh có thể mang một chiếc đồng hồ bình thường   

       (may wear a regular watch) để giúp theo dõi thời gian. 

d.  Các phụ huynh không được phép (parents are not allowed vào 

trong các phòng thi và / hoặc cơ sở của trung tâm thi)  

e.    Thực phẩm, đồ ăn nhẹ và thức uống không được phép đưa vào 

trong phòng thi (not allowed in the testing rooms). 

f.     Các giám thị phòng thi (the test administrators) sẽ hủy bỏ bài 

thi, sa thải bất cứ học sinh nào vi phạm quy luật của phòng thi 

theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau:   

•   cho hoặc nhận giúp đỡ làm bài thi. 

•   gây xáo trộn quá mức. 

•   sử dụng các ghi chép, máy tính, hoặc các phụ trợ khác  

    khi chưa được phép.  

•   cố ý làm việc trên phần sai của bài thi. 

•   cố gắng đi thi thay cho người khác.  

•   sử dụng điện thoại di động, máy nhắn tin, hoặc beepers.  

 
Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến hành vi của thí sinh 

trong suốt kỳ thi này, ERB sẽ cho phép các thí sinh cung cấp thêm 

thông tin để giải quyết vấn đề này nếu có thể.  ERB có quyền, cho 

dù cách nào, hủy bỏ điểm thi của thí sinh nếu đó là lý do đặt câu 

hỏi về tính hợp lệ của họ.  

 
LƯU Ý:  ISEE là một bài thi an toàn (The ISEE is a secure test). 
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Danh sách Mã số Trường (School Code List) 
 

 

Danh sách Mã số Trung Tâm Thi (Test Center Code List)   
 

Danh sách dưới đây cung cấp các mã số, tên và địa chỉ  của các 

Trung Tâm Thi ở Boston, nơi mà thi ISEE sẽ được thực hiện vào 

ngày Thứ Bảy, 8 tháng 11 năm 2014.  Sử dụng các mã số này 

(code numbers)  trong các hộp phù hợp ở đơn ghi danh của quý vị. 

  MÃ SỐ          TÊN TRƯỜNG VÀ ĐỊA CHỈ                                                                                                                                        
(CODE)            (NAME AND ADDRESS) 

W257            Boston Latin School, Boston 

W258            John D. O’Bryant School, Roxbury 

W259            Edison K-8 School, Brighton 

W260            East Boston High School, East Boston 

W261            Boston Latin Academy, Dorchester 

W262            Boston Comm Leadership Academy, Hyde Park 

W263            West Roxbury Ed Complex, W. Roxbury 

W264            UP Academy, South Boston 

W265            Mildred Ave K-8 School, Mattapan 

W266            Curley K-8 School, Jamaica Plain 

W267            Burke High School, Dorchester 

W268            Edwards Middle School, Charlestown 
 

Danh sách Mã số Trường (School Code List)               
 

Sử dụng một trong hai danh sách sau đây để hoàn thành phần gọi 

là Trường hiện nay đang học (School Now Attending) vào đơn ghi 

danh của quý vị. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MÃ SỐ CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON 

  1230 Another Course to College 

4661 BTU K-8 Pilot School 

1420 Boston Arts Academy 

1195 Boston Community Leadership Academy 

1470 Boston Green Academy 

1020 Boston Latin Academy 

1010 Boston Latin School 

1040 Brighton High School 

1120 Burke, Jeremiah E., High School 

1050 Charlestown High School 

1103 Comm. Academy of Health & Science 

4272 Curley K-8 School 

1260 Dearborn School 

1064 Dorchester Academy 

1070 East Boston High School 

4178 Edison K-8 School 

2010 Edwards Middle School 

4381 Eliot K-8 School 

1080 English High School 

1162 
 
 
 
 

Excel High School 

1265             Fenway High School 

4160           Gardner Pilot School  

4211           Haley School 
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Danh sách Mã số Trường (School Code List) 
 

 

 

2440              Henderson K-12 

4230              Hennigan School 

4053              Hernandez K-8 School 

4242              Higginson/Lewis K-8 School 

4610              Horace Mann School 

4260              Hurley K-8 School 

2140              Irving Middle School 

4620              Jackson-Mann K-8 School 

1440              Kennedy Health Careers 

4033              Kilmer K-8 School 

4055              King K-8 School 

4290              Lee School 

2360              Lilla G. Frederick School 

4331              Lyndon K-8 School 

1210              Madison Park High School 

1053              Margarita Muñiz Academy 

4323              Mario Umana Academy 

1171              Mary Lyon High School 

4171              Mary Lyon K-8 School 

2190              McCormack Middle School 

4360              McKay K-8 School 

1292              McKinley Middle School 

1293              McKinley Prep. High School 

1294              McKinley South End Academy 

1325              Middle School Academy 

4671              Mildred Avenue K-8 School 

4285              Mission Hill K-8 School 

4400              Murphy K-8 School 

1285              New Mission High School 

1030              O’Bryant, John D., School 

4410              Ohrenberger School 

4680              Orchard Gardens K-8 School 

4592              Perry K-8 School 

1450              Quincy Upper School 

2950              Rogers Middle School 

4192              Roosevelt K-8 School 

4130              S. Greenwood K-8 School 

1200              Snowden International School 

1460              TechBoston Academy 

2040              Timilty Middle School 

4570              Tobin K-8 School 

4580              Trotter School 

2450              UP Academy Boston 

4345              UP Academy Dorchester 

1253              Urban Science Academy 

4283              Warren-Prescott K-8 School 

1256              West Roxbury Academy 

4600              Young Achievers K-8 School 
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Danh sách Mã số Trường (School Code List) 

 
  MÃ SỐ Trường Tư, Trường Đạo, Trường Đặc Quyền 

5600 Academy of the Pacific Rim 

8019 Advent School 

8548 Atrium School 

8023 BC High School 

8660 Beacon Academy 

8130 Beaver Country Day 

8013 Belmont Day School 

5900 Benjamin Banneker Charter School 

8020 Berea School 

8157 Boston Archdiocesan Choir School 

5500 Boston Collegiate Lower School 

5501 Boston Collegiate Middle School 

5520 Boston Prep Charter School 

5400 Boston Renaissance Charter School 

8140 Brimmer and May 

8670 British School 

8146 Buckingham, Browne and Nichols 

8165 Cambridge Friends School 

8027 Cathedral High School 

8028 Catholic Memorial School 

8284 Chestnut Hill School 

5200 Conservatory Lab Charter School 

5470 Davis Leadership Academy 

8185 Dedham Country Day School 

8520 Delphi Academy 

8142 Dexter School 

5530 Dorchester Collegiate Academy 

8034 East Boston Central Catholic School 

5452 Edward Brooke - East Boston 

5451 Edward Brooke - Mattapan 

5450 Edward Brooke - Roslindale 

8698 Epiphany School 

5490 Excel Academy -  East Boston 

5491 Excel Academy - Orient Heights 

8149 Fayerweather St. School, Cambridge 

8037 Holy Name School 

8554 Home Schooled 

8281 Jackson School, Newton 

8042 Kingsley Montessori School 

8556 Learning Project 

8133 Maimonides School 

5431 MATCH High School 

5430 MATCH Middle School 
8880 METCO Program 
8260 Milton Academy, Middle School 
8049 Mission Grammar School (OLPH) 
8273 Monsignor Haddad Middle School 
8622 Mother Caroline Academy 
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8285 Mt. Alvernia Academy 
 



 
 

Danh sách Mã số Trường (School Code List) 
 
 

8286              Mt. Alvernia High School 

8588              Nativity Prep School 

5700              Neighborhood House Charter School 

8561              Neighborhood Schools 

8614              New Beginnings Academy 

8134              New England Hebrew Academy 

8287              Newton Country Day School 

8135              Park School 

8110              Parkside Christian Academy 

8659              Park Street School 

8089              Pope John Paul II, Columbia 

8081              Pope John Paul II, Lower Mills 

8064              Pope John Paul II, Mattapan Square 

8065              Pope John Paul II, Neponset 

5905              Prospect Hill Academy Charter School 

8580              Rashi School 

5302              Roxbury Prep - Dorchester 

5301              Roxbury Prep - Lucy Stone 

5300              Roxbury Prep - Mission Hill 

8060              Sacred Heart, Roslindale 

8160              Shady Hill School 

8261              Shaloh Hebrew School 

8623              Solomon Schechter School 

8071              South Boston Catholic Academy 

8141              Southfield School 

8257              St. Agatha School, Milton 

8070              St. Brendan School 

8299              St. Catherine School, Norwood 

8330              St. Clements School 

8076              St. Columbkille School 

8168              St. John Evangelist, Canton 

8083              St. John School, Boston 

8138              St. Mary School, Brookline 

8258              St. Mary of the Hills, Milton 

8092              St. Patrick School, Roxbury 

8094              St. Peter Academy 

8173              St. Rose School, Chelsea 

8290              St. Sebastian Country Day School 

8096              St. Theresa School 

8262              Thacher Montessori 

8122              Thayer Academy 

8187              Ursuline Academy 

8100              Winsor School 

 
Xin ghi mã số  8888  nếu không có  tên trường của quý vị.                                                

(Please enter  8888  if your school is not listed) 

 
 

STOP    XIN ĐỌC PHẦN "LƯU Ý CHO PHỤ HUYNH" Ở TRANG 5                                  
               (PLEASE READ "NOTE TO PARENTS" ON PAGE 5) 
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ISEE - Ngày 8 tháng 11, 2014 

2014-2015   Yêu cầu Cấp thêm Bảng điểm 
Hãy in (print) tất cả thông tin yêu cầu điểm của em được gửi đến các trường khác ngoài 

Trường Công Lập Boston.  XIN ĐỪNG GỬI TRƯỚC NGÀY 8 THÁNG 11, 2014. 

 
 

Họ (Last Name)                                       Tên (First)                                          Tên Đệm (Middle) 

 
 

Ngày sinh (DOB)     Tháng                  Ngày            Năm                                        Nam                 Nữ     

Địa chỉ thường trực                 Số nhà                     Tên đường   

Thành Phố (City)                                                         Tiểu Bang (State)                            Zip 

Số điện thoại (Phone Number)                            Boston Examination Registration No. 
 

LƯU Ý (NOTE): Chỉ riêng các điểm này sẽ không xác định đủ điều kiện vào các 
Trường Thi Tuyển của Trường Công Lập Boston (BPS’ Examination Schools) và tính 
hợp lệ của điểm này có thể không được xác minh bởi Trường Công Lập Boston. 

Xin vui lòng gửi bản tường trình điểm đến (Please send score reports to): 

     Mã Số (Code)                                   Tên Trường (Name of School)                               Tiểu Bang (State)                                                           

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
ỦY QUYỀN CHUYỂN GIAO BẢN TƯỜNG TRÌNH ĐIỂM  
Bằng bản này tôi ủy quyền chuyển giao điểm thi ISEE cho các trường có tên nêu trên.    
 
 

 
Chữ ký của Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ (Signature of Parent or Guardian) 
 
Lệ phí để gửi bản tường trình điểm thi ISEE đến bất kỳ trường nào khác ngoài các 

trường của Thành Phố Boston là:  $100.  Xin gửi mẫu đơn đã điền và lệ phí đến:  

ISEE Operations Office, 423 Morris Street, Durham, NC 27701.   Chi phiếu hoặc 
money order xin đề ERB. Xin đừng gửi tiền mặt (Do not send cash). 
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