
kèm, các câu lạc bộ, bồi dưỡng, 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 chánh và các môn tự chọn.  
Chương trình thể thao của Boston 
là một chương trình rất tốt trong 
nhiều trường của chúng tôi, nó 
nâng cao kinh nghiệm thể thao qua 
việc nhờ có các thiết bị tối cao, các 
huấn luyện viên đã được đào tạo, 
và việc hỗ trợ trong luyện tập. 

 Chúng tôi làm việc tận tụy để 
đáp ứng các nhu cầu cho những 
học sinh đang còn học tiếng Anh.  
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 các mục 
tiêu và các ưu tiên phát triển bởi 
Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố 
Boston.  Một ưu tiên hàng đầu là 
tất cả các trường học sẽ cung cấp 
chương trình giảng dạy, sự hướng 
dẫn và bồi dưỡng nghiêm ngặt, 
hiệu quả và hấp dẫn cho tất cả 
học sinh.

Trong khi các em tìm hiểu các lựa 
chọn trường trung học đệ nhị cấp 
(cấp 3) của các em, hãy nhớ đến thăm 
các trường, các lớp và nói chuyện với 
các hiệu trưởng, các giáo viên, các 
học sinh và phụ huynh của trường.  
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.   

Trường Công Lập Boston 2016

Hướng Dẫn 
cho các Phụ 
Huynh và 
Học Sinh
Chọn trường trung học đệ nhị 
cấp (cấp 3) ở Boston

Ghi danh vào các trường 
trung học đệ nhị cấp (cấp 3) 
như thế nào, ở đâu, và khi nào

Các Chương trình và 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, trong sự nghiệp và cuộc 
sống.

Thế là các em sẽ lên trung 
học đệ nhị cấp (cấp 3) vào 
năm tới!   
Những năm sắp tới sẽ là các năm 
phấn khởi và quan trọng nhất trong 
đời của các em.  Các lựa chọn mà 
các em thực hiện bây giờ sẽ giúp các 
em quyết định trường đại học nào 
mà các em sẽ theo học và con đường 
nghề nghiệp nào mà các em sẽ theo 
đuổi.  Chọn trường thích hợp cho 
các mục tiêu và sở thích của các em 
là một quyết định lớn và đúng.
Các em thật may mắn khi cư ngụ ở 
Thành Phố Boston, nơi mà có trên 
30 trường trung học đệ nhị cấp (cấp 
3) cung ứng các loại khác nhau về 
kinh nghiệm học tập, xã hội và văn 
hóa.  Khó tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.  
Các trường trung học đệ nhị cấp 
(cấp 3) của chúng tôi bao rộng “toàn 
thành phố” có nghĩa là các học sinh 
có thể ghi danh vào bất kỳ trường 
nào, bất kể cư ngụ ở đâu trong thành 
phố.

Học sinh ghi danh vào 
Trường Công Lập Boston bậc 
trung học đệ nhị cấp (cấp 3) 
có nhiều sự lựa chọn.                   
Các em có thể chọn bất kỳ các 
trường bao gồm trường nhỏ; trường 
có số học sinh ít hơn 500; trường lớn 
có trung tâm sinh hoạt cộng đồng 
nằm trong trường; 3 trường tuyển là 
trường chọn học sinh dựa trên điểm 
hạng và kết quả của kỳ thi tuyển, 
và 2 trường học cung cấp bằng tốt 
nghiệp Tú Tài Quốc Tế, một chương 
trình học tập đầy thử thách và được 
công nhận trên toàn thế giới.
Trường Trung Học Huấn Nghệ Kỹ 
Thuật Madison Park cung ứng việc 
tìm hiểu nghề nghiệp và nhiều lãnh 
vực từ từ kỹ thuật xe hơi,  ngành 
mộc cho đến nghệ thuật ẩm thực và 
phụ tá y tế.
Tại Trường Trung Học Muñiz, tất cả 
các học sinh đều học hai ngôn ngữ 
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 
Ngoài ra, chúng tôi có các chương 
trình đặc biệt dành cho học sinh bao 
gồm học sinh lớn tuổi, các học sinh 
kém, các học sinh khuyết tật, các 
học sinh học Anh Ngữ (ELL) dành 
cho những người mới đến Hoa Kỳ, 
các học sinh muốn trở lại trường 

để lấy bằng tốt nghiệp trung học cấp 
3, các học sinh muốn đi học vào ban 
đêm, các học sinh có gia đình, và các 
học sinh muốn lấy các môn học ở trình 
độ đại học qua chương trình tiên tiến 
(Advanced Placement) và chương trình 
song song trong khi vẫn còn ở trường 
trung học đệ nhị cấp (cấp 3).

Thông tin thêm về các trường 
trung học đệ nhị cấp (cấp 3) 
của chúng tôi                                                                                    
 Nhận thức về đại học và nghề 

nghiệp là một ưu tiên hàng đầu 
trong tất cả các trường trung học 
đệ nhị cấp (cấp 3) của chúng tôi.  
Các cơ quan cộng đồng cùng với 
các trường đại 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 bồi dưỡng khác.  Các học 
sinh tìm hiểu, lựa chọn trường bằng 
cách như đi thăm trường, các bệnh 
viện, các ngân hàng, hoặc các đài 
truyền hình, và nhiều cơ sở kinh 
doanh có đối tác với các trường đại 
học mà các em muốn học.  Hầu hết 
học sinh tham gia vào việc thực 
tập, phục vụ cộng đồng, và các cơ 
hội để hiểu thêm về nghề nghiệp 
như nghành 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 và mối liên 
kết giữa trường học và “thực tế” là 
chìa khóa cho việc sẵn sàng, hoàn 
thành, và thành công trong cuộc 
đời.   

 Kỹ thuật là một phần trong việc học 
hằng ngày.  Các giáo chức ở Boston 
được trang bị các máy vi tính cầm 
tay để giảng dạy trong lớp 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 nhằm 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 (cấp 3) của chúng tôi đều có các 
chương trình sau giờ học, trong đó 
có thể bao gồm các chương trình dạy 

Dr. Tommy Chang
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục
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thể đã bị thay đổi khi in ấn.  Để 
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Tập Khám Phá Trường Công Lập 
Boston được ấn hành bằng các ngôn 
ngữ như 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.
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Việc chọn trường của quý vị 
là gì?
Tất cả các Trường Công Lập Boston 
Trung Học Đệ Nhị Cấp (Cấp 3) chung 
cho toàn thành phố. Một số trường 
đòi hỏi phải nộp đơn xin nhập học 
riêng.  Xin xem trang số 14-18 để biết 
thêm chi tiết. 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 kỳ thi tuyển sinh và điểm 
dựa trên các môn Anh ngữ và Toán.  
Xin xem trang số 2.  Muốn có danh 
sách theo nhu cầu của tất cả các trường 
em có thể nộp đơn, xin xem trang: 
www.DiscoverBPS.org.

Làm sao để quý vị sẽ quyết 
định trường trung học đệ nhị 
cấp (Cấp 3) nào tốt nhất cho 
con em mình? 
Bắt đầu tìm hiểu các trường công lập 
Boston trung học đệ nhị cấp tại đây là 
nơi cần làm.  Trong các trang tiếp theo, 
chúng tôi sẽ trả lời nhiều câu hỏi của 
qúy vị và giới thiệu đến qúy vị từng 
trường trung học của chúng tôi.  

Nhớ vào trang mạng 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 tại trang mạng: www.
bostonpublicschools.org/register/

Các Trung Tâm Tiếp Đón của chúng tôi 
(Welcome Centers) có thể giúp qúy vị.  
Nhân viên có thể giải thích và cung cấp 
thông tin về mỗi trường, sụ chọn của 
qúy vị như thế nào, và làm sao để ghi 
danh.  Họ cũng có các thông tin về: 

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

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

 Các chương trình chuẩn bị học sinh 
vào đại học và huấn nghệ 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 Tiếp 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 có con em 
đang học tại trường quý vị muốn đăng 
ký.  Tất cả các trường được mở cửa 
cho các quan khách đến thăm trong 
suốt giờ hành chánh.  Nếu quý vị muốn 
đến thăm lớp học và nói chuyện với 
hiệu trưởng và giáo 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 (School 
Preview days).

Chọn Trường Trung Học Đệ 
Nhị Cấp: Những điều cần Hỏi
Hãy hỏi hiệu trưởng và các thầy cô 
giáo về:

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

 Thành quả của học sinh, đánh giá 
sự học 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

 Giáo Án: 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 hay điện thư thường 
xuyên không?  Trường liên lạc với 
các phụ huynh còn hạn chế Anh 
ngữ 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

Ai cần nộp đơn xin vào các 
trường trung học đệ nhị cấp 
(cấp 3)? 
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 phải 
nộp đơn.

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 

Từ tháng 11 2015 đến tháng 1 năm 2016
Đây là thời gian tốt để qúy gia đình tìm hiểu về các trường trước khi mùa đăng 
ký bắt đầu

Tìm Hiểu Các Trường
Thứ 5 Ngày 3 Tháng 12 Năm 2015 từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối

Bolling Building, 2300 Washington St., Roxbury

Đến để gặp gở hiệu trưởng trường, giáo viên, học sinh và gia đình học sinh 
đồng thời xem những sinh hoạt của các em. Tất cả các trường đếu quy tụ về 
một chổ

Ngày Để Thăm Viếng
Mỗi trường có ít nhất là 3 ngày để phụ huynh học sinh đến thăm, tìm hiểu 
và gặp gở hiệu trưởng trường.  Xin vào trang mạng bostonpublicschools.org/
schoolpreview để biết ngày giờ hoặc liên lạc Trung Tâm Chào Đón Gia Đính. 
Nếu qúy vị không thể đến thăm viếng trường trong ngày hoạch định, xin liên 
lạc với trường để lấy hẹn.

Mùa Ghi Danh Học
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nhất cấp (cấp 2) 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 năm ngoái đã ghi danh 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.

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 sẽ bị cho thôi học. 

Trường hợp đặc biệt.  Ngoại trừ 
trường hợp khẩn cấp hay có bệnh dịch, 
học sinh có thể đi học nếu phụ huynh 
hoặc người giám hộ nộp giấy xác nhận 
của bác sĩ chứng nhận rằng học sinh đó 
không thể chích ngừa vì lý do bệnh lý 
hay vì tôn giáo của em.

Các học sinh với nhu cầu chăm 
sóc sức khoẻ đặc biệt.  Lúc ghi 
danh, quý vị điền phiếu sức khoẻ để cho 
biết học sinh 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 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. Xin 
xem trang 7.

Quy định nơi cư ngụ của Học Sinh 
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.  Học sinh từ 18 tuổi 
trở lên có thể có một nơi cư ngụ riêng với phụ huynh vì mục đích đi học.

Nơi cư trú tạm thời trong thành phố Boston với mục đích duy nhất là được vào 
học trong 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).  Mọi 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 có in 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, Giấy thuê nhà theo diện section 8, hoặc chủ 
nhà điền đơn tuyên thệ của trường Công Lập Boston xác nhận nơi cư trú 

 Giấy tờ mua nhà hoặc Giấy trả tiền nhà hàng tháng trong vòng 60 ngày, 
hoặc giấy thuế bất động sản 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 từ một cơ quan chính phủ* 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 Tuyển cũng đòi hỏi phải nộp 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 phải xuất trình thêm các giấy tờ từ tòa án hoặc từ cơ 

quan hợp pháp. 
 Các giấy tờ này cũng sẽ được đòi hỏi khi qúy vị muốn thay đổi địa chỉ.

Bất kỳ trường nào có quy chế tuyển sinh đặc biệt riêng có thể chấp nhận các 
đơn xin học từ các học sinh không cư ngụ ở Boston, nhưng chỉ có các học 
sinh đã xuất trình hai giấy tờ hợp lệ chứng minh cư ngụ ở Boston từ danh 
sách trên trang này mới có thể được tham dự hoặc đi học trong Trường 
Công Lập Boston.
Bất cứ học sinh nào vi phạm quy chế cư dân; Trường Công Lập Boston sẽ 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 
lấy 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 sẽ liệt kê tất cả các trường 
mà quý vị có thể chọn.

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

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

 QUAN TRỌNG: Một số trường đòi 
hỏi phải có thủ tục nhập học riêng.  
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 lần đầu ghi danh hoặc xin chuyển 
trường cho niên học 2016-2017. 

VÒNG GHI DANH ĐẦU: 
Từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 1 năm 
2016
Cho các lớp 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 họ của 
phụ huynh.
A-I: từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 1 
J-Q:  ừ ngày 11 đến ngày 15 tháng 1 
R-Z: từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 1 
Tất cả: từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1 

VÒNG GHI DANH LẦN HAI: 
Từ ngày 3 tháng 2 đến 18 tháng  
3 năm 2016 
Tất cả các lớp có thể ghi danh

VÒNG GHI DANH LẦN BA:
Từ ngày 21 tháng 3 đến 6 tháng 5 
năm 2016 
Tất cả các lớp có thể ghi danh

VÒNG GHI DANH LẦN BỐN: 
Từ ngày 9 tháng 5 đến 10 tháng  
6 năm 2016 
Tất cả các lớp có thể ghi danh
Quý vị sẽ nhận giấy thông báo phân 
định trường cho con của quý vị qua bưu 
điện.  Giấy phân định trường 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 lần đầu tiên cũng sẽ 
nhận được Giấy Phúc Đáp (RSVP). 
Nếu quý vị  biết các em sẽ không nhập 
học Trường Công Lập Boston vào tháng 
9.  Xin vui lòng ký tên và gửi lại Giấy 
Phúc Đáp để chúng tôi biết và có thể 
phân định chỗ đó cho học sinh khác 
đang ở trong danh sách chờ đợi.  Quý vị 
cũng có thể dùng Giấy Phúc Đáp để cho 
chúng tôi biết nếu quý vị vẫn muốn giữ 
chỗ cho con của quý vị trong danh sách 
chờ đợi vào các trường khác.

Trường Công Lập 
Boston phân định 
học sinh ra sao?                                                                                                                                            
Các học sinh được phân định bởi máy 
điện toán theo công thức định sẵn.  Máy 
điện toán cố gắng phân định các học 
sinh theo sự lựa chọn cao nhất tùy vào 
ưu tiên cao nhất của học sinh.

Các quyền ưu tiên là gì?                                                                                                       
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. Có Anh chị em ruột + Gần nhà 
2. Có Anh chị em ruột 
3. Gần nhà (ưu tiên 50% số chỗ cho từ 

lớp 9 đến lớp 12)
4. Mã số bắt thăm

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

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

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

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

 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  

 Thẻ có hình của Phụ Huynh hoặc 
Người Giám Hộ

 Phiếu điểm, học bạ từ trường cũ của 
học sinh (từ lớp 1 đến lớp 12, nếu 
có)

 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 Ngụ ở 
trang này.

Chích ngừa 
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 3).

Lớp 7–12

Hepatitis B 3 mũi chích

DtaP/DTP/
DT/Td

4 DTaP/DTP  hoặc  ≥3 Td; 
và 1 Tdap 

Polio ≥3

MMR 
(measles, 
mumps, 
rubella)

2 MMR 

Varicella 
(chickenpox)

2 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 
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston
Trong mỗi vòng ghi danh, học sinh 
có ưu tiên cao hơn sẽ được phân định 
trước.

Ưu tiên có anh chị em ruột 
Chúng tôi cố gắng phân định học sinh 
trong cùng gia đình vào cùng 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 Tiếp Đón 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 tên anh chị em ruột ngay 
trong lần ghi danh đầu tiên.

Ưu tiên gần nhà đối với việc 
Phân định các Trường Trung 
Học Đệ Nhị Cấp (Cấp 3) 

LƯU Ý!  Không có ưu tiên cho gần 
nhà cho các học sinh từ lớp mẫu giáo 
- đến lớp 8.

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 chỗ của mỗi trường.  Các học sinh 
nộp đơn vào trường trung học đệ nhị 
cấp đượcưu 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 gần nhà trong mỗi 
vòng ghi danh.

Học sinh có thể hội đủ điều kiện được 
vận chuyển tùy trường trong vùng đi bộ 
mà qúy vị chọn.  Bởi vì cách tính từ nhà 
đến trường dùng để xác định đủ điều 
kiện để được vận chuyển, khác với cách 
tính khoảng cách để xác định ưu tiên 
trong vùng đi bộ.  Ký hiệu ‘WT” trên 
đơn xin là cho biết trường mà học sinh 
sẽ học nằm gần nhà và đồng thời cũng 
được cung cấp vận chuyển.

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

Chương Trình Nối Tiếp Trung 
Học Đệ Nhị Cấp (Cấp 3)
Các trường sau đây bảo đảm thâu nhận 
các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12:                                                                

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

 Trường Quincy Lower (K-5) và 
Quincy Upper (6-12)

 Trường Henderson Lower (K-3) và 
Henderson Upper (4-12)

Số bắt thăm
Máy điện toán tự tạo cho mỗi hồ sơ một 
số hồ sơ riêng biệt. Số hồ sơ 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 (ACC).  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.

¡	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 cộng thêm ưu tiên vùng 
đi bộ)

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

Số bắt thăm sẽ là yếu tố công bằng để 
xếp trường cho học sinh có cùng các ưu 
tiên giống nhau.

Quý vị có thể hỏi để biết số thứ tự chờ 
đợi của con em qúy vị bằng cách gọi 
điện thoại cho bất kỳ Trung Tâm Tiếp 
Đón vào cuối vòng ghi danh.  Trong 
tháng 8 và tháng 9, quý vị cũng có thể 
gọi Đường dây nóng Học đường 617-
635-9046.

Trường Công Lập Boston hiện đang 
xem xét quy chế danh sách chờ đợi.  
Các quy chế và tiến trình được mô tả 
ở đây là của tháng 10 năm 2015.  Vui 
lòng xem trong trang mạng của BPS 
hoặc hỏi về bất kỳ thay đổi khi quý vị 
đến một Trung Tâm Tiếp. Thông tin về 
bất kỳ tiến trình hoặc quy chế mới cũng 
sẽ được đưa cho quý vị khi quý vị đến 
ghi danh.

Phân Định Bắt Buộc 
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 
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 4 đến ngày 29 tháng 1, 2016 (cho 
các lớp mẫu giáo, lớp 6 và lớp 9); trong 
thời gian ghi danh thứ hai, từ ngày 3 
tháng 2 đến ngày 18 tháng 3 năm 2016 
(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 Tiếp Đón nào 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 (cấp 
3) chỉ có thể đổi trường một lần trong 
các lớp 9-12.

Chuyển trường vì lý do kỷ luật.  
Học sinh các lớp 6-12 phải chuyển 
trường vì lý do kỷ luật sẽ được phân 
định vào một chương trình thay thế.

Đuổi học 
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 được cơ hội vào trường chọn đầu tiên…
¡ Ghi danh trong vòng đầu tiên – Từ ngày 5 đến 30 tháng 1, 2015 cho lớp 

9 (January 5-30, 2015 for grade 9), và từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 20 tháng 
3, 2015 (February 2-March 20, 2015) 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 và 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 Tiếp Đón (Welcome Center staff).

Quý vị có thể tới Trung Tâm Tiếp Đón 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.

Danh sách chờ đợi 
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 Tiếp 
Đón (Welcome Center) để chọn 
trường 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 đợi 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).  
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Nếu quý vị dời chỗ ở 
 Mang các chứng từ địa chỉ mới (xem 

trang 3) đến trường của con quý vị 
hoặc bất kỳ Trung Tâm Tiếp Đón 
nào ngay lập tức.  Nếu không có 
chứng từ địa chỉ mới, hãy gọi cho 
Trung Tâm Tiếp Đón để được hướng 
dẫn. 

 Đồng thời, xin nhớ thông báo địa chỉ 
mới và số điện thoại mới cho hiệu 
trưởng trường.

Học sinh Vô Gia Cư 
Nếu quý vị dời tới một nhà tạm trú hoặc 
nơi cư ngụ tạm thời ở bất kỳ nơi nào, 
hãy tới một Trung Tâm Tiếp Đón 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 
Các học sinh từ lớp 6-8 có đủ điều kiện 
để được đưa đón miễn phí nếu học sinh 
cư ngụ cách xa trường 1½ dặm hoặc xa 
hơn.  Các học sinh từ lớp 9-12 có đủ 
điều kiện nếu học sinh cư ngụ cách xa 
trường 2 dặm hoặc xa hơn. Các học sinh 
từ lớp 7-12 sẽ đến trường bằng xe công 
cộng MBTA, hoặc kết hợp của “T” và 
xe buýt màu vàng. Các học sinh sẽ nhận 
được thẻ MBTA miễn phí tại trường 
được phân định.  Thẻ MBTA có giá trị 
trong tất cả các giờ MBTA phục vụ.

Các học sinh không đủ điều kiện được 
giao thông vận chuyển có thể nhận thẻ 
MBTA giảm giá ở trường theo giá trị 
số tiền mà các em có thể sử dụng trong 
suốt thời gian MBTA phục vụ.

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 quý vị 
nếu quý vị có đủ điều kiện để nhận vận 
chuyển.  

 Quý vị có thể hoàn tất đơn “xin đổi 
địa chỉ”, tại bất cứ Trung Tâm Tiếp 
Đón.  Xin xem trang 20.

 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.

Chuyên chở các học sinh 
khuyết tật (Transportation for 
Students with Disabilities)
Các học sinh khuyết tật 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 cung cấp 
dịch vụ chuyên chở.  Xin liên lạc với y 
tá của trường để yêu cầu dịch vụ này.  
Văn phòng Dịch vụ Sức khỏe của chúng 
tôi sẽ quyết định 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 Sức khỏe 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.  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 4-29 tháng 1, 2016 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 (Cấp 3) 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 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 lấy bằng tốt 
nghiệp, các học sinh muốn đi học buổi 
tối, các học sinh có con, và học sinh 
muốn lấy các tín chỉ cấp đại học qua 
chương trình Lớp AP và song trường 
đang khi còn ở bậc trung học đệ nhị cấp 
(cấp 3).

Mỗi trường Trung Học Đệ Nhị Cấp 
(Cấp 3) cống hiến các môn học theo 
quy định để được tốt nghiệp, bao 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 kỳ thi MCAS lớp 
10 (Massachusetts Comprehensive 
Assessment System) trong 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 thử thách này và chuẩn 
bị cho thành công trong nghề nghiệp 
và học vấn sau bậc trung học với sự trợ 
giúp của nhiều cơ quan hợp tác từ các 
trường đại học, thương mại và cộng 
đồng. 

Huấn Luyện Ngành 
Nghề và Kỹ Thuật 
617-635-6729 

Trong việc giáo dục Ngành Nghề và 
Kỹ Thuật (CTE), các học sinh có 
thể học được kỹ năng, phát triển khả 
năng học vấn để tiếp tục học sau khi 
tốt nghiệp trung học, và có một nghề 
cùng lúc khi bằng tốt nghiệp trung học.  
Giảng viên của tất cả chương trình 33 
Chapter 74 CTE của chúng tôi được tiểu 
bang chấp thuận. Chương trình CTE có 
tại Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Huấn 
Nghệ Kỹ Thuật Madison Park, Trường 
Trung Học English, và Trường Boston 
Arts Academy. 

Các chương trình CTE cống hiến 
chương trình học vấn phối hợp kỹ thuật 
trong nhiều ngành, từ nghành nghề thiết 
kế trang mạng đến chương trình ẩm 
thực đến chương trình TV.  Các học sinh 
lớp 12 khi ra trường muốn kiếm việc 
làm toàn thời gian hay bán thời gian 
cùng lúc khi học.  Học sinh trong các 
chương trình này có thể được tính điểm, 
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 Trung Học Madison Park 
và Trường English, 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) trông coi các 
chương trình ngành nghề trong 8 trường 
trung học đệ nhị cấp (cấp 3) 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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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

Các chương trình ngoài 
Sở Học Chánh 
Trường Công Lập Boston là một thành 
viên của “Shore Occupational Learning 
and Vocational Educational Division 
(SOLVED)” (Bộ phận Giáo dục 
Huấn Nghệ và Học tập Nghề nghiệp.  
SOLVED cung cấp quyền truy cập vào 
việc thăm dò và các kinh nghiệm CTE 
không được cung cấp trong khu sở học 
chánh nhà.  Các học sinh lớp 9 tham dự 
tại trường trung học huấn nghệ kỹ thuật 
Madison Park có thể là mẫu của chương 
trình cho các trường khác noi theo.  Nếu 
học sinh hội đủ điều kiện và muốn ghi 
danh vào một chương trình kỹ thuật 
và nghề nghiệp tại một trường khác có 
trong cùng hệ thống sau năm học lớp 9, 
các học sinh có thể được nhận dựa trên 
quy chế thâu nhận của các trường thành 
viên.

Các học sinh muốn có được lựa chọn 
này phải liên hệ với văn phòng huấn 
nghệ để được giúp đỡ với tiến trình này:   
 617-635-6729

Các học sinh muốn ghi danh vào 
Chương trình Chapter 74 không được 
cung cấp ở Boston hay qua “Shore 
Collaborative” phải ghi danh vào các 
trường huấn nghệ trong khu vực như là 
1 học sinh xin chuyển ra khỏi Sở Học 
Chánh.  Tất cả các đơn xin phải nộp cho 
Trường Công Lập Boston để được cứu 
xét trước ngày 1 tháng 4 của năm mà 
học sinh dự định ghi danh.    

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

Trờng Công Lập Boston có chương 
trình chất lượng cao cho học sinh học 
Anh ngữ.  BPS có nhiều chọn lựa về 
chương trình và dịch vụ nhằm giúp học 
sinh học Anh ngữ đồng thời học văn 
hóa, viết, khoa học, lịch sữ/xã hội, vẽ, 
thể dục và những môn học khác.

Ai là những học sinh được gọi là 
học sinh học Anh ngữ?
Học Sinh học Anh ngữ (ELLs) là học 
sinh mà tiếng Anh không phải là ngôn 
ngữ chánh và chưa thông thạo trình độ 
Anh ngữ trong học vấn. Gần 16,000 học 
sinh của trường Công Lập Boston (29% 
tất cả học sinh BPS) là học sinh học 
Anh ngữ.

Làm sau những học sinh ELL này 
được đưa vào chương trình?
Khi phụ huynh học sinh đăng ký cho 
con em mình khi vào trường BPS lần 
đầu tiên phải điền mẫu đơn lúc đăng 
ký. Nếu bản thăm dò đưa ra rằng học 
sinh có thể cần chương trình ELL, thì 
sở học chánh sẽ cần kiểm tra chất lượng 
học sinh.  Phụ huynh và gia đình của 
các học sinh cần chương trình ELL có 
quyền được biết quyền lợi và hiệu qủa 
của việc tham gia vào chương trình và 
ngôn ngữ giải thích với phụ huynh phải 
qua ngôn ngữ mà phụ huynh có thể 
thông hiểu.  Phụ huynh sẽ chọn chương 
trình phù hợp với nhu cầu của học sinh.  
Không cần biết học sinh sẽ học trường 
nào, học sinh đều có quyền nhận sự trợ 
giúp của chương trình

Phụ huynh có quyền từ chối chương 
trình ELL và học sinh có thể đòi hỏi 
chương trình Anh ngữ mà thôi.

Những chọn lựa chương trình nào 
mà học sinh ELL có thể tham dự ở 
trường?
Dưới luật của tiểu bang “tất cả học 
sinh trong trường công lập ở tiểu bang 
Massachusetts phải được xếp vào 
chương trình học Anh ngữ” theo tùy lớp 
của học sinh.  Học sinh đồng thời cũng 
được nhận sự trợ giúp Anh ngữ bao 
gồm học ESL để học sinh có thể biết 
đọc, nói nghe và viết.

Trường Công Lập Boston có những 
chương trình để hổ trợ cho học sinh học 
Anh ngữ:

 Hội nhập Anh ngữ (SEI).  Trong 
lớp SEI, các giáo chức đã được đào 
tạo đặc biệt để dạy ELL trên tất cả 
các môn Anh ngữ, toán, khoa học, 
lịch sữ/xã hội.  Giáo viên có thể nói 
ngôn ngữ đầu tiên của học sinh để 
giải thích nếu cần

 Hội nhập hai chiều (Two-way 
immersion hay còn gọi song ngữ).  
Trong lớp này, học sinh bản sứ và 
học sinh các sắc dân khác có thể học 
chung với nhau.  Mục đích chương 
trình song ngữ giúp học sinh thông 
thạo cả hai ngôn ngữ.  Trường Trung 
Học Đệ Nhị Cấp (Cấp 3) Margarita 
Muñiz – có chương trình song ngữ 
hai chiều (tiếng Anh/tiếng Tây Ban 
Nha).

Đối với các học sinh được phân định 
vào các chương trình sau đây, các học 
sinh đó cần chữ ký xin miễn (a signed 
waiver) của phụ huynh / người giám hộ 
xác nhận rằng phụ huynh đã yêu cầu 
chương trình một cách cụ thể.  
 Song ngữ chuyển tiếp (TBE) Phụ 

huynh các học sinh ELL có thể đòi 
hỏi chương trình TBE nếu họ nghĩ 
rằng tham gia chương trình này giúp 
học sinh học Anh ngữ nhanh hơn 
trong chương trình SEI.  Trong lớp 
TBE giáo viên giảng dạy theo ngôn 
ngữ đầu tiên của học sinh.  Khi học 
sinh đã rành và thông thạo Anh ngữ, 
giáo viên sẽ giảm dần trao đổi với 
học sinh bằng ngôn ngữ đầu tiên của 
học sinh cho đến khi tất cả trao đồi 
bằng tiếng Anh và học sinh sẳn sàng 
trong chương trình bình thường.

  Chương trình dành cho những học 
sinh bị gián đoạn học vấn (HILT 
for SIFE) BPS đề nghị chương trình 
cho những học sinh từ 9 tuổi trở 
lên mới đến nước Mỹ nhưng không 
có đi học hoặc bị gián đoạn học tại 
nước họ

Phụ huynh có quyền đòi hỏi chương 
trình TBE hoặc HILT cho học sinh 
như thế nào?
Học sinh từ 10 tuổi trở lên:
 Phụ huynh có thể nộp đơn xin miễn 

trừ.  BPS sẽ đồng ý với phụ huynh 
nếu hiệu trưởng và giáo viên đồng 
ý và tin tưởng rằng chuyển đổi 
chương trình có lợi cho học sinh và 
giúp học sinh học tốt và hiệu quả 
hơn trong việc học

 Đơn miễn trừ chỉ ảnh hưởng trong 
năm đang học mà thôi.  Phụ huynh 
nên trở lại mỗi năm và điền đơn xin 
miển trừ chương trình

	Phụ huynh có quyền khiếu nại nếu 
đơn xin miễn trừ bị từ chối

Các chương trình cho 
Người mới đến Hoa Kỳ. 
Chúng tôi có một số chương trình, bao 
gồm Newcomers Academy tại Trường 
Trung Học Boston International, chào 
đón các Người học Anh ngữ (ELL), từ 
15 đến 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 
học sinh 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 học trong 
chương trình từ vài tháng tới 2 năm.  
Các chương trình này 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 (NACC).

Trung Tâm Khảo Sát & 
Hướng Dẫn Học Sinh 
Mới 
 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 khả năng anh ngữ. 

Khi đến ghi danh tại Trung Tâm Tiếp 
Đón 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 (BPS Newcomers Assessment 
and Counseling Center - NACC).  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 Bolling Municipal 
Building, 2300 Washington St., 
Roxbury (Dudley Square).  Trung tâm 
mở cửa trong các ngày học từ 8 giờ 
sáng tới 5 giờ chiều.                                    

Giáo dục đặc biệt và 
Các dịch vụ Học sinh
 617-635-8599

Phòng Giáo dục Đặc biệt và Các dịch 
vụ Học sinh cung ứng hướng dẫn và trợ 
giúp cho các trường để hỗ trợ sự thành 
công của các học sinh khuyết tật.

Nếu quý vị nghi ngờ rằng con của quý 
vị đang học trong Trường Công Lập 
Boston có thể bị khuyết tật, xin liên lạc 
với hiệu trưởng trường của con quý vị.  
Nếu con của quý vị không học trong 
Trường Công Lập Boston, xin liên lạc 
với Văn Phòng Giáo Dục Đặc Biệt và 
Dịch Vụ Học Sinh, điện thoại số  
617-635-8599.

Các Trường Thi Tuyển 
 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

 Boston Latin School vùng Fenway

 John D. O’Bryant School of 
Mathematics & Science ở Roxbury.

Tất cả 3 trường thâu 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 điểm trung bình 
của học sinh (GPA) và kết quả kỳ thi 
tuyển (ISEE).  Điểm trung bình (GPA) 
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 cho các học sinh 
ghi danh vào năm học 2017-2018 sẽ 
có vào đầu tháng 9 năm 2016 tại tất cả 
các trường trung học đệ nhất cấp (cấp 
2) và trung học đệ nhị cấp (cấp 3), tại 
các Trung Tâm Tiếp Đón (Welcome 
Center), các chi nhánh thư viện và Boys 
& Girls Clubs.  Kỳ thi tuyển được tổ 
chức vào đầu tháng 11.

Các học sinh hiện không học trong 
Trường Công Lập Boston phải đến 
Trung Tâm Tiếp 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.

► Muốn biết thêm thông tin xin xem 
trang: 

 bostonpublicschools.org/exam

Các Chương Trình Giáo 
Dục Khác 
 617-635-8035

Trường Công Lập Boston cống hiến 
nhiều trường và chương trình cho các 
học sinh trung học đệ nhất cấp (cấp 2) 
và trung học đệ nhị cấp (cấp 3) gặp khó 
khăn trong các lớp thông thường.  Các 
chương trình này giúp các lớp ít học 
sinh và có dịch vụ trợ giúp và nhiều 
phương pháp khác nhau.  Chúng tôi 
không thể bảo đảm tất cả các học sinh 
xin vào học chương trình thay thế đều 
nhận được dịch vụ này.
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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 2015-2016.  

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:

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

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

  Nhà trường phải thông báo cho 
quý vị khi một giáo sư không đủ 
tiêu chuẩn dạy cho con của quý 
vị trong một thời gian hơn 4 tuần 
liên tiếp.

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

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 2015 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 (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.
Trình độ đánh giá: 

 Xuất sắc (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 (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 (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. Khoảng cách trình 
độ là khoảng cách giữa trình độ hiện tại 
của nhóm và thành thạo 100 phần trăm.  
Mục tiêu 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 phân nhóm lên đến 
11 học sinh.  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 trường đáp ứng được 
mục tiêu của nó trong việc giảm khoảng 
cách trình độ cho tất cả học sinh (All) 
và cho các học sinh có nhu cầu cao. 

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 (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 được gọi là các Trường Tuyên 
Dương

Tìm hiểu Thi MCAS và các Kết Quả
 Mức độ 2 (Level 2): Không đáp 

ứng được mục tiêu thu (đối với 
tất cả học sinh và các học sinh 
có nhu cầu cao); hoặc tỷ lệ tham 
dự thi MCAS thấp.  

 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” là các trường 
rất nhỏ, các trường mới, hoặc là các 
trường đã được tổ chức.  
Được đánh giá “Không đáp ứng 
mục tiêu” có nghĩa là “trường dở” 
hay không? 

Không: 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! 

Sự Tham Gia Của Phụ 
Huynh  
  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 Trang Thông tin Phụ huynh 
Của Trường Công Lập Boston 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 của lớp.  

 Hỏi học sinh có được cho bài làm 
ở nhà không.  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 và trông coi việc sử dụng kỹ 
thuật của học sinh. 

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

 Trẻ em cần nghỉ ngơi! Bảo đảm 
cho các em có giấc ngủ tốt. 

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 (School Parent Council) 
hoặc Hội Đồng Trường (School Site 
Council).

Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt 
(BostonSpedPac) hỗ 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 University! Muốn 
tìm hiểu thêm, xin gọi: 617-635-1683 
hoặc xem trang: www.bpsfamilies.org/
parentuniversity 

Khám sức khỏe 
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.

Đồng phục 
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 

Ăn ở Trường
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 Đi học đều 
Đi học đều 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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Khám phá khái quát các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp (Cấp 3) Trường Công Lập Boston
Trường 
Trung Học 
Đệ Nhị Cấp

Ghi 
danh 
riêng 

Số 
Học
sinh

Trình bày Nét nổi bật trong ngày học (School Day Highlights) Các chương trình sau giờ học và Các hoạt động 
(After School Programs and Activities)                               

Another Course 
to College (ACC) 

Không 238 Trường thí điểm nhỏ, các 
lớp 9-12

Đối mặt với Lịch sử và chính chúng ta, pháp luật, sân khấu, 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. Vùng vận động viên học sinh Boston (Boston Scholar Athletes Zone) 
hổ trợ cho các vận động viên học sinh.

Boston Adult 
Technical 
Academy

Có 257 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; lớp từ 10 giờ sang 
đen61n 4:20 pm; học sinh có thể lấy những lớp trên mạng mà trường không cung cấp hoặc những lớp them 
trong ngày. 

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

Boston Arts 
Academy

Có 430 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, các cơ hội ghi danh kép ở 6 Trường Cao 
Đẳng Tổ Hợp Nghệ thuật Chuyên nghiệp (dual enrollment opportunities in the six Professional Arts Consortium 
colleges). 

Chương trình hỗ trợ và bồi dưỡng được cung cấp trước, trong và sau giờ học

Boston 
Community 
Leadership 
Academy 

Có 505 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 AP. Hội thảo cho 
học sinh năm thứ nhất, 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 Day 
and Evening 
Academy

Có 365 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 dụ trù, giờ đàm đạo, 
CLB giám thị, cả trường town halls,Kế hoạch August Wilson Monologue, diễn viên Shakespeare, nhóm SWAT, học 
song trưởng tại các trường đại học gần nhà; dạy kèm, CLB lãnh đạo; Trao đổi Huson   

Chương trình trước và sau giờ học trong ngày và ban đêm bao gồm các lớp chuẩn bị học sinh thi MCAS, là nhà 
lãnh đạo, hộ trợ học tập, xã hội, võ đạo, kinh tế, nấu ăn, Thủ công gia chánh, Step, Zumba, bóng rổ, vẽ, viết và 
thợ mộc 

Boston Green 
Academy 

Có 411 Trường Đặc quyền Horace 
Mann 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: vật lý, sinh học, hóa học, tiếng Tây Ban 
Nha, các môn học 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, ba 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).

luyện thi SAT và hỗ trợ nộp đơn đại học, các hoạt động và câu lạc bộ thú vị, CLB học sinh quản trị, các môn thể 
thao, hỗ trợ học tập cho các học sinh - vận động, thực tập chung quanh thành phố Boston với nhiều đối tác của 
chúng tôi, dạy kẻm sau giờ học

Boston 
International 
High School

Có 299 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 AP, tất cả học sinh bắt buộc phải hoàn tất tóm tắt vế mình qua các cách. 

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

Boston Latin 
Academy 

Có 1,709 Trường Thi Tuyển                       
các lớp 7–12.

Học trình chuẩn bị đại học; 5 mô hình ngôn ngữ bao gồm tiếng Ả rập và tiếng nhật; 14 môn AP, hội họa và nhiều 
dự án vui và học 

Đầy đủ chương trình thể thao: bóng chày, bóng rổ cho nam sinh và nữ sinh; bóng đá, hockey cho nam và nữ kịch 
nghệ, bóng đá nam và nử, bóng mềm, bơi lội, tennis, điền kinh, bóng chuyền nam và nữ. CLB:kịch nghệ, Club Kinh 
doanh, Ban nhạc, Certamen (Club Latin), Ca đoàn, Club Cổ điển, nhóm tranh luận Boston, Dragon Tales (Tờ báo 
trường), Robotics Đầu tiên, Gay Straight Alliance, CLB nhà xanh, ClubVăn hóa Nhật, Khoa học Máy móc, Club 
Toán, tòa án, Mô hình Liên Hiệp Quốc, Hội Học Sinh Hồi giáo, Hội Danh Dự Quốc Gia, Club viết trên mạng, Club Tái 
chế, Club Tự vệ, Step Squad, Diễn đàn Học sinh, phục vụ cộng đồng, và nhiều nữa.  Chương trình phục vụ: Big Siter, 
dạy kèm, và nhiều cơ quan ngoài trường hợp tác với học sinh nhằm tạo nhiều cơ hội cho học sinh

Boston Latin 
School 

Có 2,437 Trường Thi Tuyển                      
các lớp 7–12.

Các môn học danh dự và môn AP trong tất cả các ngành. Học trình chuẩn bị đại học; sự giúp đỡ của cựu học sinh. Các chương trình thể thao, các câu lạc bộ, các tổ chức văn hóa, âm nhạc, kịch nghệ. 

Brighton High 
School  

Không 923 Trường Trung học chuẩn bị 
nghề nghiệp và đại học lớn

Học tập cá nhân cho đại học và chuẩn bị nghề nghiệp, chương trình học cho học sinh lớp 9, 8 môn AP, hợp tác 
cộng đồng & đại học, học song trường, thực tập nghề ngiệp, Quân đội JROTC, kỹ thuật, ngành nghề y tế, nghệ 
thuật truyền thông/thông tin liên lạc, Liên đoàn Tranh luận Boston, khoa học máy tính.

Thể thao, CLB, làm việc cộng đồng, biểu diễn, CLB văn hóa, dạy kèm, tham gia chương trình hoạt động ở các trường 
đại học, thể dục thể thao  

Burke High 
School 

Không 553 Trung học đệ nhị cấp (cấp 
3) toàn diện, chuẩn bị cho 
bậc đại học

Học trình chuẩn bị đại học nghiêm ngặt với các môn học AP, song trường và các môn học danh dự Câu lạc học sinh quản trị, NSBE, báo chí, CLB khoa học máy móc, lớp SAT và lớp MCAS, PULSE, lớp giúp phục hồi điểm, 
dạy kèm vận động viên học sinh Boston, CLB thể thao, nhóm cổ vũ, hỗ trợ đại học và nghề nghiệp, phục vụ cộng 
đồng hợp tác với thư viện Grove Hall và trung tâm thanh thiếu và gia đình.

Charlestown 
High School

Không 967 Trường lớn với các chương 
trình chuẩn bị vào đại học 
và nghề.

Các lớp AP: tiếng Ả Rập, pháp y, BUILD Kinh doanh, Khiêu vũ Urbanity, sân khấu, các lớp tranh luận cho lớp 12, 
kỹ thuật và công nghệ máy tính, khoa học trong sự nghiệp; tham gia cộng đồng với Trung Tâm Boston Chinese 
Neighborhood, công bằng xã hội và phục hồi, nghiên cứu người Mỹ gốc Phi Châu

Các chương trình thể thao mạnh mẽ bao gồm 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, 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 415 Trường nhỏ chuẩn bị cho 
các học sinh vào đại học và 
nghề nghiệp ngành khoa 
học và y tế

6 môn học AP, BUILD, Model UN, môn Giải phẫu và Sinh lý, môn hình sự CLB học sinh quản trị, CLB chuẩn bị cho bậc đại học; 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, luyện thi MCAS; CLB Đi bộ cứu 
dói, CLB đi bộ cứu ung thư và AIDS, thực tập và theo học nghề, thể thao: bóng rổ cho nam và nữ; bóng chuyền nữ, 
baseball, softball, điền kinh, football; Hội Danh Dự Quốc Gia, buildOn

Dearborn STEM 
Academy

Không 263 Trung học đệ nhất cấp và 
đệ nhị cấp STEM lớp 6 - 12

Tập trung vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán Xin vui lòng liên hệ với trường để biết thông tin

Dorchester 
Academy 

Không 89 Trường nhỏ tập trung vào 
học bổng, nghệ thuật, và 
kinh doanh.

Giới thiệu về kinh doanh, tiếp thị, kinh tế, Phòng thí nghiệm sáng tạo, Giới thiệu về Sân khấu, nền tảng của nghệ 
thuật, Tương tác Thiết kế Truyền thông và Phát triển; các môn học bậc cao: Hóa học, Anh ngữ, Toán Pre-calculus, 
Đại số, Hình học, lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử thế giới; học sinh năm đầu học Đại số II; học song trường: UMB, RCC, BHCC, 
BFIT, Suffolk, Wentworth, Boston Private Industry Council trường chuẩn bị nghề sẳn sằng, Trường Đại Học Suffolk 
Upward Bound chuẩn bị SAT, đại học, học song trường. Trường Đại Học UMass Boston có chương trình chuẩn bị 
đại học và cố vấn học sinh, chương trình mùa hè 

Dạy kèm vận động viên học sinh Bear Zone, chuẩn bị thi SAT, sẵn sàng nghề nghiệp và đại học; Nhóm tranh luận 
Boston,CLB các người lãnh đạo mới và hành pháp, câu lạc bộ máy tính, câu lạc bộ boxing & thể dục, chương trình 
thể thao bóng chuyền, bóng rổ (nam và nữ), cổ vũ, điền kinh trong và ngoài sân; Nhóm thiếu nữ trẻ, Nhóm thiếu 
niên trẻ, Câu lạc bộ Kinh doanh & doanh nhân   

East Boston 
High School 

Không 1,525 Trường lớn và có những 
chương trình chuẩn bị học 
sinh vào đại học

các lớp học AP và lớp học giỏi; các lớp điện toán, truyền thông; nghệ thuật, JROTC và tài chánh Chưong trình thể thao: bóng rổ, bơi lội, football, bóng đá (nam và nữ), bóng chuyền, điền kinh (nam và nữ), hockey, 
bóng rỗ (nam và nữ),Đội cổ vũ, Drill Team, Key Club, Ban Prom, Kỷ yếu, Rifle Team, Nhóm Toán, Vũ, Gay/Straight 
Alliance, CLB Chơi cờ vua, Câu lạc bộ AP, Học sinh quản trị, Hội Danh Dự Quốc Gia, GEMMA Nữ, chương trình NAACP, 
Đội tranh luận Boston, chương trình PULSE (chỉ có lớp 9), học sinh cho mỗi cấp lớp.  Tất cả hoạt động đều miễn phí

English High 
School 

Không 579 Trung học đệ nhị cấp 
chuẩn bị đại học toàn diện. 

Các môn học AP, các môn học chính của Trường Công Lập Boston, văn chương Anh ngữ, văn chương Tây Ban Nha, 
Toán calculus, Sinh học, Hóa học, Sản xuất truyền hình TV, khoa học pháp y, 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, Ban 
làm bài ở nhà, Đội tranh luận boston, Luyện thi MCAS, Đội trống, các câu lạc bộ văn hóa, Urban Imprv, Hội Danh dự 
Quốc Gia, 10 Boys Initiative, HIP Khoa học, chuẩn bị cho học sinh về thể thao

Excel High 
School 

Không 523 Trường chuẩn bị đại học 
tập trung vào các môn 
khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật, toán và nghệ thuật.

Chương trình tổng quát, lớp honors và AP, Luyện thi SAT, lớp trên mạng Dạy kèm sau giờ học giúp phục hồi điểm, Câu lạc bộ bài làm cho các lớp 9 và 10, Hội Danh dự Quốc Gia, Nhóm 
tranh luận Boston, Câu lạc bộ môi trường, Câu lạc bộ Nghệ thuật, buildOn, các ủy ban lớp cuối cấp (senior class), 
học sinh quản trị, BSAC, luyện thi MCAS, Điền kinh, Vùng Vận động viên học sinh Boston, Mu Alpha Theta (Hiệp 
hội Danh dự Toán học), JROTC, tất cả miễn phí

Fenway High 
School 

Có 334 Trường thí điểm Phối hợp học trình các môn nhân văn, khoa học, toán, và tiếng Tây Ban Nha; Chương trình thực tập Ventures; các 
môn dự định, cố vấn; Trung tâm hỗ trợ học sinh; Trung tâm Học tập; chương trình song ngữ tùy chọn.

Các môn thể thao; dạy kèm, hội học sinh quản trị, câu lạc bộ, nhiều chương trình cho thiếu niên da màu, “Sister 2 
Sister”; chương trình “Technology Goes Home” cho phụ huynh và học sinh, chương trình cho ban giám hiệu/ học 
sinh, Nhóm tranh luận Boston, Step Team, phục vụ cộng đồng.

Greater 
Egleston High 
School 

Có 230 Trường thí điểm cho các 
học sinh quá tuổi, các lớp 
10-12 

Các lớp hội nhập đại học; Trường chuẩn bị cho đại học; học sinh lớp 12 sẽ tham gia các lớp tại các trường đại học; 
lớp nghiên cứu/luận án dành cho các học sinh lớp 11 và 12; các dự án nghiên cứu, Tuần Y tế và Sức khỏe, chương 
trình giáo dục toàn trường, chương trình giáo dục trải nghiệm mùa hè (SEEP).

Hội Đồng Trường, Ban Cố Vấn, Ban Dự Án và Chuẩn Bị, phối hợp với OrigiNations.

Henderson 
Inclusion Upper 
School (9-12)

Có * 170 *Bảo đảm thâu nhận 
học sinh đến từ Trường               
Henderson Lower.

Môn đại số, hình học, nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh ELA, lịch sử, vật lý, sinh học, tiếng Tây Ban Nha, nghệ 
thuật, máy vi tính. 

Các chương trình thể hợp tác với Tech Boston Academy

Kennedy 
Academy for 
Health Careers 

Có 341 Trường Horace Mann 
charter chú trọng vào 
chuyên ngành y tế.

Chương trình học tập giúp chuẩn bị cho học sinh vào đại học, học sinh được sử dụng các thư viện và phòng thí 
nghiệm khoa học tối tân của trường đại học. Các lớp tiếng Anh AP và ngữ văn, khoa học, kỹ thuật, Toán phân tích, 
cố vấn, các lớp chuẩn bị đại học, chương trình song ngữ tại trưởng Wentworth Institute of Technology

Chương trình Dạy kèm miễn phí từ thứ hai đến thứ năm, luyện thi MCAS và SAT, thực tập ngành nghề y tế, các 
chương trình phục vụ cộng đồng, các sinh hoạt lãnh đạo của giới trẻ, Hiệp Hội Danh Dự Quốc Gia, tìm hiểu văn hóa 
phong tục, các câu lạc bộ, bóng rổ, bóng mềm, nhóm cổ vũ, và điền kinh.

Lyon Pilot High 
School

Không* 129 Trường thí điểm hoàn 
toàn.  *Kọc sinh từ trường 
Lyon K-8 chắc chắn được 
nhận vào trường này.

Các môn mỗi ngày Anh ngữ và ngữ văn, ngữ văn AP, Lịch sử Hoa kỳ 1 và 2, lịch sữ thế giới, vật lý, sinh học, hoá 
học, Đại số 1, Hình học, Đại số/Hình học, Đại số cao cấp, Pre-calculus, tiếng Tây Ban Nha, nhiều môn học dự đạt 
biệt có những môn như kinh tế, các vấn đề toàn cầu, viết trình độ đại học, sức khẻo và thể dục, tâm lý, kỹ thuật, 
công dân, tư pháp hình sự, nghệ thuật, đa phương tiện truyền thông, sức khỏe/luyện tập thể dục và tư vấn.  

Học sinh quản trị, các câu lạc bộ, dạy kèm thêm và kiểm soát giờ học tới 5 giờ chiều.

Madison Park 
Technical 
Vocational 
High School 

Có 889 Trường trung học huấn 
nghệ kỹ thuật Liên lạc nhà 
trường hoặc trung tâm 
chào đón gia đình 

Lớp 9 có thể tham gia vào các lớp tìm hiểu các ngành nghề; Các lớp học cao cấp (AP) và 18 chương trình nghề 
nghiệp đã được phê duyệt Chương; học sinh lấy được các chứng chỉ và xác nhận năng lực 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, Đại Học cho tất cả học sinh (Trường Đại Học Northeastern), Câu lạc bộ Nhà văn tương lai, 
SkillsUSA, Boston Scholar Athletes, câu lạc bộ Khoa học, Toán, Robotics/Kỹ thuật, Ăn uống, Hội Gay Straight; Học sinh 
quản trị, JROTC, đội đại điện và thể thao JV.

Margarita 
Muñiz Academy

Không 298 Trường đổi mới;  song ngữ                        Song ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, Các môn học chính trong tất cả các bộ môn và chương trình nghệ 
thuật mở rộng trong âm nhạc và nghệ thuật.

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

New Mission 
High School 

Có 320 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 Bảy và trong suốt F-block; kiểm tra hồ sơ học tập hai lần trong một năm. 

hỗ trợ bài làm ở nhà, Hội học sinh, nhóm tranh luận Boston khiêu vũ, bóng rổ, football, bóng đá, điền kinh, Hội học 
sinh lớp 12, kỷ yếu, báo chí, nhiệm vụ người ủng hộ lãnh đạo và cố vấn nhóm, Hội Học Sinh, Hội Danh Dự Quốc 
Gia, chương trình sau giờ học và thứ bảy giúp lấy lại điểm. 

O’Bryant School 
of Math and 
Science 

Có 1,422 Trường thi tuyển, các lớp 
7–12, chú trọng môn toán 
và khoa học

Học trình chuẩn bị đại học, 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, âm nhạc, NJROTC.

Thể thao, một số sinh hoạt ngoại khóa, các chương trình bồi dưỡng học tập, các câu lạc bộ văn hoá , Hội Học Sinh, 
Hội Danh Dự Quốc Gia, dạy kèm thứ bảy, tất cả đều miễn phí, đa số các hoạt động gặp mặt 1 ngày 1 tuần trong vài 
ngày.

Quincy Upper 
School

Không* 501 Lớp 6-12 *  
Học sinh từ Trường Tiểu 
Học Quincy được ưu tiên 
vào trường này 

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

Các chương trình thể thao, nhóm tranh luận nhóm, bồi dưỡng và luyện thi PSAT, dạy kèm, nghệ thuật, sân khấu, âm 
nhạc và các chương trình học vấn khác

Snowden 
International 
School at 
Copley 

Không 356 Học ngôn ngữ thế giới và 
Quốc Tế.  

Chương trình nhận bằng tốt nghiệp quốc tế, đòi hỏi phải hoàn tất bốn năm một ngôn ngữ thế giới, lịch sử, khoa 
học và toán; Môn học “Freshman Academy Course” dành cho các học sinh lớp 9, môn nghiên cứu và viết ở lớp 10; 
chuẩn bị thi SAT và đại học ở lớp 11; ở lớp 12 sẽ hướng dẫn 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.  Các môn thể thao (bóng đá, điền 
kinh, xuyên quốc gia, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bóng chày và softball). Học sinh quản trị, chương trình du lịch 
quốc tế, cộng đồng và các câu lạc bộ hoạt động phục vụ sau giờ

TechBoston 
Academy 

Không 989 Các lớp 6-12 Trường thí 
điểm kỹ thuật     & chuẩn 
bị đại học. 

Học trình chuẩn bị đại học; 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; học nguyên ngày

Các môn thể thao (dã cầu, bóng rổ, bóng chày, bóng đá, cổ vũ, bóng chuyền, bóng mềm, điền kinh, đấu vật), Hội Học 
Sinh, Dorchester Leadership Academy, Club Anime, Câu lạc bộ Kỹ thuật, Câu lạc bộ đọc Sách, Chương trình cho thanh 
thiếu Haitian American Responsible, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ Robotics, Hội Danh Dự Quốc Gia, Bear Zone với 
vận động viên học sinh Boston, và Hiệp hội Tranh luận Boston

Urban Science 
Academy 

Không 507 Trường nhỏ chú trọng khoa 
học, kỹ thuật, nhân văn và 
nghệ thuật

Có máy vi tính 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, nghệ thuật thị giác, tranh luận, sinh thái đô thị, pháp y, AVID, luyện tập sức khỏe, 
tâm lý, khoa học trái đất; 8 lớp học cao cấp AP trong các môn khoa học, toán học và nhân văn; các cơ hội thực tập

Học sinh quản trị, các câu lạc bộ, các môn thể thao, nhóm tranh luận Boston, dạy kèm, thực tập, phục vụ cộng đồng, 
Club kỹ thuật, Club nghệ thuật, kỷ yếu, nhóm khoa học,nhóm nấu ăn,nhóm cờ vua, nhóm đánh đàn, nhóm học nhạc, 
nhóm vẽ,  nhóm làm sách ra trường, nhóm khoa học, kèm bài, chương trình học và hướng dẫn, dạy kèm để thi MCAS  

West Roxbury 
Academy

Không 540 Trường chuẩn bị bậc đại 
học, chú trọng đến thương 
mại, vẽ nghệ thuật truyền 
thông và tiếp thị. 

Chương trình giảng dạy kết hợp với nhân văn; Các môn học bậc cao; các môn chuyên ngành trong tiếp thị, 
kinh tế, nhiếp ảnh, sản xuất chương trình TV, công nghệ máy tính và thiết kế trang web

Các chương trình thể thao, Hội Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society), dạy kèm, câu lạc bộ Haitian, câu lạc bộ 
Toán, câu lạc bộ Latino, Nhóm cố vấn Nam sinh/Nữ sinh, Liên minh Tranh luận Boston Urban (Boston Urban Debate 
League)



9 Khám phá các Trường Công Lập Boston 2016    Ấn bản Trung Học Đệ Nhị Cấp

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).

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 2015 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, liệt kê nơi trang 20. 

Another Course to College
20 Warren St., Brighton 02135

Di chuyển đến 612 Metropolitan Ave, Hyde Park 02136 vào tháng 9 năm 2016
Michele Pellam, Hiệu Trưởng

617-635-8865  •  accbps.org  •  Giờ Học: 8:00-2:30

Đặc Điểm:
• Trường trung học đệ nhị cấp giúp chuẩn bị học sinh sẳn sàng vào đại học
• Trường thí điểm và nhỏ với số học sinh 250 và sự giúp đỡ trong học tập
• Đơn vào đại học: Đại học nhận khi ra trường
• Giảng viên tận tình và nhiều nghị lực (5 giáo viên được nhận Giáo Viên Xuất Sắc Cả 

Năm)
• Chú trọng vào đọc và viết
• Gần gủi với phụ huynh
• Cơ hội cho học sinh lớp 12 lấy lớp được điểm trên đại học
• Hợp tác với các trường: Harvard University, BUILD chương trình thương mại, UMass 

Writing Center, Boston College PULSE chương trình và dịch vụ
• Trường bóc thăm toàn khu

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi tốt nghiệp
231 học sinh:
37%   Tây Ban Nha 7%  Á Châu
47% Đen 0% Khác
8%  Trắng

20%  Học sinh khuyết tật
10%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   90%

Đã tốt nghiệp:  74%
Vẫn còn ở Trường:      4%
GED:                            4%

Đại học 4 năm:  59%
Cao đẳng 2 năm:  11%
Kế hoạch khác 4%
Không biết:    25%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 36 55 9 0 47 16 32 5 5 45 50 0

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

Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135
Emily Bozeman, Hiệu Trưởng 

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 robitics/kỷ sư, Sức khoẻ, 

Truyền thông, và JROTC
• Các môn học AP về ngôn ngữ, văn môi trường khoa học, toán tích phân, lịch sử Hoa 

Kỳ, lịch sử
• Luyện thi SAT trong suốt ngày học và sau giờ học qua trường đại học Boston College.
• Luyện thi MCAS và bồi dưỡng sau giờ học trong chương trình PULSE.
• Hơn $3,000,000 học bổng cho học sinh BHS tốt nghiệp mỗi năm.
• Hội Đồng Trường (SSC) và Hội Phụ Huynh (SPC) tích cực. 
• Các đội thể thao vô địch trong 18 bộ môn thể thao 
• Các câu lạc bộ và các sinh hoạt đặc biệt, 
• Các chương trình truy cập Trường Đại Học Boston College, Trường Boston University, 

và chương trình tìm trường đại học Mùa Hè 
•  Các chương trình phát triển nghề nghiệp Randstad, Inc. và Skanska, Inc. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
923 học sinh:
45%   Tây Ban Nha 3%  Á Châu
47% Đen <1% Khác
5%  Trắng

21%  Học sinh khuyết tật
40%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   85%

Đã tốt nghiệp:  67%
Vẫn còn ở Trường:  14%
GED:   2%

Đại học 4 năm:  36%
Cao đẳng 2 năm:  21%
Kế hoạch khác: 2%
Không biết:    41%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 6 58 23 10 14 24 30 31 2 17 51 30

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: 7:25-2:20

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 AP bao gồm thống kê, khoa học môi trường, văn chương Anh ngữ, và 

lịch sử Hoa Kỳ.
•    Học sinh đi học đều trên trung bình so với các trường 
• PULSE, Nhóm Tranh Luận (Debate Team), BARK Room, và chương trình học Lấy Lại 

Điểm và dạy kèm sau giờ học bao gồm luyện thi SAT và MCAS. 
• Trung tâm Hướng nghiệp và Đại Học từ Boston Private Industry Council với một 

chuyên viên hướng nghiệp làm việc toàn thời gian.
• 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 dẩn, sức khỏe, tư vấn, thanh thiếu niên, và trợ cấp 

financial aid 
•   Hổ trợ hợp tác với trường Benjamin Franklin Institute of Technology 
•   Hợp tác với Trường Đại Học UMass Boston, cung cấp chương trình bao gồm Urban 

Scholars, và Project Reach  
•   Hợp tác với trường Quincy College and Regis College chương trình y tá
•   Hợp tác chặt chẽ với Boston Teacher Residency và Trường Cristo Rey Boston.

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

553 học sinh:
24%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
72% Đen 0% Khác
3%  Trắng

15%  Học sinh khuyết tật
30%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   91%

Đã tốt nghiệp:  66%
Vẫn còn ở Trường:  10%
GED:   3%

Đại học 4 năm:  37%
Cao đẳng 2 năm:  35%
Kế hoạch khác: 10%
Không biết:    17%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 5 65 27 4 27 40 29 4 15 40 35 11

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

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. 
• Lộ trình Nghề nghiệp Kỹ thuật Thông tin mới nhằm chuẩn bị cho các học sinh đối 

với các nghề nghiệp trong thế kỷ 21
• Nhiều nhóm học nhỏ tạo nên môi trường học tập và có nhiều cơ hội trong trường 
• Các lớp dự trù tập trung vào nghệ thuật, ban nhạc, múa, và hội họa
• Các lớp 9 và 10 tập trung vào đạt kế qủa tốt trong kỳ thi MCAS, và các chương trình 

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

giáo dục cao hơn, và phần trăm được thâu nhận vào các trường đại học 4 năm cao 
hơn.

• Các môn học AP và các môn nhiệm ý đầy thích thú như Tiếng Ả Rập (Arabic) và Khoa 
học Pháp lý.

•  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 cho học 
sinh từ lớp 9 đến lớp 12 

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

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

967 học sinh:
40% Tây Ban Nha 18%  Á Châu
36% Đen 0% Khác
5% Trắng

24%  Học sinh khuyết tật
37%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   83%

Đã tốt nghiệp:  52%
Vẫn còn ở Trường:  35%
GED:   4%

Đại học 4 năm:  38%
Cao đẳng 2 năm:  18%
Kế hoạch khác: 9%
Không biết:    35%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 6 56 19 19 31 24 18 27 7 27 37 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

Các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp với Thủ tục Nhập học thông thường
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Community Academy of Science & Health (CASH)
11 Charles St., Dorchester 02122

Tanya Freeman-Wisdom, Hiệu Trưởng
617-635-8950  •  Giờ Học: 7:30-1:55

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.  
• Lộ trình đến Prosperity (P2P) chương trình song ngữ/Truy cập Đại Học sớm thực tập 

và trường thực nghệ
• 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 UN và chương trình khoa học Med với Trường Đại Học Harvard. 
• Chương trình BUILD entrepreneurial.
• buildOn Youth Engagement Zone để phục vụ học tập.
• 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.
• 55 phút giảng dạy ngăn chận trong tất cả các môn học.
• 6 môn học AP.
• Nhiều “đặc biệt”, bao gồm các buổi hội thảo về y tế và sức khoẻ, các chương trình thể 

dục thể thao, những môn thêm khác và ngày học dài hơn để bổ túc học vấn.   
• Phối hợp viên hỗ trợ cộng đồng và Học đường 
• Các cơ quan kết nghĩa của trường: Trường Cao Đẳng Benjamin Franklin Institute of 

Technology, Trường Đại Học Boston University, Ủy Ban Y Tế Công Cộng Boston, 
Bệnh viện Brigham & Women, Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bunker Hill, Trường Đại 
Học Harvard, Model UN và Trường Đại Học UMass Boston.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
415 học sinh:
19%  Tây Ban Nha 2%  Á Châu
75% Đen <1% Khác
4%  Trắng

23% Học sinh khuyết tật
38%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   86%

Đã tốt nghiệp:  74%
Vẫn còn ở Trường:  11%
GED:   3%

Đại học 4 năm:  22%
Cao đẳng 2 năm:  30%
Kế hoạch khác: 7%
Không biết: 41%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 14 50 31 5 15 35 24 26 0 23 58 19

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 STEM Academy (các lớp 6-12)
Địa điểm tạm thời: 60 Washington St., Dorchester 02124

Lisa Gilbert-Smith, Hiệu Trưởng
617-635-8412  •  Giờ Học:  7:25-2:20

Đặc Điểm:
• Trường đầu tiên cho từ lớp 6 đến lớp 12 môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 

(STEM), chuẩn bị cho học sinh bước vào môi trường đại học, nghề và đời sống. 
• Phối hợp với BPE (trước đó gọi là Bosotn Plan for Excellence/Boston teacher 

Residency) trong giáo dục
• Giáo án chú trọng và bảo đảm rằng tất cả các học sinh được chuẩn bị sẳn sàng để ra 

trường và lên đại học
• Chương trình giáo án chính về vi tính và khoa học là phụ 
• Chương trình hướng dẫn đẻ chuẩn bị khả năng và hiểu biết cần thiết cho học sinh
• Hướng dẫn trên dữ liệu
• Kế hoạch học tập cho từng cá nhân
• Phối hợp với nhiều cơ quan, hôi đoàn, bệnh viện, cộng đồng và nhiều hơn nữa để tạo 

cơ hội cho học sinh thực hành
•    Hội Học Sinh
•    Nhóm thể thao Burke High School
•    Tạm thời trường nằm ở Burke High School lầu 4, trong thời gian xây dựng trường mới
•    Hợp tác với: Fidelity Investments, Greater Boston Interfaith Organization, Roxbury 

Presbyterian Church, Dudley Street Neighborhood Initiative, Thompson Island 
Outward Bound Education Center, and Community Music Center of Boston.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm
263 học sinh trong các lớp  6-11:
22%   Tây Ban Nha 1%  Á Châu
74% Đen <1% Khác
2%  Trắng

18%  Học sinh khuyết tật
46%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   92%

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

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Grade 10 5 64 32 0 17 35 22 26 0 23 50 27

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

Dorchester Academy
11 Charles Street, Dorchester 02122
Melissa Malone Sanjeh, Hiệu Trưởng
617-635-9730  •  Giờ Học: 9:30-4:00

Đặc Điểm:
• AVID chương trình giúp học sinh sẵn sàng đại học và thành tựu 
• BSA: chương trình chuẩn bị thi SAT với thành phần giúp sẵn sàng đại học
• Chương trình phát triển cấp 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 dự trên 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 giúp làm bài ở nhà (Homework Center) hỗ trợ các học sinh muốn (hoặc 
cần) giúp đỡ thêm để làm và hiểu bài làm ở nhà.

• Sử dụng mô hình hợp chung cho học sinh có khuyết tật.

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

89 học sinh:
24%  Tây Ban Nha 2%  Á Châu
69% Đen 1% Khác
4%  Trắng

30%  Học sinh khuyết tật
13%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   85%

Đã tốt nghiệp:  66%
Vẫn còn ở Trường:  3%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  40%
Cao đẳng 2 năm:  22%
Kế hoạch khác: 11%
Không biết:    26%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 8 58 26 9 15 27 27 31 0 19 59 22

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

East Boston High School
86 White St., East Boston 02128

Phillip 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
• 9 phòng thực nghiệm máy tính di động, với 6 Chrome books và 3 máy Mac cho tất 

cả các học sinh
• Các môn học AP và danh dự 
• 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 
• Thắng các Giải: Entrepreneurship Student Distinction Award, MGH Partnership 

Initiative, và Giải Verizon Hispanic Heritage do New England Association of  Schools 
& College (NEASC) trao

• Được công nhận bởi “the New England Association of Schools & Colleges (NEASC)”
•  Học sinh lớp 9 nhận hỗ trợ thêm và dạy kèm qua qua các nguồn hỗ trợ của trường và 

các cơ quan bên ngoài
• Lễ trao giải thưởng học tập sau 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 trong các 

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

• Làm việc với: Massachusetts General Hospital, Higher Education Collaborative, EB 
Youth Workers Task Force, Massport, Boston Hotel, Benjamin Franklin Institute

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
1,525 học sinh:
75%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
9% Đen 1% Khác
14%  Trắng

16%  Học sinh khuyết tật
39%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   87%

Đã tốt nghiệp:  65%
Vẫn còn ở Trường: 16%
GED:   2%

Đại học 4 năm:  43%
Cao đẳng 2 năm:  25%
Kế hoạch khác: 12%
Không biết:    21%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 18 59 16 7 20 34 28 18 1 32 56 12

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

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, tiếng Tây Ban Nha và môn hóa
• Lộ trình kỹ thuật (Technical pathways), nơi các học sinh đạt được ngành công 

nghiệp công nhận và đã được cấp bằng
• Các chương trình ngoại khóa phong phú, các sản phẩm âm nhạc, thể thao, CLB tranh 

luận Boston, Giúp làm bài tập 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
• Có thể đi bộ từ các trạm Forest Hills và Green Street trên đường xe điện màu cam 

(Orange Line) và xe buýt số #42
• Phối hợp với các cơ quan: bao gồm Boston Scholar Athletes, Private Industry Council, 

City Year, Communities in School, Write Boston, Passport to College, uAspire, 
Summer Search and Upward Bound.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
579 học sinh:
56%  Tây Ban Nha      2%  Á Châu
39% Đen                     1% Khác
3%  Trắng
 
24%  Học sinh khuyết tật
39%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   89%

Đã tốt nghiệp:  66%
Vẫn còn ở Trường: 22%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  42%
Cao đẳng 2 năm:  24%
Kế hoạch khác: 7%
Không biết:    28%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 10 74 11 5 32 34 23 12 3 22 59 15

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
South Boston Education Complex

95 G St., South Boston 02127
Stephanie J. Sibley, Hiệu Trưởng

617-635-9870  •  excelhigh.org  •  Giờ Học: 7:25-1:45

Đặc Điểm:
• Trường chuẩn bị đại học, bồi dưỡng thành tích học tập cao và thể hiện sự sáng tạo. 
• Có các môn và thực hành trong những nghề có liên quan qua chương trình STEM
• 2015 đạt giải BPS Citywide Schience Fair: hạng 1 giải cá nhân, hạng 3 giài đồng đội và 

giải khuyến khích cá nhân
•   Các môn học AP và danh dự theo từng môn
• 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 Cố vấn Hội chợ Khoa học với các nhà khoa học từ 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 đúng thời gian  
• Phối hợp viên liên lạc gia đình và học sinh làm việc toàn thời gian là người mời gọi 

các gia đình và học sinh tham gia vào các chương trình, và  hoạt động của trường
• Các cơ hội sau giờ học: thể thao, buildOn, thảo luận Boston, môi trường, vẻ, câu lạc 

bộ làm bài ở nhà, Boston Scholar Athlete Zone, luyện thi MCAS, (National Honors 
Society

• Các cơ quan kết nghĩa mạnh của trường: Vertex Pharmaceuticals, Boston Debate 
League, Boston Globe, Hiệp hội Công nghiệp Tư nhân Boston (PIC), và Ngân hàng Dự 
trữ Liên bang Boston (Federal Reserve Bank of Boston).

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
523 học sinh:
26%  Tây Ban Nha   22%  Á Châu
40% Đen      1% Khác
11%  Trắng

27%  Học sinh khuyết tật
27%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   85%

Đã tốt nghiệp:  59%
Vẫn còn ở Trường:  17%
GED:   3%

Đại học 4 năm:  43%
Cao đẳng 2 năm:  20%
Kế hoạch khác: 12%
Không biết:    26%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 11 71 13 5 28 35 26 12 10 40 47 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:  Không 
Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Henderson Inclusion Upper School
Upper School, Lớp 5 - 12: 18 Croftland St., Dorchester 02124

Patricia Lampron, Hiệu Trưởng 
617-635-6365 • Giờ Học: 8:30-2:30

Đặc Điểm:
• Truờng tu chỉnh
• Trường có từ mẫu giáo đến lớp 12, trường chung với trường Henderson Inclusion 

Lower
• Lớp Vẽ cho mỗi học sinh 3 lần một tuần
• Song giảng viên trong mọi môn 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
170 học sinh (lớp 9-12):
22%  Tây Ban Nha       6%  Á Châu
57% Đen 2% Khác
12%  Trắng

35%  Học sinh khuyết tật
13%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   90%

Không có lớp 12                            

Không có dữ kiện tốt 
nghiệp 

Không có lớp 12                            
(No grade 12)

Không có Kế hoạch sau khi Tốt 
Nghiệp                                               

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 10 60 20 10 20 35 30 15 7 7 57 29

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:  Không 
Các học sinh với nhu cầu cao:  Không

Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130

Dania Vázquez, 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 (Cấp 3) song ngữ hai chiều (two-way bilingual high 

school) duy nhất ở Boston, 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. 

• 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 (cấp 2) song ngữ BPS bao gồm: Sarah Greenwood, Rafael 
Hernández, Joseph Hurley và Mario Umana Academy.

• 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
298 học sinh:
92%  Tây Ban Nha       0%  Á Châu
7% Đen 0% Khác
1%  Trắng
 
9%  Học sinh khuyết tật
42%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   93%

Không có lớp 12                            

Không có dữ kiện tốt 
nghiệp 

Không có lớp 12 
                         
Không có Kế hoạch sau khi Tốt 
Nghiệp 

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 15 65 18 2 27 36 25 13 2 18 71 10

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

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 7:45-2:50 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu; 7:50-11:30 Thứ Tư 

Đặc Điểm:
• Là trường duy nhất vùng New England với 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 
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• 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
• Phối hợp với Các công ty
• Tập trung vào Tìm đường và Đổi mới
• Phối hợp với: 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
501 học sinh:
20%  Tây Ban Nha     52% Á Châu
22% Đen 1% Khác
5%  Trắng

19%  Học sinh khuyết tật
14%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   95%

Đã tốt nghiệp:  83%
Vẫn còn ở Trường:  14%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  53%
Cao đẳng 2 năm:  13%
Kế hoạch khác: 16%
Không biết:    19%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 22 59 13 6 33 40 11 16 0 24 65 11

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
Eugene Roundtree, 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 (International Baccalaureate – IB)
• 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  
• Hợp tác với: Freedom House, Trung Tâm Carderwơd Writing, Art Science Prize, 

Harvard Program for International Education, Old South Church, Huntington Theatre 
Company

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
356 học sinh:
45%  Tây Ban Nha 10%  Á Châu
37% Đen 1% Khác
7%  Trắng

23%  Học sinh khuyết tật
10%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   89%

Đã tốt nghiệp:  
73%
Vẫn còn ở Trường:  
11%
GED:   
2%

Đại học 4 năm:  62%
Cao đẳng 2 năm:  18%
Kế hoạch khác: 6%
Không biết:    15%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 20 70 9 1 25 47 23 5 4 54 33 9

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 (Pilot school) với 1000 học, cung ứng học trình chuẩn bị đại học chú 

trọng vào kỹ thuật và đa ngành, học tập theo kế hoạch.
• Chương trình dài 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” và giải thưởng “Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Đổi Mới từ Tổ chức the 
Gates Foundation

• Đầy đủ chương trình thể thao và các hoạt động sau giờ học cho tất cả các lớp
• Học tập và kèm từng cá nhân do giáo viên
• Bổ túc mùa hè
• Chương trình hội nhập hoàn toàn
• Trung tâm hổ trợ cho đại học nằm trong trường 
• Mỗi lớp học đều có máy vi tính và Chromebook
• Các môn kỹ thuật cao, bao gồm: hội họa, Vẽ trên máy vi tính, viết chương trính cho 

máy vi tính và robotics.
•   Hợp tác với: Breakthrough Greater Boston, Hayden Foundation, Boston Scholar 

Athletes, 826 Boston, CAST Universal Design for Learning Studio, Dorchester 
YMCA, Sociedad Latina, Edvestors, LearnLaunch

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
989 học sinh in Lớps 6-12:
22%  Tây Ban Nha       4%  Á Châu
69% Đen 2% Khác
4%  Trắng
 
22%  Học sinh khuyết tật
25%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   93%

Đã tốt nghiệp:  79%
Vẫn còn ở Trường:  13%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  39%
Cao đẳng 2 năm:  21%
Kế hoạch khác: 9%
Không biết:    32%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 17 65 14 4 23 38 26 12 3 34 53 11

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

Không đủ dữ liệu  Không đủ dữ liệu  

Urban Science Academy
West Roxbury Education Complex

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Jeffrey Cook, Hiệu Trưởng

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

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

vào môi trường khoa học, kỹ thuật, và nghệ thuật. 
•  Các môn học AP: sinh học, toán tích phân, hóa học, thống kê, Chính Phủ Hoa Kỳ, Anh 

ngữ, và tiếng Tây Ban Nha. 
• Máy điện toán laptop và kỹ thuật truyền thông
• Các giá trị chính của chúng tôi: kỳ vọng cao, hỗ trợ cao, hợp tác, cam kết, tôn trọng, 

cộng đồng
•  Các môn nhiệm ý: nhạc cụ, hợp xướng, sửa chữa máy tính, mạng tin học, tâm lý học, 

tranh luận, Pháp y, báo chí, sinh thái đô thị, học sinh lãnh đạo, kỷ yếu, chụp ảnh kỹ 
thuật số,  nghệ thuật. 

•  Cơ sở tốt đẹp, 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 và một sân chơi và thể 
thao ngoài trời mới được xây dựng, tốn phí $15 triệu, sẽ được mở vào tháng 9 năm 
2015.

•  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 được làm nhà lãnh đạo
• Giảng dạy các môn chính trong các lớp 9 và 10, đẩy mạnh việc yểm trợ và các trung 

tâm hỗ trợ học tập có ở tất cả các cấp lớp
• 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. 
• Phối hợp với: Massachusetts School of Professional Psychology, Massachusetts Society 

for the Prevention of Cruelty to Children, Home For Little Wanderers, Bệnh viện 
Brigham & Women’s, Trường Wentworth Institute for Technology.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
507 học sinh:
36%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
53% Đen 1% Khác
8%  Trắng

22%  Học sinh khuyết tật
9%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   85%

Đã tốt nghiệp:  79%
Vẫn còn ở Trường:  13%
GED:   2%

Đại học 4 năm:  27%
Cao đẳng 2 năm:  34%
Kế hoạch khác: 9%
Không biết:    30%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 10 68 22 0 19 34 26   22 4 22 43 31

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

Quincy Upper School:
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

West Roxbury Academy
West Roxbury Education Complex

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, và ghi danh vào các trường đại học trong khu vực 
•    Đạt điểm tốt trong các kỳ thi MCAS của tiểu bang
• Được tuyên dương bởi Hội Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society)
• Nhiều hoạt động ngoại khóa, bao gồm “varsity” và “junior varsity sports”.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
540 học sinh:
41%  Tây Ban Nha      1% Á Châu
46% Đen                     1% Khác
11%  Trắng

20%  Học sinh khuyết tật
26%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   87%

Đã tốt nghiệp:  66%
Vẫn còn ở Trường:  17%
GED:   1%

Không có dữ liệu

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 6 65 26 3 10 31 31 28 0 20 59 21

Trách nhiệm giải thích tiểu bang & 
Mức hỗ trợ

Có đạt tiến bộ & Chỉ số thông thạo không?  

Không đủ dữ liệu Không đủ dữ liệu  

Các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp với Thủ Tục Nhập Học Đặc Biệt
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 Tiếp 
Đón (Welcome Center) hoặc các trường để biết thêm chi tiết.
 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 Tiếp Đón (Welcome Center), liệt kê ở trang 20. 

Boston Adult Technical Academy
20 Church St., Dorchester 02116

Benjamin Helfat, Hiệu Trưởng
617-635-1542  •  Giờ Học: 9:00-3:27

Đặc Điểm:
• Chương trình học thay thế dành cho các học sinh lớn tuổi, từ 19 đến 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 song song trong Trường Cao Đẳng Cộng Đồng
• Chương trình thăm dò nghề nghiệp 
• Hướng dẫn tốt nghiệp
• Trợ giúp nộp đơn vào trường cao đẳng và hậu trung học

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
257 học sinh:
33%  Tây Ban Nha      4%  Á Châu
60% Đen <1% Khác
4%  Trắng

4%  Học sinh khuyết tật
48%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   82%

Đã tốt nghiệp:  52%
Vẫn còn ở Trường:  26%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  18%
Cao đẳng 2 năm:  15%
Kế hoạch khác: 7%
Không biết:    61%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 Không đầy đủ dữ liệu  

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

Boston Arts Academy
174 Ipswich St., Boston 02215

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

Giờ Học: 8:00-3:55 Thứ Hai-Thứ Năm; 8:00-12:50 Thứ Sáu

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: trung bình 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 có hợp tác với nhà trường
• Có học bổng học nghệ thuật trong mùa hè

• Phòng thí nghiệm STEAM(khoa học, kỷ thuật/kỷ sư/hôị hoạ/toán) trong nhiều môn 
giúp học sinh thực hành và có kinh nghiệm khi lên đại học và đi làm

• Hợp tác với:  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 nói 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, 2016. 
•    Hạn chót nộp đơn: ngày 8 tháng 1 năm 2016
•    Gặp mặt vào thứ bảy ngày 30 tháng 1 và thứ bảy ngày 6 tháng 2

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
430 học sinh:
41%  Tây Ban Nha 5%  Á Châu
38% Đen 1% Khác
15%  Trắng

14%  Học sinh khuyết tật
5%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   91%

Đã tốt nghiệp:  90%
Vẫn còn ở Trường:  7%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  66%
Cao đẳng 2 năm:  8%
Kế hoạch khác: 3%
Không biết:    22%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 25 69 4 1 32 38 26 4 4 50 42 4

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
Hyde Park Education Complex

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 (a pilot school) 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 AP: Viết văn Anh ngữ, Toán tích phân, lịch sử thế giới, tâm lý học, văn học và 

thống kê
• 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: Boston Teacher Residency, Hyde Park YMCA, 

Mass Insight, 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
505 học sinh:
49%  Tây Ban Nha 4%  Á Châu
38% Đen 0% Khác
8%  Trắng
 
22%  Học sinh khuyết tật
20%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   91%

Đã tốt nghiệp:  87%
Vẫn còn ở Trường:  8%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  58%
Cao đẳng 2 năm:  33%
Kế hoạch khác: 4%
Không biết:    11%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 11 77 7 5 25 44 20 11 1 23 67 9

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

Alison Hramiec, Hiệu Trưởng 
617-635-6789  •  bacademy.org

Giờ Học: Chương trình Ban ngày: 9:00-2:15 Thứ Hai-Thứ Năm; 9:00-11:25 Thứ Sáu
Chương trình Ban tối: 12:00-5:45 pm Thứ Hai-Thứ Năm 

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

track) trong 2 chương trình
• 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, toàn thời gian hướng dẫn học sinh, và hướng dẫn. 
• Môi trường cho 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 khi các em đã chứng 
minh được khả năng 

• Các môn Đại học và nghề nghiệp (thực tập và bồi dưỡng) được cung cấp nguyên tuần
• Hỗ trợ quan hệ gia đình-học đường mạnh mẽ như là chìa khóa cho sự thành công của 

học sinh qua nhóm hướng dẫn học sinh
• Trung tâm hoạch định sau khi tốt nghiệp (post-graduate planning center) giúp các học 

sinh trong tuần
• Kết nối gia đình và nhà trường qua ban cố vấn và nhóm ủng hộ học sinh
•    Nhấn mạnh việc lãnh đạo và học sinh chịu trách nhiệm về học vấn và phát triển của 

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

sau khi ra trường
•    Hợp tác với “Project Adventure” để thúc đẩy việc giữ gìn sức khỏe và hoạt động học 

tập
• Phối hợp với cơ quan nghệ thuật và xã hội để giúp học sinh học tốt hơn và thành công 
• Nhà trường chú trọng đến tiếng nói học sinh
•   Ủng hộ, tôn trọng, thân thiện, không đánh giá bề ngoài, hoà nhập văn hoá và phong tục
•   Thủ tục nhập học cả năm, xin gọi: 617-635-6789 x 102 để biết thêm chi tiết. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
365 học sinh:
38%  Tây Ban Nha 2% Á Châu
54% Đen <1% Khác
6%  Trắng

21%  Học sinh khuyết tật
9%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   71%

Đã tốt nghiệp:  17%
Vẫn còn ở Trường:  54%
GED:   4%

Đại học 4 năm:  28%
Cao đẳng 2 năm:  53%
Kế hoạch khác: 19%
Không biết:    0%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 23 65 12 0 19 37 30 15 0 20 70 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 có dữ 
kiện

Boston Green Academy
20 Warren St., Brighton 02135
Matthew Holzer, Hiệu Trưởng

617-635-9860  •  bostongreenacademy.org
Giờ Học: 8:00–3:00 Thứ Hai-Thứ Năm; 7:30-12:00 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) 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 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 rộng ghi danh các lớp 8 mùa thu 6 cho đến khi trường hoàn toàn có từ lớp 6 đến 

lớp 12
• Phối hợp với: 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 
Thứ Sáu  tháng 4 năm 2016 vào lúc 4 giờ chiều.

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

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
436 học sinh:
31%  Tây Ban Nha     3%  Á Châu
58% Đen                  <1%  Khác
8%  Trắng

29%  Học sinh khuyết tật
16%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   89%

Đã tốt nghiệp:  75%
Vẫn còn ở Trường:  21%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  52%
Cao đẳng 2 năm:  22%
Kế hoạch khác: 12%
Không biết:    15%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 8 66 16 9 20 36 30 14 0 22 63 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:  Có     Các học sinh với nhu cầu cao:  Không 

Boston International High School
100 Maxwell St., Dorchester 02124
Tony King, Hiệu Trưởng Tạm Thời

617-635-9373  •  bihs@bostonpublicschools.org
Giờ Học: 8:00-2:30

Đặc Điểm: 
• Chú trọng trong việc chuẩn bị học sinh vào đại học: chúng tôi hân hạnh được phục vụ 

học sinh ELL và là trường cao nhất có 100% học sinh là ELL. 
• Nhiều chương trình trợ giúp học sinh như chương trình sau giờ học, chương trình ngày 

thừ bảy, chương trình trong tuần nghĩ của trường và chương trình mùa hè
• Đội ngũ giảng viên và nhân viên trường đã trãi qua kinh nghiệm di dân và sẽ là gương 

sáng để dẫn dắt học sinh
• Học vui, trường có nhiều hoạt động giúp học sinh cảm thông và mối quan hệ giữa học 

sinh và giáo viên càng thắm thiết hơn  
• Phòng thí nghiệm sinh học và hóa học mới giúp học sinh có thể thực hành 
• Chương trình hội hoạ được cung cấp bởi các cơ quan hợp tác viên
• Nhân viên private Industry Council (PIC) sẽ giúp học sinh tìm việc làm trong mùa hè và 

trong năm học
• Nhiều tinh nghệ như phòng máy vi tính, máy vi tính dùng cho giáo viên hướng dẫn học 

sinh mỗi ngày 
•  Giúp học sinh tiến trình điền đơn đại học, chuẩn bị thi SAT 
• Chương trình thể thao cả năm cho nam và nữ
•   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 test).  Muốn biết thêm tin 
tức xin gọi Trung Tâm Tiếp Đón Roxbury, điện thoại số: 617-635-9010. 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
299 học sinh:
41%  Tây Ban Nha 5%  Á Châu
53% Đen 0% Khác
1%  Trắng
 
4%  Học sinh khuyết tật
84%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   94%

Đã tốt nghiệp:  77%
Vẫn còn ở Trường:  14%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  43%
Cao đẳng 2 năm:  30%
Kế hoạch khác: 5%
Không biết:    22%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 4 62 31 3 49 38 10 3 13 34 49 4

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 Latin Academy
205 Townsend St., Dorchester 02121

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

Đặc Điểm:
• Trường truyền thống xuất sắc và độc quyền kể từ năm 1878
• Tiêu chuẩn học tập xuất sắc trong môi trường chăm sóc
• #1 Trường mơ ước / Dreamschool (Báo Boston Globe, 2013)
•  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
• Trường tuyển: cho học sinh lớp 7 và lớp 9 dự trên điểm thi và điểm học
•   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.
• Hợp tác với cơ quan IBM

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
1,709 học sinh:
22%  Tây Ban Nha     22% Á Châu
25% Đen 1% Khác
29%  Trắng

2%  Học sinh khuyết tật
<1%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   95%

Đã tốt nghiệp:  94%
Vẫn còn ở Trường:  5%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  85%
Cao đẳng 2 năm:  5%
Kế hoạch khác: 2%
Không biết:    8%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 79 21 0 0 93 7 0 0 41 55 4 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 Green Academy:
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

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, đã được thành lập vào năm 1635
• Phục vụ 2,440 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 AP khác nhau cùng với các môn học thông 

thường khác.
• Lớp học 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.
• Phối hợp với nhiều cơ quan bao gốm: Boston University, Children’s Hospital, Isabella 

Stewart Gardner Museum, và State Street Bank

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
2,437 học sinh:
11%  Tây Ban Nha     28% Á Châu
10% Đen 2% Khác
47%  Trắng

1%  Học sinh khuyết tật
0%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   96%

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

Đại học 4 năm:  93%
Cao đẳng 2 năm:  0%
Kế hoạch khác: 3%
Không biết:    5%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 89 11 0 0 99 1 0 0 64 34 2 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
67 Alleghany St., Roxbury 02120

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

Giờ Học: 8:30-3:35 Thứ Hai - Thứ Năm; 8:30-1:05 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 

(exhibition)
• 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 Institute of Technology
• 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
324 học sinh:
52%  Tây Ban Nha       4%  Á Châu
37% Đen <1% Khác
6%  Trắng

21%  Học sinh khuyết tật
6%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   93%

Đã tốt nghiệp:  95%
Vẫn còn ở Trường:  3%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  74%
Cao đẳng 2 năm:  13%
Kế hoạch khác: 5%
Không biết:    8%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 29 63 5 3 47 28 21 4 10 47 41 1

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:  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: 8:00-3:00 Thứ Hai -Thứ Năm; 9:00-3:00 Thứ Sáu

Đặc Điểm:
•  Ba chương trình riêng biệt thúc đẩy sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp: 

College Prep Academy, Scholars Academy, và Online Learning Academy
• Nhấn mạnh vào các bài học mà học sinh là trung tâm, lãnh đạo, kỹ năng sống, và 

hợp tác học tập
• 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, cử hành ngày khen thưởng học 

sinh và phụ huynh và Ban Quản Trị
• Tỷ lệ được nhận vào đại học hàng năm cao (90%-100%)
• Các chương trình huấn nghệ trong Boston
• Các dự án nghiên cứu của trường, những thách đố trong học tập, và nhiều câu lạc bộ 

sau giờ học
• Giáo án song song với Mass Common Core, BPS, và trường Greater Egleston 

khuyến khích học tập qua sự tìm hiểu, tìm tòi và sáng kiến
• Các môn trình độ đại học tại trường và tại cơ sở của các trường cao đẳng
• Có giám thị dẫn dắt tiến trình điền đơn đại học  
• 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
230 học sinh:
61%  Tây Ban Nha     0 % Á Châu
33% Đen <1% Khác
6%  Trắng

12%  Học sinh khuyết tật
15% Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   37%

Đã tốt nghiệp:  30%
Vẫn còn ở Trường:  49%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  15%
Cao đẳng 2 năm:  11%
Kế hoạch khác: 0%
Không biết:    74%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 Không đủ dữ liệu

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

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, về sớm thứ sáu lúc 2 giờ
Các lớp 11-12: 7:30-2:30, Tan học sớm vào ngày thứ Sáu: 1:30

Đặc Điểm:
• Là trường với nhiều chuẩn bị và chú trọng về sức khoẻ, toán, Anh ngữ, ngôn ngữ thế 

giới, khoa học, lịch sử, vá những môn vi tính mà học sinh cần thiết để thành công trên 
con đường đại học vá nghành Y khoa 

• Học sinh có cơ hội tham gia để biết thêm nhiều về môi trường sinh hoạt của Trường Đại 
Học Northeastern. Học sinh có thể sử dụng phòng thí nghiệm khoa học, vi tính, thư viện 
và những điều khác nữa

• Nhiều sắc dân và là nơi tôn trọng tốt để tham gia học hỏi, nơi mà có đội ngũ giáo viên 
tin tưởng vào sự thành công của mỗi học sinh.

•  Đội ngũ giảng viên xuất sắc: 57% được chứng nhận cả hai lĩnh vực bộ môn và giáo dục 
đặc biệt,

•   65% được chứng nhận để dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL)
• Thực tập, hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm đi làm, và chương trình mùa hẻ trong nghề 

y khoa
• Trường Công Lập Horace Mann Charter với nhiều xu hướng giảng dạy, đầy thử thách 

và chương trình hoạt động sau giờ 
•    Môn AP: English, tiếng Tây Ban Nha, Sinh, Toán, Thống Kê, và tâm lý
• 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, 

bóng đá, đội cổ vũ (cheer leading), Nhóm tranh luận (Debate Team), Healthcorps, hội học 
sinh, kỷ yếu, và  các buổi du ngoại

• Vài gíao viên trường có tên bằng cấp công nhận từ National Board và danh dự nhận giải 
Giảng Viên Của Năm trong thành phố Boston 

• Trường được danh dự đặt tên của Thượng Nghị Sĩ Edward M. Kennedy 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
367 học sinh:
36%  Tây Ban Nha 5%  Á Châu
52% Đen 3% Khác
4%  Trắng

11%  Học sinh khuyết tật
13%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   92%

Đã tốt nghiệp:  100%
Vẫn còn ở Trường:  0%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  64%
Cao đẳng 2 năm:  33%
Kế hoạch khác: 0%
Không biết:    2%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 38 57 6 0 27 42 24 7 0 37 63 0

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 :  Thủ Tục Nhập Học Đặc Biệt
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Mary Lyon Pilot High School
95 Beechcroft Street, Brighton 02135
Jean-Dominique Anoh, Hiệu Trưởng
617-635-8351  •  Giờ Học: 8:30-3:35

Đặc Điểm:
• Chúng tôi quan tâm đến 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 
•  Hỗ trợ cá nhân cho các học sinh và gia đình nhằm thúc đẩy việc học, giao tiếp, và tinh 

thần 
•  Quan tâm đến phương pháp giúp học sinh và thành viên của nhóm biết sử dụng để giải 

quyết vấn đề
•  Khuyến khích học sinh qua những chương trình thiện nguyện, thực tập và tham gia 

những ngày lễ của cộng đồng
•    Giáo dục toàn diện
•    Lớp học nhỏ
•    Giảng viên mạnh
• Chương trình chuẩn bị đại học
•    Sử dụng SMART để làm dụng cụ dạy học
•    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 Tiến Sĩ  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 và Trường Đại Học 

Boston 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
134 học sinh:
30%  Tây Ban Nha 3%  Á Châu
32% Đen 1% Khác
34%  Trắng

38%  Học sinh khuyết tật
9%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   88%

Đã tốt nghiệp:  91%
Vẫn còn ở Trường:  5%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  62%
Cao đẳng 2 năm:  10%
Kế hoạch khác: 20%
Không biết:    7%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 16 71 13 0 20 27 30 23 4 4 73 19

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 đủ dữ kiện

Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Kevin McCaskill, Giám Đốc
Shawn Shackelfor,  Hiệu Trưởng

617-635-8970  •  madisonparkhs.org  •  Giờ Học: 7:15-2:30

Đặc Điểm:
• Trường trung học kỹ thuật huấn nghệ của thành phố Boston
• Hơn 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 
• 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, Hiệp hội chăm sóc sức 

khỏe quốc, 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.  

• 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 đại học địa phương
• Tiến trình tuyển xin liên lạc với trường hoặc trang mạng trường để biết thêm thông tin 

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
889 học sinh:
51%  Tây Ban Nha 1%  Á Châu
44% Đen 1% Khác
3%  Trắng

38%  Học sinh khuyết tật
32%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   87%

Đã tốt nghiệp:  65%
Vẫn còn ở Trường:  19%
GED:   1%

Đại học 4 năm:  33%
Cao đẳng 2 năm:  26%
Kế hoạch khác: 22%
Không biết:    19%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 5 55 24 16 5 19 33 43 2 23 34 41

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

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: 
• Trường tập trung vào hổ trợ học sinh 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 trong kỳ thi MCAS 100% học sinh lớp 10 đạt kết quả thi MCAS 
2015 môn Anh ngữ (ELA), 99% đạt kết quả môn Toán (Math), và 97% đạt kết quả 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 
• Các cố vấn cá nhân học sinh là người theo dõi cẩn thận các thách đố và sự tiến bộ của 

từng học sinh
• 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 Cộng 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 thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2016

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
320 học sinh:
32%  Tây Ban Nha 2%  Á Châu
64% Đen 1% Khác
2%  Trắng

14%  Học sinh khuyết tật
6%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   91%

Đã tốt nghiệp:  94%
Vẫn còn ở Trường:  4%
GED:   0%

Đại học 4 năm:  63%
Cao đẳng 2 năm:  23%
Kế hoạch khác: 2%
Không biết:    13%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 31 61 8 0 48 37 13 1 9 49 39 3

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:  Có Các học sinh với nhu cầu cao:  Có

O’Bryant School of Mathematics and Science
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Nicole Gittens, Hiệu Trưởng
617-635-9932  •  obryant.us  •  Giờ Học: 7:25–1:45

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 GPA.
• Cộng đồng học tập đa dạng, hỗ trợ với học trình nghiêm nhặt 
•  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 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, và tiếng Tây Ban Nha. 

•  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 khác
•  Phối hợp với: Trường Đại Học MIT, Trường Đại Học Harvard, Trường Đại Học 

Northeastern, Bệnh viện Brigham and Women, Colleges of the Fenway, Microsoft
Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

1,422 học sinh:
31%  Tây Ban Nha 23%  Á Châu
35% Đen 1% Khác
11%  Trắng
 
3%  Học sinh khuyết tật
4%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   94%

Đã tốt nghiệp:  96%
Vẫn còn ở Trường:  4%
GED:   <1%

Đại học 4 năm:  71%
Cao đẳng 2 năm:  8%
Kế hoạch khác: 7%
Không biết:    15%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 50 49 0 0 78 20 1 0 9 68 22 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:  Không            Các học sinh với nhu cầu cao:  Có
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

Học sinh phải được họp bàn và đề nghị của Nhóm Lượng Giá Giáo Dục Đặc Biệt 
để vào những trường này.

Carter Development Center
396 Northampton St., Boston 02118

Mark O’Connor, Hiệu Trưởng
617-635-9832  •  Giờ Học: 9:30–3:30

Đặc Điểm:
• Chương trình học tập riêng biệt cho học sinh bị khuyết tật nặng, 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.
• Họp tác với: 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, 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. Health Center Arts Therapy.

Ghi danh & Chuyên cần
28 học sinh:
14%  Tây Ban Nha 17% Á Châu      
57% Đen  0% Khác
 11% Trắng      

100%  Học sinh khuyết tật
 33%  Người học Anh ngữ (ELL)

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) 
• 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) nhóm phục vụ tâm lý, dịch vụ xã hội, khám bệnh, và 

chữa trị
• Chương trình tìm giúp phụ huynh / trẻ em bị điếc và lãng tai
• Thắng nhiều giải thưởng, bao gồm: Giải Hiệu Trưởng của năm (Principal of the Year), 

Giải Ambassador in Education năm 2006 cuả Met Life/ National Civic League, Giải 
thưởng Shattuck Award tuyên dương sự phục vụ ngoại hạng của nhân viên thành phố, 
Chung kết giải Giáo viên Khoa học của năm, và Chung kết giải Presidential Award về 
giảng dạy xuất sắc môn Toán và Khoa học.

• Mạng internet màn ảnh rộng và băng hình Hệ Thống Liên Lạc Khẩn Cấp (digital video 
Emergency Communication System) qua hệ thống trường và trong lớp học .

• 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 các 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)

• Phối hợp với:  AIIM-International, Fidelity, Mass. Housing, Mellon Bank CORE, và 
IKON.

Ghi danh & Chuyên cần Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp
110 học sinh:
38%  Tây Ban Nha 11%  Á Châu
38% Đen 0% Khác
14%  Trắng

100% Học sinh khuyết tật
36%  Người học Anh ngữ (ELL)
Tỉ lệ chuyên cần:   91%

Đã tốt nghiệp:  38%
Vẫn còn ở Trường:  50%
GED:   0%

Không có dữ kiện 

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math) Khoa Học (Science)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 Không có dữ kiện (No data)

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

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 trị liệu chuyên sâu
• Đầy đủ các chương trình học vấn
• Tất cả học sinh được phân định qua buổi họp của Nhóm 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
• Các cơ quan kết nghĩa: Trung Tâm Kỹ Thuật South End, Blue Cross Blue Shield, Haley 

House, và Wediko Children’s Services.

Trường Trung Học McKinley 
Preparatory  (Các Lớp 9-12)

Trường McKinley South End Academy 
(Các Lớp 5-12)

Ghi danh & Chuyên cần Ghi danh & Chuyên cần

81 học sinh:
31%  Tây Ban Nha    1%  Á Châu
65% Đen 0% Khác
2%  Trắng 

100% Học sinh khuyết tật

164 học sinh:
35%  Tây Ban Nha    2%  Á Châu
52% Đen 1% Khác
10%  Trắng 

100% Học sinh khuyết tật

Trung Học McKinley Preparatory (tổng hợp):
Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 4 Năm Kế hoạch sau khi Tốt Nghiệp

Đã tốt nghiệp:   36%
Vẫn còn ở Trường:  30%
GED:   3%

Đại học 4 năm: 7%
Cao đẳng 2 năm:  19%
Khác: 29%
Không biết:      45%

MCAS 2015 Anh Ngữ (ELA) Toán (Math)
Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail

Lớp 10 4 56 24 16 7 22 26 44

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

                                  

Các Trường Giáo Dục Đặc Biệt                         
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Các nguồn hỗ trợ cho các Gia Đình
Trường Công Lập Boston
www.bostonpublicschools.org
Tổng Đài / Tất cả các Văn Phòng ............................................617-635-9000
Giáo Dục Người Lớn ...............................................................617-635-9300
Chuyên cần ...............................................................................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 ......................................................................617-635-9265
Các Dịch Vụ Cố Vấn ...............................................................617-635-8030
Chương Trình Giáo Dục Bổ Túc ..............................................617-635-8035
Gia Đình (Văn Phòng tại Sở Học Chánh) ............................... 617-635-9660
 Văn Phòng Tại Địa Phương  ............................................. 617-635-7750 
Văn Phòng Đặc Trách Ngôn Ngữ  ...........................................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
Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng.........................................617-635-9144
Dịch vụ Hướng dẫn Giám Thị .................................................617-635-8030
Sức khỏe và Chăm sóc Sức khỏe  ............................................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   ..................617-635-1565
Parent University .....................................................................617-635-1683
Chương Trình Bổ Túc Văn Hoá ...............................................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   .................................................................617-635-8599
Tổng Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt  
(BostonSpedPac.org)................................................................617-297-7335
Phòng Lưu Trữ Hồ Sơ Học Sinh  .............................................617-635-9506
Văn Phòng Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh  ...........................617-635-9050
Trung tâm Huấn luyện Title I (các buổi hội thảo dành 
cho các gia đình) ......................................................................617-635-7750
Phòng Vận Chuyển  .................................................................617-635-9520
Các Trung Tâm Tiếp Đón:
 Dorchester .........................................................................617-635-8015
 East Boston ........................................................................617-635-9597
 Mattapan ............................................................................617-635-9596 
 Roslindale ..........................................................................617-635-8040
 Roxbury .............................................................................617-635-9010
Các Dịch Vụ Tiếp Đón (Welcome Services)............................617-635-9085 

Các Tổ Chức Cộng Đồng & Các Dịch Vụ                                                                                                          
Action for Boston Community Development (ABCD)
 bostonabcd.org
 617-357-6000
 GED, tốt nghiệp trung học, chương trình dạy nghề, Head Start

American Student Assistance (ASA) College Planning Centers
 asa.org/plan/centers
 1-877-332-4348
 Thông tin miễn phí về giáo dục cao, hỗ trợ tài chính và nghề nghiệp 

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 Partners in Education
 bostonpartners.org
 617-451-6145
 Các người tình nguyện cho trường, huấn luyện phụ huynh 

Boston Public Library
 bpl.org
 Sách, video, sử dụng máy tính, sinh hoạt cho mọi lứa tuổi, thẻ  vào xem viện 
 bảo tàng

EDCO Youth Alternative
 edcoyouthalternative.com 
 617-262-9562
 Bằng trung học và chương trình trường vào nghề cho các thiếu niên  
 không đi học

Federation for Children with Special Needs
 fcsn.org 
 617-482-2915
 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
 bostonyouthzone.com
 617-635-2240
 Các hoạt động thiếu niên và thông tin 

Steppingstone Foundation
 tsf.org
 617-423-6300 
 Chuẩn bị việc học tập miễn phí cho các trường tư và trường thi tuyển 

Nha Trung Tiểu Học 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
(MCAS Parent Information Hotline)
 1-866-MCAS220   
 (1-866-622-7220)    
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

ọc lại, và hiện đang đi học. Tu
y nhiên, các học sinh có thể khiếu nại lên Hiệu Trưởng nếu các em muốn ở lại trường trung họ
c hiện tại của các em.  Xin liên hệ với bất kỳ Trung Tâm Tiếp Đón để biết thêm thông tin
 về các chương trình khác dành cho các học sinh từ 20 tuổi trở lên.  Đường dây nóng Học đường
617-635-9046 Từ ngày 4 đến 29 tháng 1 năm 2016 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu,

 từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều. Mọi thắc mắc về ghi danh vào các trường, điều kiện cư dân của
 thành phố, chuyển trường, vận chuyển, danh sách chờ đợi, các chương trình học, hoặc các câu h
ỏi khác xin gọi số điện thoại trên. Các Trường Trung Học Đệ N

Thủ Tục

Ghi danh & Xin vào Trường Học

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 đến nộp đơn tại Trung Tâm Tiếp Đón của Trường 
Công Lập Boston (BPS Welcome Center).

Các học sinh ghi danh vào Trường Công Lập Boston 
lần đầu tiên phải tới Trung Tâm Tiếp Đón của 
Trường Công Lập Boston (BPS Welcome Center). 

Xin mang theo các giấy tờ sau đây: 
 Ít nhất hai giấy tờ in sẵn chứng minh địa chỉ 

hiện tại của quý vị.  Xem chi tiết nơi trang 3.
 Hồ sơ chích ngừa mới nhất.  Xem chi tiết nơi 

trang 3.
 Khai sanh của học sinh (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 hoặc học bạ từ trường sau cùng của 

học sinh (lớp 1-12)

Ghi danh trước trên mạng! 
Các học sinh mới ghi danh vào Boston lần đầu 
tiên:

Ghi danh trước trên mạng được bắt đầu vào giữa 
tháng 12 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
 Tới bất kỳ Trung Tâm Tiếp 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.  Xin xem chi tiết nơi trang 6.

VÒNG GHI DANH ĐẦU TIÊN: 
Từ ngày 4 đến 29 tháng 1 năm 2016
 CHỈ ghi danh cho học sinh các Lớp Mẫu Giáo, 

Lớp 6 và Lớp 9. 

 Để tránh chờ đợi lâu, chúng tôi đề nghị quý 
phụ huynh đến ghi danh tại Trung Tâm Tiếp 
Đón (Welcome Center) theo lịch trình sau đây, 
theo chữ đầu tiên họ của phụ huynh hoặc người 
giám hộ.

 A-I:  từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 1 
 J-Q: từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 1 
 R-Z: từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 1 
 Tất cả: từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1 

 Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào giữa 
tháng 3 năm 2016.

VÒNG GHI DANH THỨ HAI: 
Từ ngày 3 tháng 2 đến 18 tháng 3  
năm 2016
 Tất cả các lớp (All grades), học sinh bắt đầu 

vào Trường Công Lập Boston và chuyển 
trường.  Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào 
đầu tháng 5 năm 2016.

VÒNG GHI DANH THỨ BA:
Từ ngày 21 tháng 3 đến 6 tháng 5  
năm 2016 
 Tất cả các lớp (All grades), học sinh bắt đầu 

vào Trường Công Lập Boston và chuyển 
trường.  Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào 
giữa tháng 6 năm 2016.

VÒNG GHI DANH THỨ BỐN: 
Từ ngày 9 tháng 5 đến 10 tháng 6  
năm 2016 
 Tất cả các lớp (All grades), học sinh bắt đầu 

vào Trường Công Lập Boston và chuyển 
trường.  Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào 
giữa tháng 7 năm 2016.

Đến bất cứ Trung Tâm Tiếp Đón của 
Trường Công Lập Boston:
Dorchester  617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125
(sau tiệm Burger King)
 Ngôn ngữ giúp đỡ:  tiếng Anh, tiếng Cape Verdean, 

tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Somali  
và tiếng Việt

Roxbury  617-635-9010
Bolling Municipal Building 
2300 Washington St., Roxbury 02119 (Dudley Square)
 Ngôn ngữ giúp đỡ: tiếng Anh, tiếng Trung Hoa 

(Cantonese, Mandarin), tiếng Haitian creole, tiếng 
Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Roslindale  617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
(gần Cummins Highway)
 Ngôn ngữ giúp đỡ: tiếng Anh, tiếng Cape Verdean, 

tiếng Pháp, tiếng Haitian Creole, tiếng Bồ Đào Nha 
và tiếng Tây Ban Nha

East Boston  617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128
 Mở cửa các ngày Thứ Hai và Thứ Ba, từ 8 giờ 30 

sáng đến 5 giờ chiều. 
 Tháng 1 và cuối tháng 8, 2016: các ngày Thứ Hai và 

Thứ Ba, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều; và Thứ Tư: 
từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối.

 Ngôn ngữ giúp đỡ: tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Mattapan  617-635-9596
Trường Mildred Avenue 
5 Mildred Avenue, Mattapan 02126

Dorchester
 sẽ mở cửa 2 ngày, ngày 9 và 23 tháng 1 năm 2016 từ 9

 giờ sán

g đến 1 giờ chiều. Các kỳ nghỉ
 (School Vacations): Kỳ nghỉ tháng 2: Chỉ có Trung T
âm Tiếp Đón Dorchester mở cửa (giờ làm việc bình thườn
g)                                               

                       Kỳ nghỉ tháng 4: Chỉ có 
Trung Tâm Tiếp

 Đón Roxbury mở cửa (giờ làm việc bình thường)     
                                                        
   Từ ngày 

4 đến 22 tháng 7 năm 2016: Tất cả
 các Trung Tâm đóng cửa Từ ngày 25 đến 29 tháng 7 năm

 2016: Chỉ có Trung Tâm Roxbury mở cửa (giờ làm việc bình thường)Đóng cửa: các ngày Lễ của Liên Bang, T
iểu Bang, và Thành Phố Tuổi tối đa có thể đăng ký 

học Các học sinh tuổi từ 20-21 tuổi sẽ được phân định vào Trường Boston Adult Technical Academy (
xem trang 14).  Nếu chương trình này không còn chỗ, Trườ

ng Công Lậ
p Boston sẽ cung cấp chương trình tương đương khác đư

ợc bảo trợ bởi các tổ chức cộng đồng.  Điề
u này áp dụng đối với các học sinh mới, các học sin

h xin vào 

ị Cấp với Thủ tục Nhập họ

c thông thườn
g XIN ĐỌC PHẦN NÀY TRƯỚC! Sau phần

 “Đặc Điểm” của mỗi trường, quý vị sẽ tìm thấy các 
kết quả

 toàn trường năm 2015 đối với Hệ Thống Đánh Giá Học Vấ
n Toàn Diện Massachusetts (MCAS) các bài thi Anh Ng
ữ (ELA) và Toán (Math).  Quý vị cũng sẽ tìm thấy Trác

h nhiệm giải thích và Cấp Bậc Hỗ 

Khi Nào Ở Đâu


