
	  

	  

Để cập nhật thông tin liên lạc, xin hãy đến trung tâm tiếp đón BPS.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập website của chúng tôi tại http://www.bostonpublicschools.org 

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NĂM NAY 
Những thay đổi về Đăng ký và Chuyển trường trong năm học 2017-2018 

Trên DiscoverBPS.org, gia đình học sinh có thể biết về kết quả hoạt động của trường 
trong bốn hạng mục bao gồm: (1)Kết quả học tập của học sinh,(2) Gia đình, Cộng đồng 
và Văn hóa, (3) Lãnh đạo và hợp tác, (4) Dạy và Học.	  

SỐ LIỆU CỤ THỂ 
TRONG TRƯỜNG 

HỌC 

Một vài thay đổi đã được thực hiện cho danh sách lựa chọn trường học của học sinh bắt 
đầu từ đầu năm học. Bao gồm: 
•   Các trường học xuất hiện trong danh sách theo thứ tự chất lượng trường học ( được 

xác đinh bởi MACS Tier), và sau đó là theo thứ tự khoảng cách từ nhà đến trường. 
Nếu có thể, các chương trình học Anh Ngữ sẽ xuất hiện trên đầu mỗi danh sách.  

•   Các trường được xác đị nh bởi nhà nước trong mô hình trao đổi sẽ không xuất hiện 
như những lựa chọn bổ sung trong danh sách lựa chọn trường học của học sinh. 
Những trường này sẽ được thay thế bởi các trường khác chưa nằm trong danh sách 
lựa chọn của học sinh. 

•   Trường Jackson-Mann K-8 School sẽ xuất hiện trong một vài danh sách lựa chọn 
của học sinh, đặc biệt đối với các gia đình sống trong khu vực cách xa Allston. Các 
học sinh hiện đang theo học tại trường Jackson-Mann sẽ không bị  ảnh hưởng. 

Danh sách đầy đủ các thay đổi này hiện đã có tại Trung tâm tiếp đón. 

DANH SÁCH LỰA 
CHỌN 

Để cung cấp các tiếp cận công bằng cho tất cả các trường trung học trong thành phố, 

mức ưu tiên cho  khu vực có thể đi bộ được sẽ được loại bỏ. Tất các các học sinh trung 

học sẽ bình đẳng trong việc nhập học vào các trường trung học. 

	  

ƯU TIÊN KHU VỰC CÓ 
THỂ ĐI BỘ ĐƯỢC TỚI 

TRƯỜNG HỌC 
 

•   Dành cho các gia đình đăng ký trước ngày 31 tháng Ba, 2017: 
o   Các gia đình sẽ nằm trong danh sách đợi tại tất cả các trường học họ đã 

đăng ký trong danh sách lựa chọn. 
o   Khi các vị  trí đã sẵn sang, danh sách đợi sẽ được tự động xử lý, cho phép học 

sinh có thể chyển đến các trường đã đăng ký cấp cao hơn. 
o   Từ ngày 16 tháng Sáu, 2017, các gia đình có nguyện vọng giữ lại trong danh 

sách chờ buộc phải lưa chọn và giảm danh sách chờ của mình xuống chỉ  một 
trường. 

•   Cho các gia đình đăng ký sau ngày 31 tháng Ba, 2017: 
o   Các gia đình sẽ chỉ  được chọn một danh sách chờ trong danh sách lựa chọn 

của mình.  
•   Trường công lập Boston sẽ liên hệ với các gia đình về số lượng các xuất học qua 

email hoặc điện thoại. Xin hãy đảm bảo thông tiên liên lạc đã được cập nhật đầy 
đủ. 

•   Trường công lập Boston sẽ nỗ lực sắp xếp các học sinh mới đăng ký từ 6 tuổi trở lên 
vào trong danh sách học tại nhà (Home-based list), nhưng có thể cần thiết sẽ phải 
sắp xếp chúng vào danh sách chờ đợi ưu tiên trong điều kiện khó khăn khi toàn bộ 
danh sách đã bị  kín. 

Danh sách chờ sẽ hết hạn vào cuối tháng Mười Một, 2017 cho các lớp từ 1 đến 12, và cuối 
tháng Một 2018 cho các lớp K0 đến K2. 

DANH SÁCH CHỜ ĐỢI 

	  


