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Tổng số thi sinh Để được nằm trong danh sách 

thí sinh, học sinh cần mức điểm GPA tối thiểu 

là B. Học sinh đủ điều kiện sẽ được tính điểm 

tổng hợp dựa trên đánh giá (30%) và điểm GPA 

(70%) với điểm bổ sung. 

Chính sách được Phê duyệt 

Bước 1: Ai Đủ Điều kiện
Mục đích:  Xác định sự chuẩn bị sẵn sàng của học sinh

Bước 2: Ai Được Mời
Mục đích:  Đảm bảo mức độ tiếp cận toàn thành phố

Chỉ định: 100% thư mời nhập học được phân 

bổ theo thứ tự xếp hạng từ trên xuống trong các 

phân lớp kinh tế xã hội.
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Bước 1: Ai đủ điều kiện
Mục đích:  Xác định sự chuẩn bị sẵn sàng của học sinh

Chu kỳ tuyển 

sinh

Khối lớp Đánh giá Chỉ số điều kiện khó khăn cao

Năm Học 22-

23

100% 0% ● 15 điểm cho học sinh 

thuộc Cơ quan Quản lý 

nhà ở Boston (BHA), trải 

qua tình trạng vô gia cư 

và được chăm sóc bởi Sở 

Trẻ em và Gia đình (DCF)

HOẶC 

● 10 điểm cho học sinh 

theo học tại trường có 

40% học sinh nhập học 

trở lên thuộc diện gia 

đình khó khăn về kinh tế

● Trung bình từ B trở lên

● Hai học kỳ đầu của lớp 6/8: 

ELA, Toán, Khoa học và Khoa 

học Xã hội

Không cần thiết phải đánh giá 

do đại dịch COVID-19 đang 

diễn raa

Năm Học 23-

24 và các 

năm sau

70% 30%

● Trung bình từ B trở lên

● Học kỳ cuối của lớp 5/7: ELA 

và Toán

● Hai học kỳ đầu của lớp 6/8: 

ELA, Toán, Khoa học và Khoa 

học Xã hội

Đánh giá bắt buộc

ở môn ELA và Toán
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Bước 2: Ai được mời
Mục đích:  Đảm bảo quyền truy cập toàn thành phố

Phân lớp là gì? 
Phân lớp là một nhóm các khu vực địa lý trong thành phố có các đặc điểm kinh tế xã hội giống 

nhau. Cách phần chia này cấu thành một mức điểm dựa trên năm đặc điểm: (1) Tỷ lệ người 

sống dưới mức nghèo; (2) Tỷ lệ hộ gia đình sống trên đất đai mình sở hữu; (3) Phần trăm gia 

đình do cha hoặc mẹ đơn thân làm chủ gia đình; (4) Phần trăm hộ gia đình sử dụng ngôn ngữ 

không phải là tiếng Anh; và (5) Trình độ học vấn. 

Cách thức hoạt động như thế nào? 
Học sinh được chỉ định vào một trong tám phân lớp dựa trên địa chỉ nhà và sẽ chỉ cần cạnh 

tranh với các học sinh khác trong cùng một phân lớp. Mỗi phân lớp sẽ được phân bổ số lượng 

thư mời xấp xỉ bằng nhau. Các thư mời sẽ được gửi thành 10 vòng, cứ mỗi vòng thì 10% số chỉ 

tiêu trong mỗi phân lớp sẽ được nhận thư mời. Phân lớp có điểm kinh tế xã hội thấp nhất sẽ 

được ưu tiên đi đầu trong mỗi vòng.

Lưu ý: Học sinh được chỉ định điểm bổ sung dựa trên các yếu tố trong slide 6 thay vì được xếp 

vào một phân lớp riêng biệt.

Bắt đầu với chu kỳ tuyển sinh Năm học 22-23, hãy phân bổ 100% thư mời nhập học theo thứ tự xếp hạng từ 

trên xuống trong 8 phân lớp kinh tế xã hội. Mỗi phân lớp sẽ nhận được phân bổ số lượng thư mời xấp xỉ 

bằng nhau.
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Tập dữ liệu để mô phỏng:

● Giả định có thể phân bổ ~ 1.000 giấy mời nhập học

● Thí sinh đăng ký lớp 7 đối với năm học 20-21

● Sử dụng điểm ISEE thay cho kết quả bài Đánh giá tiến bộ MAP

● Chỉ sử dụng điểm Mùa thu đối với điểm trung bình được tính lại - Điểm trung bình không được làm tròn

● Kết hợp những học sinh có điểm B trở lên cho trung bình môn ELA và Toán, những học sinh cũng có điểm kiểm tra 

ISEE

Những điều cần ghi nhớ:

● Các mô phỏng chỉ mang tính tham khảo về những khả năng có thể xảy và không nên được hiểu là kết quả cuối cùng.

● Chính sách đã được phê duyệt bao gồm các điểm nghiên cứu khoa học và xã hội, các điểm này đã không được đưa vào 

trong mô phỏng.

● Hợp đồng đánh giá hiện tại của khu học chánh là với NWEA về bài Đánh giá tiến bộ MAP. Mô phỏng sử dụng điểm 

ISEE vì không có kết quả của bài Đánh giá tiến bộ MAP.

● Những thí sinh đăng ký cho chu kỳ tuyển sinh tiếp theo có thể không được phân bổ trên toàn thành phố giống như cách 

những thí sinh cho chu kỳ tuyển sinh năm học 20-21.

● Các thí sinh đăng ký chu kỳ tuyển sinh tiếp theo không được xếp hạng trong ba trường theo cách mà các ứng viên trong 

chu kỳ tuyển sinh Năm Học 20-21 đã trải qua.

● Các điểm số sẽ được sử dụng để xét nhập học cho chu kỳ năm nay (Năm Học 21-22 điểm) vẫn chưa được ghi lại.

Các giả định mô phỏng tổng thể



Nhóm Học sinh Năm Học 20-21 Ghi 

danh Lớp 6 Toàn 

Thành phố *

Ứng viên cho Năm 

Học 20-21

Ứng viên cho Năm 

Học 20-21 với mức 

điểm trung bình B 

trở lên

Thư mời (Dựa trên 

mô phỏng danh sách 

thí sinh Năm Học 20-

21)

Học sinh Tham dự

40% + Trường có học sinh 

nghèo **

4.414 83% 2.104 75% 1.110 66% 796 80%

Học sinh đi học ở trường có 

tỉ lệ hộ nghèo dưới 40% **
922 17% 697 25% 580 34% 204 20%

Tổng cộng 5.336 100% 2.801 100% 1.690 100% 1.000 100%

*Việc ghi danh vào lớp 6 trên toàn thành phố được xác định dựa trên dữ liệu công khai từ Hồ sơ Khu học chánh và Trường MA DESE, 

và bao gồm các trường công lập và ngoài công lập. 

**Hơn 40% trường được xác định nhờ dữ liệu công khai có sẵn từ Hồ sơ trường MA DESE và Khu học chánh. 

Số học sinh theo học một trường có tỷ lệ hộ nghèo dưới 40% chiếm 17% số học sinh ghi danh vào 

lớp 6 trên Toàn Thành phố và 20% số thư mời được mô phỏng. Số học sinh theo học một trường có tỷ 

lệ nghèo tối thiểu 40% chiếm 83% số học sinh ghi danh vào lớp 6 ghi danh và 80% số thư mời.

Mô phỏng đăng ký, đơn đăng ký và thư mời đến các trường dự thi



Nhóm Học sinh

Phân 

lớp

1

Phân 

lớp

2

Phân 

lớp

3

Phân 

lớp

4

Phân 

lớp

5

Phân 

lớp

6

Phân 

lớp

7

Phân 

lớp

8

Tổng cộng

Học sinh đi học ở 

trường có tỉ lệ hộ nghèo 

trên 40% **

114 114 116 103 107 93 84 65 796 80%

Học sinh đi học ở 

trường có tỉ lệ hộ nghèo 

dưới 40% **

11 11 9 22 18 32 41 60 204 20%

Tổng cộng 125 125 125 125 125 125 125 125 1.000 100%

**Hơn 40% trường được xác định nhờ dữ liệu công khai có sẵn từ Hồ sơ trường MA DESE và Khu học chánh. 

Số học sinh theo học tại một trường có tỷ lệ hộ nghèo dưới 40% chiếm 204 (20%) trong số các thư 

mời đến một trường dự thi. Số học sinh theo học một trường có tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu 40% chiếm 

796 (80%) số thư mời mô phỏng của trường dự thi.

Thư mời mô phỏng đến một trường dự thi
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Thư mời Mô phỏng đến một Trường Dự thi

Theo Tình trạng Kinh tế và Chủng tộc

Dữ liệu mô phỏng đảm bảo sự đa dạng về chủng tộc và kinh tế xã hội phù hợp hơn với việc nhập học của sinh 

viên.
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Thư mời Mô phỏng đến một 

Trường Dự thi 

Bởi vị trí khu vực lân cận

Dữ liệu mô phỏng cho thấy sự đa dạng về mặt địa 

lý phù hợp hơn với việc nhập học của học sinh.

Lưu ý: dữ liệu này hiển thị kết quả của mô phỏng 

chính sách thông qua mã zip. Chính sách mô 

phỏng phân bổ chỉ tiêu theo phân lớp và không 

phân bổ chi tiêu theo mã zip.
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Tháng 09, 2021 ● Ra mắt các mô-đun chấm điểm đảm bảo công bằng vào cuối tháng 9

Tháng 10, 2021 ● Công bố thông tư của Tổng Giám thị, trong thông tư nêu rõ các cơ chế hậu cần liên 

quan đến tính toán điểm trung bình, quản lý giám sát kiểm tra và việc ứng tuyển

● Xác minh cư trú bắt đầu được thực hiện vào giữa tháng 10 cho các học sinh không 

thuộc BPS

● Bắt đầu triển khai các khoản đầu tư giúp tăng khả năng tiếp cận  

● Hỗ trợ Học sinh Xây dựng và công bố kế hoạch hỗ trợ học sinh sắp nhập học và kế 

hoạch học tập từ lớp 4 đến lớp 6

Tháng 11 và tháng 

12, 2021

● Tiếp tục xác minh cư trú cho đến ngày 18 tháng 11

● Tiếp tục triển khai các khoản đầu tư giúp tăng khả năng tiếp cận

● Đưa ra các khuyến nghị về chính sách chấm điểm công bằng trình Ủy ban Nhà 

trường để xem xét

Tiến trình thực hiện
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Tháng 01, 2022 ● Bắt đầu thu thập thông tin điểm số đối với tất cả các học sinh không tham gia kỳ thi 

BPS (1/3)

● Thông qua biểu mẫu lựa chọn trực tuyến, tất cả các gia đình xếp hạng các trường 

Tháng 02, 2022: ● Hạn cuối để nhập điểm cho tất cả học sinh (11/2)

Tháng 03 - tháng 

04,2022

● Tính điểm GPA và xếp loại trong phân lớp

● Cập nhật tình trạng đăng ký với những học sinh không đủ điều kiện (<B GPA)

● Thư mời và tình trạng gửi thư

Tháng 03 - tháng 

06, 2022

● Chương trình Chiến lược thành công trong lớp học bắt đầu vào tháng 9 năm 2022

● Báo cáo Hằng năm: Công bố báo cáo hằng năm vào tháng 6 để cập nhật các kết quả 

phân tách của học sinh và đánh giá chương trình

Tiến trình thực hiện
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● Các gia đình sẽ có thể điền địa chỉ 

nhà và bản đồ sẽ xác định họ ở phân 

lớp nào

● Hợp tác với Nhóm phân tích của 

Thành phố Boston để tạo bản đồ 

tương tác cho các gia đình; dự kiến 

sẽ ra mắt trên trang web của BPS vào 

ngày 1 tháng 11.

Bản đồ Tương tác Phân lớp



Tất cả giáo viên sẽ phải hoàn thành một mô-đun 

ngắn (~ 45 phút) về việc chấm điểm công 

bằng và những thay đổi về tuyển sinh của 

trường dự thi liên quan đến việc xếp loại. 

● Tiến trình - 1 tháng 10 - 1 tháng 11

● Chủ đề - Tổng quan về các phương pháp 

chấm điểm công bằng, thông tin cập nhật về 

trường dư thi và cập nhật thông tư (lên 

lớp/tham gia) liên quan đến việc chấm điểm, 

thực hành chấm điểm các môn khoa học và 

xã hội

● Trách nhiệm - Mô-đun được gắn với L4L 

mới và sẽ đảm bảo được tất cả giáo viên hoàn 

thành mô-đun.

Mô-đun chấm điểm công bằng
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Chương trình Chiến lược 4 Thành công (S4S)

Mục tiêu: Thông qua chương trình tăng tốc Mùa hè cho các học sinh thi vào trường, chuỗi chương trình Chiến 

lược Mùa hè 4 Thành công (S4S) đã các em đã chuẩn bị về mặt kiến thức cho nội dung học của trường thi 

tuyển, có thể sẽ cần thêm thời gian để các em thích nghi với tốc độ học tập của trường dự thi. S4S dành cho 

học sinh vào lớp 7 và lớp 9 tại mỗi trường dự thi.

Hai phần của chương trình: 

● Tháng 6/2021: Chương trình trực tuyến kéo dài 4 tuần

Tập trung vào viết, ELA và toán 

○ Chi phí: 415.600$

○ 615 Học sinh tham gia

● Tháng 8, 2021 Kéo dài 2-3 tuần tại mỗi trường dự thi

Để giúp học sinh hình thành cảm giác hoà nhập với cộng đồng trường học và để đưa các em tới những kỳ vọng 

về học thuật, xã hội và công dân. 

○ Chi phí: khoảng 300.000 đô la

○ BLA: 177 Học sinh tham gia 

○ BLS: 286 Học sinh tham gia 

○ O’Bryant: 129 Học sinh tham gia
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Thành lập trong Năm học 2021-22, sẽ được mở rộng 

trong Năm học 2022-23

● Chương trình Tư vấn cho tất cả sinh viên sắp 

nhập học 

● Tăng Số lượng Cố vấn Hướng dẫn và Nhân viên 

Xã hội

● Hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt trong lớp học

● Tăng Số lượng Giáo viên Giáo dục Đặc biệt và 

Giáo viên Bán Chuyên nghiệp 

● Thêm vào Chương trình Dạy kèm Sau giờ học

● Team building đảo Thompson

● Hội chợ ngoại khóa 

Hỗ trợ Nhóm 

Trường Dự thi


