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Bước 1: Những ai đủ điều kiện
Mục đích:  Xác định mức độ sẵn sàng của học sinh

Chu kỳ tuyển sinh Điểm số Đánh giá Chỉ số điều kiện khó khăn cao

SY22-23 100% 0% ● Cộng thêm 15 điểm cho 

học sinh sống trong nhà 

BHA, vô gia cư hoặc được 

DCF chăm sóc.

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

● B trung bình trở lên

● Hai học kỳ đầu của lớp 6/8: 

ELA, Toán, Khoa học và 

Khoa học Xã hội

Không cần đánh giá do đang diễn 

ra đại dịch COVID-19

Năm Học 23-24 và 

các năm sau

70% 30%

● B trung bình trở lên

● Học kỳ cuối 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

đối với ELA và Toán

Tính đủ điều kiện
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Bước 2: Những học sinh nào được mời
Mục đích:  Đảm bảo mức độ tiếp cận 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 

dưới nghèo; (2) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà riêng; (3) Phần trăm gia đình do cha hoặc mẹ đơn 

thân làm chủ hộ; (4) Phần trăm hộ gia đình sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh; và (5) 

Trình độ học vấn.

Quy trình này hoạt động như thế nào? 
Học sinh được phân bổ vào một trong tám nhóm dựa trên địa chỉ nhà và sẽ chỉ cạnh tranh với 

các học sinh khác trong nhóm của họ. Mỗi nhóm thu nhập sẽ được phân bổ số lời mời tuyển 

sinh tương đối bằng nhau Các lời mời tuyển sinh sẽ được chia thành 10 vòng với 10% vị trí ở 

mỗi nhóm mỗi vòng. Bắt đầu từ nhóm có điểm kinh tế xã hội thấp nhất trong mỗi vòng.

Ghi chú: 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.

Gửi thư mời



Phân tích chính sách: 

Triển khai SY22-23



● Những thay đổi về chính sách chấm điểm theo yêu cầu tuyển sinh mới:

○ Cộng điểm các môn nghiên cứu khoa học và xã hội để tính điểm GPA

○ Điểm A+ tương đương với điểm A 

● Việc bổ sung các môn nghiên cứu khoa học và xã hội không ảnh hưởng đến hầu hết các quyết 

định về tính đủ điều kiện của học sinh.

○ 2% học sinh lớp 6 và 3% học sinh lớp 8 sẽ đủ điều kiện nếu không có các môn nghiên cứu khoa 

học và xã hội. 

○ 4% học sinh lớp 6 và 7% học sinh lớp 8 đủ điều kiện để bổ sung các môn nghiên cứu khoa học 

và xã hội, nhưng sẽ không đủ điều kiện nếu không có các môn học bổ sung này.

● Đa số học sinh ở cả lớp 6 và lớp 8 có điểm GPA bằng hoặc cao hơn khi bổ sung các môn nghiên 

cứu khoa học và xã hội

○ Học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế có nhiều khả năng được hưởng lợi hơn từ việc bổ 

sung điểm các môn nghiên cứu khoa học và xã hội, với 47% học sinh lớp 6 có hoàn cảnh khó 

khăn về kinh tế có điểm GPA cao hơn với điểm các môn nghiên cứu khoa học và xã hội, so với 

27% học sinh không có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.
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GPA

Ghi chú: Phân tích điểm GPA chỉ bao gồm những học sinh xếp hạng các trường thi tuyển.



● Trong số 2.267 học sinh đủ điều kiện vào học lớp 7 và lớp 9, có 1.424 học sinh nhận được 

thư mời.

● Nhìn chung, chính sách tuyển sinh mới của trường thi tuyển của Khu học chánh đã làm 

tăng sự đa dạng về kinh tế xã hội, địa lý và chủng tộc của những học sinh được mời vào 

các trường thi tuyển của khu học chánh cho năm học 2022-2023.

● Nhóm học sinh được mời vào các trường thi tuyển phản ánh chính xác hơn sự đa dạng 

phong phú của Thành phố và tăng khả năng tiếp cận cho những học sinh không có đủ khả 

năng tiếp cận các trường thi tuyển 
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Những kết quả chính của việc phân tích sớm về dữ liệu tính đủ điều kiện 

và tuyển sinh 



Nhóm thí sinh 

Nhóm trường & lớp 2020-21 2021-22 2022-23

Lớp 7 2.833 1.666 1.283

BPS, Lớp 7 2.133 1.287 953

Ngoài BPS, Lớp 7 700 379 330

Lớp 9 1.177 760 984

BPS, Lớp 9 780 618 756

Ngoài BPS, Lớp 9 397 142 228

Tổng cộng 4.010 2.426 2.267

9

Số thí sinh đăng ký lớp 7 giảm 383 học sinh cho SY22-23 và số thí sinh đăng ký lớp 9 tăng 224 học sinh.



Lớp 7 Lớp 9

Tên trường SY20-21 SY21-22 SY22-23 SY20-21 SY21-22 SY22-23

Boston Latin Academy 336 320 321 89 82 123

Boston Latin School 484 465 462 58 41 43

O’Bryant School 205 189 217 261 217 258

Tổng cộng 1.025 974 1.000 408 340 424
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Số lượng thư mời đã được phát

Số lượng thư mời được gửi trong SY22-23 tăng từ SY21-22, với 26 thư mời bổ sung lớp 7 và 84 thư mời bổ sung lớp 9.



Thư mời theo nhóm học sinh
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So với thư mời SY20-21, học sinh trong các nhóm ít được đại diện trước đây nhận được tỷ lệ thư 

mời cao hơn cho SY22-23.



Thư mời theo chủng tộc

12So với thư mời SY20-21, tỷ lệ học sinh da màu nhận được thư mời vào các trường thi tuyển cho SY22-23 cao hơn.



Phân bố theo 

địa lý 

(Lớp 7)

Mã Zip Khu vực lân cận Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi 

đến trường toàn thành phố

SY20-21 SY21-22 SY22-23

2108 Beacon Hill 0,4% 0,1% 0,6% 0,1%

2109 Trung tâm thành phố 0,1% 0,7% 0,2% 0,3%

2110 Trung tâm thành phố 0,3% 0,7% 0,1% 0,4%

2111 Chinatown 0,8% 2,3% 0,7% 2,2%

2113 Đầu phía Bắc 0,3% 0,7% 0,2% 0,1%

2114 Beacon Hill /Đầu phía Tây 0,7% 1,9% 0,7% 0,7%

2115 Longwood/Fenway 1,4% 1,4% 1,0% 1,0%

2116 Back Bay 1,3% 2,6% 1,3% 1,5%

2118 Đầu phía Nam 3,3% 3,5% 2,8% 4,5%

2119 Roxbury 6,1% 2,6% 5,1% 5,2%

2120 Roxbury 1,5% 1,6% 1,1% 1,8%

2121 Dorchester 8,2% 2,6% 6,9% 5,5%

2122 Dorchester 4,6% 6,1% 4,9% 8,0%

2124 Dorchester 12,4% 8,2% 11,2% 10,7%

2125 Dorchester 6,2% 4,6% 6,1% 6,1%

2126 Mattapan 6,3% 2,0% 5,2% 3,7%

2127 Nam Boston 4,2% 3,3% 3,6% 3,8%

2128 East Boston 9,0% 5,6% 7,7% 8,9%

2129 Charlestown 3,0% 5,5% 3,6% 4,1%

2130 Jamaica Plain 5,1% 7,5% 5,5% 5,7%

2131 Roslindale 6,4% 9,2% 6,9% 7,6%

2132 West Roxbury 4,7% 13,0% 7,1% 5,3%

2134 Allston 1,2% 1,7% 1,1% 1,6%

2135 Brighton 3,7% 5,1% 3,0% 3,8%

2136 Hyde Park 7,8% 6,5% 6,9% 5,9%

2163 Allston 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%

2199 Back Bay 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2210 South Boston Waterfront 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%

2215 Fenway/Kenmore 0,5% 0,8% 0,2% 0,8%

2467 Chestnut Hill 0,5% 0,3% 0,4% 0,0%

9999 Vô gia cư/DCF 5,4%
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Tỷ lệ thư mời theo mã 

zip được phát trong 

SY22-23 tỷ lệ thuận với 

tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi 

đi học trên toàn thành 

phố so với thư mời được 

phát trong SY20-21.



Cấp Ứng viên Thư mời BLA BLS O’Bryant Phần trăm số người 

nhận được thư mời 

nhận được điểm*

1 116 115 36 59 20 88%

2 99 99 28 43 28 98%

3 110 110 40 48 22 94%

4 134 133 47 61 25 80%

5 115 114 32 60 22 81%

6 155 143 37 65 41 80%

7 234 143 49 65 29 77%

8 320 143 52 61 30 58%

Tất cả 1.283 1.000 321 462 217 81%
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Thư mời lớp 7 theo cấp

*Điểm bao gồm những người được mời nhận được 10 và 15 điểm



15

Tổng hợp thư mời

● Nhìn chung, chính sách tuyển sinh mới của trường thi tuyển của khu học chánh đã làm tăng sự đa 

dạng về kinh tế xã hội, địa lý và chủng tộc của các học sinh được mời vào các trường thi tuyển của 

khu học chánh cho SY 2022-2023. 

● Khi so sánh với thư mời lớp 7 được gửi cho SY20-21, các nhóm học sinh có đại diện thấp hơn 

trước đây đã nhận được tỷ lệ thư mời tăng lên: 

■ học sinh đang trong tình trạng không có chỗ ở an toàn, dưới sự chăm sóc của Sở gia 

đình và trẻ em hoặc sống trong nhà ở do Cơ quan quản lý nhà ở Boston sở hữu (+6 

điểm phần trăm); 

■ học sinh khó khăn về kinh tế (+10 điểm phần trăm); 

■ học sinh Anh ngữ (+5 điểm phần trăm); 

■ học sinh khuyết tật (+3 điểm phần trăm). 

■ Khoảng 76% thư mời đến với học sinh da màu, tăng 16 điểm phần trăm so với thư mời 

SY20-21.
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Tác động của điểm bổ sung

● 10 điểm: Học sinh theo học tại trường có 40% học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trở lên 

trong năm năm qua được cộng thêm 10 điểm trên điểm tổng hợp của các em.

○ 83 trường BPS và 15 trường không thuộc BPS đủ điều kiện nhận thêm 10 điểm.

○ 63% học sinh lớp 7 nhận được thêm 10 điểm.

○ Ở lớp 7, tất cả các trường BPS không đủ tiêu chuẩn nhận 10 điểm bổ sung đều có học 

sinh được mời tham dự kỳ thi cho SY22-23.  Trong số học sinh đăng ký Ghi danh vào 

trường thi tuyển ở các trường này, 38% đến 80% nhận được thư mời. 

● 15 điểm: Học sinh vô gia cư, dưới sự chăm sóc của Sở gia đình và trẻ em hoặc sống trong 

nhà ở của BHA nhận được thêm 15 điểm trên điểm tổng hợp của các em.

○ 6% học sinh lớp 7 nhận được thêm 15 điểm.
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Danh sách chờ

Tiến trình chấp nhận 

● Các học sinh nhận được thư mời phải phản hồi trước ngày 1 tháng 8 

năm 2022

● Khu học chánh đang theo dõi qua điện thoại và email với tất cả gia đình 

không phản hồi 

● Các cuộc gọi trong danh sách chờ bắt đầu vào tháng 8 năm 2022 và 

danh sách chờ sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 11 năm 2022

Tác động của việc chọn 

trường đối với danh sách chờ 

● Nếu được mời vào lựa chọn thứ 2, chỉ được đưa vào danh sách chờ cho 

lựa chọn thứ nhất 

● Nếu được mời vào lựa chọn thứ 3, được đưa vào danh sách chờ cho lựa 

chọn thứ nhất và thứ 2

● Nếu không có thư mời, được đưa vào danh sách chờ cho các lựa chọn 

thứ nhất, thứ 2 và thứ 3

Đủ điều kiện cho Danh sách 

chờ

● Đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện 

● Xếp hạng trường là một trong những lựa chọn

● Danh sách chờ giới hạn ở mức 100 



Đánh giá Chính sách



Hiệu suất hiện tại tại các trường thi tuyển

Khoảng 80-90% học sinh tham gia các trường thi tuyển ở lớp 7, 8 và 9 đạt điểm trên 60 phần trăm về Đọc phát triển MAP, 

so với 18-22% học sinh ở các trường không tổ chức kỳ thi.



Hiệu suất hiện tại tại các trường thi tuyển

Khoảng 66-86% học sinh tham gia các trường thi tuyển ở lớp 7, 8 và 9 đạt điểm trên 60 phần trăm về Đọc phát triển MAP, 

so với 7-8% học sinh ở các trường không tổ chức kỳ thi.



Công bố báo cáo hàng năm vào tháng Sáu, trong đó bao gồm kết quả đánh giá học sinh 

theo từng nhóm và đánh giá chương trình, bao gồm các kết quả phân tách của các cuộc 

khảo sát môi trường học tập tại trường và thông tin khác về kết quả đánh giá học sinh có 

liên quan đến việc thực hiện chính sách.

■ BPS sẽ hợp tác với một chuyên gia nghiên cứu bên ngoài để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về 

trải nghiệm và kết quả của học sinh tại các trường thi tuyển.

■ Mục đích là để thông báo cho khu học chánh về cách các trường thi tuyển có thể hỗ trợ tốt 

nhất cho học sinh trúng tuyển theo chính sách mới này.

○ Lĩnh vực nghiên cứu: 

■ Trải nghiệm của học sinh: Môi trường, văn hóa và cảm giác sẵn sàng cho những 

học sinh được nhận vào học theo chính sách mới.

■ Thực thi chính sách: quá trình và trải nghiệm của học sinh và quản trị viên đã trải 

qua việc thực hiện chính sách mới.

Kế hoạch đánh giá



Cập nhật về việc triển khai 

cho SY23-24



Tính đủ điều kiện: Điểm GPA từ B trở lên + Điểm kiểm tra MAP

● GPA: 70%

○ Các lớp năm trước tính trọng số 50%

○ Các lớp năm hiện tại tính trọng số 50%

● Điểm kiểm tra MAP: 30%

○ Hai cơ hội để thực hiện bài đánh giá: 

■ Tháng 6 và tháng 12

○ Điểm cao hơn sẽ được tính vào điểm 

tổng hợp

○ Các gia đình sẽ nhận được báo cáo điểm 

vào đầu tháng 7.

Nhóm trường Số học sinh được kiểm tra*

BPS 4.539

Không phải BPS 598

*Số học sinh được kiểm tra tính đến ngày 13/6 (Kiểm tra bù đến ngày 17/6)



Các ngày quan trọng để nhập học cho SY23-24

Học kỳ mùa thu 2022 Phiên cung cấp thông tin chp gia đình về quy trình đăng ký

Ngày 24/10 - ngày 

18/11

Thí sinh không thuộc BPS cung cấp bằng chứng về nơi cư trú và xếp hạng 

các trường

Đầu tháng 12 Thực hiện đánh giá MAP

Ngày 04/01 - ngày 

03/02

Thí sinh BPS cung cấp các lựa chọn trường được xếp hạng

Ngày 10/02/2023 Hạn nộp điểm

Tháng 03/2023 Thông báo về tính đủ điều kiện

Cuối tháng 4/Đầu 

tháng 5/2023

Thông báo thư mời


