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CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG THI TUYỂN THUỘC HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG
LẬP BOSTON

YÊU CẦU rằng Ủy Ban Học Chánh thông qua Chính sách đính kèm về Quy định Tuyển Sinh của Trường Thi
Tuyển thuộc Hệ Thống Trường Công lập Boston:
Chính sách này sẽ thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng trên toàn thành phố đối với các trường thi tuyển của học
khu và đảm bảo rằng học sinh sẽ có trải nghiệm giáo dục phong phú nhờ sự đa dạng về kinh tế xã hội, địa lý và
chủng tộc thông qua các tiêu chí đầu vào được thông qua.

Khi điểm danh, Yêu cầu đã được thông qua bằng phiếu biểu quyết như sau:
PHIẾU THUẬN PHIẾU CHỐNG PHIẾU TRẮNG Chứng thực:

Elizabeth A. Sullivan
Thư ký
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Để thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng trên toàn thành phố đối với các trường thi tuyển của học khu và đảm bảo
rằng học sinh sẽ có trải nghiệm giáo dục phong phú nhờ sự đa dạng về kinh tế xã hội, địa lý và chủng tộc, chính
sách tuyển sinh của các trường thi tuyển thuộc Hệ Thống Trường Công Lập Boston như sau:
Vì đại dịch COVID-19 và những ảnh hưởng đại dịch gây ra với học sinh, Hệ Thống Trường Công Lập Boston sẽ
thực hiện những quy định sau đây thành hai giai đoạn.
1. Giai đoạn I: Trong năm đầu tiên thực hiện chính sách này, Hệ Thống Trường Công Lập Boston sẽ thực
hiện những quy định sau đây khi tuyển sinh cho năm học 2022-2023:
a. Bất kỳ học sinh lớp 6 nào cư trú tại Boston (hoặc do Hệ Thống Trường Công Lập Boston phục
vụ) đều đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 7 tại các trường thi tuyển của Boston trong năm học 20222023, bất kỳ học sinh lớp 8 nào cư trú tại Boston (hoặc do Hệ Thống Trường Công Lập Boston
phục vụ) đều đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 9 tại các trường thi tuyển của Boston trong năm học
2022-2023 và bất kỳ học sinh lớp 9 nào cư trú tại Boston (hoặc do Hệ Thống Trường Công Lập
Boston phục vụ) đều đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 tại Trường Toán và Khoa Học John D.
O'Bryan trong năm học 2022-2023 nếu các em đáp ứng các điều kiện sau:
i.
Điểm trung bình từ B trở lên đối với các môn Ngữ văn Anh (ELA), Toán, Khoa học và
Khoa Học Xã hội trong hai quý đầu/học kỳ đầu của năm học 2021-2022; và
ii.
Một người đại diện của trường đang theo học/học khu sẽ xác minh rằng học sinh đang đạt
thành tích ở cấp lớp dựa trên các tiêu chuẩn của Chương trình giảng dạy Massachusetts.
b. Các học sinh nộp đơn đủ điều kiện sẽ nhận được điểm tổng, dao động từ 1-100, chỉ bao gồm điểm
trung bình của các em. Điểm cộng thêm (điểm cộng) sẽ được cộng vào điểm tổng hợp của học
sinh nếu các em đáp ứng một trong các yếu tố sau:
i.
Mười lăm (15) điểm cộng sẽ được cộng vào điểm tổng của những học sinh vô gia cư, học
sinh đang được Sở Trẻ em và Gia Đình chăm sóc, và những học sinh sống trong nhà ở
công cộng truyền thống được tài trợ bởi chính phủ liên bang hoặc tiểu bang và thuộc
quyền sở hữu của Cơ quan Quản lý Nhà ở Boston.
ii.
Mười (10) điểm cộng sẽ được cộng vào điểm tổng của các học sinh trong năm học trước
khi nộp đơn theo học tại một trường có, trung bình trong năm năm qua, tỷ lệ ghi danh của
học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, theo định nghĩa của Sở Giáo dục Tiểu học và
Trung học, là 40% trở lên. Trong trường hợp học sinh là cư dân mới của Boston trong
năm học mà học sinh đó nộp đơn, thì trường hiện tại sẽ được sử dụng để xác định xem
học sính đó có đủ điều kiện hưởng các điểm cộng này không.
iii.
Học sinh có thể không nhận được điểm cộng cho cả hai nhóm. Trong trường hợp học sinh
đã được cộng 15 điểm thì không được cộng 10 điểm.
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2. Giai đoạn II: Trong năm thứ hai thực hiện chính sách, đối với việc tuyển sinh bắt đầu từ năm học 20232024 và mỗi năm sau đó trong suốt thời gian thực hiện chính sách này, các quy định tuyển sinh sẽ được
thực hiện đầy đủ như sau:
a. Bất kỳ học sinh lớp 6 nào cư trú tại Boston (hoặc do Hệ Thống Trường Công Lập Boston phục
vụ) đều đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 7 tại các trường thi tuyển của Boston, bất kỳ học sinh lớp
8 nào cư trú tại Boston (hoặc do Hệ Thống Trường Công Lập Boston phục vụ) đều đủ điều kiện
xét tuyển vào lớp 9 tại các trường thi tuyển của Boston và bất kỳ học sinh lớp 9 nào cư trú tại
Boston (hoặc do Hệ Thống Trường Công Lập Boston phục vụ) đều đủ điều kiện xét tuyển vào lớp
10 tại Trường Toán và Khoa Học John D. O'Bryan nếu các em đáp ứng các điều kiện sau:
i.
Điểm trung bình từ B trở lên đối với môn ELA và Toán trong kỳ đánh giá cuối cùng của
năm học trước khi nộp đơn, và điểm trung bình từ B trở lên đối với môn ELA, Toán,
Khoa học và Khoa Học Xã hội trong hai quý đầu/học kỳ đầu của các năm lớp 6, 8 hoặc 9.
ii.
Một người đại diện của trường đang theo học/học khu sẽ xác minh rằng học sinh đang đạt
thành tích ở cấp lớp dựa trên các tiêu chuẩn của Chương trình giảng dạy Massachusetts.
iii.
Một kết quả đánh giá toàn diện về đánh giá do học khu xác định sẽ được sử dụng để xét
tuyển vào trường thi tuyển. Học sinh sẽ có cơ hội được đánh giá hai lần. Một lần vào
mùa xuân năm lớp 5 và một lần vào mùa thu năm lớp 6, trong đó số điểm nào cao hơn sẽ
được sử dụng để xét tuyển.
b. Các học sinh nộp đơn đủ điều kiện sẽ nhận được điểm tổng, dao động từ 1-100, bao gồm điểm
trung bình và kết quả đánh giá. Kết quả đánh giá sẽ chiếm 30% và điểm trung bình sẽ chiếm 70%.
Điểm cộng thêm (điểm cộng) sẽ được cộng vào điểm tổng hợp của học sinh nếu các em đáp ứng
một trong các yếu tố sau:
i.
Mười lăm (15) điểm cộng sẽ được cộng vào điểm tổng của những học sinh vô gia cư, học
sinh đang được Sở Trẻ em và Gia Đình chăm sóc hoặc giám hộ, và những học sinh sống
trong nhà ở công cộng truyền thống được tài trợ bởi chính phủ liên bang hoặc tiểu bang
và thuộc quyền sở hữu của Cơ quan Quản lý Nhà ở Boston.
ii.
Mười (10) điểm cộng sẽ được cộng vào điểm tổng của các học sinh trong năm học trước
khi nộp đơn theo học tại một trường có, trung bình trong năm năm qua, tỷ lệ ghi danh của
học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, theo định nghĩa của Sở Giáo dục Tiểu học và
Trung học, là 40% trở lên. Trong trường hợp học sinh là cư dân mới của Boston trong
năm học mà học sinh đó nộp đơn, thì trường hiện tại sẽ được sử dụng để xác định xem
học sính đó có đủ điều kiện hưởng các điểm cộng này không.
iii.
Học sinh có thể không nhận được điểm cộng cho cả hai nhóm. Trong trường hợp học sinh
đã được cộng 15 điểm thì không được cộng 10 điểm.
3. Trong cả hai Giai đoạn I và II: Hệ Thống Trường Công Lập Boston sẽ gửi đều lượng thư mời nhập học
trường thi tuyển đến tám cấp điều tra dân số, được nhóm lại dựa trên các yếu tố kinh tế xã hội. Mỗi cấp sẽ
nhận được số lượng thư mời dự tuyển của trường thi tuyển xấp xỉ bằng nhau. Trong mỗi cấp, học sinh sẽ
được xếp loại dựa trên điểm tổng của các em cộng với bất kỳ điểm cộng nào được mô tả ở trên.
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a. Hệ Thống Trường Công Lập Boston sẽ lập nhóm các khu vực điều tra dân số thành các cấp dựa
trên các yếu tố kinh tế xã hội sau đây theo số liệu trung bình 5 năm từ Cục Điều Tra Dân Số Hoa
Kỳ
b. Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ: phần trăm số người dưới nghèo, phần trăm hộ gia đình không có
chủ hộ, phần trăm gia đình có cha hoặc mẹ đơn thân làm chủ hộ, phần trăm hộ gia đình trong đó
tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính và trình độ học vấn.
c. Các cấp sẽ có quy mô tương đối bằng nhau dựa trên số lượng trẻ em trong độ tuổi đi học từ lớp 58, theo số liệu trung bình 5 năm trích từ Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ.
d. Các thư mời sẽ được gửi thành mười (10) vòng, cứ mỗi vòng thì 10% chỉ tiêu trong mỗi cấp sẽ
được gửi thư mời. Cấp có điểm kinh tế xã hội thấp nhất sẽ là cấp đầu tiên nhận được thư mời
trong mỗi vòng, tiếp theo là các cấp còn lại theo thứ tự từ điểm kinh tế xã hội thấp nhất đến cao
nhất.
e. Những học sinh có điểm tổng giống nhau trong một cấp kinh tế xã hội sẽ được phát một số ngẫu
nhiên để xác định xem học sinh nào được ưu tiên trước. Những học sinh có số ngẫu nhiên nhỏ
hơn sẽ được xếp hạng cao hơn (các) học sinh khác.
f. Thư mời nhập học từng trường thi tuyển sẽ được gửi dựa trên thứ tự ưu tiên của học sinh. Nếu tất
cả chỉ tiêu tại trường lựa chọn đầu tiên của học sinh đã được phân bổ, học sinh sẽ nhận được thư
mời nhập học trường lựa chọn thứ hai của mình, trừ khi tất cả chỉ tiêu tại trường lựa chọn thứ hai
của học sinh đã tuyển đủ. Trong trường hợp này, học sinh sẽ nhận được thư mời nhập học trường
lựa chọn thứ ba của mình cho đến khi đủ tất cả chỉ tiêu.
4. Chính sách này sẽ được đánh giá năm năm một lần.
Một kế hoạch rõ ràng sẽ được xây dựng để thực hiện chính sách và các khuyến nghị sau đây. Thông tư của Giám
Đốc Học Khu sẽ chính thức hóa các hoạt động hậu cần liên quan đến việc tính điểm trung bình, quản lý bài thi và
quy trình nộp hồ sơ:
●
●

●
●
●

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.
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.
Lập kế hoạch ngân sách để thực hiện chính sách.
Lập kế hoạch về sự tham gia và trao đổi thông tin của gia đình và cộng đồng liên quan đến quy trình nộp
hồ sơ và thư mời nhập học.
Xây dựng và công bố chính sách chấm điểm công bằng nhất quán trong toàn học khu sử dụng thang điểm
A-F, trong đó điểm A + được coi như điểm A.
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