Người nhận:
Ủy ban Học chánh
Người gửi:
Avery Esdaile, Giám đốc Cấp cao của Thế vận hội; Tiến sĩ Sam DePina,
Phó Tổng giám đốc học khu về Điều hành
Đồng kính gửi:
Drew Echelson, Quyền Tổng giám đốc học khu;
Ngày:
Thứ hai, ngày 11 tháng 7 năm 2022
Phòng Thế vận hội, một bộ phận của Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên, đang yêu cầu hành động để giải
quyết vấn đề duy trì tư cách thành viên MIAA cho SY22-23. Để nộp đơn đăng ký mới cho các
trường đã xác định, cần phải có phiếu bầu của ủy ban trường học theo quy trình đăng ký.
SY 22-23 Đăng ký mới
Boston Arts Academy
Edward M. Kennedy Health Careers
McCormack/BCLA
BPS Alternative School Network
Boston Adult Technical Academy (BATA) (tuổi 19-22)*
Boston Collaborative High School (9-12)
Boston Day and Evening Academy
Community Academy (9-12)
Greater Egleston (9-12)

Tư cách thành viên MIAA
Thành viên hiện tại (25 trường học)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Boston Green Academy (6-12)
Dearborn STEM (6-12)
Quincy Upper (6-12)
TechBoston Academy (6-12)
Henderson Inclusion (K-12)
Another Course To College
Boston Community Leadership
Academy
Boston International & Newcomers
Academy (BINCA)
Brighton (7-12)
Burke (7-12)
Charlestown (7-12)

Bổ sung cho SY22-23
●
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●

Boston Arts Academy
Kennedy Academy for Health Careers
McCormack/BCLA
Boston Adult Technical Academy
(BATA)(tuổi 19-22)
Boston Collaborative High School (912)
Boston Day and Evening
Academy
Community Academy (9-12)
Greater Egleston (9-12)

● Community Academy of Science &
Health (CASH)
● East Boston (7-12)
● English (7-12)
● Excel/ South Boston
● Fenway
● Lyon High (6-12)
● Madison Park Tech. Voc.
● Muñiz Academy
● New Mission (7-12)
● Snowden
● Boston Latin Academy (7-12)
● Boston Latin School (7-12)
● O’Bryant (7-12)
● McKinley

Quy trình đăng ký MIAA (Phòng Thế vận hội sẽ thu thập các tài liệu này từ các trường
trước ngày 27/7 để chia sẻ với Ủy ban Học chánh trước 8/10 phiếu bầu)
● Thư ứng tuyển
● Lệ phí ứng tuyển của học khu
● Tuyên bố rằng các trường tham gia sẽ tuân thủ các quy tắc và quy định của MIAA
● Báo cáo tuyển sinh
● Một bản sao của cuộc bỏ phiếu được thực hiện bởi Ủy ban Học chánh cho phép MIAA
quản lý thế vận hội liên trường cho các trường học.
● Bản sao tập tài liệu mô tả chương trình học của các trường.

