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 January 2.................... All teachers and paras report
 January 3...................... Students return from recess
 January 15.................M. L. King Jr.  Day: No school
 February 19 ................... Presidents’ Day: No school
 February 20-23.............February Recess: No school
 February 26 .................. Students return from recess
 March 30 ............................Good Friday: No school
 April 16 ..............................Patriots’ Day: No school
 April 17-20 .......................Spring Recess: No school
 April 23 ........................ Students return from recess
 May 28 .............................Memorial Day: No school
 June 6 (or day 170) ....................Last day for seniors
 June 19 (or day 179) ........ Early release for students
 June 20 (or day 180) ................... Last day of school: 

Early release for students
 June 20 is the 180th school day if no days are lost 

due to cancellations.
 June 27 is the 185th day required for calendar 

purposes.

 August 14-16 ................August Leadership Institute
 August 22-24 ................... Teacher Summer Institute  

 New teachers report 
	August 23........Up Academies:  Boston, Dorchester, 

and Holland, all grades − first day of school
	August 29..... Dever grades 1-5 − first day of school
 September 4 ..........................Labor Day: No school
 September 5-6 ........... All teachers and paras report
 September 7 .......... Students in grades 1-12 report, 
   including grade 1 in ELCs and EECs: 
 September 11 ...........Kindergarten students report,

including EECs, ELCs, and special ed.
 September 12 ..Dever kindergarten students report
 October 9 ...................... Columbus Day: No school
 November 10 ..Veterans’ Day (observed): No school
 November 22 .....Early release for students and staff 

Dever - Full day off
 November 23-24 ... Thanksgiving Recess: No school
 December 22 - January 1 . Winter Recess: No school

2017–2018 Lịch Học Trong Năm

Extenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year. 
Visit www.bostonpublicschools.org for current information.
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 No graduation program should be scheduled 
before June 6, 2018.

w	All BPS offices and Welcome Centers closed. 

Major Religious & Cultural Holidays 
Sept. 2 .......... Eid al-Adha
Sept. 21 .... Rosh Hashanah
Sept. 30 ........ Yom Kippur
Oct. 19 ....... Diwali begins
Nov. 23 .......Thanksgiving
Dec. 25 ............Christmas
Dec. 13-20 .......Hanukkah
Dec. 26 - Jan. 1 ..Kwanzaa
Jan. 1 ...... New Year’s Day
Jan. 6 .... Three Kings Day

Feb. 16 ...Lunar New Year
Mar. 30 .........Good Friday
Mar. 31-Apr. 7 ....Passover  
Apr. 1 .....................Easter
Apr. 8 .... Orthodox Easter
Apr. 22 ............. Earth Day
May 13 ........Mother’s Day
May 16 ...Ramadan begins
June 15 ............ Eid al-Fitr
June 17 ........ Father’s Day

Observance of Jewish and Islamic holidays begins at 
sundown of the preceding day. 

  





Thành Phố Boston
Martin J. Walsh, Thị Trưởng

Ủy Ban Trường Học Boston
Michael O'Neill, Chủ Tịch

Tiến Sĩ Hardin Coleman, Phó Chủ Tịch
Michael Loconto

Alexandra Oliver-Dávila
Jeri Robinson

Regina Robinson
Tiến sĩ Miren Uriarte

Các Trường Công Lập Boston
Tiến sĩ Tommy Chang, Tổng Giám Đốc Học Khu

Tháng 9 năm 2017

 2017–2018
Hướng Dẫn Về 

Các Trường Công Lập Boston  
(Boston Public Schools)

Dành Cho Học Sinh và Gia Đình

Cơ Quan Xuất Bản:
Phòng Thông Tin thuộc Các Trường Công Lập Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street, Roxbury MA 02119

617-635-9265
communications@bostonpublicschools.org

www.bostonpublicschools.org

Bộ Quy Tắc Ứng Xử có các phiên bản tiếng Ả-rập, tiếng Creole Cape Verde, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng 
Pháp, tiếng Creole Haiti, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Ấn phẩm này tổng hợp nhiều đạo luật, chính sách, quy định và thực hành quan 
trọng đối với các học sinh, phụ huynh và người giám hộ học sinh thuộc các 
Trường Công Lập Boston (BPS). Chúng tôi không có ý định coi ấn phẩm này là 
danh bạ đầy đủ tất cả các bộ luật và chính sách liên quan đến học sinh và phụ 
huynh. 
Các bộ luật của liên bang và tiểu bang, các chính sách BPS, quy định và thực 
hành ở cấp học khu và cấp trường đều có thể thay đổi. Một số thông tin có thể 
đã thay đổi kể từ khi Hướng Dẫn được in vào tháng Bảy năm 2017.
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Mục lục
Chính Sách Thông Tin 2 
Thư Của Tổng Giám Đốc Học Khu 3
Sử Dụng Công Nghệ Trong Trường Học 4
Thỏa Thuận Của Phụ Huynh và Học Sinh: 5-8
VUI LÒNG KÝ TÊN VÀ GỬI LẠI!
Bộ Quy Tắc Ứng Xử 9-11
Danh Bạ Các Dịch Vụ Dành Cho Gia Đình 12
Lịch Năm Học 2017-2018 Bên trong bìa trước
Lịch Phát Phiếu Điểm Năm Học 2017-2018
 Bên trong bìa sau

Để xem toàn bộ Hướng Dẫn Về Các 
Trường Công Lập Boston, hãy truy 
cập trang BostonPublicSchools.org/
domain/2171
Sự Hợp Tác Giữa Gia Đình/Nhà Trường 6-12 
Lên Lớp và Đánh Giá 13-23
Các Chương Trình Đặc Biệt 24-27
Các Dịch Vụ Dành Cho Học Sinh 28-35

Vận Chuyển Học Sinh 33
Các Dịch Vụ Về Thực Phẩm và Dinh Dưỡng 35

Các Chính Sách của BPS 36-51
Bộ Quy Tắc Ứng Xử 39
Yêu Cầu Về Cư Trú của Học Sinh 43
Ghi Danh Vào Trường 44 

Các Nguồn Lực Khác Dành Cho Các Gia Đình  
 52-56

ESSA & Title I 52
Người Học Anh Ngữ 56

Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Đào Tạo  
Phụ Huynh và Phát Triển Chuyên Môn 57-59
Danh Bạ Các Trường Công Lập Boston 60-64

Chính Sách Thông Tin
Các Trường Công Lập Boston, Ủy Ban Trường Học Boston, 
Tổng Giám Đốc Học Khu và tất cả nhân viên của học khu và 
các trường có trách nhiệm thông tin chính xác và có hiệu 
quả đến các gia đình, học sinh, đồng nghiệp, đối tác và 
cộng đồng.  Thông tin liên tục là việc thiết yếu để thiết lập 
và duy trì sự phối hợp hiệu quả giữa gia đình, nhà trường 
và cộng đồng để cải thiện thành tích học tập của học sinh. 
Ủy Ban Trường Học Boston quy định các nguyên tắc sau:

 � Các gia đình và công dân có quyền được biết tình hình 
của các trường công lập trong học khu.

 � Tất cả các nhân viên BPS có nghĩa vụ đảm bảo rằng 
công chúng được thông tin một cách hệ thống và đầy 
đủ.

 � Nhân viên và các phụ huynh của Các Trường Công Lập 
Boston được hưởng lợi từ việc cải thiện chia sẻ thông 
tin, cả tích cực và tiêu cực. 

 � Thông tin bằng văn bản và lời nói của nhà trường và 
nhân viên của trường phải phản ánh quyết tâm của 
BPS trong việc hỗ trợ cho tất cả các học sinh và gia 
đình, với việc tập trung vào thành tích đạt được của 
học sinh thông qua việc dạy và học chất lượng cao.

 � Việc thông tin hiệu quả phải là thông tin hai chiều: các 
trường và văn phòng học khu phải tìm các cách thức 
để lắng nghe và thu thập phản ánh của các gia đình, 
học sinh và cộng đồng bằng ngôn ngữ rõ ràng và 
chính xác, không có thuật ngữ chuyên ngành giáo dục 
khó hiểu với người không làm trong ngành giáo dục.

 � Tất cả các thông tin phải thể hiện và nhạy bén với tính 
đa dạng của các gia đình và nhân viên của BPS, không 
có sự thiên vị về sắc tộc, chủng tộc, ngôn ngữ, giáo 
dục, thu nhập, giới tính, tôn giáo, khuynh hướng tình 
dục hoặc khuyết  tật.

Tìm hiểu thêm về 
Chính Sách Thông Tin:

bostonpublicschools.org/domain/1884, “Các 
Chính Sách và Quy Trình: Thông Tri Của 

Tổng Giám Đốc Học Khu”, sau đó nhấp vào 
Mục Thông Tin.
 617-635-9265

Các Trường Công Lập Boston, tuân thủ các chính sách không phân biệt đối xử của mình, không phân biệt đối xử trong 
các chương trình, cơ sở vật chất, việc làm hoặc các cơ hội học tập vì lý do chủng tộc, màu da, tuổi tác, lý lịch tư pháp (chỉ các 
cuộc điều tra), khuyết tật, tình trạng vô gia cư, giới tính, bản dạng giới, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, khuynh hướng 
tình dục, di truyền học hoặc tình trạng tham gia quân đội, và không chấp nhận bất kỳ hình thức hăm dọa, đe dọa hoặc sách 
nhiễu nào làm hạ thấp phẩm giá con người hoặc can thiệp vào khả năng học tập và làm việc của họ.
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Thư của ông Tommy Chang, Tổng Giám Đốc Học Khu
Quý vị phụ huynh, người giám hộ và các em học sinh thân 
mến! 
Chào mừng quý vị đến với một năm học mới đầy hứng khởi 
tại Học Khu Các Trường Công Lập Boston, nơi chúng tôi lấy 
các giá trị công bằng, gắn kết và đổi mới làm tôn chỉ. Tôi rất 
vinh dự được phục vụ với vai trò là Tổng Giám đốc Học Khu 
và người hợp tác của quý vị. Ở thành phố tuyệt vời này, nơi 
có hàng chục trường đại học mang tính cạnh tranh và nhiều 
ngành nghề hàng đầu, chúng tôi hướng đến việc chuẩn bị để 
các em học sinh của mình sẵn sàng bước vào các trường đại 

học đó và có được những công việc hiện tại thậm chí còn chưa được tạo ra để các em có 
thể giúp lãnh đạo thành phố Boston trong tương lai.
Tương lai tươi sáng này bao gồm cả gia đình, ngôn ngữ, văn hóa và cộng đồng của quý 
vị. Chúng tôi tự hào được phục vụ quý vị và mong muốn xây dựng một BPS mạnh mẽ 
hơn, nơi tất cả học sinh được phát triển các kỹ năng, kiến thức, sự tự tin và các kỹ năng 
giao tiếp để có thể thành công ở trường đại học và công việc.
Đọc toàn bộ Hướng Dẫn Về Các Trường Công Lập Boston trên trang bostonpublic-
schools.org/domain/2171
Tại sao cuốn Hướng Dẫn này quan trọng? Thứ nhất, nó diễn giải nhiều chính sách 
liên quan đến học sinh: ví dụ như các em cần làm gì để được lên lớp và các yêu cầu của 
chúng tôi để duy trì một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và rộng mở cho học 
sinh và giáo viên. Hướng Dẫn cũng trình bày cách chúng tôi giúp đỡ học sinh khi các 
em không đáp ứng được các yêu cầu này. 
Thứ hai, tài liệu này đưa ra những cách thức mà các gia đình có thể thực hiện để hỗ trợ 
con em mình học tập tại trường và ở nhà. 
Thứ ba, Hướng Dẫn này nêu nhiều quyền được pháp luật bảo vệ của học sinh và phụ 
huynh: ví dụ như quyền được đối xử công bằng không phân biệt chủng tộc và năng lực, 
quyền tham gia vào quyết  định của nhà trường, quyền được biết về trình độ của giáo 
viên và quyền được bảo mật hồ sơ của học sinh. Tài liệu này cũng hướng dẫn quý phụ 
huynh và học sinh về những điều cần làm khi họ thấy các quyền của mình bị xâm phạm.
Thứ tư, Hướng Dẫn này cung cấp các thông tin hữu ích về nhiều vấn đề, từ việc thi cử, 
chuyên chở học sinh đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đóng cửa trường.
Cuối cùng, trong Hướng Dẫn có danh bạ của các trường và văn phòng thuộc BPS, danh 
mục kiểm tra các vấn đề cần giải quyết, các nguồn lực về giáo dục dành cho các gia 
đình và lịch năm học (bên trong bìa trước).
Ngoài các luật của liên bang và tiểu bang và Bộ Quy Tắc Ứng Xử của học khu, mỗi 
trường đều có một bộ quy định riêng do Hội Đồng Nhà Trường phê duyệt. Hiệu trưởng 
nhà trường sẽ cung cấp cho quý vị một bản sao Các Quy Định Của Nhà Trường.
Tất cả các chính sách và quy định chỉ nhằm một mục đích: giúp chuẩn bị cho mỗi học 
sinh để có được thành công ở bậc đại học, trong sự nghiệp và cuộc sống để duy trì một 
môi trường học tập an toàn, lành mạnh và rộng mở. Với sự tham gia và hô trợ của quý vị, 
chúng ta sẽ cùng nhau đạt được mục tiêu này.

Tiến sĩ Tommy Chang 
Tổng Giám Đốc Học Khu

Thỏa Thuận Của Phụ 
Huynh & Học Sinh ở 
các trang 5-7 là một tài 
liệu pháp lý mà chúng 
tôi sẽ lưu vào hồ sơ 
ở trường. Quý vị hãy 
dỡ các trang này ra 
khỏi cuốn sách, đọc và 
ký tên vào từng phần 
và gửi lại ngay Thỏa 
thuận cho trường của 
con quý vị. Chúng tôi 
cũng cần chữ ký của 
phụ huynh hoặc người 
giám hộ để con của qúi 
vi có thể tham gia vào 
các hoạt động nhất 
định của trường. 

Mẫu này có sẵn 
tại trang www.
bostonpublicschools.
org/contact

Quý vị chỉ cần điền 
vào một trong các 
mẫu này. Chúng tôi đề 
nghị phụ huynh xem 
xét Hướng Dẫn Dành 
Cho Học Sinh và Gia 
Đình về Các Trường 
Công Lập Boston năm 
học 2017-2018. Quý 
vị có thể tìm thấy tài 
liệu này tại trang www.
bostonpublicschools.
org/domain/2171 

Vui lòng ký 

vào Thỏa Thuận 

Của Phụ Huynh và 

Học Sinh 

và gửi lại!
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Tìm hiểu thêm về  
Sự An Toàn Của Mạng BPS
Để biết thêm thông tin dành cho học 
sinh và phụ huynh về Chính Sách Sử 

Dụng Chấp Nhận Được: 

bostonpublicschools.org/technology

(xem phần Chính Sách Sử  
Dụng Chấp Nhận Được)

Sử Dụng Công Nghệ Trong Trường Học
   Tôi chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử của mình trên tất cả các 

trang mạng. Tôi hiểu rằng những việc tôi làm trên các trang mạng 
xã hội không được gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập của 
trường và/hoặc các bạn học sinh, các giáo viên và giám hiệu. 

   Tôi chịu trách nhiệm về việc trung thực khi ở trên mạng. Tôi hiểu 
rằng việc giả mạo hoặc giả danh người khác là hành vi bị cấm. Các 
hành vi này bao gồm, song không giới hạn ở việc gửi email, lập tài 
khoản, đăng tin nhắn hoặc các nội dung trực tuyến khác (ví dụ tin 
nhắn, ảnh, đoạn ghi âm hoặc video) bằng tên người khác.

   Tôi có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho mạng Các Trường Công 
Lập Boston. Tôi sẽ không cố gắng vượt qua các cài đặt bảo mật 
hoặc các bộ lọc Internet, hoặc tác động đến hoạt động của mạng 
bằng cách cài đặt phần mềm bất hợp pháp, bao gồm cả việc chia sẻ 
tệp tin, phần mềm chia sẻ, phần mềm miễn phí trên các máy tính 
của nhà trường.

   Tôi có trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhà trường. Tôi hiểu rằng 
việc phá hoại bị nghiêm cấm. Phá hoại bao gồm, song không giới 
hạn ở việc truy cập, chỉnh sửa hoặc phá hủy thiết bị, chương trình, 
tệp tin hoặc cài đặt trên bất kỳ mày tính hoặc nguồn lực công nghệ 
nào. Tôi hiểu rằng tôi phải xin phép của giám hiệu/giáo viên để 
được sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân mà tôi mang đến trường, 
bao gồm song không giới hạn ở bộ nhớ ngoài (ví dụ ổ USB).

   Tôi có trách nhiệm tôn trọng tài sản trực tuyến của người khác. Tôi 
sẽ tuân thủ luật bản quyền. Tôi sẽ không ăn cắp hoặc sử dụng tác 
phẩm của người khác mà không trích dẫn phù hợp và xin phép. 
Tôi sẽ không tải bất hợp pháp tài liệu có bản quyền, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở âm nhạc và phim ảnh.

   Tôi có trách nhiệm tuân thủ các quy định của trường mỗi khi đăng 
tải thông tin lên mạng. Tôi sẽ tuân thủ tất cả các hướng dẫn của 
BPS và/hoặc thầy cô giáo khi đăng bài tập lên mạng (ví dụ như lên 
một trang web, blog, wiki, diễn đàn thảo luận, podcasting hoặc 
máy chủ video). Tôi hiểu rằng sẽ là không an toàn khi đăng các 
thông tin cá nhân về bản thân, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc tên trường. Tôi sẽ không đăng ảnh 
của các học sinh kèm theo họ và tên của họ lên bất kỳ trang mạng 
trực tuyến nào, bao gồm song không giới hạn ở các trang web, 
mạng xã hội, blog, wiki và các diễn đàn thảo luận mà không xin 
phép phụ huynh/người giám hộ và học sinh đó (tuổi từ 18 trở lên).

Các Trường Công Lập Boston (BPS) cung cấp nhiều nguồn lực 
công nghệ để học sinh và các nhân viên nhà trường sử dụng. 

Các nguồn lực này chỉ được sử dụng cho các mục đích giáo dục. 
Chính sách Sử Dụng Chấp Nhận Được của BPS quy định việc sử 
dụng có trách nhiệm và các hoạt động bị cấm khi sử dụng tất cả 
các công nghệ, bao gồm mạng, các thiết bị điện tử và các nguồn lực 
trực tuyến. Chính sách được lập ra với sự đóng góp từ các nhà quản 
lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh, đối tác cộng đồng, cảnh sát học 
đường và cố vấn pháp lý của BPS. Nó áp dụng cho tất cả những 
người sử dụng mạng của BPS, bao gồm các nhân viên, học sinh và 
khách thăm. Uỷ Ban Trường Học đã áp dụng một AUP mới vào 
mùa xuân năm 2014 cho nhiều loại hình công nghệ mới mà các 
trường học của chúng tôi đang sử dụng hoặc muốn sử dụng trong 
các lớp học của mình. 

Mỗi học sinh cần tuân thủ tất cả các quy định và điều kiện được 
nêu dưới đây cũng như các quy định và điều kiện mà các giáo viên 
và giám hiệu BPS đưa ra bằng lời, và phải luôn phải thể hiện tư 
cách công dân tốt và hành vi có đạo đức. 

Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được về Công 
Nghệ, Kể Cả Internet: Trách Nhiệm Sử Dụng Của 
Học Sinh
 Tôi có trách nhiệm đối với tài khoản máy tính và tài khoản email 

của mình. Tôi hiểu rằng mật khẩu là riêng tư và tôi không nên 
chia sẻ mật khẩu của mình với người khác. Tôi hiểu rằng tôi chịu 
trách nhiệm về tất cả các hoạt động được thực hiện qua tài khoản 
của tôi. Tôi sẽ không cho phép người khác sử dụng tên tài khoản 
và mật khẩu của mình hay cố gắng sử dụng tên tài khoản và mật 
khẩu của người khác. Tôi hiểu rằng tôi sẽ vi phạm pháp luật nếu 
cố gắng lấy mật khẩu của người khác. Tôi hiểu rằng cần đăng xuất 
khỏi máy tính sau mỗi buổi học để người khác không thể sử dụng 
mật khẩu của tôi.

   Tôi chịu trách nhiệm về ngôn từ của mình. Tôi sẽ sử dụng ngôn từ 
phù hợp trong các tin nhắn qua email, bài đăng trực tuyến và các 
cách thức liên lạc kỹ thuật số khác. Tôi sẽ không sử dụng ngôn từ 
tục tĩu hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác mà giám hiệu nhà trường 
xác định là không phù hợp.

   Tôi chịu trách nhiệm về cách ứng xử của mình với những người 
khác. Tôi sẽ sử dụng email và các cách thức liên lạc khác (ví dụ như 
blog, wiki, chat, nhắn tin nhanh, diễn đàn thảo luận v.v ...) một 
cách có trách nhiệm.  Tôi sẽ không gửi hoặc đăng thư hăm dọa 
hoặc quấy rối, mang tính kỳ thị hoặc xúc phạm người khác, hoặc 
tham gia vào việc bắt nạt, quấy rối hoặc có hành vi chống đối xã 
hội khác trong khi ở trường hoặc ngoài trường học.

   Tôi chịu trách nhiệm về việc sử dụng mạng Các Trường Công Lập 
Boston của mình. Tôi sẽ sử dụng các nguồn lực công nghệ BPS 
một cách có trách nhiệm. Tôi sẽ không tìm kiếm, truy xuất, lưu 
giữ, phát tán hoặc hiển thị các tài liệu xúc phạm hoặc khiêu dâm. 
Tôi sẽ không sử dụng bất kỳ nguồn lực công nghệ nào của BPS 
để tìm kiếm, truy xuất, lưu giữ hoặc phát tán các hình ảnh hoặc 
thông tin về vũ khí, trừ khi được giám hiệu/giáo viên của trường 
cho phép như một phần trong nhiệm vụ được giao. 



Please fill out the parent & student agreement form or go to www.bostonpublicschools.org/contact

 Chúng tôi đã xem xét qua trang mạng Hướng Dẫn Về Các Trường Công Lập Boston Dành Cho Gia Đình và Phụ Huynh và Các Quy Định Của 
Nhà Trường của trường mà con tôi theo học.

 Chúng tôi hiểu rằng Hướng Dẫn chứa những thông tin quan trọng về sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, Chính Sách Lên Lớp, đến 
lớp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử, yêu cầu về nơi cư trú tại Boston, chính sách về việc sử dụng Internet của học sinh, các luật về chống phân biệt đối 
xử, giữ gìn và trả sách học và sách của thư viện và các quy định và chính sách khác của nhà trường.

 Chúng tôi hiểu rằng Hội Đồng Nhà Trường đã phê duyệt Các Quy Định Của Nhà Trường, và các học sinh vi phạm quy định có thể bị mất một 
số đặc quyền.

 Chúng tôi đồng ý làm việc với nhân viên nhà trường để đảm bảo con chúng tôi đến trường hàng ngày (trừ trường hợp nghỉ có lý do) và 
hoàn thành bài tập về nhà.

 Chúng tôi đã đọc phần tóm lược Bộ Quy Tắc Ứng Xử và Các Quy Định Của Nhà Trường ở các trang 9-11 của cuốn hướng dẫn này. Chúng tôi 
đã thảo luận về Bộ Quy Tắc Ứng Xử. Chúng tôi đồng ý làm việc với nhân viên nhà trường để đảm bảo rằng con chúng tôi tuân thủ Bộ Quy 
Tắc Ứng Xử.

Chữ Ký Của Phụ Huynh _________________________________________________ Ngày _____________________________

Chữ Ký Của Học Sinh ___________________________________________________ Ngày _____________________________

Tên Học Sinh ___________________________________________________________________Ngày Sinh ______________________   

Tên Trường _____________________________________________________________________Lớp  ________ Chủ Nhiệm _________

Địa Chỉ _______________________________________________________________________ Căn hộ. # _____ Mã Số vùng ________  

Tên Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ __________________________________________ Ngày Sinh Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ _______

Số Điện Thoại: Nhà __________________________Di Động _____________________________ Nơi Làm Việc ______________________

Email ______________________________________________________________________________________________________

Tên Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ __________________________________________ Ngày Sinh Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ _______

Số Điện Thoại: Nhà __________________________Di Động _____________________________ Nơi Làm Việc ______________________

Email ______________________________________________________________________________________________________

Nếu không thể liên lạc được với phụ huynh trong trường hợp khẩn cấp, hoặc trong trường hợp ốm đau, vui lòng  
nêu tên hai người lớn chịu trách nhiệm để liên lạc:

Tên ______________________________________________________ Số Điện Thoại (Ban Ngày hoặc Di Động) _____________________

Tên ______________________________________________________ Số Điện Thoại (Ban Ngày hoặc Di Động) _____________________

Còn điều gì khác mà nhà trường cần biết không? Nếu có, vui lòng trình bày: ____________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________  

Mẫu Cập Nhật Thông Tin Về Học Sinh Năm Học 2017-2018 
Vui lòng cập nhật thông tin về học sinh tại địa chỉ www.bostonpublicschools.org/contact.
Nếu không thể làm được việc đó, hãy điền đầy đủ vào mẫu này. CÁC MẪU và THÔNG TIN trên các trang này là TÀI LIỆU 
PHÁP LÝ.  Phụ huynh và học sinh cần hoàn thành và ký vào từng phần theo yêu cầu, dỡ mẫu cập nhật ra khỏi cuốn 
hướng dẫn này và gửi mẫu đã điền gồm đầy đủ 4 trang cho nhà trường với hạn chót là THỨ SÁU, NGÀY 29 THÁNG 9 
NĂM 2917. Vui lòng KHÔNG tách rời các trang.
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: Nếu em không muốn tiết lộ tên mình cho các nhà tuyển dụng quân đội và/hoặc 
đại học, em phải đánh dấu và ký vào phần thông tin ở trang 8. Phụ huynh của em không cần ký vào phần này. 
Xin cảm ơn!

Hãy dỡ phần này ra khỏi cuốn Hướng Dẫn, ký tên và gửi lại cho trường, hạn cuối là ngày 29 tháng 9 năm
 2017. 



6 BOSTON PUBLIC SCHOOLS INFORMATION FOR STUDENTS AND FAMILIES 2017-2018          www.BostonPublicSchools.org

Gia Đình Quân Nhân: 
 � Vui lòng đánh dấu nếu học sinh này là (1) con của các thành viên đang phục vụ quân đội, Vệ Binh Quốc Gia và Quân Dự Bị, hoặc 

(2) con của các thành viên hoặc cựu chiến binh đã giải ngũ vì lý do sức khỏe hoặc nghỉ hưu trí.

Cung Cấp Thông Tin Cho Các Nhà Tuyển Dụng Quân Đội và Đại Học
Các học khu phải cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của CÁC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG cho các nhà tuyển dụng của quân 
đội và đại học của Hoa Kỳ. Học sinh HOẶC phụ huynh có quyền yêu cầu bằng văn bản về việc KHÔNG tiết lộ các thông tin đó. Nếu quý vị 
KHÔNG muốn các thông tin này được tiết lộ, vui lòng đánh dấu vào một hoặc cả hai ô và ký tên bên dưới:

 � KHÔNG tiết lộ thông tin cho CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG QUÂN ĐỘI.
 � KHÔNG tiết lộ thông tin cho CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG ĐẠI HỌC.

Chữ ký _____________________________________________________________ Ngày _____________________________
Phụ huynh HOẶC học sinh (14 tuổi trở lên)

Tiết Lộ Thông Tin Cho Các Trường Đặc Quyền
 Theo quy định của Luật Cải Cách Giáo Dục Massachusetts, các học khu phải cấp cho các trường đặc quyền tên và địa chỉ của các học 
sinh của mình để phục vụ mục đích tuyển sinh. Nếu quý vị KHÔNG muốn các thông tin này được tiết lộ, vui lòng đánh dấu vào ô và ký tên 
bên dưới:

 � KHÔNG tiết lộ thông tin cho CÁC TRƯỜNG ĐẶC QUYỀN.

Chữ ký _____________________________________________________________ Ngày _____________________________
Phụ huynh HOẶC học sinh (18 tuổi trở lên)

Tiết lộ Thông Tin Trong Danh Bạ Học Sinh
 Học khu có thể tiết lộ các "thông tin trong danh bạ" của học sinh mà không cần sự đồng ý bằng văn bản, trừ khi quý vị đã xác nhận bằng cách đánh dấu 
vào ô bên dưới là quý vị không muốn thông tin được tiết lộ. Thông tin trong danh bạ là các thông tin thường không được coi là có hại hoặc ảnh hưởng đến 
sự riêng tư nếu bị tiết lộ. Mục đích chính là để cho phép học khu đưa loại thông tin này vào một số ấn phẩm của trường, ví dụ như kỷ yếu, bản tin, biểu 
ngữ quảng cáo hoặc bảng danh dự. Thông tin danh bạ bao gồm: tên, tuổi, số căn cước tại tiểu bang, khu vực cư trú, cấp lớp đang học, ngày ghi danh vào 
trường, tham gia vào các hoạt động được công nhận chính thức, thành viên các đội thể thao, bằng cấp, bằng danh dự, giải thưởng và các kế hoạch học đại 
học của học sinh.
 Trừ khi quý vị chỉ định khác đi, học khu có thể tiết lộ các thông tin danh bạ trong một số tình huống hạn chế. Học khu bảo lưu quyền rút lại bất kỳ thông 
tin nào nếu học khu tin rằng đó là cách tốt nhất để đảm bảo lợi ích của học sinh. Tuy nhiên, học khu sẽ tiết lộ thông tin nếu luật pháp yêu cầu. 
 Quý vị cần đánh dấu vào ô dưới đây nếu không muốn học khu tiết lộ các thông tin danh bạ của con mình.

 � Tôi KHÔNG muốn thông tin danh bạ của con tôi được tiết lộ. Bằng việc chọn lựa chọn này, tôi hiểu rằng tên và/hoặc ảnh của con tôi 
sẽ KHÔNG được đưa vào sách kỷ yếu, bản tin, chương trình và các ấn phẩm khác của học khu và nhà trường, và các thông tin danh 
bạ sẽ KHÔNG được tiết lộ cho các tổ chức đối tác có thể cung cấp các dịch vụ cho học sinh. 

Chữ ký _____________________________________________________________ Ngày _____________________________

THỎA THUẬN CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH BPS: Vui lòng dỡ phần này ra khỏi cuốn sách, ký tên và gửi lại cho nhà trường.

TÊN HỌC SINH__________________________________________________________       MÃ SỐ HỌC SINH (nếu biết) ___   ___   ___   ___   ___   ___  
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Xuất Hiện Trên Truyền Thông
 � Tôi cho phép Các Trường Công Lập Boston được ghi âm, quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn và/hoặc triển lãm công cộng, phân 

phát hoặc xuất bản dưới dạng bản in hoặc điện tử tên, hình ảnh, lời nói và các bài viết của con tôi trong năm học 2017-2018, bất 
kể được thực hiện bởi nhân viên nhà trường, các học sinh hay người bên ngoài trường, trong đó có các công ty truyền thông. Tôi 
đồng ý rằng Các Trường Công Lập Boston có thể sử dụng và cho phép người khác sử dụng các tư liệu trên một cách không giới 
hạn và miễn phí. Tôi không khiếu nại trường mà con tôi đang học và nhân viên của Các Trường Công Lập Boston vì lý do có sự 
xuất hiện hoặc tham gia của con tôi vào các tư liệu đó.

 � Tôi KHÔNG cho phép tên, hình ảnh, lời nói và các bài viết của con tôi được xuất hiện trên truyền thông như mô tả ở trên.

Chữ ký _____________________________________________________________ Ngày _____________________________
Phụ huynh HOẶC học sinh (18 tuổi trở lên)

Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được về Công Nghệ, Kể Cả Internet
 � Là phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh này, tôi đã đọc Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được ở trang 4 của cuốn hướng 

dẫn này và đã thảo luận với con tôi về vấn đề này. Tôi hiểu rằng việc truy cập máy tính mà Các Trường Công Lập Boston cung cấp 
là dành cho mục đích giáo dục nhằm đạt các mục tiêu học tập của BPS, và học sinh sử dụng vì các mục đích khác sẽ được coi là 
không thích hợp. Tôi hiểu rằng BPS không thể giới hạn truy cập vào tất cả các tài liệu có thể gây tranh cãi, và tôi sẽ không buộc 
nhà trường phải chịu trách nhiệm đối với các tài liệu đã có được từ mạng của nhà trường. Tôi hiểu rằng cần giám sát các hoạt 
động trên máy tính của trẻ em ở nhà vì chúng có thể ảnh hưởng đến môi trường học tập tại trường. Nay tôi cho phép con tôi sử 
dụng các nguồn lực hỗ trợ trên máy tính tại Các Trường Công Lập Boston.

 � Tôi KHÔNG cho phép con tôi sử dụng các nguồn lực hỗ trợ trên máy tính, bao gồm cả các Ứng dụng Google cho Giáo Dục, tại Các 
Trường Công Lập Boston.

Chữ ký _____________________________________________________________ Ngày _____________________________

HỌC SINH PHẢI KÝ VÀO BẢN TUYÊN BỐ VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ DƯỚI ĐÂY:
Là một học sinh của Các Trường Công Lập Boston, tôi hiểu rằng việc sử dụng mạng và email của trường là một đặc ân, không phải 
một quyền. Tôi hiểu rằng mạng và các tài khoản email của trường tôi thuộc sở hữu của BPS và không phải là riêng tư. BPS có quyền 
truy cập các thông tin của tôi bất kỳ lúc nào. Tôi hiểu rằng các nhà quản lý của BPS sẽ quyết định hành vi nào là sử dụng không thích 
hợp nếu hành vi đó chưa được quy định trong thỏa thuận này. Tôi sẽ sử dụng công nghệ tuân thủ theo luật pháp của Hoa Kỳ và tiểu 
bang Massachusetts. Tôi hiểu rằng tôi phải thông báo ngay cho người lớn biết nếu gặp phải tài liệu vi phạm quy định về sử dụng 
phù hợp.
Tôi hiểu và sẽ bị ràng buộc bởi Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được ở trang 4 của tài liệu này. Tôi sẽ sử dụng các nguồn lực hỗ trợ 
bằng công nghệ của BPS một cách hiệu quả và có trách nhiệm, vì các mục đích của trường. Tôi sẽ không sử dụng các nguồn lực công 
nghệ làm ảnh hưởng đến các hoạt động của những người dùng khác. Tôi hiểu rằng hậu quả của các hành động vi phạm có thể bao 
gồm mất các đặc ân về công nghệ và/hoặc bị nhà trường kỷ luật như đã nêu trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử và/hoặc truy tố theo pháp luật 
liên bang và tiểu bang.

Chữ Ký Của Học Sinh (từ 5 tuổi trở lên) ______________________________________ Ngày _____________________________

TÊN HỌC SINH__________________________________________________________       MÃ SỐ HỌC SINH (nếu biết) ___   ___   ___   ___   ___   ___  
Hãy dỡ phần này ra khỏi cuốn Hướng Dẫn, ký tên và gửi lại cho trường, hạn cuối là ngày 29 tháng 9 năm

 2017. 
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Cảm ơn quý vị đã điền vào mẫu này. 

Vui lòng gửi lại cho nhà trường vào hạn chót là ngày Thứ Sáu,  
29 tháng 9 NĂM 2017.

Không điền vào mẫu này nếu quý vị đã cập nhật thông tin của con mình tại 
trang www.bostonpublicschools.org/contact



Please fill out the parent & student agreement form or go to www.bostonpublicschools.org/contact 9

Bộ Quy Tắc Ứng Xử

HỌC SINH cần một môi trường an toàn và trật tự để học tập. Để đảm bảo việc này, tất cả các 
trường công lập ở Boston tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử BPS. Ở mỗi trường, giáo viên và học 

sinh còn lập ra và tuân thủ Các Quy Định Của Nhà Trường. Tóm tắt về Bộ Quy Tắc Ứng Xử được 
nêu ở các trang kế tiếp của Hướng Dẫn này. Quý vị sẽ nhận được một bản sao Các Quy Tắc Của 
Nhà Trường của con quý vị cùng với Hướng Dẫn này. Cả hai tài liệu này đều rất quan trọng. . 
Quý vị có thể xem Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên trang web của chúng tôi. Tham khảo phần "Tìm Bộ 
Quy Tắc Ứng Xử Ở Đâu" tại trang 11.

Các Quy Định Của Nhà Trường
Bên cạnh việc tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử chung, mỗi trường còn có các quy định riêng—được 
gọi là "Các Quy Định Của Nhà Trường" mà học sinh phải tuân thủ. Ví dụ, ở một trường trung 
học cơ sở, học sinh có thể phải xếp thành hàng một cách im lặng và đi vào lớp. Ở một trường khác, 
học sinh lại được phép đi vào lớp theo từng nhóm nhỏ.

Nếu vi phạm quy định một hoặc nhiều Các Quy Định Của Nhà Trường, học sinh có thể bị kỷ 
luật tăng dần. Hiệu trưởng có thể yêu cầu học sinh ký cam kết sẽ thay đổi hành vi của mình, hoặc 
phạt học sinh ở lại trường sau giờ học.

Các Quy Định Của Nhà Trường do ban giám hiệu, các giáo viên và phụ huynh của mỗi trường lập 
và được Hội Đồng Nhà Trường xem xét lại hàng năm vào mùa xuân. Ở các trường phổ thông cơ sở 
và phổ thông trung học, học sinh cũng được tham gia vào ủy ban. Các Quy Định Của Nhà Trường 
cần được niêm yết ở mỗi lớp học và gửi về nhà của học sinh vào Tháng Chín hàng năm.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của BPS
Ngoài việc phải tuân thủ Các Quy Định Của Nhà Trường, mỗi trường còn phải tuân thủ Bộ Quy 
Tắc Ứng Xử Của Các Trường Công Lập Boston. Bộ Quy Tắc nêu các quy định mà tất cả học sinh 
cần tuân theo. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Quy Định Của Nhà Trường và Bộ Quy Tắc Ứng Xử thì 
phải tuân theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử năm 2016 nhấn mạnh các cách thức phòng ngừa và tích cực, trong đó bao 
gồm các các cách tiếp cận mang tính chỉ dẫn và phục hồi đối với hành vi. Mỗi trường đều có một 
hệ thống nhiều cấp để giúp đáp ứng các nhu cầu về mặt xã hội, tình cảm và hành vi của học sinh. 
Học sinh được hướng dẫn về các kỹ năng xã hội và tình cảm và các yêu cầu rõ ràng thông qua quy 
trình Can Thiệp và Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực. 

Tất cả những tương tác và tích cực và kết quả của nó đều nhằm giải quyết các nguyên nhân của 
các hành vi sai trái, giải quyết các mâu thuẫn, đáp ứng các nhu cầu của học sinh và giữ học sinh 
trong trường. Tinh thần của bộ quy tắc sửa đổi nhấn mạnh việc thực hiện không có ngoại lệ trước 
khi xem xét các trường hợp ngoại lệ nếu có thể. Theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử, tất cả các biện pháp kỷ 
luật phải được áp dụng một cách tôn trọng, công bằng, nhất quán và bảo vệ quyền của học sinh về 
thời gian giảng dạy bất cứ khi nào có thể. 

Các Quy Định Của Nhà Trường và Bộ Quy Tắc Ứng Xử áp dụng cho hành vi của học sinh khi 
ở trong trường, khi tham gia các hoạt động do nhà trường bảo trợ, trên đường tới trường và từ 
trường về nhà (trên xe buýt, tại trạm xe buýt, trên MBTA và khi đi bộ).

Đừng Bỏ Lỡ Đặc Ân Của Nhà Trường!
Học sinh có cơ hội tham gia vào nhiều chức năng và hoạt động riêng của nhà trường, ví dụ như 
các chuyến đi thực tế, các buổi lễ kỷ niệm, biểu diễn, dạ hội, lễ tốt nghiệp và nhiều hoạt động 
khác. Việc tham gia vào các hoạt động đố là một đặc ăn—không phải là một "quyền". Nếu vi 
phạm các quy định của trường hoặc Bộ Quy Tắc Ứng Xử hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp 
pháp ngoài nhà trường, học sinh có thể bị mất các đặc ân đó. Hiệu trưởng nhà trường có quyền 
giới hạn hoặc từ chối cho một học sinh tham gia vào các chức năng và hoạt động đặc biệt đó. 

Từ Chối Vận Chuyển
Nếu một học sinh gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân hoặc người khác khi ở trên xe buýt 
dành cho học sinh hoặc phương tiện công, hiệu trưởng có thể từ chối chuyên chở học sinh đó. 
Học sinh chỉ bị đình chỉ khỏi tuyến xe buýt đã xảy ra vụ việc. 

Từ Bộ Quy Tắc Ứng 
Xử của Các Trường 
Công Lập Boston

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ được lập dựa 
trên các bộ luật, quy định và chính 
sách, nhằm để tất cả mọi người đều 
được tiếp cận với giáo dục, đồng thời 
bảo vệ các quyền theo pháp luật của 
cá nhân. Kỷ luật, theo quy định của Bộ 
Quy Tắc Ứng Xử, phải có những phẩm 
chất của sự hiểu biết, công bằng, linh 
hoạt và nhất quán. Trách nhiệm của 
nhân viên nhà trường, học sinh, phụ 
huynh/người giám hộ và cộng đồng 
là tham gia xây dựng một môi trường 
học tập an toàn, lành mạnh và hỗ trợ 
cho việc học tập. Kỷ luật mang tính 
phòng ngừa và tích cực là sự chia sẻ 
trách nhiệm giữa học sinh, các nhà 
quản lý, giáo viên, phụ huynh/người 
giám hộ và cộng đồng. 

Bộ Quy Tắc Ứng Xử nhằm mang tính 
hướng dẫn chứ không phải trừng 
phạt, và được dựa trên nguyên tắc kỷ 
luật phòng ngừa và tích cực (tức là 
can thiệp, xây dựng kỹ năng và kết 
quả). Nó nhằm giải quyết các nguyên 
nhân của các hành vi sai trái, giải 
quyết các mâu thuẫn, đáp ứng các 
nhu cầu của học sinh và giữ học sinh 
trong trường. Ngoài ra, Bộ Quy Tắc 
này nhằm tạo ra các yêu cầu rõ ràng 
và mức độ hỗ trợ và can thiệp tốt cho 
tất cả học sinh đang nhận hậu quả 
của hành vi sai trái, được cá nhân hóa, 
nhất quán, hợp lý, công bằng, phù 
hợp với độ tuổi và thích hợp với mức 
độ nghiêm trọng của hành vi sai trái 
của học sinh. Các lỗi nhỏ và vi phạm 
lần đầu sẽ không bị phạt, nếu có thể. 
Các yếu tố như độ tuổi và cấp lớp của 
học sinh, tình trạng phát triển về mặt 
xã hội, tình cảm và trí tuệ của học 
sinh, các quyền và trách nhiệm tổng 
quát của học sinh cũng luôn được 
xem xét.
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Thời gian từ chối có thể kéo dài đến 3 ngày mà không cần đến việc 
điều trần. Nếu từ chối vận chuyển trong 4 ngày liền trở lên hoặc quá 
6 ngày trong một kỳ học, hiệu trưởng cần có cuộc điều trần. Trong 
mọi trường hợp, hiệu trưởng đều phải thông báo cho phụ huynh 
trước khi không cho học sinh lên xe buýt. Học sinh vẫn phải đi học 
vào những ngày không được phép đi xe buýt của trường, trừ khi bị 
đình chỉ học. Học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón tận nhà trong IEP 
không thể bị từ chối vận chuyển trong thời gian quá 10 ngày trừ khi 
đã tổ chức cuộc Họp Xác Định Biểu Hiện.

Đình Chỉ Học
Bị đình chỉ học có nghĩa là không được phép đến trường trong một 
số ngày đi học nhất định. Đối với học sinh từ 15 tuổi trở xuống, thời 
gian đình chỉ ngắn hạn có thể là 3 ngày học liên tục. Đối với học sinh 
từ 16 tuổi trở lên, thời gian đình chỉ có thể đến 5 ngày học liên tục. 
Đình chỉ dài hạn là việc đình chỉ học trong thời gian hơn 10 ngày học 
liên tục hoặc tổng cộng.

Quy Trình Đình Chỉ và Thủ Tục Hợp Pháp Trước khi có thể đình chỉ một 
học sinh, hiệu trưởng phải tổ chức một cuộc điều trần tại trường, có 
mời học sinh và phụ huynh/người giám hộ của học sinh đến dự.  Nhà 
trường phải gửi văn bản thông báo bằng tiếng Anh và ngôn ngữ được 
nói tại nhà của học sinh về cuộc điều trần cho phụ huynh/người giám 
hộ. Tại buổi điều trần, hiệu trưởng nghe các chứng cứ và quyết định 
liệu học sinh có bị đình chỉ học hay không. Nếu không đồng ý với 
việc đình chỉ, học sinh và phụ huynh/người giám hộ có thể gửi khiếu 
nại lên Phụ Trách Điều Trần của Tổng Giám Đốc Học Khu trong 
vòng 10 ngày học. 

Trong một số trường hợp, học sinh có thể bị đình chỉ học trước buổi 
điều trần. Việc trục xuất khẩn cấp chỉ được áp dụng khi một học sinh 
bị cáo buộc đã vi phạm ở mức có thể bị đình chỉ và sự hiện diện của 
học sinh đó gây ra mối nguy hiểm cho người hoặc tài sản hoặc làm 
gián đoạn nghiêm trọng việc dạy và học, và chỉ áp dụng cho thời gian 
còn lại của ngày học đó. Trước khi trục xuất khẩn cấp, hiệu trưởng 
phải cố gắng thông báo cho phụ huynh. Nhà trường phải tổ chức một 
buổi điều trần vào thời gian sau đó.

Trục Xuất
Trục xuất là việc đưa học sinh ra khỏi khu vực trường, các hoạt động 
thường xuyên của lớp học và các hoạt động của trường trong thời gian 
hơn 90 ngày học, vô thời hạn, hoặc vĩnh viễn. Học sinh có thể bị trục 
xuất do sở hữu vũ khí nguy hiểm, chất bị kiểm soát, tấn công giáo 
viên, mắc trọng tội hoặc bị kết án.

Quy Trình Trục Xuất, Theo Từng Bước
 Trong một số trường hợp, khi học sinh vi phạm nghiêm trọng, 

hiệu trưởng có thể ra lệnh đình chỉ học khẩn cấp vì lý do an toàn. 

 Tiếp theo, trong phần lớn trường hợp, hiệu trưởng hoặc một giám 
hiệu khác tổ chức một buổi điều trần về việc đình chỉ và thực 
hiện đình chỉ học sinh đó. Mục đích của việc đình chỉ là đưa học 
sinh ra khỏi trường trong khi hiệu trưởng chuẩn bị cho cuộc điều 
trần về việc trục xuất. Do đó, không cần thiết tiến hành điều trần 
về việc đình chỉ nếu học sinh đã bị đưa ra khỏi trường vì lý do 
pháp lý hoặc y tế.

 Trong thời gian đình chỉ, hiệu trưởng bắt đầu các quy trình để 
tổ chức buổi điều trần chính thức về việc trục xuất. Hiệu trưởng 
cũng sẽ xếp lịch để gửi học sinh đến Trung Tâm Tư Vấn Và Can 

Các Lỗi Vi Phạm Khiến Học Sinh Có 
Thể Bị Đình Chỉ Học Hoặc Trục Xuất

Học sinh có thể bị đình chỉ học đến 1 năm dương lịch nếu gây 
ra các lỗi nghiêm trọng sau:

 � sở hữu vũ khí nguy hiểm, bao gồm song không giới hạn ở súng 
ngắn hoặc dao

 �  sở hữu các chất bị kiểm soát, bao gồm song không giới hạn ở 
cần sa, cocain và heroin

 �  tấn công nhân viên nhà trường
 �  phạm trọng tội hoặc bị kết án

Học sinh có thể bị đình chỉ học trong những trường hợp 
nghiêm trọng sau:

 �  tấn công tình dục
 �  tấn công và hành hung người khác gây thương tích, trừ khi cần 
thiết để tự vệ

 �  gây nguy hiểm về tính mạng hoặc sức khỏe tâm thần/tình cảm 
của những người khác bằng cách sử dụng những lời đe dọa sử 
dụng vũ lực được thông tin bằng bất kỳ cách nào, kể cẳ bằng 
công nghệ. Việc này bao gồm bắt nạt, vẽ bậy và đe dọa qua 
mạng. 

 �  sở hữu vũ khí nguy hiểm bị pháp luật cấm, hoặc một đồ vật 
được sử dụng không thích hợp

 �  sử dụng một vật theo cách nguy hiểm hoặc mang tính đe dọa
 �  gây hoặc cố gắng gây hỏa hoạn trong cơ sở của trường, tại các 
nơi diễn ra hoạt động do nhà trường bảo trợ, hoặc trên phương 
tiện vận tải mà nhà trường cung cấp

 �  phá hoại hoặc ăn cắp tài sản của cá nhân hoặc nhà trường
 �  đe dọa đánh bom hoặc kéo chuông/báo cháy giả
 �  xâm phạm dân quyền của người khác
 �  quấy rối tình dục người khác
 �  sử dụng ngôn từ miệt thị chủng tộc, dân tộc hoặc từ ngữ khiêu 
dâm

 �  vi phạm các quy định về sử dụng email và Internet
 �  phá rối trật tự trong trường hoặc trong lớp, bao gồm cả việc sử 
dụng điện thoại di động không được phép

 �  vào các khu vực cấm học sinh ở trong trường
 �  từ chối xác nhận mình là ai
 �  giả mạo học bạ
 �  rời khỏi trường không xin phép hoặc liên tục bỏ tiết học
 �  không đến Trung Tâm Succeed Boston của BPS hoặc đến không 
đều mà không có lý do chính đáng; hoặc vi phạm Phần 7 của Bộ 
Quy Tắc Ứng Xử trong khi học tại Trung Tâm. 

Trong một số trường hợp, học sinh có thể bị đình chỉ hoặc trục xuất 
vô thời hạn vì những hành vi không liên quan đến nhà trường hoặc 
các hoạt động của trường, ví dụ như khi học sinh bị kết án và hiệu 
trưởng xác định rằng sự hiện diện của học sinh đó sẽ gây rối loạn 
trong trường. 
LƯU Ý: Danh sách nêu trên chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng tham 
khảo Phần 7 của Bộ Quy Tắc Ứng Xử để xem danh sách đầy đủ các 
lỗi vi phạm và hình phạt.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử 
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Thiệp BPS (được mô tả ở phần dưới). Phụ huynh phải được 
nhận thông báo bằng văn bản về cuộc điều trần về việc trục 
xuất, bằng ngôn ngữ mà họ dùng ở nhà. Nếu không thể tham 
dự, phụ huynh có thể yêu cầu hoãn buổi điều trần. 

 Tại buổi điều trần, hiệu trưởng sẽ lắng nghe các nhân chứng và 
xem xét các bằng chứng. Học sinh hoặc phụ huynh/người giám 
hộ có thể mang người biện hộ hoặc luật sư đến buổi điều trần. 
Nhà trường sẽ có thông dịch viên nếu phụ huynh không thông 
thạo Anh Ngữ. Nhà trường phải ghi âm lại buổi điều trần và 
chuẩn bị bản sao cho phụ huynh hoặc học sinh nếu được yêu 
cầu.

 Sau buổi điều trần, hiệu trưởng gửi bản đề nghị đến Quản Trị 
Viên Điều Hành để xem xét lại tiến trình. Nếu quyết định đuổi 
dài hạn học sinh, hiệu trưởng phải thông báo bằng văn bản cho 
học sinh và phụ  huynh/người giám hộ. 

Khiếu Nại Về Việc Đình Chỉ Hoặc Trục Xuất Nếu không đồng ý với việc 
trục xuất, học sinh và phụ huynh/người giám hộ có thể gửi khiếu nại 
lên Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc đại diện của Tổng Giám Đốc 
trong vòng 10 ngày học.  

Trong Và Sau Thời Gian Trục Xuất Trong thời gian học sinh bị đình chỉ 
dài hạn hoặc bị trục xuất, BPS chỉ định học sinh học một chương 
trình phổ thông cơ sở hoặc phổ thông trung học thay thế khác hoặc 
một trường tiểu học khác. Khi thời hạn trục xuất của học sinh chấm 
dứt, phụ huynh/người giám hộ (hoặc học sinh từ 18 tuổi trở lên) 
phải đến Trung Tâm Tiếp Đón BPS và ghi danh lại cho học sinh vào 
Các Trường Công Lập Boston. Học sinh sẽ không được quay trở lại 
học trường mà từ đõ đã bị trục xuât, trừ khi hiệu trưởng có ý kiến tại 
thời điểm trục xuất. 

Trung tâm Succeed Boston tại Trung Tâm 
Safe and Welcoming Schools
Trung tâm Succeed Boston tại Roslindale phục vụ các học sinh vi 
phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử. Mặc dù chúng tôi luôn khuyến nghị sử 
dụng các biện pháp tích cực, song các học sinh có hành vi vi phạm 
Bộ Quy Tắc một cách nghiêm trọng, lặp lại nhiều lần sẽ được gửi 
đến Succeed Boston. Trung tâm này cung cấp các dịch vụ tư vấn 
cho cá nhân và nhóm, cho phép học sinh duy trì quá trình học tập, 
và cung cấp cho học sinh các kỹ năng ra quyết định và kỹ năng tình 
cảm-xã hội cần thiết để đánh giá rủi ro, cân nhắc các hậu quả có 
thể xảy ra và giúp các em ra những quyết định tốt hơn. Học sinh vi 
phạm được gửi đến Succeed Boston từ 5 đến 10 ngày. Những học 
sinh không đến theo chỉ định có thể phải chịu các hình thức kỷ luật 
cao hơn.

Ngoài các trường hợp vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử, Succeed Boston 
còn cung cấp hỗ trợ về y tế đối với các học sinh bị nghi là lạm dụng 
ma túy hoặc rượu. Chương Trình Chống Lạm Dụng Chất này là tự 
nguyện và học sinh có thể tham gia thông qua y tá nhà trường và 
quản trị. Vui lòng xem Phần 14 của Bộ Quy Tắc để biết thêm thông 
tin.

Hình Phạt Về Thân Thể
Theo luật pháp của tiểu bang và chính sách của Uỷ Ban Trường Học, 
nhân viên nhà trường không được phạt học sinh bằng cách đánh, 
đẩy hoặc sử dụng sức mạnh. Nhân viên nhà trường chỉ được sử dụng 
sức mạnh hợp lý của cơ thể để giữ học sinh trong trường hợp (1) nếu 

không can thiệp bằng sức mạnh thì không hiệu quả hoặc đã sử dụng 
biện pháp khác mà không hiệu quả và/hoặc (2) thấy rằng các hành 
động của học sinh có thể làm bản thân em đó hoặc người khác bị 
thương. Việc sử dụng sức mạnh phải được lập thành biên bản và gửi 
cho hiệu trưởng (trong vòng 24 giờ). Các nhân viên nhà trường sử 
dụng sức mạnh không hợp lý sẽ bị kỷ luật.

Học Sinh Khuyết Tật
Bộ Quy Tắc Ứng Xử áp dụng đối với tất cả học sinh. Tuy nhiên, có 
quy trình riêng đối với học sinh khuyết tật vi phạm kỷ luật. Quý vị 
có thể xem quy trình này trên trang mạng của BPS. Quy trình được 
mô tả trong Thông tri SPE-15 của Tổng Giám Đốc Học Khu. Quý 
vị có thể tải xuống và in ra. Nếu quý vị có nhu cầu, nhà trường của 
con quý vị có thể cung cấp cho quý vị một bản sao tài liệu này. Quy 
trình này cũng được nêu trong cuốn Quyền Của Phụ Huynh mà 
quý vị nhận được cùng với Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) 
dành cho con của mình.

Học sinh khuyết tật không bị đình chỉ học tổng cộng quá 10 ngày 
trong một năm học, trừ khi theo quy định của luật pháp liên bang. 
Trong quy trình có một cuộc họp để xác định liệu có phải khuyết tật 
là nguyên nhân khiến học sinh ứng xử như vậy hay không.

Phụ Huynh Có Thể Giúp Gì
Là phụ huynh, quý vị có thể giúp con mình tuân thủ các quy định và giúp 
giữ cho trường được an toàn bằng cách:
• chia sẻ trách nhiệm về ứng xử của con mình ở trường, trong các hoạt 

động do nhà trường bảo trợ và trên đường đi học
•  chuẩn bị cho con mình về việc chịu trách nhiệm cho việc đi học và cho 

các hành vi ứng xử của mình
•  nuôi dưỡng cho con thái độ tích cực về bản thân, về những người khác, 

về mái trường và cộng đồng
•  liên lạc với nhân viên nhà trường để nắm bắt tình hình về con mình
•  tham dự các cuộc họp cá nhân hoặc họp nhóm
•  hiểu rằng các nhân viên nhà trường có quyền thực thi các chính sách của 

Ủy Ban Trường Học Boston
•  tôn trọng và không gây trở ngại khi đến thăm trường
•  chắc chắn rằng con mình chỉ mang tới trường những đồ vật phù hợp.
Tìm Bộ Quy Tắc Ứng Xử Ở Đâu
 Truy cập trang web của BPS: bostonpublicschools.org. Chọn 

“Students and Families,” sau đó chọn “Code of Conduct.”

 Vào trang bostonstudentrights.org và tải ứng dụng di động. 
Được phát triển bởi các học sinh, ứng dụng này trình bày Bộ 
Quy Tắc Ứng Xử dưới dạng một cách súc tích, đơn giản, có 
thêm thông tin về các quyền và trách nhiệm của học sinh và các 
nguồn trợ giúp pháp lý.

 Vui lòng liên hệ một Trung Tâm Tiếp Đón BPS bất kỳ (trang 5) 
hoặc Văn Phòng Tổng Giám Đốc Học Khu (số điện thoại 617-
635-9050 hoặc email superintendent@bostonpublicschools.org) 
để yêu cầu được cấp một bản in.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử có các phiên bản tiếng Anh, tiếng Ả-rập, tiếng 
Creole Cape Verde, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Creole Haiti, tiếng Bồ 
Đào Nha, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.
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Danh Bạ Các Dịch Vụ Dành Cho Gia Đình
Các Văn Phòng Của Các Trường Công Lập 
Boston (BPS)
TỔNG ĐÀI ............................................................................. 617-635-9000
Giáo Dục Dành Cho Người Trưởng Thành và Trường  
Trung Học Phổ Thông Buổi Tối ............................................. 617-635-9300
Hội Đồng Tư Vấn Học Sinh Boston (BSAC) ........................... 617-635-9660
Hội Phụ Huynh Thành Phố (CPC) ........................................ 617-635-9210
Thông Tin (truyền thông, trang web và các ấn phẩm) .......... 617-635-9265
Các Dịch Vụ Tư Vấn............................................................... 617-635-8030
Chương Trình Mẫu Giáo....................................................... 617-635-6816
Dữ Liệu Và Trách Nhiệm (kiểm tra) ...................................... 617-635-9450
Giáo Dục Mầm Non ............................................................. 617-635-9701
Các Lựa Chọn Giáo Dục (Giáo Dục Thay Thế) ........................ 617-635-8035
Giấy Phép Làm Việc, Học Sinh ............................................. 617-635-8030
Tham Gia (hỗ trợ của nhà trường và gia đình) ..................... 617-635-7750
Tham Gia (văn phòng trung tâm) ........................................ 617-635-9660
Người Học Anh Ngữ ............................................................. 617-635-9435
 Ủy Ban Tư Vấn Của Học Khu ............................................ 617-635-9435
Lập Kế Hoạch Ghi Danh và Hỗ Trợ (xếp trường) ................... 617-635-9516
Bình Đẳng (các vấn đề về phân biệt đối xử và dân quyền) .. 617-635-9650
Trường Có Thi Tuyển và Lớp Tiên Tiến (AWC) ........................ 617-635-9512
Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Cho Gia Đình ...................... 617-635-9300
Các Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng............................... 617-635-9144
Các Dịch Vụ Hướng Dẫn....................................................... 617-635-8030
Y Tế và Sức Khỏe .................................................................. 617-635-6643
Điều Trần và Kháng Nghị (các vấn đề về kỷ luật) ................. 617-635-1577
Hỗ Trợ Về Trung Học Phổ Thông ........................................... 617-635-8079
Học Sinh Vô Gia Cư .............................................................. 617-635-8037
Nhân Sự (nhân viên) ............................................................ 617-635-9600
Hướng Dẫn và Công Nghệ Thông Tin (OIIT) ......................... 617-635-9199
Các Dịch Vụ Y Tế ................................................................... 617-635-6788
Trung Tâm Tư Vấn và Đánh Giá Học Sinh Mới 
(kiểm tra ngôn ngữ) ............................................................ 617-635-1565
Thanh Tra ............................................................................. 617-635-9054
Đại Học Dành Cho Phụ Huynh ............................................ 617-635-7750
Trung Tâm Tái Tham Gia ....................................................... 617-635-2273
Các Dịch Vụ An Toàn ............................................................. 617-635-8000
Hội Đồng Nhà Trường .......................................................... 617-635-9014
Giáo Dục Đặc Biệt và Các Dịch Vụ Dành Cho Học Sinh ........ 617-635-8599
Hội Đồng Tư Vấn Cho Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt ...... 617-297-7335
Hồ Sơ Học Sinh .................................................................... 617-635-9507
Chương Trình Học Hè .......................................................... 617-635-9336
Văn Phòng Tổng Giám Đốc Học Khu.................................... 617-635-9050
Trung Tâm Đào Tạo Tiêu Đề 1 ............................................... 617-635-7750
Vận Chuyển Học Sinh .......................................................... 617-635-9520

Đi Học Trở Lại và Ghi Danh Vào Trường 
Đường Dây Nóng 617-635-9046

Hỗ trợ việc ghi danh, xếp lớp, thuyên chuyển, chuyên chở và các câu hỏi 
khác về trường học. Giờ làm việc thứ Thứ Hai tới Thứ Sáu như sau:

 31/7/2017–01/9/2017  8 giờ 30 sáng–5 giờ chiều
 05/9/2017-08/9/2017    8 giờ sáng–6 giờ chiều
 11/9/2017-15/9/2017    8 giờ 30 sáng–5 giờ chiều
 02/01/2018–02/02/2018    8 giờ 30 sáng–5 giờ chiều

Đường Dây Nóng Chống Bắt Nạt và An Toàn  
617-592-2378 (gọi điện hoặc nhắn tin)

Dành cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ để báo cáo về việc bắt 
nạt tại trường, bên ngoài trường, trên mạng. và qua các thiết bị điện tử; và 
dành cho học sinh để các em báo cáo khi cảm thấy không an toàn ở trong 

hoặc ngoài trường. Có các nhân viên tư vấn đã qua đào tạo trực 24/7.
Đường Dây Báo Cáo Về Nơi Cư Trú  

617-635-9609
Nơi gửi các thông báo vô danh về các học sinh đang học tại Các Trường 

Công Lập Boston nhưng không sống tại Thành Phố Boston.

GIỜ LÀM VIỆC Năm Học 2017–2018
Trong Năm Học:  Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu: 
 8 giờ 30 sáng –5 giờ chiều Thứ Tư: 12 giờ trưa tới 7 giờ tối.
Hè 2018:  Giờ làm việc thay đổi. Vui lòng gọi cho bất kỳ Trung Tâm  
 Tiếp Đón nào hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi để biết  
 thông tin cụ thể, bostonpublicschools.org/welcomecenters
Đóng cửa: Các ngày nghỉ lễ của liên bang, tiểu bang và thành phố 
  Giờ làm việc này không áp dụng đối với trung tâm East Boston.

Các Trung Tâm Tiếp Đón Của BPS 
(BPS Welcome Centers)

Các Dịch Vụ Khác
Boston: Các Dịch Vụ Của Thành Phố (9 giờ sáng–5 giờ chiều)  
                     cityofboston.gov | 617-635-4000
 Đường Dây Hoạt Động 24 giờ của Thị Trưởng ................................................311
 Các Trung Tâm Dành Cho Thanh Thiếu Niên và Gia Đình Tại Boston 
 (BCYF) .......................................................................................... 617-635-4920
 Đường Dây về Y Tế của Thị Trưởng ................................................ 800-847-0710
 Văn Phòng Thị Trưởng về Cư Dân Boston Mới (đa ngôn ngữ) 
  617-635-2980
 Đường Dây về Thanh Thiếu Niên của Thị Trưởng .......................... 617-635-2240
Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts 
Nền Giáo Dục Trung Học Cơ Sở  (DESE) ....... www.doe.mass.edu | 1-781-338-3300
 Thông Tin Về Trường Đặc Quyền ............................................... 1-781-338-3227

Dorchester
 617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave. 
Roslindale 
 617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Ave. 

Roxbury
 617-635-9010
Bolling Municipal Building
2300 Washington St., 2nd Floor 
East Boston 
 617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border St.

 Trung tâm vệ tinh/số giờ giới hạn. Gọi 
điện hoặc vào trang web của chúng 
tôi để biết chi tiết.



Trang Bìa: “Tiêu Đề: Hãy Nhìn Vào Đôi Mắt Chúng Tôi, Học Sinh BPS - A Look Into The Eyes of 
BPS Students” do học sinh Trường Lyndon thực hiện
Họa Sĩ: Jeremy Rodriguez, lớp 4, Owen Evans, lớp  4, Isabella Prada Fiutak, lớp  4, Hennessy Castillo, lớp  5, 
Gavin McDermott, lớp  5, Rogelio Vinals, lớp  6, Nathalie Arriendell, lớp  6, Weslin Feliz Diaz, lớp  6,  
Miguel Estrada, lớp  6, Jabriana Gonzalez, lớp  8. Lớp của Giáo Viên Amy Sallen, Lớp Mỹ Thuật Mẫu 
giáo 1 - lớp 8, Trường Lyndon. 

Lớp Mẫu Giáo - Lớp 5 s

Mùa Thu
(Chỉ cho Lớp 1-5 )

Mùa Đông
(Lớp Mẫu Giáo-Lớp 5)

Mùa Xuân
(Lớp Mẫu Giáo-Lớp 5)

Ngày Hết Học Kỳ 1 tháng 12 16 tháng 3 20 tháng 6 

Ngày Phiếu Điểm Trong 
Học Kỳ Được Gởi Về Trong tuần 11 Tháng 12 Trong tuần 26 Tháng 3 Trong tuần 18 tháng 6 

s Bao gồm Lớp Mẫu Giáo - Lớp 5 trong những trường K-8.  
NGOẠI TRỪ: 

	Những Học Sinh Mẫu Giáo sẽ không nhận phiếu điểm trong Mùa Thu.

	Các sinh viên trong các trường như Trường Boston Teachers Union, Trường King’s College và Trường Young Achievers 
Math & Science sẽ nhận được thẻ điểm cho ba học kỳ bao gồm tất cả các lớp từ 1-8.

Lớp 6–Lớp 12  w

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4
Lớp 6– Lớp 11

Học kỳ 4
Lớp 12

Ngày Gửi  Phiếu 
Điểm Giữa Học Kỳ 10 tháng 10 15 tháng 12 9 tháng 3 22 tháng 5 

Ngày Hết Học Kỳ 9 tháng 11 26 tháng 1 13 tháng 4 20 tháng 6  6 tháng 6 

Ngày Phiếu Điểm 
Trong Học Kỳ Được 
Gửi  Về 

17 tháng 11 5 tháng 2 30 tháng 4 Ngày Học Cuối Ngày Học Cuối

w Bao gồm học sinh từ lớp 6 - lớp 8 của các trường K-8 ngoại trừ Trường BTU, Trường King,và Trường 
Young Achievers.

NGOẠI TRỪ: 
	Trường Trung Học Cấp 3 Greater Egleston chỉ có 3 học kỳ. 

  Ngày cuối của học kỳ sẽ được điều chỉnh trong Mùa Xuân 2018 sau khi ngày nghĩ hè được sắp xếp.  

2017-2018 
Lịch Trình Phiếu Điểm Từng Học Kỳ 
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S. Boston

Eliot K-8
(5-8)

BATA

Boston Green
Academy

Hernández
K-8

Fenway
HS

Henningan K-8

CASH

Mission Hill K-8

Another
Course to

College

Burke HS

Higginson
(K1-2)

New Mission HS

Alighieri
Montessori

Allston-Brighton

W. Roxbury

E. Boston

Roxbury

Hyde Park

Roslindale

S. Dorchester

Mattapan

Jamaica
Plain

S. End

N. Dorchester

Fenway-Kenmore

Charlestown

Guild

PJ Kennedy

Otis

O'Donnell

East Boston HSUmana 
Academy

East Boston EEC

McKay K-8

Adams

Harvard-
Kent

Charles-
town HS

Edwards
MS

Warren-
Prescott K-8

Eliot K-8
(K1-4)

Quincy
Upper
(6-12)

Quincy Lower (K1-5)

Snowden
HS

McKinley S. End
Acad & K-5

Hurley K-8

Blackstone

Mason

Clap

Perkins
Excel HS

Tynan Perry
K-8

Russell

Orchard
Gardens K-8

UP Academy
Boston

BDEA

Carter
Center

Madison Park HS

O'Bryant
7-12Timilty 

MS

Hale Higginson-
Lewis (3-8)

Haynes EECTrotter
K-8

Latin 
Academy

7-12
Ellis

Winthrop

King K-8
Frederick MS

UP Holland

Mather

UP Academy
of Dorchester

Henderson
Lower
(K0-1) Murphy

K-8

Kenny

Henderson
Upper (2-12)

Taylor

Newcomers 
Acad. / BIHS

Mildred
Ave K-8

TechBoston

Lee K-8

Lee Acad.
(K1 -3)

Holmes

Young
Achievers

K-8

Mattapan
EES (K1-1)

Chittick

Dorchester Academy

Philbrick
Haley
K-8

BTU Pilot
School K-8

Roosevelt
Upper (2-8)

Channing

Grew

Conley

Irving MS

Sumner

Community
Academy

English
HS

Mendell

JF Kennedy

West Zone ELC

Tobin
K-8

Boston Latin
School 7-12

Kennedy
HCA (11-12)

Boston Arts 
Academy

McKinley
Prep HS

McKinley
MS

Curley K-8

Manning

Bates

Mozart

Kilmer
Lower
(K1-3)

Beethoven (K1-2)

Kilmer
Upper
(4-8)

W. Roxbury Academy
Urban Science Academy Lyndon K-8

Edison
K-8

Lyon (K-8)

Lyon
(9-12)

Winship
Brighton HS

Baldwin ELPA

Jackson/Mann K-8
Horace Mann K-12

BCLA

Gardner K-8

Ohrenberger (3-8)

Everett

P.A.
Shaw
(K1-3)

S. Greenwood
K-8

Dearborn MS

Dever

McCormack MS

Condon K-8

Roosevelt
Lower (K1-1)

Bradley

Ellison / 
Parks ELC

Greater
Egleston HS

Muñiz Academy

Dudley St 
NCS

Kennedy
HCA (9-10)

Medford Revere
Arlington

Everett

Somerville
Belmont

Chelsea

Cambridge

Watertown

Newton
Brookline

Quincy

Dedham
Milton

Braintree

BPS Planning and Analysis
Updated May 3, 2017

Boston Public Schools
SY 2017-2018 µ

0 0.5 10.25
Miles

Legend

Special Population!

Grade 6/7 - 12!

EEC / ELC!

Elementary School!

High School!

K-12 School!

K-8 School!

Middle School!


