NỘI DUNG: Cập nhật về Quy Trình Xét Tuyển Vào Các Trường Thi Tuyển năm học

2021-2022
Kính gửi các thành viên cộng đồng BPS,
Với lá thư này, chúng tôi mong muốn chia sẻ thông tin với quý vị về quy trình tuyển sinh
vào các trường thi tuyển năm học 2021-2022. Kể từ tháng 10 năm 2020, BPS đã thu
thập và xác minh thông tin về tất cả học sinh trên thành phố Boston đủ điều kiện xét
tuyển vào một trường các trường thi tuyển. Như chúng tôi đã thông báo trước đây,
chính sách xét tuyển một năm yêu cầu thu thập nhiều thông tin hơn những năm trước
đó. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo quy trình xét tuyển công bằng và chính xác cho
tất cả học sinh. Thông tin về cách thức BPS thực hiện chính sách xét tuyển trong năm
học này sẽ được trình bày dưới đây.
Khung Thời Gian và Quy Trình Nộp Đơn:
Hội Đồng Hệ Thống Trường Công Lập Boston đã chấp thuận khuyến nghị của Nhóm
Công Tác về Tiêu Chí Xét Tuyển Vào Các Trường Thi Tuyển vào ngày 21 tháng 10 năm
2020. Để đảm bảo phụ huynh và học sinh được thông báo đầy đủ về các chính sách
mới cũng như tất cả thông tin từ mỗi trường thi tuyển, 16 buổi giới thiệu thông tin trực
tuyến đã được tổ chức từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020.
Học Sinh Không Theo Học BPS
Quy trình nộp đơn vào các trường thi tuyển của BPS được đưa ra vào ngày 23 tháng
11 năm 2020, ngay sau khi Hội Đồng Hệ Thống Trường Công Lập Boston chấp thuận
khuyến nghị của Nhóm Công Tác về Tiêu Chí Xét Tuyển Vào Các Trường Thi Tuyển.
Quy trình nộp đơn được mở vào ngày 23 tháng 11 năm 2020. Ban đầu dự kiến kết thúc
vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, thời hạn nộp đơn đã được kéo dài thêm hai tuần đến
ngày 15 tháng 1 năm 2021, để những học sinh không theo học BPS có thể nộp đơn
trong giai đoạn tám tuần. Sau ngày 15 tháng 1, BPS và đối tác độc lập đã tiến hành
xác minh tính đủ điều kiện của tất cả học sinh nộp đơn và thư xác nhận tính đủ điều
kiện đã được gửi đến những phụ huynh có con không theo học BPS vào ngày 29 tháng
3 năm 2021.
Học Sinh BPS
BPS đã thông báo cho hầu hết phụ huynh BPS về tính đủ điều kiện của học sinh vào
ngày 7 tháng 1 năm 2021, kèm thời hạn nộp thứ tự trường xét tuyển ưu tiên vào ngày
29 tháng 1. Để phụ huynh BPS cũng có thời hạn tám tuần trong quy trình nộp đơn,

chúng tôi đã gia hạn thời hạn nộp thứ tự trường xét tuyển ưu tiên đến ngày 5 tháng 3
năm 2021 dành cho phụ huynh BPS. BPS đã thông báo thời hạn mới này bằng cách
gọi điện trực tiếp đến các phụ huynh BPS có con đủ điều kiện xét tuyển nhưng chưa
gửi danh sách trường xét tuyển ưu tiên trước thời hạn ban đầu. Phụ huynh của những
học sinh BPS khác và phụ huynh có con không theo học BPS không bị ảnh hưởng khi
thời hạn này được kéo dài.
Một số ít học sinh BPS cần cung cấp bản dịch cho bảng điểm học tập, chưa cung cấp
đủ hồ sơ học tập từ các trường học trước đó, hoặc cần tiến hành hành động bổ sung
trước khi BPS xác minh tính đủ điều kiện. Đối với những học sinh chuyển đến BPS từ
các trường học ngoài khu học chánh, chúng tôi đã liên hệ với quản trị viên nhiều trường
học và khu học chánh để thu thập kết quả học tập hoặc yêu cầu chuyển đổi kết quả học
tập đối với các trường sử dụng phương thức chấm điểm phi truyền thống.
BPS đã xác định tính đủ điều kiện của đa số học sinh BPS và đã gửi thư về tính đủ điều
kiện đến từng học sinh sau khi đã đưa ra những quyết định này. Tuy nhiên, khi chúng
tôi xem xét quy trình xét tuyển với các đối tác độc lập của mình, BPS vẫn đang tiến
hành xác nhận tính đủ điều kiện của một số ít học sinh BPS còn lại. Chúng tôi đang
phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các trường để xác minh kết quả học tập của những học
sinh này trong thời gian sớm nhất.

Toàn Bộ Học Sinh
Tại thời điểm này, chúng tôi dự kiến sẽ gửi thư mời dự thi vào các trường thi tuyển vào
giữa đến cuối tháng 4. Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này và sẽ tiếp tục cung cấp các
thông tin cập nhật đến quý vị trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin chi tiết về quá
trình xét tuyển vào các trường thi tuyển, vui lòng truy cập www.bostonpublicschools.org/
exam
Trân trọng,
Trung Tâm Chào Mừng BPS

