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Kính gửi các thành viên cộng đồng Hệ thống Trường Công lập Boston,  

 

Tôi viết thư này để thông báo cho quý vị một thông tin cập nhật quan trọng liên quan đến 'các 

trường thi tuyển' của Hệ thống Trường Công Lập Boston (BPS). 

 

Ba trường thi tuyển nói trên bao gồm Boston Latin Academy, Boston Latin School, và Trường 

chuyên Toán và Khoa học John D. O’Bryant. Cả ba trường đều có từ lớp 7-12. Kỳ thi tuyển sinh 

vào ba trường được dành cho tất cả học sinh là cư dân Boston và đang học các lớp 6, 8 và 9 (chỉ 

có ở trường O’Bryant), bao gồm cả những học sinh hiện không theo học tại các trường trong 

BPS.  

 

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, BPS đã công bố bài đánh giá Mức độ Phát triển trong Học tập 

(MAP) của NWEA là bài thi tuyển sinh mới với các trường thi tuyển Boston. Do tác động đáng 

kể của đại dịch COVID-19 đối với học sinh và phụ huynh, BPS đã thành lập Nhóm Công tác 

Xây dựng Tiêu chí Tuyển sinh với các Trường Thi tuyển, trong đó bao gồm lãnh đạo hiện tại và 

nguyên lãnh đạo các trường, phụ huynh, lãnh đạo chương trình bảo vệ quyền công dân và cựu 

học sinh của các trường thi tuyển. Nhóm đã làm việc cùng nhau trong hai tháng qua để đề xuất 

cho tôi chính sách tuyển sinh của các trường thi tuyển, trong đó yêu cầu một bài thi tuyển sinh và 

đánh giá kết quả học tập tại trường của học sinh. Mọi thay đổi về tuyển sinh sẽ có hiệu lực đối 

với học sinh đăng ký dự thi vào các trường thi tuyển cho năm học từ tháng 9 năm 2021. 

 

Tối qua, Nhóm công tác đã trình bày khuyến nghị của 

mìnhhttps://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/16
2/Exam Schools Admission Criteria Recommendation to SC FINAL.pdf cho Hội đồng Hệ 

thống Trường Công lập Boston. Nhóm khuyến nghị BPS tạm dừng kỳ thi tuyển sinh năm học 

2021-22 và thay vào đó sử dụng quy trình sau: 

● Xác định học sinh để đưa vào nhóm học sinh tiềm năng dựa trên điểm theo báo cáo kết 

quả học tập trước đó của môn Anh văn và Toán hoặc các kết quả đánh giá trước đó. Tất 

cả các điểm và kết quả đánh giá sẽ thể hiện năng lực của học sinh trước thời điểm xảy ra 

đại dịch COVID-19 và đóng cửa các trường, đồng thời yêu cầu khu học chánh (hoặc 

tương đương) xác minh rằng học sinh đang thể hiện năng lực ở trình độ tương đương lứa 

tuổi dựa trên các Chuẩn Chương trình Giảng dạy của Massachusetts. 

● Gửi thư mời cho học sinh dựa trên điểm theo báo cáo kết quả học tập trước đó và mã bưu 

điện, đảm bảo tôn trọng sự lựa chọn của phụ huynh. 

○ 20% số lượng vị trí tuyển sinh mỗi trường thi tuyển được dành cho những học 

sinh đứng đầu thành phố dựa trên điểm học tập trung bình. 

○ 80% còn lại được lựa chọn bằng cách sử dụng kết hợp điểm học tập trung bình và 

mã bưu chính theo địa chỉ nhà ở của học sinh. 

https://www.bostonpublicschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=14&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=29149&PageID=1
https://www.bostonpublicschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=14&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=29149&PageID=1
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exam%20Schools%20Admission%20Criteria%20Recommendation%20to%20SC%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exam%20Schools%20Admission%20Criteria%20Recommendation%20to%20SC%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exam%20Schools%20Admission%20Criteria%20Recommendation%20to%20SC%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exam%20Schools%20Admission%20Criteria%20Recommendation%20to%20SC%20FINAL.pdf
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BPS sẽ cung cấp cho phụ huynh thông tin cập nhật khác về chính sách và thời gian tuyển sinh 

sau cuộc bỏ phiếu về đề xuất của Ủy ban Nhà trường vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 như kế 

hoạch. Trong trường hợp cần được giải đáp thêm, vui lòng liên hệ Văn phòng Dịch vụ Tiếp đón 

theo địa chỉ email exam@bostonpublicschools.org. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Hệ thống Trường 

Công lập Boston cũng như hỗ trợ chúng tôi mang lại nền giáo dục tuyệt vời cho con em quý vị 

và toàn thể học sinh của chúng tôi. 

 

Trân trọng, 

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 

Tổng Giám thị 
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