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Ngày 20 tháng 11 năm 2020 
 
 
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Tôi viết thư này để cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến quy trình nhập học vào ba 
trường thi tuyển của Hệ thống Trường Công lập Boston (BPS): Trường Boston Latin 
Academy (BLA), Trường Boston Latin School (BLS) và Trường chuyên Toán và Khoa học 
John D. O’Bryant.  
 
Do những tác động lớn của đại dịch COVID-19 đối với học sinh và gia đình, Nhóm Công tác 
Tiêu chí tuyển sinh Trường thi tuyển đã được bổ nhiệm vào tháng 8 để xây dựng đề xuất 
cho quá trình nhập học trong năm học 2021-2022. Khuyến nghị của Nhóm Công tác đã 
được Hội đồng Hệ thống Trường công lập Boston chấp thuận vào ngày 21 tháng 10. Khuyến 
nghị này bao gồm việc tạm dừng kỳ thi tuyển sinh và đề xuất quy trình xét tuyển thay thế. 
Theo quy trình thay thế này, nhóm thí sinh đủ điều kiện được xác định dựa trên điểm số 
ELA và Toán trong năm học 2019-2020 của học sinh trước đại dịch COVID-19 hoặc thành 
tích của các em trong kỳ thi MCAS 2019. 
 
Nhóm đề xuất tạm dừng kỳ thi tuyển sinh năm nay vì một số lí do bao gồm sức khỏe và sự 
an toàn của học sinh cũng như nhân viên, khó khăn trong việc đảm bảo an ninh kỳ thi khi tổ 
chức thi từ xa, kiến thức bị mất do COVID-19 và những tác động khác nhau của đại dịch đối 
với các gia đình có thu nhập thấp và gia đình da màu. 
 
Cả ba trường thi tuyển đều có từ lớp 7-12. Quy trình xét tuyển dành cho tất cả học sinh 
Boston hiện đang theo học các lớp 6, 8 và 9. Cả ba trường đều nhận học sinh sắp lên lớp 7 
và 9. Trường O'Bryant nhận học sinh lên lớp 7 và lớp 9 cũng như một số ít học sinh vào lớp 
10. Các học sinh hiện không theo học tại một trường BPS cũng có thể tham gia xét tuyển.  
 
Thời gian nộp hồ sơ cho các trường thi tuyển sẽ bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 23 tháng 11 
năm 2020 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020. Học sinh hiện đang theo học tại 
BPS không phải nộp đơn hay bất kỳ thông tin nào để được đưa vào nhóm đủ điều 
kiện xét tuyển. Khu học chánh sẽ xét hồ sơ của tất cả học sinh đáp ứng các yêu cầu tối 
thiểu về điều kiện xét tuyển. Gia đình sẽ được thông báo nếu (các) con của họ đủ điều kiện 
xét tuyển qua email và điện thoại trong những tuần tới. Các học sinh BPS đáp ứng tiêu chí 
và mong muốn được xét tuyển vào trường sẽ cần xếp hạng thứ tự ưu tiên các trường trong 
quá trình chọn trường vào tháng 1 năm 2021.  
 
Học sinh theo học các trường tư thục, trường đạo hoặc trường công đặc cách vui lòng hoàn 
thành đơn đăng ký, bao gồm xác minh cư trú tại Boston và cho phép chia sẻ kết quả học tập 
của con với BPS. Phụ huynh cũng sẽ cần sắp xếp các trường lựa chọn theo thứ tự ưu tiên 
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trong quá trình đăng ký. Để hoàn tất thủ tục đăng ký, vui lòng truy cập trang web BPS 
tại bostonpublicschools.org/exam vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 11. 
 
Mời các quý vị tham gia cùng chúng tôi vào lúc 5:00 chiều thứ Hai ngày 23/11 tới 
trong buổi cung cấp thông tin trực tuyến để xem xét phương án xét tuyển cho học 
sinh đăng ký vào các trường thi tuyển năm học 2021-2022. BPS sẽ tổ chức các buổi 
cung cấp thông tin bổ sung trong vài tuần tới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
website hoặc email Exam@bostonpublicschools.org. 
 
Trân trọng, 

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 
Tổng Giám thị 
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