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17 tháng 4 năm 2020
Kính gửi các thành viên cộng đồng Hệ thống Trường Công lập Boston,
Vào tháng 2, chúng tôi đã thông báo với quý vị về việc Hệ thống Trường Công lập Boston (BPS)
đang tiến hành tìm kiếm tổ chức cung cấp bài thi mới cho ba trường thi tuyển của chúng tôi là
Boston Latin Academy, Boston Latin School, và John D. O’Bryant School of Mathematics and
Science. Đây là các trường trung học dành cho học sinh các lớp 7-12 và đòi hỏi một trong các
tiêu chí tuyển sinh là kỳ thi đầu vào. Kỳ thi dành cho tất cả học sinh Boston hiện đang theo học
các lớp 6, 8 và 9.
Như đã thông báo, hợp đồng hiện tại với tổ chức thực hiện kỳ thi xét tuyển sẽ hết hạn vào ngày
30 tháng 6 năm 2020. Vì lí do đó, BPS đã bắt đầu xây dựng Thư mời nộp Hồ sơ Đề xuất (RFP)
trong năm học vừa qua theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng với một tổ chức tuyển sinh
mới.
Chúng tôi đã phát hành RFP vào ngày 17 tháng 2 để mời các tổ chức gửi bài thi đề xuất. Thời
hạn nộp đề xuất là ngày 19 tháng 3, ngay giữa thời điểm đại dịch do virus corona bùng phát. BPS
hiện chưa nhận được bất kỳ bài thi đề xuất nào, vì vậy chúng tôi đang phát hành lại RFP để tạo
điều kiện cho các tổ chức khác nộp hồ sơ. Thời gạn nộp đề xuất là ngày 15 tháng 5 năm 2020.
Mục đích của RFP này là để tiếp tục lựa chọn bài thi mới phù hợp với tiêu chuẩn các môn Tiếng
Anh và Toán của Massachusetts và đảm bảo khách quan.
Chúng tôi hiểu việc đóng cửa trường hiện tại có thể ảnh hưởng đến Điểm trung bình tích lũy
(GPA) - một trong những tiêu chí tuyển sinh - của học sinh. Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết
vấn đề này cũng như tìm phương thức cung cấp tài liệu luyện thi và hỗ trợ khác thông qua các
chương trình như Khóa học Luyện thi vào các Trường thi tuyển (ESI).
Trong trường hợp cần được giải đáp thêm, vui lòng liên hệ Văn phòng Dịch vụ Tiếp đón theo địa
chỉ examschoolsrfp@bostonpublicschools.org. Quy trình và các thông tin cập nhật của chúng tôi
được đăng tải trên www.bostonpublicschools.org/examrfp.
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.
Chúc quý vị mạnh khỏe và an toàn,
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