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Chọn trường trung học
Thông điệp cho học sinh và gia đình của các em
Vậy là các em sẽ lên trung 
học vào năm sau! 
Những năm tiếp theo sẽ là thời 
điểm thú vị và quan trọng nhất 
trong đời các em. Các lựa chọn 
của các em sẽ giúp xác định 
trường đại học em theo học và 
con đường sự nghiệp mà các em 
theo đuổi. Chọn trường trung học 
đúng - trường sẽ phù hợp nhất với 
các mục tiêu và sở thích - là một 
quyết định lớn. 
Các em rất may mắn được sống 
tại Boston, nơi các trường trung 
học của chúng tôi - hơn 30 trong 
số đó - cung cấp một trải nghiệm 
học tập, giao tiếp và văn hóa đa 
dạng khó có thể thấy ở những nơi 
khác. Tất cả các trường trung học 
của chúng tôi đều “trong thành 
phố”, điều có nghĩa là các học 
sinh có thể đăng ký vào bất cứ 
trường nào, bất kể các em sống ở 
đâu. 
Những học sinh đăng kí 
vào trường trung học công 
Boston có rất nhiều tùy chọn. 
Các lựa chọn của em bao gồm các 
trường nhỏ, tập trung với ít hơn 
500 học sinh, các trường trung 
học lớn hơn bao gồm cộng đồng 
học tập nhỏ, ba trường nhận học 
sinh dựa trên điểm và kết quả bài 
kiểm tra đầu vào, và hai trường 
cung cấp bằng Tú Tài Quốc Tế, 
một khóa học thách thức được 
công nhận toàn thế giới. 
Madison Park Technical 
Vocational High School mang lại 
sự khám phá nghề nghiệp và trải 
nghiệm thực tế trong 18 lĩnh vực, 
từ kỹ sư tự động hóa và thợ mộc 
đến ẩm thực nghệ thuật và hỗ trợ 
y tế. 
Tại Muñiz Academy, tất cả các 
học sinh học bằng tiếng Anh và 
Tây Ban Nha 
Thêm vào đó, chúng tôi có các 
chương trình học đặc biệt cho 
các học sinh lớn tuổi, học sinh dễ 
tổn thương, học sinh khuyết tật, 
những người học tiếng Anh mới 
đến đất nước này, các học sinh 
muốn quay lại học để lấy bằng, 
học sinh muốn đi học vào buổi 
tối, học sinh có con, và các học 

sinh muốn học các khóa học cấp 
đại học qua Học Vượt Cấp và 
Học Song Ngành trong khi vẫn 
học trung học.
Thêm về các trường trung 
học của chúng tôi

{{ Xác định đại học và nghề 
nghiệp là sự ưu tiên trong 
tất cả các trường trung học 
của chúng tôi. Các trung tâm 
công đồng, đăng ký đại học 
tại trường và các nhà tư vấn 
hướng dẫn làm việc với các 
học sinh trong suốt năm, tập 
trung vào kế hoạch đại học, 
thủ tục nộp đơn đại học, và 
các hoạt động bồi dưỡng. 
Học sinh khám phá các tùy 
chọn trong bối cảnh thế giới 
thực như thăm quan trường 
đại học, bệnh viện, ngân hàng 
hoặc đài truyền hình, nhiều 
trong số đó có thể ghé thăm 
qua hợp tác lớn mạnh với các 
đối tác kinh doanh và đại học 
Các học sinh có hứng thú có 
thể tham gia thực tập, học 
dịch vụ cộng đồng, và các cơ 
hội để khám phá nghề nghiệp 
trong lĩnh vực sức khỏe, giáo 
dục, truyền thông, công nghệ, 
biểu diễn nghệ thuật, khoa 
học môi trường và các ngành 
nghề khác. Với nhiều học sinh 
khác, trải nghiệm quan hệ 
giữa trường và “thế giới thực” 
là chìa khóa cho việc học tập, 
hoàn thành khóa học và thành 
công tổng thể trong đời sống. 

{{ Công nghệ là một phần của 
việc học hàng ngày. Các giáo 
viên Boston được trang bị với 
các máy tính laptop hàng đầu 
trong lớp học để hỗ trợ mục 
tiêu của quận nhằm đảm bảo 
rằng tất cả các học sinh đều 
sẵn sàng cho đại học và con 
đường thành công. Học sinh 
tích cực tham gia giáo dục 
công nghệ an toàn để đảm bảo 
công dân trực tuyến an toàn 
trong thế giới kỹ thuật số ngày 
nay

{{ Tất cả các trường trung học 
của chúng tôi đều có các 
chương trình sau giờ học điều 

có thể bao gồm gia sư, câu lạc 
bộ, tăng cường và thể thao. 
Một vài trường có thời gian 
dài hơn để cho học sinh thêm 
thời gian về học tập và học 
thêm. 

{{ Chúng tôi làm việc chăm 
chỉ để đáp ứng nhu cầu của 
những người học tiếng Anh 
của chúng tôi. Chúng tôi cam 
kết giúp đỡ mọi học sinh 
học tiếng Anh để giúp các 
em tiến bộ trong việc học 
văn, toàn, khoa học và lịch 
sử. Thêm vào các dịch vụ hỗ 
trợ ngôn ngữ trong rất nhiều 
trường trung học của mình, 
Boston International High 
School, Newcomers Academy 
(BINcA), và các chương trình 
khác trong quận được thiết kế 
đặc biệt cho các học sinh mới 
tới đất nước này.

{{ Tất cả các trường của chúng 
tôi đi theo con đường công 
bằng, tính chặt chẽ và sự đổi 
mới, ngoài các ưu tiên được 
phat triển bởi ủy ban Trường 
Boston. Ưu tiên hàng đầu là 
tất cả các trường học sẽ cung 
cấp chương trình học, hướng 
dẫn và bồi dưỡng chặt chẽ, 
hiệu quả và hấp dẫn cho tất cả 
các học sinh.

Khi các em khám phá các tùy 
chọn trường học của tôi, hãy nhớ 
thăm qua các trường và lớp học 
của chúng tôi và nói chuyện với 
các hiệu trưởng, giáo viên, học 
sinh và các phụ huynh. Chúng tôi 
rất mong đạt đến kỳ vọng của các 
em và trở thành đối tác khi các 
em chuẩn bị cho đại học và sự 
thành công trong sự nghiệp.

Tommy Chang, Ed.D.
Quản lý

Hướng dẫn 
cho Cha mẹ 
và Học sinh
Chọn trường trung học tại Boston

Cách thức, địa điểm và thời điểm để 
đăng ký trường trung học

Các chương trình và chính sách của 
Trường Công Boston

Các dịch vụ đưa đón

Các số điện thoại quan trọng

MỚI NĂM 
NAY:
Các Mẫu Đơn Chọn Lựa Trực 
Tuyến Cho Lớp 8
Các học sinh lớp tám hiện đang 
tham gia BPS và có email được ghi 
nhận sẽ được nhận mẫu đơn lựa 
chọn bằng email vào mùng 3 tháng 
1, 2017 Các gia đình có thể truy cập 
trang web được cung cấp trong 
email, xác nhận thông tin của họ và 
nộp các lựa chọn trường trực tuyến.

Để thêm địa chỉ email của quý vị: 
thông báo về trường học hiện tại 
của quý vị hoặc liên hệ Trung Tâm Lễ 
Tân.

PartnerBPS
Ghé thăm PartnerBPS.org để tìm 
hiểu về các tổ chức cung cấp những 
dịch vụ tại trường trong Trường 
Công Lập Boston, ví dụ như các hoạt 
động sau giờ học và hỗ trợ học tập. 

Ghé thăm PartnerBPS.org hôm nay 
để:

 • Tìm hiểu về các cơ hội hợp tác 
có sẵn trong mỗi trường

 • Tìm hiểu cách đăng ký các 
chương trình và dịch vụ có sẵn 
cho trẻ

 • Xác định các chương trình mà 
quý vị muốn được giới thiệu tại 
trường của mình

www.bostonpublicschools.org

Discover BPS 2017 
High School Edition

Vietnamese
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Khám Phá Các Trường 
Công Boston 2017

Phiên bản các trường trung học
Một ấn phẩm của 

Các Trường Công Boston
Bolling Municipal Building

2300 Washington Street
Roxbury, MA 02119

617-635-9000
Tommy Chang, Ed.D.

Quản lý
Ủy ban trường học của 

Thành phố Boston
Michael O’Neill, Chủ tịch

Hardin Coleman, Phó chủ tịch     
Jeri Robinson • Regina Robinson 

Alexandra Oliver-Davila
 Michael Loconto  
  Dr. Miren Uriarte
Keondre McClay 
Đại diện học sinh

Khám phá BPS nhằm mục đích 
giới thiệu chung các chính sách 
và chương trình của Các Trường 

Công Boston Đây không phải 
là một cuốn sổ tay toàn diện. 

Môt vài thông tin trong những 
trang này có thể đã thay đổi kể 

từ ngày phát hành. Để biết thêm 
thông tin, xin hãy gọi hoặc ghé 
thăm Trung Tâm Lễ Tân, được 

liệt kê trên trang 28
Được xuất bản bởi 

Các Trường Công Boston 
Phòng Truyền Thông

Tháng mười một 2016
Khám phá Các Trường Công 
Boston có sẵn bằng tiếng Anh, 
Cape Verdean creole, Tiếng 
Trung, Haitian creole, Bồ Đào 
Nha, Somali, Tây Ban Nha, và 
tiếng Việt. Để nhận bản copy, 
hoặc giúp đỡ, xin hãy gọi hoặc 
ghé thăm Trung Tâm Lễ Tân, 
được liệt kê trên trang 28
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Chọn trường trung học
Các lựa chọn của quý vị là gì?
Tất cả trường trung học công Boston 
nằm rải rác trong thành phố. Một 
vài trường có đơn đặc biệt. Xem chi 
tiết tại trang 18-25. Ba trường thực 
nghiệm - Boston Latin Academy, 
Boston Latin School và O’Bryant 
School of Mathematics & Khoa học 
- nhận học sinh dựa trên các kết quả 
đầu vào và điểm trung bình tiếng 
Anh và toán. Xin hãy xem trang 6. 

Cách chọn trường trung học 
tốt nhất cho bản thân? 
Khám phá trường trung học BPS Ấn 
phẩm là nơi tốt để bắt đầu. Trong 
những trang tiếp theo, chúng tôi 
sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị và 
giới thiệu các trường trung học của 
chúng tôi.
Hãy ghé thăm trang web của chúng 
tôi để đọc hồ sơ các trường và tìm 
hiểu về lựa chọn trường và thủ tục 
đăng ký: www.bostonpublicschools.
org/register
Trung tâm lễ tân của chúng tôi cũng 
có thể giúp đỡ. Nhân viên có thể giải 
thích mỗi trường mang lại điều gì, 
các lựa chọn và cách đăng ký. Họ 
cũng có thông tin về:
 � Danh sách chờ và chuyển trường, 

nếu em muốn chuyển trường
 � Chương trình cho những người 

học tiếng Anh và cho học sinh 
khuyết tật

 � Các chương trình chuẩn bị cho 
học sinh vào đại học và nghề 
nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật và 
đào tạo nghề

 � Các chương trình trước và sau 
trường học

 � Các tài nguyên cộng đồng
 � …và nhiều hơn nữa!

Các Trung tâm lễ tân của chúng tôi 
được liệt trên trang 28 Xin hãy gọi 
hoặc ghé thăm.
Chúng tôi khuyến khích quý vị đến 
thăm trường và nói chuyện với họ 
hàng, bạn bè và hàng xóm, những 
người đang đi học tại trường quý 
vị đang cân nhắc. Tất cả các trường 
đều mở cho khách thăm quan vào 
giờ học thường. Nếu quý vị muốn 
đến thăm lớp học và nói chuyện 
với hiệu trưởng và đội ngũ, xin hãy 

gọi trước để đặt lịch hẹn - vào ghé 
thăm vào một trong những ngày 
xem trường.  của chúng tôi(ghé 
thăm www.bostonpublicschools.org/
schoolpreviewdays) 

Phải hỏi những gì?
Hỏi hiệu trưởng và giáo viên về:
 � Triết lý và những kỳ vọng cho 

mỗi học sinh của nhà trường
 � Thành tích học sinh, được đo 

bằng điểm thi và hiệu suất trên 
các dự án và các bài tập viết

 � Các kế hoạch của nhà trường để 
giúp học sinh đạt trình độ cao hơn

 � Chương trình giảng dạy: những 
khóa học nào được cung cấp?

 � Nguồn lực hỗ trợ học tập tích 
cực, bao gồm thư viện, phòng thí 
nghiệm khoa học, và công nghệ

 � Liên lạc giữa gia đình và nhà 
trường: Có bản tin thường xuyên 
của trường hay thông báo email 
không? Nhà trường giao tiếp với 
phụ huynh có vốn tiếng Anh hạn 
chế thế nào? Có thời gian nhất 
định nào khi phụ huynh có thể 
liên lạc với giáo viên?

 � Các chương trình trước và sau 
trường học

 � Các cơ hội cho mỹ thuật, âm 
nhạc và thể thao

 � Các dịch vụ hỗ trợ có sẵn cho 
học sinh và gia đình mình, ví dụ 
như tư vấn và các dịch vụ sức 
khỏe

Ai cần đăng ký cho trường 
trung học?
Những sinh viên học tại một 
trường công lập Boston giờ có thể 
ở lại trường đến lớp cao nhất trong 

trường. Họ không cần hoàn thành 
đơn để ở lại. Mặc dù vậy, bất kỳ 
học sinh nào cũng có thể học trường 
khác. Một vài trường có thủ tục nhập 
học đặc biệt. Xem thông tin trường 
để biết thêm thông tin. (trang 18-26)

Một học sinh phải đăng ký cho 
lớp 9 nếu...
 � Học sinh đang học tại một trường 

Công Boston và đang học lớp 
cao nhất của trường trong năm 
nay - ví dụ, lớp 8 tại một trường 
trung học hoặc trường K-8.

 � Học sinh nằm trong một chương 
trình đặc biệt và phải đi đến một 
trường học khác cho một chương 
trình mới.

 � Học sinh muốn chuyển đến một 
trường khác.

 � Học sinh không đi học Các 
Trường Công Boston ngay bây 
giờ - kể cả khi học sinh đã đăng 
ký và nhận kết luận BPS năm 
ngoái.

Theo luật bang, các học sinh phải 
đi học đến tuổi 16. Không gửi trẻ đi 
học có thể dẫn đến kiện cáo chống 
lại phụ huynh.

Đăng ký ở đâu
Học sinh hiện đang theo học tại các 
Trường Công Boston sẽ nhận đơn 
của mình từ trường. Các em không 
cần đăng ký tận nơi ở Trung Tâm Lễ 
Tân.
Học sinh là người mới đến Trường 
Công Boston có thể ghi danh trước 
trên trang web của Trường Công 
Boston. Nhưng để hoàn thành thủ 
tục này, các phải đến một Trung 
Tâm Lễ Tân BPS (xem trang 28). 

Tháng 12 2016–Tháng 1 2017
Đây là thời điểm tuyệt vời cho các gia đình tìm hiểu và các trường 
của chúng tôi trước khi đăng ký trường học bắt đầu. 

Các ngày thăm trường
Mỗi trường lên lịch ít nhất ba cơ hội cho các gia đình đến thăm, 
tham quan, và gặp hiệu trưởng. Xin hay ghé thăm DiscoverBPS.
org để tìm lịch hoặc liên hệ một trong những Trung Tâm Lễ Tân của 
chúng tôi. Nếu như quý vị không thể ghé thăm vào thời gian định 
sẵn, xin hãy gọi cho nhà trường để lên lịch hẹn..

Mùa Chọn Trường
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Các tài liệu cần thiết
Khi đi đăng ký, hãy mang theo các 
tài liệu này:

 Giấy khai sinh bản gốc của học 
sinh (với dấu nổi), hộ chiếu, 
hoặc mẫu I-94

 Hồ sơ tiêm chủng cập nhật cả 
học sinh. Xem dang sách chi tiết 
các loại tiêm chủng phía dưới. 
Liên hệ Các dịch vụ sức khỏe 
BPS tại 617-635-6788 nếu quý 
vị có câu hỏi. 

 Ảnh nhận dạng Phụ huynh/ 
Giám hộ

 Một bảng điểm trường học cuối 
cùng của học sinh (lớp 1-12, nếu 
có)

 HAI bằng chứng rằng quý vị 
sống tai Thành phố Boston. Các 
văn bản chấp nhận nằm trong 
mục Yêu Cầu Cư Trú trên trang 
này.

Tiêm chủng
Trường Công Boston yêu cầu các 
loại tiêm chủng cần có sau khi quý 
vị đăng ký trường trung học:

Lớp 7-12

Viêm gan B 3

DtaP/DTP/
DT/Td

4 DTaP/DTP or ≥3 Td; 
thêm 1 Tdap

Bại Liệt ≥3

MMR (Sởi, 
Quai bị, 
rubella)

2 MMR 

Varicella 
(thủy đậu)

2*

*hoặc các tài liệu về bệnh

Các yêu cầu chủng là rất phức 
tạp. Để biết thêm, truy cập 
vào: bostonpublicschools.org/
healthservices. Liên hệ Các dịch 
vụ sức khỏe BPS tại 617-635-6643 
nếu có câu hỏi. Ngoài ra, chúng tôi 
khuyến nghị học sinh kiếm tra Lao.
Khi đăng ký một học sinh cho 
trường học, quý vị phải nộp hồ sơ 
của bác sĩ xác nhận học sinh đã có 
chủng ngừa cần thiết. Xác nhận phải 
bao gồm tháng, ngày và năm khi 
tiêm chủng. Nếu quý vị cần một bản 
sao hồ sơ tiêm chủng hoặc có câu 
hỏi, xin hãy liên hệ bác sỹ của mình 
hoặc trung tâm sức khỏe. Nếu quý vị 
không có bác sỹ hoặc trung tâm sức 
khỏe, hãy gọi đường dây sức khỏe 
của thị trưởng tại 800-847-0710. Xin 
hãy chờ 2 đến 3 tuần để bác sỹ hoặc 
trung tâm sức khỏe sao hồ sơ.
Hãy nhớ rằng các y tá trường học 
thường xuyên xem lại hồ sơ tiêm 
chủng.
Theo luật, các học sinh không được 
tiêm chủng gần đây không được đi 
học.
Các trường hợp đặc biệt. Ngoại trừ 
trong trường hợp khẩn cấp hoặc dịch 
bệnh, học sinh có thể bắt đầu đi học 
nếu phụ huynh hoặc người giám hộ 
đưa ra một tuyên bố bằng văn bản từ 
bác sĩ rằng học sinh của họ đã không 
được chủng ngừa vì lý do y tế, hoặc 
một lá thư nói rằng việc tiêm chủng 
xung đột với niềm tin tôn giáo học 
sinh.

Học sinh có nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe đặc biệt. Tại thời điểm đăng 
ký, quý vị sẽ điền vào một mẫu y 
tế chỉ rõ nếu học sinh của mình có 
bệnh hen suyễn hoặc dị ứng, ngồi xe 
lăn, hoặc có nhu cầu đặc biệt khác, 
để đảm bảo rằng học sinh được chỉ 
định trường học có thể cung cấp 
dịch vụ y tế phù hợp . Mẫu này cũng 
yêu cầu thông tin liên lạc nhà cung 
cấp chăm sóc sức khỏe của quý vị 
trong trường hợp nhà trường cần gọi 
ông / bà ấy.
Khám sức khỏe Xin hãy xem trang 
7.

Hoàn thành đơn đăng ký
Mẫu đơn xin học liệt kê tất cả các 
trường quý vị có thể lựa chọn. 
{{ Chọn nhiều trường học như quý 

vị muốn, nhưng có ít nhất NĂM 
sự lựa chọn.
{{ Đánh số lựa chọn theo thứ tự ưu 

tiên của quý vị.
{{ Quan trọng: Một vài trường có 

thủ tục nhập học đặc biệt. Hồ sơ 
của họ trên các trang 14-18. 
{{ Lưu bản sao của đơn học trong 

trường hợp có vấn đề.

Khi nào đăng ký
Để tăng cơ hội được xếp vào trường 
học lựa chọn, học sinh nên nộp đơn 
trong giai đoạn đăng ký đầu cho 
lớp của mình. Lịch này là cho đăng 
ký mới và yêu cầu chuyển giao cho 
năm học 2017-2018:

GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN
3 Tháng một - 3 Tháng hai, 2017

Chỉ K0, K1, K2, Lớp 6 và Lớp 9
Để tránh hàng dài tại Trung tâm Lễ 
Tân, chúng tôi khuyến nghị lịch sau, 
dựa trên các chữ cái đầu của họ của 
phụ huynh:
A–I Đăng ký 3-6 tháng Một
J–Q Đăng ký 9-13 tháng Một
R–Z Đăng ký 17-20 tháng Một
Tất cả  Đăng ký 23 Tháng 1 - 3  ....
 Tháng 2

GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ THỨ HAI
8 Tháng Hai–31 Tháng Ba, 2017

Tất cả các lớp
Các Trường Công Boston sẽ đăng 
thêm thông tin về đăng ký 2017-
2018 sau ngày 31 Tháng 3 năm 2017  
chờ điều chỉnh từ quá trình sắp xếp.
Tất cả học sinh được xếp lớp mới 
sẽ nhận được một mẫu đơn RSVP. 
Nếu quý vị biết học sinh của mình 
sẽ không đi học Trường Công Lập 
Boston vào tháng Chín, vui lòng ký 
và gửi lại mẫu RSVP để chúng tôi có 
thể xếp một học sinh khác từ danh 
sách chờ đợi. Qúy vị cũng có thể sử 
dụng mẫu đơn RSVP để thông báo 
với chúng tôi nếu quý vị muốn nằm 
trên danh sách chờ cho các trường 
khác.

Cách BPS điều phối học sinh?
Học sinh được điều phối bởi một 
máy tính được lập trình với một 
công thức toán học. Chương trình 
máy tính cố gắng điều phối học sinh 
đạt tới lựa chọn cao nhất của các em 
mà có ưu tiên cao nhất.

Các ưu tiên là gì?
Đôi khi một trường học không có 
chỗ cho những học sinh liệt kê nó 
như là một sự lựa chọn. Khi điều 
này xảy ra, máy tính điều phối học 
sinh dựa trên sự lựa chọn và ưu tiên. 
Dưới đây là những ưu tiên chính, với 
mức cao nhất được liệt kê đầu tiên:
1. Anh chị em + khoảng cách đi bộ
2. Anh chị em
3. Số ngẫu nhiên
Trong mỗi kỳ điều phối, học sinh 
với ưu tiên cao nhất được chỉ định 
đầu tiên.
BPS hiện đang xem xét chính sách 
ưu tiên của mình. Chính sách và quy 

trình của tháng 11 năm 2016 được 
mô tả ở đây.

Ưu tiên anh/chị em
Chúng tôi cố gắng phân định trẻ 
trong cùng một gia đình học cùng 
trường nếu phụ huynh yêu cầu. Nếu 
quý vị muốn con cái mình đi học 
cùng trường, xin hãy hỏi nhân viên 
Trung tâm Lễ Tân cách nộp đơn cho 
ưu tiên anh chị em. Tuy nhiên, đôi 
khi một trường không có chỗ cho tất 
cả các anh chị em nộp đơn; vì vậy 
chúng tôi không thể đảm bảo điều 
phối anh chị em.
Xin hãy chắc chắn liệt kê ưu tiên 
anh chị em vào lần đầu khi quý vị 
nộp học.

Yêu Cầu cư trú cho học sinh
Để theo học Trường Công Lập Boston, học sinh phải sống trong thành 
phố Boston. Nơi cư trú của học sinh dưới 18 tuổi là nơi thường trú hợp 
pháp, vĩnh viễn của phụ huynh hoặc người giám hộ (những) người có 
quyền nuôi của học sinh. Một học sinh từ 18 tuổi trở lên có thể có nơi 
cư trú riêng biệt với phụ huynh hoặc người giám hộ của mình cho mục 
đích đi học.
Tạm trú tại thành phố Boston, chỉ với mục đích học tại trường công lập 
Boston, không được xem là “nơi cư trú”.
Chính sách cư trú này không áp dụng cho các học sinh vô gia cư. Đối 
với các câu hỏi về học sinh vô gia cư, xin vui lòng gọi cho Văn phòng 
Cố vấn pháp lý tại 617-635-9320.

Ứng viên phải nộp HAI bản của các tài  
liệu này khi đăng ký học.

Tài liệu phải được in sẵn với tên và địa chỉ hiện tại của phụ huynh / 
người giám hộ của học sinh (hoặc học sinh nếu học sinh 18 tuổi trở 
lên). Hai tài liệu phải đến từ danh mục khác nhau trong các cách sau:
1. Một hóa đơn tiện ích (không phải nước hoặc điện thoại di động) 

ngày trong vòng 60 ngày
2. Một hợp đồng thuê nhà hiện tại, thỏa thuận mục 8, hoặc hình thức 

khai có tuyên thệ chủ nhà của BPS
3. Một văn bản, thanh toán thế chấp được ghi trong vòng 60 ngày, 

hoặc hóa đơn thuế bất động sản được ghi trong vòng một năm 
4. Một mẫu W2 được ghi trong vòng một năm hoặc bản lương gốc 

được ghi trong vòng 60 ngày 
5. Một báo cáo ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được ghi trong vòng 60 

ngày
6. Một văn bản từ cơ quan chính phủ đã được phê duyệt * được ghi 

trong vòng 60 ngày 
*Các cơ quan chính phủ đã được phê duyệt: Massachusetts 
Departments of Revenue (DOR), Children and Family Services (DCF), 
Transitional Assistance (DTA), Youth Services (DYS), U.S. Social 
Security; các liên hệ về Commonwealth of Massachusetts letterhead.

GHI CHÚ:
 � Các trường thi yêu cầu các tài liệu này, nhưng họ có một thủ tục nộp 

và thời gian biểu riêng biệt. Xem chi tiết tại trang 6. 
 � Giám hộ hợp pháp được yêu cầu thêm tài liệu từ tòa án hoặc cơ 

quan.
 � Những tài liệu này cũng được yêu cầu khi thay đổi địa chỉ

Bất kỳ trường với chính sách tuyển sinh đặc biệt đã được phê duyệt 
có thể lựa chọn chấp nhận các đơn từ các học sinh không thường trú, 
nhưng chỉ những học sinh đã xuất trình hai bằng chứng hợp lệ cư trú 
Boston từ danh sách trên trang này có thể được mời hay đề nghị nhập 
học vào một trường Công Boston. 
Bất kỳ học sinh nào vi phạm các chính sách cư trú sẽ bị đuổi ngay lập 
tức từ các Trường Công Boston. Phụ huynh / người giám hộ của một 
học sinh bị đuổi vì không cư trú có thể kháng cáo quyết định. Học sinh 
có thể ở lại trường trong thủ tục kháng cáo.
Cùng với việc bị đuổi học, các Trường Công Boston có thể áp dụng các 
hình thức khác chẳng hạn như hành động pháp lý, phạt tiền dựa trên chi 
phí của dịch vụ giáo dục nhận được, và việc khấu trừ học bổng và giải 
thưởng.
 Thông tin thêm về Chính Sách Cư Trú có sẵn trên trang web của 

Trường Công Boston: bostonpublicschools.org/residency
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Các trường song ngữ 
BPS có các chương trình song 
ngữ tại Greenwood (hiện tại K-4), 
Umana Academy (hiện tại K-2), 
Hernández (K-8), and Hurley (K-
8).  Học sinh lớp tám từ Hernández 
và Hurley được ưu tiên - nhưng 
không đảm bảo - được điều phối 
vào Margarita Muñiz Academy, một 
trường trung học song ngữ. 

Chuyển tiếp trung học
Các trường sau đây đảm bảo nhập 
học cho học sinh từ mẫu giáo đến 
tận lớp 12:
 � Lyon K-8 and Lyon High
 � Quincy Lower (K-5) and Quincy 

Upper (6-12)
 � Henderson Lower (K-3) and 

Henderson Upper (4-12)

Các số ngẫu nhiên
Máy tính cho mỗi đơn một số ngẫu 
nhiên. Các số ngẫu nhiên được sử 
dụng để phá vỡ “mối quan hệ” giữa 
các học sinh có ưu tiên giống nhau 
cho các trường học.
Cách thức hoạt động? Ví dụ như chỉ 
còn một chỗ trống cho lớp 9 tại Một 
Khóa Học khác cho Đại Học. Tất 
cả các ứng viên với ưu tiên anh chị 
em và vùng đi bộ đã được phân bổ. 
Ba học sinh khác, không có ưu tiên 
anh chị em ruột hoặc vùng đi bộ, liệt 
kê ACC là sự lựa chọn đầu tiên của 
mình. Học sinh với số ngẫu nhiên 
thấp nhất (“tốt nhất”) sẽ được chỉ 
định.

Danh sách chờ
Nếu quý vị không có được sự lựa 
chọn đầu tiên, máy tính sẽ cố gắng 
phân quý vị vào một sự lựa chọn 
khác. Nó cũng đặt quý vị vào đến 3 
danh sách chờ. Đây là các quy định 
cho danh sách chờ:
{{ BPS sẽ tạo ra danh sách chờ cho 

tất cả các trường có nhiều đơn 
xin hơn chỗ có sẵn cho một lớp 
cụ thể.
{{ Vị trí của học sinh trên danh 

sách chờ được dựa trên thời gian 
đăng ký khi nộp đơn, Ưu tiên 
anh/chị em, vùng đi bộ (nếu có 
chỗ cho vùng đi bộ), các sự lựa 
chọn trường được chọn trên đơn 
và số ngẫu nhiên. Không học 
sinh nào có vị trí thấp hơn trên 
danh sách hơn học sinh khác 
người nộp muộn hơn vòng đăng 
ký, bất kể các ưu tiên. Mặc dù 
vậy, trong mỗi giai đoạn, vị trí 
của học sinh tren danh sách có 
thể thay đổi nếu ưu tiên của em 
thay đổi. Ví dụ, một học sinh có 
thể được di chuyển lên cao hơn 
trên danh sách nếu em di chuyển 
trong vùng đi bộ của trường. 
Điều này theo thứ tự có thể ảnh 
hưởng vị trí của các học sinh 
khác trên danh sách chờ.
{{ Học sinh đăng ký cho bất kỳ 

lớp nào cũng có thể đượcf đặt 
quý vị vào đến 3 danh sách chờ. 
Những học sinh được phân bổ 
vào trường lựa chọn thứ hai của 

họ có thể được vào danh sách 
chờ đợi cho trường học lựa chọn 
đầu tiên của họ. Những học 
sinh được phân bổ vào trường 
lựa chọn thứ ba của họ có thể 
được vào danh sách chờ đợi cho 
trường học lựa chọn đầu tiên và 
thứ hai của họ. Những học sinh 
được phân bổ vào trường lựa 
chọn thứ thứ hoặc lựa chọn thấp 
hơn của họ có thể được vào danh 
sách chờ đợi cho 3 lựa chọn 
trường học đầu tiên. 
{{ Bất kỳ học sinh được đặt trên 

danh sách chờ cho một số trường 
nhất định, nhưng muốn vào danh 
sách chờ đợi khác có thể đi đến 
bất kỳ Trung tâm Lễ Tân để làm 
những lựa chọn mới. Mặc dù 
vậy, các học sinh đã đạt số lượng 
tối đa các danh sách chờ phải bỏ 
một danh sách để được thêm vào 
cái khác.
{{ Bất kỳ học sinh nào vẫn còn là 

một cư dân Boston có thể nằm 
trên danh sách chờ sau khi bắt 
đầu năm học, bất kể học sinh có 
hay không theo học các Trường 
Công Boston.
{{ Tất cả danh sách chờ hết hiệu 

lực vào cuối giai đoạn lên điểm 
lần thứ hai (tháng giêng năm 
sau).
{{ Những trường có thủ tục nhập 

học đặc biệt (xem trang 18-26) 
duy trì danh sách chờ của mình.

Khi có chỗ, học sinh sẽ được chỉ 
định từ danh sách chờ theo thứ tự 
sau đây, bắt đầu với những học sinh 
nợp đơn trong vòng sớm nhất:
Nếu nhà trường không đạt được 
mục tiêu vùng đi bộ 50% của mình, 
học sinh được chỉ định từ danh sách 
chờ theo thứ tự này:
1.  Học sinh với ưu tiên anh chị em 

+ khoảng cách đi bộ
2.  Học sinh với ưu tiên anh chị em
3.  Học sinh với ưu tiên khoảng cách 

đi bộ
4.  Học sinh không ưu tiên
Nếu nhà trường đạt được mục tiêu 
vùng đi bộ 50% của mình, học sinh 
được chỉ định từ danh sách chờ theo 
thứ tự này:
1. Học sinh với ưu tiên anh chị em 

(không thêm ưu tiên với vùng đi 
bộ)

2. Tất cả các học sinh khác (không 
vùng đi bộ)

Các số ngẫu nhiên sẽ được sử dụng 
để “ngăn cách” giữa các học sinh 
với các ưu tiên giống nhau.
Quý vị có thể tìm hiểu tình trạng 
danh sách chờ của học sinh bằng 
cách gọi bất kỳ Trung tâm Lễ Tân 
vào cuối mỗi kỳ nộp đơn. Vào 
Tháng Một, Tháng Tám và Tháng 
Chín, quý vị cũng có thể gọi Đường 
Dây Nóng Trường tại 617-635-
9046.
BPS hiện đang xem xét chính sách 
ưu tiên của mình. Chính sách và quy 
trình của tháng 11 năm 2016 được 

mô tả ở đây. Xin hãy xem trang web 
BPS hoặc hỏi về bất kỳ sự thay đổi 
khi quý vị ghé thăm Trung Tâm Lễ 
Tân. Thông tin về bất kỳ chính sách 
hoặc thủ tục mới cũng sẽ được bao 
gồm trong hồ sơ quý vị nhận được 
khi đăng ký.

Quản Lý Phân Công
Những học sinh không nhận được 
một trong những lựa chọn trường 
học của mình hoặc những người 
không nộp hồ sơ sẽ được giao cho 
các trường học gần nhà có chỗ sẵn.

Thuyên chuyển
Nếu quý vị muốn chuyển trường 
năm sau, hãy đăng ký chuyển trong 
những giai đoạn sau: 
 � K0, K1, K2, Lớp 6 và Lớp 9 3 

Tháng một - 3 Tháng hai, 2017   
 � Tất cả các lớp khác: 8 Tháng Hai 

- 3 Tháng Ba hoặc muộn hơn 
Tất cả các yêu cầu chuyển trường 
được nhận trong mỗi thời gian đăng 
ký được xử lý cùng nhau. Các yêu 
cầu được nhận sau 30 Tháng Chín, 
2017 sẽ được thu hồi và xử lý trong 
giữa tháng Mười Một, 2017 và cuối 
Tháng Một, 2018.
Nếu quý vị muốn yêu cầu chuyển 
trường trong năm học hiện tại, nộp 
đơn tại bất kỳ Trung Tâm Lễ Tân 
nào cuối tháng Một, 2017. Chúng 
tôi không thể đảm bảo yêu cầu 
thuyên chuyển của quý vị được chấp 
nhận.
Các học sinh trung học có thể 
chuyển một lần duy nhất trong lớp 
9-12. 
Chuyển kỷ luật. Học sinh từ lớp 
6-12 người bị chuyển trường vì lý 
do kỷ luật sẽ được điều phối tới một 
chương trình thay thế.

Đuổi học
Những sinh viên đã bị trục xuất khỏi 
các trường của quận do sở hữu vũ 
khí nguy hiểm hoặc chất cấm, hành 
hung nhân viên trường học, hoặc 
phạm trọng tội có thể không được 
ghi danh vào Trường Công Boston 
trong suốt thời gian bị đuổi học. 
Nếu BPS phát hiện ra rằng một học 
sinh đã bị trục xuất khỏi trường cũ 
của mình vì bất kỳ lý do nào như 

trên, học sinh sẽ được đuổi khỏi Các 
Trường Công Boston theo luật tiểu 
bang Massachusetts. 
Theo một đạo luật mới của bang, 
học sinh có thể không bị đuổi học 
khỏi trường hơn 90 ngày học, ngoại 
trừ trong trường hợp các tội phạm 
nghiêm trọng được nêu trên. Học 
sinh phải được nhận các dịch vụ 
giáo dục trong thời gian đuổi học.

Nếu quý vị chuyển nhà
 � Mang tài liệu về địa chỉ mới của 

quý vị (xem trang 3) đến trường 
hoặc đến bất kỳ Trung tâm Lễ 
Tân ngay lập tức. Nếu quý vị 
không có bằng chứng về địa chỉ 
mới của mình, hãy gọi Trung 
tâm Lễ Tân để được tư vấn. 

 � Cũng nên nhớ để cung cấp cho 
hiệu trưởng trường địa chỉ và số 
điện thoại mới của quý vị.

Học Sinh Vô Gia Cư
Nếu quý vị di chuyển đến một nơi 
trú ẩn, được tăng gấp đôi lên (chia 
sẻ nhà của người khác do mất nhà 
ở và kinh tế khó khăn), hoặc đang 
sống trong bất kỳ tình huống tạm 
thời khác, hãy đến Trung Tâm Lễ 
Tân và cung cấp cho họ địa chỉ mới 
của quý vị.
Học sinh có quyền ở lại trường cũ 
của mình trong suốt thời gian vô gia 
cư, ngay cả khi họ di chuyển đến 
một khu học khác. Phương tiện vận 
chuyển sẽ được cung cấp nếu đến 
trường mầm non hoặc mẫu giáo 45 
phút hoặc thấp hơn. Phương tiện 
vận chuyển sẽ được cung cấp cho 
lớp 1 đến 12 nếu mất một giờ hoặc 
thấp hơn. Học sinh có quyền được ở 
lại trường cũ dù có hay không sống 
với phụ huynh. Phụ huynh/giám hộ 
cũng có thể chọn đăng ký cho trẻ 
vào một trường trong khu vực, thành 
phố, hoặc thị trấn mới nơi họ sống 
tạm thời. Nếu học sinh trở nên vô 
gia sư vào mùa hè và phải chuyển 
chỗ, học sinh có thể quay lại trường 
cũ mà em đã học. Phương tiện vận 
chuyển có thể được cung cấp trừ khi 
địa chỉ mới nằm trong “vùng đi bộ” 
của trường học sinh.
Nếu gia đình chuyển đến khu nhà 
vĩnh viễn, học sinh có thể kết thúc 

Để có cơ hội tốt hơn được vào một trong những lựa chọn 
trường trung học hàng đầu của quý vị ...
{{ Nộp đơn trong giai đoạn đăng ký đầu tiên – 3 Tháng Một - 3 Tháng 

Hai, 2017 cho K0, K1, K2, Lớp 6 và lớp 9, và 8 Tháng Hai - 31 Tháng 
Ba, 2017 cho tất cả các lớp khác. Tất cả các đơn được nhận trong 
khoảng thời gian đăng ký được xử lý cùng một lúc, không theo thứ tự 
nhận được.
{{ Liệt kê tất cả lựa chọn trường học của quý vị theo sở thích. Nếu quý 

vị liệt kê trường học nổi tiếng đầu tiên, quý vị sẽ không làm hại cơ hội 
nhận được trường lựa chọn thứ hai của bạn nếu không nhận được sự 
lựa chọn đầu tiên.
{{ Chọn đa dạng trường – bao gồm các trường mà quý vị có ưu tiên anh 

chị em và các trường học được dễ dàng được nhận vào. Để biết thông 
tin về các trường ít được lựa chọn thường xuyên có thể là một lựa 
chọn “phù hợp” cho học sinh của mình, xin hãy hỏi nhân viên Trung 
tâm Lễ Tân. 

Qúy vị có thể đến Trung tâm Lễ Tân bất cứ lúc nào trong năm để đăng ký 
học hoặc yêu cầu chuyển - nhưng quý vị càng đợi lâu, quý vị sẽ càng có ít 
sự lựa chọn.  Rất nhiều trường đã đầy sau giai đoạn đăng ký đầu tiên.
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năm trong cùng một trường và 
phương tiện sẽ được cung cấp.
Để có thêm trợ giúp, xin hãy gọi 
Mạng Lưới Tài Nguyên Giáo Dục 
Vô Gia Cư, 617-635-8037.

Đưa đón
Học sinh các lớp 6-8 đủ điều kiện để 
nhận đưa đón miễn phí nếu các em 
sống 1 1/2 miles hoặc hơn từ trường 
mình. Học sinh các lớp 9-12 đủ điều 
kiện để nhận đưa đón miễn phí nếu 
các em sống 2 miles hoặc hơn từ 
trường mình. Học sinh lớp 7-12 sẽ 
đi bằng MBTA, hoặc kết hợp của 
“T” và xe buýt vàng. Các em sẽ 
được nhận thẻ MBTA miễn phí tại 
trường được phân. Thẻ MBTA có 
giá trị trong các giờ hành chính. 
Học sinh không đủ điều kiện để 
đưa đón có thể nhận được một thẻ 
MBTA trừ dần tại trường với giá 
học sinh rằng em có thể sử dụng 
trong tất cả các giờ dịch vụ MBTA. 
Một khi học sinh của quý vị được 
phân bố tại trường, quý vị sẽ được 
thông báo nếu học sinh đủ điều kiện 
đưa đón. Trong cuối tháng Tám, 
thông tin sẽ được gửi đến cho quý vị 
về dịch vụ buýt của học sinh và lịch.
GHI CHÚ: Người lớn không được 
lên xe buýt trường học. Chỉ người 
được ủy quyền (CORI được kiểm 
tra bởi BPS) có thể lên xe buýt
Nếu quý vị chuyển nhà Nếu quý vị 
đủ điều kiện cho đưa đón “xe buýt 
vàng”, chúng tôi sẽ tự động cung 
cấp cho học sinh một trạm xe buýt 
mới gần nhà mới của quý vị khi quý 
vị nộp đơn “thay đổi địa chỉ”.
 � Yqúy vị có thể hoàn thành đơn 

“thay đổi địa chỉ” tại bất kỳ 
Trung tâm Lễ Tân nào. Phòng 
Đưa đón tại Bolling Building ở 
Roxbury không xử lý thông tin 
“thay đổi địa chỉ”.

 � Nếu Văn phòng trường đã xác 
định rằng quý vị sống trong 
khoảng cách cần thiết đế trường 
học và quý vị không đồng ý, quý 
vị có thể yêu cầu chúng tôi đo 
khoảng cách.

Đưa đón cho học sinh khuyết 
tật
Học sinh với các khuyết tật có thể 
nhận dịch vụ tận ngõ, MBTA, hoặc 
dịch vụ đến tận cửa như được yêu 
cầu trong chương trình Giáo Dục Cá 
Nhân (IEP)
Một vài học sinh với tình trạng y tế 
hoặc thể chất nghiêm trọng khiến 
em không thể đi bộ đến trường có 
thể nhận đưa đón. Liên hệ với y 
tá trường để yêu cầu dịch vụ. Văn 
phòng sức khỏe của chúng tôi sẽ 
quyết định nếu một học sinh đủ điều 
kiện để đưa đón sau khi đánh giá 
các tài liệu từ bác sỹ của học sinh và 
thông tin từ nhân viên nhà trường. 
Y tá của trường sẽ đưa cho quý vị 
các mẫu đơn sức khỏe bắt buộc và 
sẽ bàn bạc với bác sỹ của học sinh 
về sắp xếp phù hợp với yêu cầu của 
học sinh. Trong mùa hè, xin hãy gọi 
Các Dịch Vụ Sức Khỏe, 617-635-
6788. 
Trừ một vài điều kiện y tế, đưa đón 

y tế sẽ không được tự động làm mới. 
Qúy vị phải đăng ký mỗi năm.

Để nhận giúp đỡ về đưa đón
Quanh năm 617-635-9520
Đường dây nóng của 
nhà trường  617-635-9046

4 Tháng một - 3 Tháng hai, 2017 và 
giữa tháng Tám đến giữa tháng Chín

Các chương 
trình trung 
học
Những học sinh đăng kí vào trường 
trung học công Boston có rất nhiều 
tùy chọn. Các lựa chọn bao gồm 
các trường nhỏ, tập trung với ít hơn 
500 học sinh, các trường trung học 
lớn hơn bao gồm cộng đồng học tập 
nhỏ, ba trường nhận học sinh dựa 
trên điểm và kết quả bài kiểm tra 
đầu vào, một trường trung học dạy 
nghề, một trường trung học nơi tất 
cả các học sinh học tiếng Anh và 
Tây Ban Nha, và các trường phục vụ 
học sinh với các khuyết tật.
Thêm vào đó, chúng tôi có các 
chương trình học đặc biệt cho các 
học sinh lớn tuổi, học sinh dễ tổn 
thương, những người học tiếng Anh 
mới đến Mỹ, các học sinh muốn 
quay lại học để lấy bằng, học sinh 
muốn đi học vào buổi tối, học sinh 
có con, và các học sinh muốn học 
các khóa học cấp đại học qua Học 
Vượt Cấp và Học Song Ngành trong 
khi vẫn học trung học.
Mỗi trường trung học có các khóa 
học cần thiết để tốt nghiệp, bao gồm 
Nghệ thuật ngôn ngữ Anh, toán, 
khoa học và các môn học xã hội, 
các tiếng thế giới, công nghệ máy 
tinh và nghệ thuật. Trong rất nhiều 
trường trung học, các khóa học bổ 
sung đều có sẵn trong và sau giờ 
học khiến mỗi trường độc đáo. 
Xác định đại học và nghề nghiệp là 
sự ưu tiên trong tất cả các trường 
trung học của chúng tôi. Các trung 
tâm cộng đồng, đăng ký đại học tại 
trường và các nhà tư vấn hướng dẫn 
làm việc với các học sinh trong suốt 
năm, tập trung vào kế hoạch đại học, 
thủ tục nộp đơn đại học, và các hoạt 
động bồi dưỡng. Học sinh khám 
phá các tùy chọn trong bối cảnh thế 
giới thực như thăm quan trường đại 
học, bệnh viện, ngân hàng hoặc đài 
truyền hình, nhiều trong số đó có 
thể ghé thăm qua hợp tác lớn mạnh 
với các đối tác kinh doanh và đại 
học Các học sinh có hứng thú có thể 
tham gia thực tập, học dịch vụ cộng 
đồng, và các cơ hội để khám phá 
nghề nghiệp trong lĩnh lực sức khỏe, 
giáo dục, truyền thông, công nghệ, 
biểu diễn nghệ thuật, khoa học môi 
trường và các ngành nghề khác. Với 
nhiều học sinh khác, trải nghiệm 
quan hệ giữa trường và “thế giới 
thực” là chìa khóa cho việc sẵn dàng 
học tập, hoàn thành khóa học và 
thành công tổng thể trong đời sống. 
Tất cả học sinh trường công ở 

Massachusetts phải vượt qua lớp 10 
MCAS (Hệ Thống Đánh Giá Toàn 
Diện Massachusetts) trong nghệ 
thuật ngôn ngữ Anh, toán học và 
khoa học / công nghệ để tốt nghiệp. 
Các trường trung học của chúng tôi 
sử dụng đa dạng chiến lược để giúp 
các học sinh đối mặt với thử thách 
và chuẩn bị cho giáo dục sau trung 
học và nghề nghiệp thành công, 
với sự hỗ trợ từ các sáng kiến quan 
trọng của thành phố và nhiều trường 
đại học, doanh nghiệp, và các đối 
tác cộng đồng của chúng tôi.

Chương trình trung học cho 
giáo viên
Chương trình trung học cho giáo 
viên (HSTT) xác định và nuôi 
dưỡng các nhà giáo dục trong tương 
lai từ các trường trung học BPS để 
trở về BPS như giáo viên có trình 
độ cao. Qua BPS HSTT, học sinh 
khám phá lĩnh vực giáo dục và tham 
gia vào chương trình tập trung vào 
Thực Hành Giảng Dạy Hiệu Qủa và 
Sẵn Sàng cho Đại Học. Các học giả 
BPS HSTT được hướng dẫn bởi các 
giáo viên hiện tại và nhân viên tư 
vấn hướng dẫn, tạo và cung cấp kế 
hoạch bài giảng, gia sư, thăm quan 
đại học và tham dự các hội nghị. 
Những người tham gia nhận được 
quyền truy cập vào Chương trình 
tuyển sinh kép (UCB) của Urban 
College of Boston, trong đó cung 
cấp các khóa học đại học miễn phí 
cho các học giả và đào tạo Công 
Nghệ Tại Gia (TGH), trong đó cung 
cấp Chromebook giá cả phải chăng 
cho các học giả. Các học giả cũng 
nhận được giảm học phí và phòng 
và ở tại các trường đại học và cao 
đẳng đối tác.

 Nghề nghiệp vào Đào tạo 
nghề
617-635-6729 

Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật 
(CTE), cung cấp cho học sinh viên 
con đường để học kỹ năng “nhu 
cầu cao”, chuẩn bị cho việc học 
tập sau trung học, và xây dựng một 
sự nghiệp trong khi nhận bằng tốt 
nghiệp trung học.  Chương trình 
CTE cung cấp hướng dẫn học và kỹ 
thuật trong nhiều lĩnh vực, từ sửa 
chữa ô tô đến nghệ thuật ẩm thực 
đến sản xuất truyền hình. Cơ hội 
hợp tác giáo dục và các dịch vụ giới 
thiệu việc làm có sẵn cho học sinh 
tốt nghiệp những người muốn gia 
nhâp lực lượng lao động, hoặc toàn 
thời gian hoặc bán thời gian trong 
khi theo đuổi việc học thêm. Học 
sinh trong các chương trình này có 
thể kiếm được công nhận của ngành 
công nghiệp, tín chỉ đại học cho 
việc hoàn thành các chương trình 
kỹ thuật tại các trường đại học trong 
khu vực và / hoặc thăng tiến trong 
chương trình học nghề. Các chương 
trình CTE cung cấp dịch vụ giáo 
dục đặc biệt và hỗ trợ cho người học 
tiếng Anh.
BPS hiện đang cung cấp 23 Chương 
74 chương trình CTE được bang 
chấp thuận tại Madison Park 
Technical Vocational High School, 
The English High School, và Boston 

Arts Academy trong các lĩnh vực 
nghiên cứu: công nghệ ô tô, va 
chạm ô tô và sửa chữa, kinh doanh 
công nghệ, mộc, thẩm mỹ, nghệ 
thuật ẩm thực, thiết kế và hình ảnh  
truyền thông, trợ lý nha khoa, điện, 
quản lý cơ sở, khách sạn và du lịch, 
dịch vụ hỗ trợ thông tin và kết nối 
mạng, trợ lý y tế và điều dưỡng, chế 
tạo kim loại, ống nước, lập trình và 
phát triển web, và sản xuất truyền 
hình. Ngoài ra, tại Madison Park 
và The English High School, học 
sinh năm đầu khám phá hứng thú và 
năng khiếu của mình và được tiếp 
xúc với một loạt các chương trình 
CTE trước khi chọn chuyên ngành 
kỹ thuật.
Chín trường trung học sau cũng 
có Các hướng CTE không thuộc 
Chương 74: Brighton, Boston 
International and Newcomers 
Academy, Jeremiah E. Burke, 
Charlestown, East Boston, Edward 
M. Kennedy Health Careers School, 
TechBoston Academy, Urban Khoa 
học Academy, và West Roxbury 
Academy. Các chương trình bao 
gồm khoa học máy tính, kỹ thuật, hỗ 
trợ y tế, thiết kế và hình ảnh truyền 
thông, dịch vụ bảo vệ, đi lại và du 
lịch, và tiếp thị.

Chương trình vắng mặt học 
khu
Trường Công Boston là một quận 
thành viên của Shore Educational 
CollaborativeShore Occupational 
Learning và Vocational Educational 
Division (SOLVED). SOLVED cung 
cấp truy cập để khám phá và trải 
nghiệm CTE mà không được cung 
cấp trong quận. Các học sinh lớp 9 
đang học Madison Park Technical 
Vocational High School có thể thử 
các chương trình có sẵn yêu thích tại 
các quận thành viên khác Nếu các 
em đủ điều kiện và muốn ghi danh 
vào một chương trình nghề nghiệp 
và kỹ thuật tại một trường thành 
viên sau lớp 9, các em có thể được 
nhận dựa trên chính sách nhập học 
của trường thành viên
Học sinh cân nhắc tùy chọn này nên 
liên hệ Văn Phòng Giáo Dục Nghề 
Nghiệp và Kỹ Thuật để nhận giúp 
đỡ với thủ tục này tại 617-635-6729.
Những học sinh muốn tham gia 
chương trình trong Chương 74 
không được cung cấp tại Boston 
hoặc qua Shore Collaborative phải 
đăng ký vào các trường đào tạo 
nghề khu vực như các học sinh 
“Ra khỏi Quận”. Tất cả các đơn 
hoàn thành phải được nộp cho Các 
Trường Công Boston để xác nhận 
trước mùng 1 tháng Tư của năm học 
sinh muốn đăng ký.

Người học tiếng Anh
617-635-9435 Thông tin
617-635-1565 Kiểm tra và 
  Xếp Lớp

Các Trường Công Boston đặt hướng 
dẫn chất lượng cao cho những người 
học tiếng Anh lên hàng đầu. BPS 
cung cấp các sự lựa chọn và dịch vụ 
đa dạng để giúp các học sinh này 
học tiếng Anh học thuật khi các em 
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học văn học, viết, toàn khoa học, 
lịch sử/ các môn học xã hội, nghệ 
thuật, giáo dục thể chất và các môn 
học khác. 
Ai là người học tiếng Anh?

Những người học tiếng Anh (ELs, 
trước được biết đến Những người 
học ngôn ngữ tiếng Anh) là các học 
sinh là người bản địa của các ngôn 
ngữ khác tiếng Anh, và là những 
người chưa đủ thành thạo tiếng Anh 
học thuật để thực hiện các công việc 
trên lớp bằng Tiếng Anh mà không 
có hỗ trợ ngôn ngữ. Gần 18,000 học 
sinh trong BPS (31% của tất cả các 
học sinh BPS) được phân loại là 
những người học Tiếng Anh. 
Cách học sinh được đặt trong các 
dịch vụ EL?

Phụ huynh/ người giám hộ của mỗi 
trẻ tham gia vào BPS lần đầu phải 
hoàn thành một bản điều tra ngôn 
ngữ tại nhà khi đăng ký học. Nếu 
bản điều tra chỉ ra rằng học sinh có 
thể đủ điều kiện cho các dịch vụ EL, 
quận phải đánh giá sự thành thạo 
tiếng Anh học thuật của học sinh. 
Phụ huynh và người giám hộ của 
trẻ em hội đủ điều kiện cho các dịch 
vụ EL có quyền hợp pháp để được 
thông báo về các tùy chọn và lợi ích 
của các dịch vụ EL có sẵn theo cách 
mà họ có thể hiểu được (về phương 
tiện và ngôn ngữ) và sau đó chọn 
tùy chọn họ (phụ huynh hoặc người 
giám hộ) tin phù hợp nhất với nhu 
cầu học sinh viên của họ. Bất kể 
trường nào học sinh đăng ký, em có 
quyền được nhận các dịch vụ.
Phụ huynh của những người học 
tiếng Anh cũng có quyền “loại bỏ” 
các dịch vụ EL và để học sinh được 
điều phối vào lớp tiếng Anh, giáo 
dục chung.
Các tùy chọn chương trình nào có 
sẵn cho những người học tiếng 
Anh trong trường của chúng tôi?

Dưới luật của bang, “tất cả 
các trẻ trong các trường công 
Massachusetts phải được học trong 
các lớp học ngôn ngữ Tiếng Anh” 
để học nội dung của lớp. Các em 
phải được cung cấp sự trợ giúp với 
việc học ngôn ngữ Tiếng Anh, ví dụ 
như tiếng Anh là Ngôn Ngữ thứ hai 
(ESL), để các em có thể học nói, 
nghe, đọc và viết bằng tiếng Anh. 
Các Trường Công Boston cung cấp 
các chương trình học sau cho những 
người học tiếng Anh
 � Hướng Dẫn Tiếng Anh Học 

Vụ (SEI). Trong các lớp học 
SEI, giáo viên có đủ khả năng 
giảng dạy các môn học cung 
cấp hướng dẫn cho các EL trong 
nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh, 
toán, khoa học, và lịch sử / khoa 
học xã hội. Giáo viên có thể nói 
ngôn ngữ thứ nhất của học sinh 
để giúp làm rõ hướng dẫn.

 � Giáo dục theo hai cách đa ngôn 
ngữ (cũng được gọi là Giáo Dục 
Song Ngữ). Trong lớp học này, 
người bản xứ nói tiếng Anh và 
người nói một ngôn ngữ khác 

học cùng với nhau. Mục đích 
của các chương trình song ngữ là 
để các học sinh thành thục cả hai 
ngôn ngữ. Margarita Múniz High 
School là trường trung học song 
ngữ duy nhất của quận (Tiếng 
Anh/Tây Ban Nha).

Đối với học sinh được phân vào các 
chương trình sau, các em cần một 
chữ ký xác nhận của phụ huynh 
/ người giám hộ chấp nhận rằng 
phụ huynh đã đặc biệt yêu cầu của 
chương trình.
 � Giáo Dục Chuyển Đổi Ngôn 

Ngữ (TBE). Phụ huynh của 
các học sinh EL có thể yêu cầu 
chương trình TBE nếu họ nghĩ 
rằng con của họ sẽ có quá trình 
học tập tốt hơn và học tiếng Anh 
nhanh hơn trong một lớp học 
SEI. Trong lớp học TBE, giáo 
viên dạy bằng ngôn ngữ thứ nhất 
của học sinh. Khi học sinh trở 
nên thành thạo hơn trong Tiếng 
Anh, giáo viên sử dụng ngôn 
ngữ chính ít thường xuyên, cho 
đến khi tất cả các hướng dẫn 
được thực hiện bằng tiếng Anh 
và học sinh có thể chuyển tiếp 
sang các lớp học giáo dục chung. 

 � Đào Tạo Ngôn Ngữ Cường Độ 
Cao (HILT) cho các học sinh 
với giáo dục chính thức gián 
đoạn (SLIFE). BPS khuyến nghị 
chương trình này dành cho học 
sinh từ tuổi 8 tuổi trở lên, người 
gần đây đã đến Mỹ từ quê hương 
của mình, những người có trình 
độ tiếng Anh thấp, và có kinh 
nghiệm học được đặc trưng bởi 
một nền giáo dục chất lượng 
không đủ chặt chẽ để chuẩn 
bị cho đại học và nghề nghiệp 
.  Trong chương trình này, học 
sinh được hướng dẫn chuyên 
sâu bằng tiếng Anh và các ngôn 
ngữ bản địa (nếu có) trong việc 
đọc / viết, toán, khoa học và xã 
hội học trong môi trường lớp 
học kích thước nhỏ.  Các em 
cũng được học thêm các lớp bổ 
sung về công nghệ, nghệ thuật 
và giáo dục thể chất.  Tất cả các 
giáo viên của SLIFE được yêu 
cầu tạo ra một kế hoạch bao gồm 
mục tiêu và quản lý kế hoạch 
cho mỗi cá nhân học sinh để 
đẩm bảo rằng các học sinh này 
đang có tiến triển.

Các phụ huynh yêu cầu học sinh EL 
của minh được đặt trong chương 
trình TBE hoặc HILT?
 � Phụ huynh có thể yêu cầu đề 

nghị. BPS sẽ cho phép yêu cầu 
nếu hiệu trưởng và các giáo viên 
tin rằng một chương trình thay 
thế sẽ tốt hơn cho quá trình giáo 
dục tổng thể và học kỹ năng 
tiếng Anh cơ bản của học sinh.

 � Để nghị chỉ có tác dụng cho năm 
học hiện tại. Phụ huynh phải 
đến thăm trường mỗi năm để tái 
đăng ký đề nghị.

 � Phụ huynh có quyền kháng cáo 
quyết định nếu đề nghị bị từ 
chối. 

Các chương trình cho Những 
người mới đến Mỹ. 
Chúng tôi có một số chương trình, 
bao gồm cả Học viện Người Mới tại 
Boston International High School, 
mà chào đón những người học tiếng 
Anh lứa tuổi 15-18 đang bước vào 
hệ thống trường học Hoa Kỳ lần đầu 
tiên và những người tiếng Anhhạn 
chế hoặc có quãng nghỉ trong giáo 
dục chính thức. Chúng tôi làm việc 
với các học sinh để thiết kế một kế 
hoạch cá nhân để họ được thông báo 
và chuẩn bị sẵn sàng để lựa chọn 
một chương trình trung học của 
quận. Học sinh sẽ nhận được ESL 
và toán, khoa học, và hướng dẫn các 
nghiên cứu xã hội bằng tiếng Anh 
học vụ. Các em có thể dành một vài 
tháng đến 2 năm cho chương trình. 
Các chương trình này cũng cung cấp 
tư vấn nghề nghiệp, định hướng đến 
nền văn hóa Mỹ, và các hoạt động 
sau giờ học.
Xin hãy ghé thăm Trung Tâm Lễ 
Tân để biết thêm thông tin về đăng 
ký Học Viện Người Mới tại Boston 
International High School. Các học 
sinh phải qua kiểm tra ngôn ngữ 
trước khi được nhận vào Học Viện 
Người Mới Các gia đình nên liên 
hệ Trung Tâm Tư Vấn và Đánh Giá 
Người Mới để biết thêm thông tin về 
đánh giá ngôn ngữ. 

Trung Tâm Tư Vấn và Đánh Giá 
Người Mới
617-635-1565 

Tất cả các học sinh với phiếu điều 
pha ngon ngữ tại nhà chỉ ra rằng 
một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh 
được nói tại nhà sẽ được kiểm tra độ 
thành thục Tiếng Anh. Khi các em 
đăng ký trường học tại Trung Tâm 
Lễ Tân, những học sinh này và gia 
đình của mình sẽ được nhận cuộc hệ 
để đến Trung Tâm Tư Vấn và Đánh 
Giá Người Mới. Nhân viên đa ngôn 
ngữ sẽ kiểm trả các kỹ năng tiếng 
Anh của học sinh và giúp phụ huynh 
và học sinh chọn các dịch vụ giáo 
dục phù hợp nhất cho mình. Sau khi 
các gia đình đã nhận được chỉ định, 
họ có thể liên hệ Văn Phòng của 
Các Học Sinh Tiếng Anh, Nguồn 
Lực Chuyên Gia Gia Đình cũng có 
thể giúp kết nối họ với các dịch vụ 
thêm tại trường và trong cộng đồng.
Trung Tâm Tư Vấn và Đánh 
Giá Người Mới được nằm tại 
Bolling Municipal Building, 2300 
Washington St., Roxbury (Dudley 
Square). Nó mở cửa vào ngày đi 
học, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều. 

Giáo dục đặc biệt và Các 
dịch vụ học sinh
617-635-8599

Văn Phòng Giáo Dục Đặc Biệt và 
Các Dịch Vụ Học Sinh cung cấp 
hướng dẫn và trợ giúp cho các gia 
đình và trường học trong việc trợ 
giúp cho sự thành công của các học 
sinh với khuyết tật. 
Nếu quý vị nghi ngờ rằng học sinh 
BPS có thể có khuyết tật, xin hãy 

liên hệ hiệu trưởng trường của học 
sinh của quý vị. Nếu học sinh của 
quý vị không học tại trường công 
Boston, xin hãy liên hệ Văn Phòng 
Giáo Dục Đặc Biệt và Các Dịch Vụ 
Học Sinh, 617-635-8599. 

Các trường thực nghiệm
617-635-9512

Chúng tôi có ba “trường thực 
nghiệm” cho các lớp 7-12 mà nhận 
học sinh trên cơ sở cạnh tranh:
 � Boston Latin Academy tại 

Dorchester
 � Boston Latin School tại Fenway
 � John D. O’Bryant School of 

Mathematics & Khoa học tại 
Roxbury.

Cả 3 trường chấp nhận các học 
sinh mới cho lớp 7 và 9. O’Bryant 
School cũng chấp nhận một vài học 
sinh mới cho lớp 10.
Việc nhập học được dựa hoàn toàn 
vào điểm trung bình và điểm thi của 
học sinh từ  Bài Thi Độc Lập Đầu 
Vào Trường (ISEE). Điểm trung 
bình dựa trên điểm cuối cùng trong 
tiếng Anh và toán học từ năm học 
trước (lớp 5 hoặc lớp 7) và hai học 
kỳ đầu của năm hiện tại.
Tài liệu đăng ký kiểm tra cho các 
học sinh đăng ký năm học 2018-
2019 sẽ có sẵn vào đầu Tháng Chín 
2017 trong tất cả các trường cấp 
hai và trung học của chúng tôi, 
Các Trung Tâm Lễ Tân, thư viện 
chi nhánh, và Các Câu Lạc Bộ 
Nam&Nữ Bài kiểm tra diễn ra vào 
đầu tháng Mười Một.
Các học sinh hiện không đang 
theo học tại các Trường Công Lập 
Boston phải đi đến một Trung Tâm 
Lễ Tân BPS và chứng minh rằng họ 
là cư dân của Boston vào ngày thứ 
Sáu đầu tiên trong tháng Mười Một 
để được xét tuyển vào trường thi. 
Thông tin về địa điểm và thời gian 
để chứng minh cư trú được bao gồm 
trong các tài liệu đăng ký kiểm tra.
 Thêm thông tin:  

bostonpublicschools.org/exam

Các tùy chọn giáo dục
 617-635-8035

Các Trường Công Boston cung 
cấp một loạt các trường học và các 
chương trình cho học sinh cấp hai 
và trung học người đang gặp khó 
khăn trong bối cảnh trường thường. 
Những chương trình này cung cấp 
lớp học kích thước nhỏ, các dịch vụ 
hỗ trợ chuyên sâu và các phương 
pháp tiếp cận học khác nhau. 
Thủ tục nộp đơn giáo dục thay thế 
đa dạng với các cấp độ học Học 
sinh cần có một vị trí thay thế cấp 
hai nộp đơn thông qua thủ tục Phi 
truyền thống, học sinh viên tìm kiếm 
một nền giáo dục thứ hai thay thế có 
thể nộp đơn thông qua văn phòng 
hướng dẫn học hoặc Trung tâm Tái 
Hòa Nhập đến trường khác.
Chúng tôi không đảm bảo rằng mỗi 
học sinh yêu cầu chuyển đến một 
chương trình thay thế sẽ được chấp 
thuận.
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Sự Tham Gia của Gia Đình
 617-635-9660

Trường Công Lập Boston nhận thấy 
rằng việc giáo dục của một đứa trẻ 
là một quan hệ đối tác giữa nhà 
trường, gia đình, học sinh và cộng 
đồng.  Nghiên cứu cho thấy rằng khi 
các gia đình tham gia, các em đạt 
được ở mức cao hơn và có thái độ 
tích cực hơn đối với trường học. 
Có rất nhiều cách để gia đình có 
thể tham dự vào việc học tập của 
con em mình tại trường học như: 
tham gia vào buổi họp phụ huynh-
giáo viên, giao tiếp thường xuyên 
với nhân viên tư vấn hướng dẫn/
giáo viên của trẻ để đảm bảo rằng 
học sinh đang đi đúng hướng để 
tốt nghiệp, trở thành một nhà lãnh 
đạo phụ huynh trong Hội Đồng Phụ 
Huynh Trường và / hoặc Hội đồng 
trường, và tham gia các hoạt động 
đại học và nghề nghiệp được tổ 
chức tại trường. 

Ở nhà, các gia đình có thể đăng 
nhập vào các Cổng Phụ Huynh 
BPS (ASPEN) điều cung cấp cho 
phụ huynh những truy cập trực 
tiếp và an toàn tới điểm hiện nay 
của học sinh, chuyên cần, và thông 
tin lớp học. Hỏi trẻ của quý vị 
các câu hỏi về những điều chúng 
đang học tại trường và bàn bạc về 
trường lai của con quý vị cho đại 

học và nghề nghiệp. 
Tại cấp quận phụ huynh có thể 
tham gia những điều sau:
{{ Tham dự hội thảo và đào tại 

bởi Parent University tại www.
bostonpublicschools.org/
parentuniversity
{{ Tham gia vào Hội Đồng Tư Vấn 

Giáo Dục Đặc Biệt điều cung 
cấp tiếng nói và hỗ trợ cho các 
gia đình có học sinh có nhu cầu 
đặc biệt.
{{ Tham gia vào Hội Đồng Phụ 

Huynh Toàn Thành Phố điều 
liên quan và tăng và sức mạnh 
cho phụ huynh học sinh Trường 
Công Lập Boston để trở thành 
những người ủng hộ hiệu quả 
cho con cái của họ.
{{ Tham gia vào Ủy Bạn Tư Vấn 

Người Học Tiếng Anh Quận với 
nhiệm vụ cung cấp các gợi ý cho 
trường học và quận liên quan 
đến các chương trình và dịch vụ 
được cung cấp cho quận

Khám sức khỏe
Dưới luật bang, các học sinh mới 
đến Các Trường Công Boston phải 
xuất trình các kết quả của khám 
sức khỏe tổng thể. Trong tuần đầu 
đi học, y tá trường sẽ yêu cầu các 
kết quả của việc khám sức khỏe 
gần đây (trong năm) cho mỗi học 

sinh, được ký bởi bác sỹ hoặc một 
trung tâm y tế. Không trẻ nào có 
thể tham gia hoạt động thể chất 
mà không có tài liệu về thể chất và 
của bác sỹ gần đây nói rằng học 
sinh có thể tham gia hoạt động thể 
chất. 
Y tá cũng sẽ xem xét mỗi hồ sơ 
của học sinh về các vấn đề sức 
khỏe và yêu cầu thuốc. Nếu thuốc 
cần phải được uống trong giờ học, 
y tế sẽ cung cấp đơn được ký bởi 
phụ huynh/ giám hộ và bác sỹ của 
học sinh. Thuốc phải được cung 
cấp cho nhà trường trong một hộp 
dán nhãn thuốc. Xin hãy cung cấp 
nhiều thông tin nhất có thể và đưa 
cho y tá một bản sao hồ sơ tiêm 
chủng được cập nhật của học sinh 
của quý vị.
Đồng phục trường
Hội Đồng Trường của mỗi trường 
quyết định nếu trường sẽ có đồng 
phục bắt buộc mà học sinh phải 
mặc, đồng phục tự nguyện hoặc 
không có đồng phục. Để biết thêm 
thông tin, xin hãy gọi các trường 
trực tiếp hoặc nhìn vào “Báo cáo 
về Dạy và Học” của họ tại www.
bostonpublicschools.org/schools
Bữa ăn trường
Tất cả các trường học của chúng 
tôi phục vụ bữa sáng và trưa lành 

mạnh, cũng như các bữa ăn sau 
giờ học, miễn phí cho tất cả học 
sinh , bất kể thu nhập của gia đình. 
Ngoài ra, BPS có phục vụ bữa 
sáng và bữa trưa cho tất cả học 
sinh vào các ngày trong tuần trong 
mùa hè.
Chính sách chuyên cần
Việc đi học đều là một trong 
những thành phần quan trọng nhất 
của “công thức” cho việc học 
thành công-vì vậy hãy chắc chắn 
học sinh của quý vị đến trường 
mỗi ngày, trừ khi em bị ốm.
{{ Theo luật tiểu bang, các học 

sinh lứa tuổi 6-16 phải đi học. 
Học sinh 6 tuổi trở lên mà vắng 
mặt không có lý do chính đáng 
hơn năm ngày trong năm có thể 
bị theo dõi, trong đó có thể bao 
gồm các biện pháp can thiệp và 
hành động pháp lý. 
{{ Nếu một học sinh không báo cáo 

với nhà trường trong vòng tám 
ngày đầu tiên của năm học, hoặc 
trong vòng tám ngày được phân 
lớp, học sinh đó sẽ bị loại khỏi 
danh sách của trường và có nguy 
cơ mất phần phân lớp đó.
{{ Học sinh vắng mặt hơn 12 ngày 

không phép trong năm học có 
thể không được lên lớp. 

Quyền của cha 
mẹ dưới “Luật 
Thành Công Của 
Mỗi Trẻ” 
Đạo Luật liên bang về Tiểu 
học và Trung học phổ thông, 
mới được đặt tên là Đạo 
Luật Tất Cả Học Sinh Thành 
Công (ESSA), có đóng góp 
một số khoản tài trợ. Lớn 
nhất trong số này là Title I, 
nhằm cải thiện giáo dục cơ 
bản cho học sinh đến từ gia 
đình có thu nhập thấp. Tất cả 
các trường trong các Trường 
Công Lập Boston nhận tài 
trợ từ Title I trong năm học 
2016-2017. 
Nếu học sinh theo học một 
trường Title I, em có những 
quyền cơ bản sau và nhiều 
quyền lợi liên quan:
{{ - Học khu phải cung cấp 

cho quý vị một báo cáo 
thường niên của học sinh 
với các thông tin về đánh 
giá, trách nhiệm và những 
quyền được yêu cầu về 
chất lượng giáo viên. 
{{ -Theo Yêu cầu của quý vị, 
nhà trường phải cung cấp 
thông tin về khả năng của 
giáo viên đứng lớp

Hiểu Bang và Kết quả trách nhiệm
Ban Tiểu Học và Trung Học 
Massachusetts (DESE) sử dụng 
điểm thi tiêu chuẩn hóa để  xác 
định
hầu hết mức độ của một trường 
học, so với hiệu suất của các trường 
khác trên toàn tiểu bang. Thông tin 
Trách Nhiệm Bang hiện có sẵn tại 
www.doe.mass.edu
Tại các trang 10-27, quý vị sẽ tìm 
thấy thông tin ngắn gọn về mỗi 
trường phổ thông của chúng tôi. 
Với mỗi mô tả của một trường là 
biểu đồ chi tiết về việc Ghi Danh 
& Chuyên cần; kết quả thi MCAS 
Anh Văn, Toán, và Khoa học năm 
2016; Kết quả tốt nghiệp phổ 
thông; Thành Công Đại học; và 
Mức độ Trách Nhiệm của Bang

MCAS.MCAS được đưa vào trong 
các lớp học khác nhau môn Ngôn 
ngữ Anh (ELA), toán, và khoa học.  
ELA kiểm tra kĩ năng đọc hiểu và 
các thành phần. MCAS được thiết 
kế để xác định trình độ học sinh và 
các trường các em theo học. Có bốn 
hiệu suất cấp độ hiệu suất cho học 
sinh: Xuất sắc, Giỏi, Cần cải thiện 
và Cảnh Báo/Yếu. 
Các mức độ này có ý nghĩa gì?
 � Xuất sắc (Adv): Học sinh thể 

hiện sự hiểu biết sâu sắc về vấn 
đề quan trọng và đưa ra các giải 
pháp chính xác cho những vấn đề 

phức tạp.
 � Giỏi (Prof):Học sinh thể hiện 

hiểu biết kiến thức vững chắc về 
vấn đề có tính thử thách và có 
thể giải quyết nhiều vấn đề khác 
nhau.

 � Cần cải thiện (NI):Học sinh có 
khả năng hiểu một phần về vấn 
đề và chỉ có thể giải quyết một số 
vấn đề đơn giản.

 � Yếu:Học sinh có ít hiểu biết về 
vấn đề và không thể giải quyết 
những vấn đề đơn giản.

GIẢI THÍCH Khoảng cáchvề độ 
thành thục là khoảng cách cấp độ 
giữa độ thành thục của nhóm hiện 
tại và 100 phần trăm thành thục. 
Mục tiêu của Bang là nhằm giảm 
khoảng cách thành thục một nửa 
vào cuối năm học 2016-2017.    
Bang đo sự tiến bộ của quận và 
trường cho tất cả các học sinh và 
lên tới 11 nhóm học sinh nhánh. 
Các nhóm nhánh có “nhu cầu cao” 
bao gồm cả các học sinh khuyết tật, 
người học Tiếng Anh, người từng 
là học sinh học Tiếng Anh, và học 
sinh có thu nhập thấp.
Tất cả các trường và quận 
Massachusetts có đủ dữ liệu được 
phân loại vào một trong năm mức 
độ trách nhiệm và hỗ trợ.  Một cấp 
độ của trường được xác định khi so 
với tất cả các trường phục vụ cùng 

một lớp học trong bang. Trường có 
hiệu năng cao nhất là cấp độ 1 và 
thấp nhất sẽ là cấp 5. Các cấp độ 
được xác định như sau:   
 � Cấp độ 1:Đáp ứng được mục tiêu 

thu hẹp khoảng cách (đối với tất 
cả học sinh và học sinh có nhu 
cầu cao). Trường có cấp 1 có 
thành tích đặc biệt cao, tốc độ 
phát triển và thu hẹp khoảng cách 
cao sẽ được đặt là Trường Chuẩn.

 � Cấp độ 2: Không ứng được mục 
tiêu thu hẹp khoảng cách (đối với 
tất cả học sinh và/ hoặc học sinh 
có nhu cầu cao).

 � Cấp độ 3: 20% trường học có 
hiệu suất thấp nhất (bao gồm các 
nhóm có hiệu suất thấp nhất), 
hoặc tỉ lệ tốt nghiệp tốt nghiệp 
hoặc tỷ lệ tham gia vào MCAS 
liên tục thấp.

 � Cấp độ 4:Các trường có khả năng 
thấp nhất trong cấp 3

 � Cấp độ 5:Các trường liên tục có 
hiệu suất kém.  

Truy cập www.mass.gov và bấm 
vào “education” để tìm hiểu thêm.
GHI CHÚ:  Các trường học rất nhỏ, 
là trường mới, hoặc là trường liên 
tục được tái tổ chức, được ghi nhận 
là có “dữ liệu không đầy đủ”. Tham 
quan các trường trên là cách tốt 
nhất để có được một cái nhìn đầy 
đủ về những điều mà trường cung 
cấp.



8 Khám phá Trường công Boston 2017     Phần đăng Trường cấp hai

Tổng quát về trường Trung học
CÁC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC 

Mẫu 
Đơn Đặc 
Biệt

Nhập 
học

Mô tả Các Hoạt Động Thường Nhật Nổi Bật Các chương trình và chính sách của Trường Công Boston

Another Course 
to College (ACC) 

Không 221 Trường định hướng cỡ nhỏ, từ 
lớp 9-12

Tìm Hiểu Lịch Sử và Bản Thân, luật, diễn xuất, kinh doanh, luyện SAT, khám phá đại học Các Chương Trình và Hoạt Động Sau Giờ Học  Buổi học bắt buộc kéo dài đến 3:30 vào các Thứ 3 và 5 đối với học sinh lớp 
9; giờ học có giám sát đến 5:00 với tất cả học sinh. Hội Vận Động Viên Học Sinh Boston sẽ hỗ trợ các vận động viên đang 
theo học.  

Boston Adult 
Technical 
Academy

Có 219 Chương trình cấp bằng phổ 
thông thay thế cho sinh viên từ 
19-22 tuổi

Các chương trình học thuật toàn phần với Ngôn ngữ Anh, Toán, các môn khoa học, nhân văn; Tiếng Anh Căn Bản; 
các chương trình Phục Hồi Tín chỉ; học bằng thứ 2 tại cao đẳng cộng đồng; chương trình huấn luyện hộ lý đã được 
chứng nhận 

Gia sư MCAS, hướng nghiệp, quản lý sinh viên, huấn luyện kỹ năng CNA (Chứng nhận Hộ Lý), giải bóng rổ vào Thứ 7

Boston Arts 
Academy

Có 447 Trường định hướng; tập trung 
vào các môn nghệ thuật tranh 
ảnh và biểu diễn

Chương trình dự bị đại học toàn phần và huấn luyện các môn nghệ thuật; văn bằng hai tại 6 trường đại học về Các 
Môn Nghệ Thuật Chuyên Nghiệp

Giờ học kéo dài với tất cả sinh viên theo học các lớp học thêm về học thuật, các môn nghệ thuật, các chương trình và buổi 
biểu diễn đặc biệt; các chương trình hỗ trợ và nâng cao từ trước, trong và sau giờ học.

Boston Commu-
nity Leadership 
Academy 

Có 499 Trường định hướng tập trung 
vào lãnh đạo cộng đồng

Trường cho các nhà lãnh đạo tương lai; chương trình dự bị đại học; Các khóa học Nâng Cao, Mục Đích Cao Cả. Các môn thể thao với New Mission High School, gia sư, học về dịch vụ công, thực tập, Mục Đích Cao Cả, Chương trình Vận 
Động Viên Học Sinh Bostion

Boston Day 
and Evening 
Academy

Có 434 Trường đặc cách Horace Mann 
cho các học sinh quá tuổi

Chương trình học thuật dựa trên trình độ cho học sinh quá tuổi; các lớp thực hành và cố vấn, các lớp làm quen với 
sự nghiệp sau tốt nghiệp; Môn học tự chọn tăng cường, cố vấn theo sở thích, văn bằng thứ hai tại các đại học địa 
phương, đội lãnh đạo học sinh; 

Câu lạc bộ Bài Tập, Nhập môn Kinh doanh, nấu ăn, sản xuất nhạc số, võ thuật kết hợp, khâu vá và thiết kế thời trang; 
Step; nhảy Zumba, bóng rổ, thiết kế đồ họa, vẽ, sơn, kể chuyện qua video và viết, và điêu khắc gỗ, dự bị MCAS; hỗ trợ học 
thuật; dịch vụ công

Boston Green 
Academy 

Có 506 Trường đặc cách Horace Mann 
tập trung "mầm xanh" cho các 
lớp từ 6-12

Ngôn Ngữ Anh, Nền tảng Văn học, Nhân Văn, Tư vấn đại học và nghề nghiệp, Các khóa AP  Hỗ trợ dự bị SAT và ứng tuyển đại học, hội sinh viên, Zone của Chương trình Vận Động Viên Học Sinh Boston (Với Trường 
Phổ Thông Brighton), thực tập với Hội Đồng Công Nghiệp Tư Nhân Boston, gia sư, Chương trình đồng hành Anh trai, Chị 
gái

Boston 
International 
High School

Có 294 Dành cho học sinh có vốn tiếng 
Anh hạn chế với 3 năm học tại 
Mỹ hoặc ít hơn

Chương trình học thuật dự bị đại học đầy đủ tập trung vào sự thuần thục Tiếng Anh, tất cả các lớp phát triển Tiếng 
Anh và kiến thức tiếng đồng thời.  Nhiều lớp AP, tất cả học sinh đều phải hoàn thành và thuyết trình bảo vệ thành 
quả học tập

Chương trình PULSE, chương trình nhạc Sociedad Latina, các bài học về hỗ trợ học thuật và nhạc, dự bị SAT cho lớp 11, 
chương trình PressPass TV cho phép học sinh làm phim tập trung vào các vấn đề xã hội, chương trình vận động viên phát 
triển

Boston Latin 
Academy 

Có 1,695 Trường thực nghiệm,  
từ lớp 7-12

Chương trình dự bị đại học; các khóa học Nâng Cao (AP) với tất cả các môn học thuật cầu nam, khúc côn cầu nữ, đua thuyền nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng mềm, bơi, tennis, leo núi trong nhà & 
ngoài trời, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ. Các câu lạc bộ: Diễn viên hàn lâm (chính kịch), Câu lạc bộ Kinh doanh, 
Certamen (Câu lạc bộ Latinh, đồng ca, Câu lạc bộ Cổ điển, nhảy, Giải tranh luận Boston, Dragon Tales (Báo trường), First 
Robotics, Liên minh Gay-Straight, Câu lạc bộ Greenhouse, Câu lạc bộ Văn hóa Nhật, Khoa học máy móc, Câu lạc bộ Toán, 
phiên tòa giả định, Mô hình Liên hợp quốc, Hội học sinh Hồi Giáo (câu lạc bộ nhận thức), hội Vinh danh Quôc Gia, Hội Viết 
online, Hội Tái chế, Hội tự vệ, Đội nhảy Step, Diễn đàn học sinh, Đại sứ sinh viên, Tài năng và năng khiếu, kỷ yếu, Câu lạc 
bộ khoa học, diễn đàn học sinh. Dịch vụ: Chị Gái, gia sư riêng,

Boston Latin 
School 

Có 2,403 Trường thực nghiệm, 
từ lớp 7-12

Chương trình dự bị đại học; các khóa học Nâng Cao (AP) với tất cả các môn học thuật Các môn thể thao, câu lạc bộ, các tổ chức dịch vụ và văn hóa, âm nhạc, chính kịch

Brighton High 
School  

Không 803 Trường Trung học dự bị đại học 
và sự nghiệp mở rộng

Cá nhân hóa học tập cho dự bị đại học và sự nghiệp, học viện cho lớp 9, 8 khóa học AP, hợp tác với cộng đồng và 
đại học, cơ hội học 2 văn bằng, thực tập sự nghiệp, JROTC Quân đội, máy móc/kỹ sư, chuyên viên sức khỏe, phương 
tiện truyền thông/liên lạc, Giải tranh luận Boston, khoa học máy tính

Thể thao (bóng bầu dục, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, leo núi trong nhà/ngoài trời, đua thuyền, bóng chày, bóng 
mềm), các câu lạc bộ, dịch vụ công, các nhóm biểu diễn, các tổ chức văn hóa, gia sư, các hoạt động hướng tới đại học 
(College Bound, Upward Bound), dự bị SAT, Trung tâm học tập của Chương trình Vận Động Viên Học Sinh Boston, các vị trí 
công việc/thực tập, Tìm kiếm Mùa hè

Burke High 
School 

Không 492 Dự bị đại học, trường phổ 
thông công lập

Chương trình dự bị đại học nghiêm khắc với các khóa học AP, các khóa học văn bằng 2 và danh dự, Năm thứ nhất, 
Năm thứ hai và Cao học với các chương trình phát triển tài năng, các khóa học công nghệ; dự bị SAT và MCAS, báo 
chí, Tạp chí văn học, JROTC Thủy quân lục chiến, sân khấu, tranh, Trung tâm Gia Đình, Trung tâm Y tế

Hội sinh viên, NSBE, tạp chí văn học, Câu lạc bộ khoa học Robot/Máy móc, các lớp SAT và MCAS, PULSE, phục hồi tín chỉ, 
Vận Động Viên Học Sinh Boston, Các giải đấu thể thao, cổ vũ, hỗ trợ đại học & sự nghiệp, dự án học tập cộng đồng hợp 
tác với Thư viện Grove Hall Branch và Trung tâm Thanh thiếu niên và Gia đình Boston

Charlestown 
High School

Không 916 Trường Trung học dự bị đại học 
và sự nghiệp mở rộng

Các lớp AP, Tiếng A rập, Pháp y, Kinh doanh, Nhảy hiện đại, sân khấu; Các lớp Đặc biệt cho học sinh Cuối cấp như 
tranh luận, khoa học máy tính và công nghệ, khoa học sự nghiệp; hoạt động cộng đồng với Trung tâm hội người 
Hoa Boston; Công bằng xã hội và phục hồi công lý; Đất nước học Phi-Mỹ

Các chương trình thể thao phát triển mạnh bao gồm bóng bầu dục, leo núi, bóng chuyền, bóng mềm, bóng chày, các 
môn thể thao khác, với điểm nhấn là đội bóng rổ vô địch toàn bang của chúng tôi, hỗ trợ cho các vận động viên đang 
theo học tại the Zone và các buổi học sau giờ lên lớp, Giải tranh luận Boston, Câu lạc bộ Bowling, Câu lạc bộ Toán, 
Eurotrip, Đội nghi thức JROTC, Đội marathon Ước mơ Xa, Câu lạc bộ sân khấu, câu lạc bộ nhảy, rất nhiều các hoạt động 
ngoại khóa khác

Community 
Academy

Có 52 Trường phổ thông thay thế Tư vấn riêng cho từng học sinh, định hướng đại học, các chuyến đi thực tế thường xuyên bao gồm đến các đại học 
địa phương hoặc hội chợ giáo dục

Gia sư trước và sau giờ học

Community 
Academy of 
Khoa học and 
Health 

Không 363 Trường quy mô nhỏ có chức 
năng dự bị đại học và sự 
nghiệp trong khoa học và 
sức khỏe

6 khóa học AP, BUILD, Mô hình UN, giải phẫu học và sinh lý học, tội phạm học Tutoring before and after school, student government, College Prep Center, student support services, library media 
center, Boston Scholar Athlete Zone, study hall, computer lab access, Credit Recovery, MCAS prep, full athletics program 
for males and females, walking teams for charity, Khoa học Club – Healing Hands, internships and shadowships, 
National Honor Society, buildOn, BUILD

Dearborn STEM 
Academy

Không 307 Trường trung học và phổ thông 
mô hình STEM, từ lớp 6-12

Tập trung vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, học sinh từ lớp 6-9 được dùng các thiết bị cá nhân như 
laptop

Liên hệ với nhà trường để biết thêm chi tiết

Dorchester 
Academy 

Không 95 Trường quy mô nhỏ tập trung 
vào kiến thức, nghệ thuật và 
kinh doanh

Nhập môn Kinh doanh, tiếp thị, kinh tế, Phong thí nghiệm Sáng tạo, Nhập môn Sân khấu, Nền tảng nghệ thuật 
tranh ảnh, Thiết kế và Phát triển các Phương tiện Tương tác, các lớp danh dự hóa học, Tiếng Anh, toán cơ bản, số 
học, hình học, lịch sử Mỹ, lịch sử thế giới, học sinh năm thứ nhất học Đại số II; học 2 văn bằng:  UMB, RCC, BHCC, 
BFIT, Suffolk, Wentworth, Các vị trí nghề nghiệp và huấn luyện sự nghiệp của Hội đông Công Nghiệp Tư Nhân 
Boston, chương trình Upward Bound-SAT của đại học Suffolk, dự bị đại học, học song song. Tư vấn và gợi ý đại học, 
các chương trình hè của Chương Trình Đảm Bảo Nhập Học Umass Boston. 

Hội Vận động viên Học sinh Boston: gia sư, dự bị SAT, sẵn sàng cho đại học và sự nghiệp, các vị trí việc làm và huấn luyện 
sẵn sàng của Hội đông Công Nghiệp Tư Nhân Boston, chương trình Upward Bound SAT của Suffolk, dự bị đại học, học 
song song, Chương trình Upward Bound và Đảm bảo Nhập học Umass Boston; Đội tranh luận, Giải Tranh luận Boston, 
Câu lạc bộ Nhà lãnh đạo tương lai và Công bằng xã hội, Câu lạc bộ máy tính, Câu lạc bộ đấm bốc và thể hình; bóng 
chuyền, bóng chày, bóng rổ (nam và nữ), hoạt náo viên, leo núi trong nhà và ngoài trời; Nhóm Phụ nữ Trẻ, Nhóm Thanh 
niên Trẻ, Câu lạc bộ Kinh Doanh và Doanh nhân

East Boston 
High School 

Không 1,532 Trường Trung học dự bị đại học 
và sự nghiệp mở rộng

Bốn học viện (các cộng đồng học tập nhỏ); các lớp AP và lớp danh dự, các lớp máy tính, phương tiện truyền thông, 
nghệ thuật trực quan, JROTC, Quản lý

Gia sư trước giờ lên lớp; chương trình thể thao đầy đủ, hoạt náo, Đội nghi thức, Câu lạc bộ Key, Hội đồng dạ hội, Kỷ yếu, 
Đội bắn súng, Đội toán, nhảy, Liên minh Gay/Straight, Câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ AP, Hội sinh viên, Hội Vinh danh Quốc 
gia, Câu lạc bộ sách, chương trình GEMMA cho Nữ sinh, Giải tranh luận, chương trình PULSE (chỉ giành cho học sinh lớp 
9), các cán bộ lớp cho mỗi khối. Tất cả các hoạt động đều miễn phí.

English High 
School 

Không 549 Trường phổ thông dự bị đại học 
công lập

Các khóa học nâng cao, các khóa học BPS cốt lõi, Văn học Anh, Văn học Tây Ban Nha, tích phân, sinh học, hóa học, 
sản xuất chương trình TV, khoa học pháp y, đội trống, nguyên lý âm nhạc, đồng ca

Truyền hình bằng tiếng Anh cho Trường Phổ thông (ETV), đồng ca, kỷ yếu, thể thao, nhảy, câu lạc bộ bài tập, giải tranh 
luận, dự bị MCAS, phiên tòa giả định, đội trống, các câu lạc bộ văn hóa

Excel High 
School 

Không 526 Trường dự bị đại học tập trung 
vào khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật, toán, nghệ thuật

Các khóa học giáo dục chung, danh dự và Nâng cao, dự bị SAT, các khóa học online xen kẽ, can thiệp học thuật 
hàng ngày/can thiệp bổ sung

After school Tutoring Program (credit recovery), Homework Club for grades 9 and 10, National Honor Society, Debate 
Team, Environmental Club, Art Club, buildOn, senior class committees, Student Government, BSAC, MCAS bootcamp, 
athletics, Boston Scholar Athlete Zone, Mu Alpha Theta (math honors society), JROTC

Fenway High 
School 

Có 359 Trường định hướng Chương trình học tích hợp nhân văn, khoa học, toán và tiếng Tây Ban Nha; chương trình thực tập Ventures, Các 
môn học tự chọn nghệ thuật cho năm thứ 2 và năm cuối, cố vấn; Trung tâm Hỗ trợ Học sinh; Trung tâm Học tập; 
Tuần Dự án (học sinh khám phá các khía cạnh của Boston thay vì lên lớp); các lựa chọn học song song

Các môn thể thao, đồng hành trong học tập, trung tâm học tập, dự bị SAT, hội học sinh, các câu lạc bộ, thêm NHIỀU 
chương trình cho học sinh quốc tế, Hội Chị em, Đưa Công nghệ Về Nhà cho các bậc phụ huynh và học sinh, chương trình 
do khoa/học sinh phụ trách, giải tranh luận, Đội nhảy Step, dịch vụ công

Greater 
Egleston High 
School 

Có 248 Trường định hướng cho các học 
sinh quá tuổi lớp 10-12

Các lớp làm quen với đại học; Học viện Dự bị Đại học:  học sinh năm cuối tham gia các khóa học tại các trường cao 
đẳng/đại học khác nhau; các lớp phương pháp nghiên cứu/luận văn cuối cấp cho lớp 11-12; các dự án nghiên cứu, 
Tuần Sức khỏe & Hạnh Phúc, Kỉ niệm Lịch sử Phi-Mỹ, Tháng Di sản Mỹ-Latinh); chương trình giáo dục toàn trường; 
Các công việc dân sự hàng tuần; Chương trình Giáo dục Thực nghiệm Mùa hè (SEEP)

Các câu lạc bộ bao gồm:  Kỹ thuật, Nghệ thuật, Đội thể thao Trung Học, Ủy ban Dạ hội, Tạp chí Tin tức Trường, Chương 
trình Sức khỏe & Cân đối TeenFit, các nhóm cố vấn trước giờ học

Henderson 
Inclusion Upper 
School (9-12)

Không* 204 *Học sinh trường Henderson 
Lower School được tuyển 
thẳng

Tất cả các lớp học, môn học tự chọn, chương trình phụ đạo cốt lõi đều được bao gồm, các môn nghệ thuật được 
tích hợp vào các lớp lịch sử. Các khóa học số học, hình học, Ngôn ngữ Anh, lịch sử, vật lý, sinh học, tiếng Tây Ban 
Nha, nghệ thuật trực quan, máy tính: Sẵn sàng cho đại học AVID

Các chương trình thể thao tại  Community Academy of Khoa học and Health và J.E. Burke High School.

Kennedy 
Academy for 
Health Careers 

Có 360 Trường đặc cách Horace Mann 
tập trung vào lĩnh vực sức khỏe

Chương trình học nghiêm khắc chuẩn bị cho đại học. Bốn khóa cho mỗi chương trình Đại học tiếng Anh, Toán, Lịch 
Sử, Khoa học, Giáo dục Sức khỏe/Thể chất, Thảo luận Đại học Ba khóa học Ngôn ngữ Thế giới

Free tutoring, SAT and MCAS prep, health careers internships, community service programs, youth leadership activities, 
National Honor Society, cultural exploration, debate team, clubs, basketball, cheer leading, baseball, flag football, 
martial arts, drama, EMK TV, and track

Lyon Pilot High 
School

Không* 126 Trường Định hướng toàn thời 
gian; *Học sinh k-8 Lyon được 
tuyển thẳng

Các lớp Văn học Anh hàng ngày và thành phần tiếng Anh; văn học nâng cao; lịch sử Hoa Kỳ 1; lịch sử Hoa Kỳ 2, lịch 
sử thế giới; vật lý; sinh học; hóa học; đại số 1; hình học; đại số cao cấp; pre-calculus; tính toán cao cấp; Tiếng Tây 
Ban Nha. Các môn tự chọn và đặc biệt bao gồm kinh doanh, các vấn đề toàn cầu, môn viết, y tế, thể dục, tâm lý 
học, kỹ thuật, giáo dục công dân, tư pháp hình sự, nghệ thuật trực quan, đa phương tiện, giáo dục thể chất / chăm 
sóc sức khỏe, và tư vấn

Hội học sinh, các câu lạc bộ, giờ học gia sư và có giám sát đến 5:00

Madison Park 
Technical 
Vocational 
High School 

Có 849 Trường phổ thông Dạy nghề, 
liên hệ nhà trường hoặc trung 
tâm lễ tân để biết thủ tục 
nhập học  

Dịch vụ Tư vấn Arbour; trung tâm y tế tại trường; các khóa học nâng cao; trại MCAS; Achievers Boston; 19 nghiên 
cứu kỹ thuật về sự nghiệp.

Homework help; MCAS tutors, SAT prep, Dream Writers Club; SkillsUSA; Boston Scholar Athletes; car club; baking club; 
swim club; music club, mock trials; yearbook; gay straight alliance; student government; senior prom; senior class; 
freshman class; JROTC; Varsity and JV sports.

Margarita 
Muñiz Academy

Không 287 Trường Sáng tạo; song ngữ Dự bị đại học, Song ngữ tiếng Anh/Tây Ban Nha, học tập qua việc giải đáp, các môn nghệ thuật, và công nghệ; học 
bổng đại học cạnh tranh

Gia sư với các khóa học cốt lõi và phát triển nghệ thuật

New Mission 
High School 

Có 323 Trường định hướng Chương trình dự bị đại học với nhiều khóa học nâng cao: Ngôn ngữ, Văn học, Giải tích, Khoa học môi trường, Lịch 
sử Hoa Kỳ và Sinh học; thực tập viên cao cấp; dịch vụ cộng đồng; cố vấn; Phục hồi tín chỉ, vào ngày thứ bảy và 
trong F-block; đánh giá thành quả học tập hai lần mỗi năm

Cố vấn trước và sau giờ học; hỗ trợ làm bài tập, giải Tranh luận, hoạt náo, Đội múa, bóng rổ, bóng đá, bóng bầu dục, điền 
kinh, Hội đồng cuối cấp, kỷ yếu, báo chí, nhóm lãnh đạo và đồng hành Mission Advocates, hội học sinh, Hội Vinh danh Quôc 
Gia, phục hồi tín chỉ

O’Bryant School 
of Math and 
Khoa học 

Có 1,435 Trường thực nghiệm,  
từ lớp 7-12, tập trung 
 vào toán và khoa học

Giáo trình dự bị đại học, nhấn mạnh vào khoa học, toán học, kỹ thuật và công nghệ tích hợp với khoa học nhân 
văn; các khóa học nâng cao và danh dự; âm nhạc, NJROTC

Điền kinh, nhiều hoạt động ngoại khóa, các chương trình tăng cường học tập, các câu lạc bộ văn hóa, Hội đồng sinh viên, 
Hội Vinh danh Quốc gia; dạy kèm thứ bảy; tất cả các hoạt động ngoại khóa miễn phí; hầu hết các câu lạc bộ họp một 
ngày trong tuần, một số mất vài ngày

Quincy Upper 
School

Không* 506 Lớp 6-12; Học sinh trường Tiểu 
học Quincy được tuyển thẳng

Chương trình Cử nhân quốc tế đầy thách thức; cơ chế sinh viên đa dạng; có sự cố vấn và đồng hành của giáo viên; 
sân khấu, nghệ thuật trực quan, âm nhạc; giảng dạy Tiếng Quảng Đông và tiếng Tây Ban Nha; có sự kết hợp của 
các tổ chức lịch sử và văn hóa để tăng cường việc học tập

Thể thao, Giải tranh luận, Nâng cao kiến thức, dự bị PSAT, dạy kèm, nghệ thuật, sân khấu, âm nhạc và các chương trình 
học thuật khác

Snowden 
International 
School at 
Copley 

Không 433 Quốc Tế học và Ngôn Ngữ 
Thế Giới

bốn năm học với các khóa ngôn ngữ trên thế giới, lịch sử, khoa học và toán học cần thiết; khóa học năm thứ nhất 
cho học sinh lớp 9; khóa học nghiên cứu và viết trình lớp 10; dự bị SATvà hội thảo đại học ở lớp 11; Hội thảo cấp 
cao hướng dẫn học sinh trong quá trình nộp đơn đại học;

Dạy kèm tất cả các môn, dự bị SAT, Mô hình Liên hợp Quốc , thể thao (bóng đá, đi bộ đường dài, xuyên quốc gia, bóng rổ, 
bóng chuyền, bóng đá, bóng chày và bóng mềm), Hội Vận động viên Học sinh Boston Zone, Hội học sinh, chương trình 
du lịch quốc tế, phục vụ cộng đồng 

TechBoston 
Academy 

Không 988 Trường dự bị đại học và định 
hướng công nghệ, lớp 6-12

Giáo trình dự bị đại học; các lớp nâng cao; cơ hội học song song ở các trường địa phương; các môn tự chọn về công 
nghệ và phương tiện truyền thông kỹ thuật số, công nghệ tích hợp trong tất cả các lớp học; môn công nghệ tự 
chọn; máy tính xách tay cho tất cả học sinh; ngày học kéo dài

Đội thể thao trường và các môn thể thao đồng đội (bóng đá, bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục, hoạt náo, bóng chuyền, 
bóng mềm, đi bộ đường dài, đấu vật), đội nghi thức JROTC, Hội học sinh , Học viện Lãnh đạo Dorchester, Câu lạc bộ 
Anime, câu lạc bộ công nghệ, Câu lạc bộ sách, Chương trình Thanh niên Mỹ gốc Haiti có trách nhiệm, Câu lạc bộ nhạc, 
Câu lạc bộ Robotics, Hội Vinh danh Quốc gia, Bear Zone với Hội vận động viên Học sinh Boston, Giải tranh luận Boston

Urban Khoa học 
Academy 

Không 438 Trường quy mô nhỏ tập trung 
vào khoa học, công nghệ, nhân 
văn, và nghệ thuật

Máy tính xách tay cho tất cả sinh viên và nhân viên; giáo dục ngoài trời; môn tự chọn với âm nhạc có nhạc cụ, hợp 
xướng, sửa chữa máy tính, mạng, nghệ thuật trực quan, tranh luận, sinh thái đô thị; pháp y, AVID, chăm sóc sức 
khỏe, tâm lý học, khoa học trái đất; 8 khóa học nâng cao với khoa học, toán học và nhân văn; các cơ hội thực tập   

Hội học sinh, các câu lạc bộ, thể thao, Giải tranh luận Boston, dạy kèm, thực tập, dịch vụ cộng đồng, Câu lạc bộ Công 
nghệ, Câu lạc bộ nấu ăn, Câu lạc bộ Cờ vua, Câu lạc bộ Guitar, các lớp khí cụ, Câu lạc bộ nghệ thuật, kỷ yếu, đội khoa học, 
dạy kèm trực tiếp, chương trình học tập và đồng hành, dạy kèm bắt buộc cho học sinh lớp 10 thi MCAS

West Roxbury 
Academy

Không 493 Trường dự bị đại học tập 
trung vào kinh doanh, đồ họa, 
phương tiện truyền thông và 
tiếp thị

Chương trình giảng dạy tích hợp các môn khoa học nhân văn; các khóa học nâng cao; khóa học chuyên ngành 
marketing, kinh tế, nhiếp ảnh, sản xuất truyền hình, công nghệ máy tính và thiết kế web

Thể thao, Hội Vinh danh Quốc gia, dạy kèm, Câu lạc bộ Haiti, Câu lạc bộ Toán, Câu lạc bộ Latino, Câu lạc bộ Đồng hành 
Nam/Nữ, Đội tranh luận đô thị Boston
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Tất cả các trường cao rộng thành phố, mở cửa cho sinh viên trong tất cả các khu vực lân cận. 
Một số có các thủ tục ứng dụng đặc biệt.

Trường trung học Trường Công Lập Boston

Trường học được nhấn mạnh là những trường 
ba BPS thi. Xét tuyển vào các trường này hoàn 
toàn dựa trên điểm số của học sinh và điểm 
thi từ Entrance thi trường độc lập (ISEE).
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BostonPublicSchools.org/register 

Another Course to College
612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136 vào tháng 9 năm 2016

Michele Pellam, Hiệu trưởng
617-635-8865  •  accbps.org  •  Thời gian: 8:00-2:30

Đặc điểm nổi bật
 � Vùng vận động viên học sinh 

Boston (khu vực BSA)
 � Ban quản trị
 � Học trực tuyến
 � Tuần lễ văn hóa
 � Trường cao đẳng và tháng nghề 

nghiệp
 � Ủy ban sức khỏe Boston

Các đề nghị học thuật
 � Một trường trung học phổ thông 

dự bị cho trường cao đẳng đối 
với sinh viên tích cực

 � Một trường thử nghiệm và 
trường nhỏ của 250 sinh viên, 
với hỗ trợ học thuật cá nhân

 � Các đề nghị khóa học AP trực 
tuyến và trong lớp học

 � Hồ sơ nhập học trường cao đẳng 
xuất sắc: Tốt nghiệp là yêu cầu 
để để được chấp nhận vào cao 
đẳng

 � Tập trung chủ yếu vào các kỹ 
năng đọc và viết phân tích

 � Liên lạc cá nhân với phụ huynh 
chặt chẽ

 � Học viện mùa hè Crimson – 
Trường đại học Harvard

 � Bao gồm đầy đủ các lựa chọn 
Danh dự

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao

 � BUILD
 � Thể thao chia sẻ với Nhiệm vụ 

mới và BCLA
 � Tuyển sinh kép
 � Đội tranh luận
 � Khoa học người máy
 � Nghệ thuật (Rạp hát, Khiêu vũ 

& Thị giác)
 � Giải mã

Con đường nghề nghiệp
 � Hội đồng công nghiệp tư nhân 

(PIC)
 � UAspire
 � Tổng công ty tư vấn trường cao 

đẳng (Trường đại học Boston)
Tiếng nói sinh viên
 � “Chúng em thích ở nơi mà 

chúng em có thể là chính mình. 
Chúng em cuối cùng cũng đã 
có nơi riêng của mình để tự hào 
về nó.”

 � “Trong suốt 4 năm ở ACC, giáo 
viên và các cán bộ đã dành 
thời gian để giúp đỡ chúng em 
những vấn đề mà chúng em gặp 
phải ở cả trong và ngoài trường 
học.”

 � “Những khóa học ở ACC thực 
sự là thử thách, tuy nhiên nó 
mang lại cho chúng em kiến 
thức vững chắc – thứ mà sẽ 
chuẩn bị cho chúng em để bước 
vào trường cao đẳng.”

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  22%
Người học tiếng Anh  42%

Tỷ lệ có mặt   83%

➜
Người Mỹ 
 gốc Phi;  

44%Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

45%

Người 
Châu Á; 

3%

Người da 
trắng; 5%

Khác; 3%

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  23%
Người học tiếng Anh 17%

Tỷ lệ có mặt  88%

Người Mỹ  
 gốc Phi;  

40%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

39%

Người 
Châu Á; 

8%

Người da 
trắng; 8%

Khác; 4%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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21%

% Vẫn ở trường

2%

GED

MCAS 2016

Thất bại; 
12%

Tiên tiến; 5%

Thành thạo; 59%

Thành thạo; 
24%

Thành thạo; 22%

Nhu cầu
cải thiện;

41%

Nhu cầu
cải thiện;

30%

Nhu cầu
cải thiện;

24%

Tiên tiến; 15%
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3     5%
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MCAS 2016
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ĐỌC PHẦN NÀY TRƯỚC!  Quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều các kết quả trường học năm 2016 của bang Mass. Hệ thống đánh giá toàn diện (MCAS) nghệ thuật ngôn 
ngữ tiếng Anh (ELA), khoa học, và các bài kiểm tra toán. Quý vị cũng sẽ thấy Mức độ Cộng tác và Trách nhiệm của trường học. Để tìm hiểu về ý nghĩa của 
những điều đó, vui lòng xem “Kết quả Trách nhiệm và việc hiểu Hệ thống đánh giá toàn diện MCAS” ở trang số 7. Nó cũng bao gồm dữ liệu thông tin tốt 
nghiệp trung học và dữ liệu hoàn thành bậc cao đẳng thành công cho các trường có đủ dữ liệu trong quá khứ. Đối với hầu hết thông tin hiện tại về trường lựa 
chọn của quý vị, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc gọi tới bất kỳ Trung tâm tiếp đón, được liệt kê ở trang số 28. 

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜
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Thất bại; 0%

Tiên tiến; 
23%

Thành thạo; 70%

Nhu cầu
cải thiện;

7%

Thành thạo; 34%

Nhu cầu
cải thiện;

32%

Tiên tiến; 25%
Thất bại; 

9%Thành thạo; 27%

Nhu cầu
cải thiện;

62%

Tiên tiến; 4%
Thất bại; 

8%

Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135
Emily  Bozeman, Hiệu trưởng

617-635-9873  •  brightonhigh.org  •  Thời gian: 7:30-1:55

Đặc điểm nổi bật:
 � Quan hệ đối tác với Blue Cross/ Blue 

Shield, WGBH, Newbury Comics, 
trường cao đẳng Simmons và Trường 
đại học Harvard, Cố vấn Ace

 � Các chương trình tăng cường với 
Trường đại học Boston và Trường 
cao đẳng Boston

 � Tìm kiếm mùa hè
 � Chương trình cố vấn trường Đại học 

Boston
 � Hiệp hội sức khỏe tâm thần Brighton-

Allston
 � West End House và Oak Street 

YMCA
 � Tổng công ty tư vấn trường cao đẳng 

và Tìm kiếm tài năng
 �

Đề nghị học thuật
 � Ngôn ngữ và Văn học Anh AP, tính 

toán, Khoa học môi trường, Lịch sử 
Mỹ, Lịch sử Châu Âu và Chính phủ 
Mỹ

 � Tùy chọn tuyển sinh kép với Trường 
cao đẳng Fisher và Học viện công 
nghệ Ben Franklin

 � Trường cao đẳng Boston Hãy sẵn 
sàng khóa học SAT

 � Chương trình College Bound của 

trường cao đẳng Boston và chương 
trình Upward Bound của trường đại 
học Boston 

Con đường nghề nghiệp
 � Kỹ thuật và khoa học người máy
 � Nghệ thuật đồ họa

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Khu phức hợp Daly Field trị giá 13 

triệu đô dành cho bóng đá, bóng 
mềm

 � Nghệ sỹ dành cho nhân loại
 � Khoa học người máy
 � Đội tranh luận
 � 185 học sinh được sắp xếp cho việc 

thực hành mùa hè bởi Hội đồng công 
nghiệp tư nhân

Tiếng nói sinh viên
 � Yêu thích sự đa dạng với 25 ngôn 

ngữ khác nhau
 � Trường học giống như gia đình một 

nơi nuôi dưỡng để tham gia
 � Các chương trình sau giờ học với 

các đối tác như Tìm kiếm mùa hè, 
Trường đại học Boston và trường cao 
đẳng Boston

 � Yêu thích các nhóm vận động viên 
khỏe mạnh

ELA

Toán 
học

Khoa
học

ELA Toán 
học

Khoa
học
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Để xem danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác của trường và những đề nghị của họ,  
vui lòng truy cập hồ sơ của trường đó tại địa chỉ partnerbps.org/locations 11

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜

5

1

2

3

4

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  24%
Người học tiếng Anh  39%

Tỷ lệ có mặt    84%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

34%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

41%

Người Châu 
Á; 18%

Người da 
trắng; 6%

Khác; 2%

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  15%
Người học tiếng Anh  31%

Tỷ lệ có mặt  90%Người Mỹ  
gốc Phi;  

72%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

24%

Người Châu 
Á; 1%

Người da 
trắng; 3% Khác; 1%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

51%

70%

21%

% Đã tốt 
nghiệp

% học sinh tốt nghiệp năm 
2014 đã đăng ký vào cao 

đẳng, đại học

% học sinh tốt nghiệp năm 
2008 đã hoàn thành bậc 

cao đẳng, đại học

Tỷ
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nh
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3

28%

% Vẫn ở trường

1%

GED

MCAS 2016

Thất bại; 
12%

Tiên tiến; 3%

Thành thạo; 67%

Thành thạo; 
35%

Thành thạo; 24%

Nhu cầu
cải thiện;

49%

Nhu cầu
cải thiện;

34%

Nhu cầu
cải thiện;

17%

Tiên tiến; 16%

Tiên tiến; 3%

Thất bại; 
16%

Thất bại; 
24%

Thành thạo; 30%

MCAS 2016
Thất bại; 1%

Tiên tiến; 5%

Thành thạo; 67%

Thành thạo; 38%

Nhu cầu
cải thiện;

58%

Nhu cầu
cải thiện;

32%

Nhu cầu
cải thiện;

27%

Tiên tiến; 22%

Tiên tiến; 3%

Thất bại; 
7%

Thất bại; 
9%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
100%

80%

60%

40%

20%

0%

71%

% Đã tốt 
nghiệp

Tỷ
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11%

% Vẫn ở trường

1%

GED

Thành công trong trường Cao đẳng
100%

80%

60%

40%

20%

0%

53%

24%

% học sinh tốt nghiệp năm 
2014 đã đăng ký vào cao 

đẳng, đại học

% học sinh tốt nghiệp năm 
2008 đã hoàn thành bậc 

cao đẳng, đại học

Tỷ
 lệ

 tố
t n

gh
iệ

p 
cấ

p 
3

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜

5

1

2

3

4

Trường trung học Jeremiah E. Burke 
60 Washington Street, Dorchester 02124

Lindsa McIntyre, Hiệu trưởng
617-635-9837  •  jebhs.org  •  Thời gian: 7:25-2:20

Đặc điểm nổi bật:
 � Là đơn vị nhận giải thưởng EdVestors 

“Trường học tiến triển” năm ngoái
 � Có các viện cho mỗi cấp lớp
 � Chương trình học tập nghiêm ngặt: 

tập trung vào giảng dạy toàn trường 
kỹ năng bắc qua chương trình sử dụng 
chiến lược EBA

 � Tập trung vào việc học Biểu cảm – xã 
hội

 � Quy mô lớp học nhỏ
 � Tỉ lệ đi học trên mức trung bình giữa 

các trường trung học
 � Trường học được thiết lập ở nơi mà 

phần lớn các giáo viên có chứng chỉ 
kép

 � Cộng đồng trường học có đầy đủ dịch 
vụ với hơn 50 đối tác tích cực

 � Trung tâm hướng nghiệp và trường 
cao đẳng với các chuyên gia và tư vấn 
tại chỗ từ U-aspire, Access, Freedom 
House, AGP, Upward Bound, Project 
Reach và Hội đồng công nghiệp tư 
nhân Boston

 � Mối quan hệ đối tác tích cực với 
Umass Boston, BFIT để tạo ra Con 
đường Công Nghệ, với trường cao 
đẳng Quincy và trường cao đẳng Regis 
để tạo ra định hướng Điều dưỡng, với 
Boston Collegiate Charter và Cristo 
Rey Boston

 � Môi trường gia đình thân thiện, với 
một Trung tâm gia đình có Điều phối 
viên để hỗ trợ mối quan hệ giữa phụ 
huynh – nhà trường, thông tin phụ 
huynh và tiếp cận cộng đồng

Đề nghị học thuật
 � Các đề nghị AP trong các môn ELA, 

Khoa học, Toán và Lịch sử

 � Các lớp luyện thi SAT cho tất cả sinh 
viên năm ba của trường cao đẳng

 � Các cơ hội ghi danh kép
 � Chương trình tiếng Pháp 4 năm và Tây 

Ban Nha được cung cấp thông qua 
một sự hợp tác với Trung tâm Văn hóa 
Pháp

Con đường nghề nghiệp
 � Định hướng công nghệ
 � Định hướng điều dưỡng
 � Định hướng doanh nghiệp

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Các đội thể thao: Bóng đá, bóng đá, 

bóng rổ, bóng chuyền, bóng mềm, 
Track & Field, Đội cổ vũ, JROTC

 � Phát triển du lịch quốc tế
 � Cạnh tranh doanh nghiệp
 � Xuất bản và viết 826-Boston
 � Chi hội học viên khóa dưới của 

NESBE
 � Đội tranh luận
 � Tham gia trong các cuộc thi và các 

chương trình nghệ thuật
 � Phòng giúp đỡ làm bài tập về nhà 

BARK
 � Dạy kèm sau giờ học và phục hồi tín 

dụng và hỗ trợ MCAS
Tiếng nói sinh viên
 � “Cảm giác giống như ở nhà”
 � “Là một nơi mà tất cả mọi người biết 

bạn”
 � “Mọi người thực sự quan tâm đến bạn”
 � “Rất hỗ trợ”
 � “Nó tạo cảm giác như họ là gia đình 

của bạn”

Trường trung học Charlestown 
240 Medford St., Charlestown 02129

William Thomas, Hiệu trưởng
617-635-9914  •  Thời gian: 7:30-1:50

Đặc điểm nổi bật:
 � Trường trung học rộng lớn với một 

loạt các cơ hội cho học sinh, bao gồm 
các môn thể thao, viện nghiên cứu 
độc đáo, các lớp học A.P, nghệ thuật, 
việc lập trình cho việc sẵn sàng vào 
cao đẳng, và các dịch vụ hỗ trợ học 
sinh

 � Mô hình Cộng đồng học tập nhỏ tạo 
ra một môi trường trường lớp nhỏ, 
với hỗ trợ 1 – 1 cho các học sinh

 � Sự đa dạng của sinh viên, ngôi trường 
với các sinh viên đến từ khắp nơi trên 
thành phố Boston

 � Một đội ngũ giáo viên hùng mạnh với 
một cam kết đặc biệt để làm việc với 
một số lượng sinh viên đa dạng và 
việc hỗ trợ sinh viên thành công trong 
việc học tập cực kỳ nghiêm ngặt

 � Việc lập trình duy nhất cho Những 
người học tiếng Anh, những học sinh 
khuyết tật và những học sinh trong 
diện Chứng chỉ Cộng Diploma Plus

 � Mở rộng các cơ hội về công việc, 
thực tập và các cơ hội nghề nghiệp 
cho học sinh để theo đuổi việc làm và 
học tập trên cơ sở thực hành

 � Các buổi họp nhóm tư vấn nhỏ trên 
toàn trường mỗi tháng một lần để 
cung cấp hỗ trợ về mặt học thuật và 
để xây dựng cộng đồng.

Đề nghị học thuật
 � Học sinh trong Con đường hướng 

nghiệp có thể nhận được học phần 
cao đẳng ở trường trung học

 � Khóa học kép thông qua Trường cao 
đẳng cộng đồng Bunker Hill

 � Các lớp học nâng cao dành cho: Văn 
học, Ngôn ngữ, Sinh học, Thống kê, 
Vật lý, Tính toán A/B; Khoa học môi 
trường, Lịch sử Mỹ 

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Các môn thể thao: Nhảy cổ vũ, Bóng 

đá dành cho nam, bóng đá cho nữ, 
Bóng chuyền nữ, Bóng rổ nam, các 
môn điền kinh trong nhà, điền kinh 
ngoài trời, bóng chày, bóng mềm

 � Câu lạc bộ & Các hoạt động: Bơi lội, 
Khúc côn cầu, Đội tranh luận, GSA, 
Câu lạc bộ Eurotrip, Ban nhạc đương 
đại, Câu lạc bộ kịch, đội hợp xướng 
lựa chọn, Chính quyền sinh viên, 
Bóng rổ nội bộ, the Zone, gia sư, câu 
lạc bộ chèo thuyền, Ủy ban học sinh 
lớp trên, Đoàn thể danh dự quốc gia

Con đường nghề nghiệp
 � Hai con đường riêng biệt nghề nghiệp 

và cao đẳng sớm chuẩn bị cho học 
sinh về nghề nghiệp của thế kỷ 21: 
Định hướng Công nghệ thông tin và 
Định hướng kinh doanh

Tiếng nói sinh viên
 � “Chúng em thực sự rất đa dạng”
 � “Chúng em đang làm việc trên tinh 

thần học hỏi”
 � “Chúng em không phân biệt đối xử”
 � “Chúng em tin rằng tất cả mọi người 

đang làm hết sức mình”

ELA

Toán 
học

Khoa
học

ELA

Toán 
học

Khoa
học
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➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  13%
Người học tiếng Anh  47%

Tỷ lệ có mặt   93%

➜

Người Mỹ  
gốc Phi;  

71%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

23%

Người Châu 
Á; 1%

Người da 
trắng; 2% Khác; 4%

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  32%
Người học tiếng Anh  30%

Tỷ lệ có mặt   86%Người Mỹ  
gốc Phi;  

74%

Người Mỹ 
gốc Tây  

Ban Nha;  
19%

Người 
Châu Á; 

2%

Người da 
trắng; 4% Khác; 2 %

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

56%

58%

23%

% Đã tốt 
nghiệp

% học sinh tốt nghiệp năm 
2014 đã đăng ký vào cao 

đẳng, đại học

% học sinh tốt nghiệp năm 
2008 đã hoàn thành bậc 

cao đẳng, đại học

Tỷ
 lệ

 c
ủa

 h
ọc

 si
nh

Tỷ
 lệ

 tố
t n

gh
iệ

p 
cấ

p 
3

24%

% Vẫn ở trường

4%

GED

MCAS 2016
Thất bại; 

5% Tiên tiến; 9%

Thành thạo; 70%

Thành thạo; 
24%

Thành thạo; 20%

Nhu cầu
cải thiện;

60%

Nhu cầu
cải thiện;

33%

Nhu cầu
cải thiện;

16%

Tiên tiến; 17%

Tiên tiến; 5%

Thất bại; 
20%

Thất bại; 
15%

Thành thạo; 30%

MCAS 2016

Thất bại; 
20%

Tiên tiến; 1%

Thành thạo; 59%

Thành thạo;  
17%

Nhu cầu
cải thiện;

49%

Nhu cầu
cải thiện;

38%

Nhu cầu
cải thiện;

21%

Tiên tiến; 13%

Tiên tiến; 0%

Thất bại; 
32%

Thất bại; 
21%

Các dữ liệu đầy đủ về trường 
trung học mới hơn có sẵn cho 
tỷ lệ tốt nghiệp trung học và 
cao đẳng thành công

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜

5
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4

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜

5
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2

3

4

Học viện Cộng đồng Khoa học & Sức khỏe (CASH)
11 Charles St., Dorchester 02122

Robin Lee, Hiệu trưởng
617-635-8950  •  Thời gian: 7:30-1:55

Đặc điểm nổi bật
 � Một ngôi trường trung học nhỏ, 

chuẩn bị cho cao đẳng với một môi 
trường cá nhân hóa tập trung vào 
khoa học và sức khỏe

 � Đội ngũ nhân viên trình độ cao cam 
kết với tất cả các học sinh đang học ở 
các cấp độ cao hơn

 � Các con đường để đăng ký kép/
chương trình học cao đẳng sớm, thực 
tập và các cơ hội từ trường học đến 
nghề nghiệp

 � Rất nhiều “phần thêm” bao gồm các 
buổi hội thảo sức khỏe và chăm sóc, 
các chương trình thể thao, các hoạt 
động ngoại khóa, và ngày học tăng 
cường

 � Chương trình trao giải thưởng âm 
nhạc và hợp tác với Học viện âm 
nhạc Berkles, Model UN, buildOn, 
BUILD, chương trình khoa học y tế 
với trường đại học Harvard, OneGoal

 � Hỗ trợ từ trường và các điều phối 
viên hỗ trợ cộng đồng

 � Chương trình Upward Bound của 
trường đại học Boston

 � Các đối tác của trường: Ủy ban sức 
khỏe công cộng Boston, Trường đại 
học Boston, Trường đại học Harvard, 
Cao đẳng cộng đồng Bunker Hill, 
Học viện công nghệ Benjamin 
Franklin, Bệnh viện phụ sản và 
Brigham

Đề nghị học thuật
 � 7 khóa học xếp lớp nâng cao
 � Các cơ hội đăng ký kép với Viện 

Công nghệ Wentworth, Trường đại 
học Boston, Bunker Hill CC, Học 
viện công nghệ Benjamin Franklin

 � Tội phạm học
 � Sinh lý học và giải phẫu học
 � Hội thảo công bằng tổn thương danh 

dự đường phố
Con đường nghề nghiệp
 � Chương trình tập sự công nghệ
 � Chương trình hợp nhất hơi đốt/ hợp 

nhất năng lượng điện
Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Bóng đá (phối hợp với Burke), bóng 

chuyền nữ, Bóng đá nam và nữ, 
Bóng rổ nam và nữ, theo dõi mùa 
xuân và mùa đông, bóng chày (phối 
hợp với Burke)

Tiếng nói sinh viên
 � “Nhỏ nhưng vĩ đại”
 � “Đa dạng và một cảm nhận hơn cả 

trường học, chúng em là gia đình”
 � “Đội ngũ nhân viên rất quan tâm và 

sự thất bại không phải là một sự lựa 
chọn”

 � “Đối tác đông đảo”

Học viện Dearborn STEM (từ lớp 6-12)
Temporary location: 60 Washington St., Dorchester 02124

Lisa Gilbert-Smith, Giám đốc
617-635-8412  •  Thời gian: 7:25-2:20

Đặc điểm nổi bật
 � Trong năm học 2018-2019, trường Dearborn sẽ đón tiếp 600 học sinh khóa mới, 

với hệ thống cơ sở trị giá 70 triệu đô state-of-the-art STEM
 � Cách tiếp cận STEM: tất cả các học sinh sẽ phát triển sự hiểu biết cơ bản của 

ngôn ngữ, các khái niệm và ý tưởng phổ biến trên tất cả các lĩnh vực STEM, 
tốt nghiệp với một ý thức mạnh mẽ của những kỷ luật STEM, công việc và con 
đường nghề nghiệp, và xác định các lợi ích STEM và danh tính của họ.

Đề nghị học thuật
 � Khoa học máy tính ở mỗi cấp lớp; tất cả các học sinh của Dearborn đều học viết 

mật mã trong tin học
 � Chương trình giảng dạy là những buổi thực hành, làm việc nhóm, được khởi 

nguồn bằng việc giải quyết vấn đề và theo mô hình các dự án làm việc và nhiệm 
vụ chuyên nghiệp.

 � Các kế hoạch học tập cá nhân cho tất cả học sinh
Con đường nghề nghiệp
 � Các học sinh tốt nghiệp với một kế hoạch nghề nghiệp mà sẽ cho chúng có lựa 

chọn đào tạo/giáo dục sau trung học đúng đắn và nghề nghiệp của mỗi học sinh
 � Sự chuẩn bị và khám phá trường cao đẳng, với các nhân viên tư vấn hướng dẫn 

tận tình, đến thăm trường cao đẳng, hội chợ, giao lưu với các sinh viên cao đẳng 
và nhiều hơn nữa.

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Thực tập, học tập tại nơi làm việc và cơ hội làm việc hè cho các học sinh trung 

học.
 � 60 phút hoặc thời gian học mở rộng mỗi ngày, khoảng thời gian 2 giờ sau giờ 

học được thiết kế để hỗ trợ học tập và tăng cường cho những học sinh có nhu cầu 
hoặc mong muốn.

 � Bóng đá cho nam và nữ trung học tại Khu điền kinh Jeremiah Burke
 � BUILD Boston, Câu lạc bộ Khoa học người máy, Trao đổi Sức khỏe cùng trang 

lứa, Khám phá tư pháp, Câu lạc bộ Boxing
 � Các dữ liệu đầy đủ về trường trung học mới hơn có sẵn cho tỷ lệ tốt nghiệp trung 

học và cao đẳng thành công

ELA

Toán 
học

Khoa
học

ELA

Toán 
học

Khoa
học
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Để xem danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác của trường và những đề nghị của họ,  
vui lòng truy cập hồ sơ của trường đó tại địa chỉ partnerbps.org/locations 13

Trường học thay thế

Không đủ học sinh 
cho đủ dữ liệu kết 
quả thi MCAS

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  32%
Người học tiếng Anh  12%

Tỷ lệ có mặt   66%Người Mỹ  
gốc Phi;  

74%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

19%

Người Châu 
Á; 1%

Người da 
trắng; 4%

Khác; 2%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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cao đẳng, đại học
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10%

% Vẫn ở trường

3%

GED

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜

5

1

2

3

4

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  17%
Người học tiếng Anh  40%

Tỷ lệ có mặt   88%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

8%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

75%

Người Châu 
Á; 2%

Người da 
trắng; 14%

Khác; 1%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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18%

% Vẫn ở trường

1%

GED

MCAS 2016
Thất bại; 

5% Tiên tiến; 19%

Thành thạo; 57%

Thành thạo; 
27%

Thành thạo;  
40%Nhu cầu

cải thiện;
42%

Nhu cầu
cải thiện;

27%

Nhu cầu
cải thiện;

19%

Tiên tiến; 29%

Tiên tiến; 7%

Thất bại; 
18%

Thất bại; 
10%

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜

5

1

2

3

4

Học viện Dorchester
11 Charles Street, Dorchester 02122
Melissa Malone Sanjeh, Hiệu trưởng
617-635-9730  •  Thời gian: 9:30-4:00

Đặc điểm nổi bật
 � Quan hệ đối tác với ABCD
 � Dựa trên năng lực
 � Tốt nghiệp được tăng tốc
 � Môi trường học đường được hỗ trợ và an toàn
 � Thực hành hồi phục
 � Khám phá nghề nghiệp
 � Các khóa học dự bị cao đẳng thông qua trường cao đẳng Urban 

của Boston
 � Thực tập trả lương

Đề nghị học thuật
 � Chương trình giảng dạy dựa trên năng lực
 � Các khóa học dự bị cao đẳng

Con đường nghề nghiệp
 � Tạo lập thương mại, điều tra tư pháp về tội phạm, khám phá giáo 

dục nghề nghiệp sớm
Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Thời gian ở trường kéo dài
 � Hợp tác vận động viên cùng với CASH

Tiếng nói sinh viên
 � Một môi trường đầy hỗ trợ và an toàn
 � Hội đồng học sinh năng động

Trường trung học East Boston 
86 White St., East Boston 02128

Phillip R. Brangiforte, Hiệu trưởng
617-635-9896  •  ebhsjets.net  •  Thời gian: 7:30-1:50

Đặc điểm nổi bật
 � Trường trung học chuẩn bị cho nghề 

nghiệp và cao đẳng với 1500 học 
sinh

 � Đơn vị chiến thắng của giải thưởng 
Phân biệt học sinh Doanh nghiệp, 
Sáng kiến đối tác MGH, và giải 
thưởng di sản Tây Ban Nha Verizon

 � Các lớp học tiếng Anh và ESL cũng 
như chương trình SLIFE cho học 
sinh lỡ dở việc học của mình ở đất 
nước của họ (tiếng Tây Ban Nha)

 � Trung tâm gia đình để phục vụ các 
nhu cầu của phụ huynh (bao gồm các 
lớp và khóa học dành cho phụ huynh 
và gia đình, bao gồm cả ESOL và 
Máy tính)

 � Có hai điều dưỡng toàn thời gian, các 
nhà tâm lý học; và trung tâm chăm 
sóc sức khỏe vệ tinh từ Trung tâm 
Sức khỏe vùng lân cận East Boston

 � Đăng ký học kép với Trường cao 
đẳng Cộng đồng Bunker Hill, Học 
viện Benjamin Franklin, Trường cao 
đẳng Cộng đồng Roxbury, Trường 
đại học Suffolk và UMASS Boston

 � Phòng máy tính di động, 6 
Chromeboooks và 3 Mac

 � Các đối tác công nghiệp: Bệnh viện 
đa khoa Massachusetts, Massport, 
Khách sạn Boston

 � Học sinh phải mặc đồng phục
Đề nghị học thuật
 � Các khóa học nâng cao cho các lớp 

từ 10 đến 12 và lớp học danh dự từ 9 
đến 12

 � Dạy kèm SAT, PSAT và MCAS trước 
và sau thời gian học ở trường

 � Học viện lớp 9 của chúng tôi cung 
cấp dạy kèm thêm tại chỗ và ngoài 
trụ sở

 � Các ngôn ngữ được dạy: Tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Latin (lớp 9)

 � Các lớp học lấy lại tín chỉ tại East 
Boston YMCA cũng như một chương 
trình Twilight School trong nhà sau 
giờ học cho học sinh các lớp 11 và 12 
có nhu cầu ôn lại tín chỉ

Con đường nghề nghiêp
 � Bốn con đường nghề nghiệp: Dịch 

vụ Con người và Sức khỏe, Học viện 
quản lý, Nghệ thuật truyền thông, 
JROTC SEAD, Uaspire, PIC – vị trí 
thực tập/ công việc, Lên số

 �
Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Các môn thể thao: Bóng chuyền, bơi 

lội, bóng đá, bóng chày, bóng mềm, 
đường đua, khúc côn cầu, nhảy cổ 
vũ, Các câu lạc bộ 19+ bao gồm: 
Nhóm huấn luyện, Câu lạc bộ chủ 
chốt, Nhóm toán, Nhảy, Câu lạc bộ 
AP, Khoa học người máy, Hội kịch, 
Nghệ thuật, Phát thanh, Hội sinh 
viên, Hội danh dự quốc gia, Nhà hoạt 
động xã hội trẻ tuổi

Tiếng nói sinh viên
 � “Giáo viên rất tuyệt vời và luôn luôn 

giúp đỡ”
 � “Em có hỗ trợ thêm khi em cần”
 � “Có rất nhiều các câu lạc bộ/ môn thể 

thao để gia nhập”
 � “Các chuyến dã ngoại tuyệt vời!”
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

14
Khám phá Trường công Boston 2017     Phần đăng Trường cấp hai
BostonPublicSchools.org/register 

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  29%
Người học tiếng Anh  25%

Tỷ lệ có mặt   88%

➜Người Mỹ  
gốc Phi;  

39%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

27%

Người Châu 
Á; 21%

Người da 
trắng; 21%

Khác; 2%

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  23%
Người học tiếng Anh  42%

Tỷ lệ có mặt   89%

Người Mỹ  
gốc Phi;  

38%
Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

56%

Người Châu 
Á; 2%

Người da 
trắng; 3% Khác; 2%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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2008 đã hoàn thành bậc 
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% Vẫn ở trường
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GED

GED

MCAS 2016
Thất bại; 

6% Tiên tiến; 7%

Thành thạo; 64%

Thành thạo; 
28%

Thành thạo;  
34%

Nhu cầu
cải thiện;

52%

Nhu cầu
cải thiện;

28%

Nhu cầu
cải thiện;

23%

Tiên tiến; 27%

Tiên tiến; 4%

Thất bại; 
16%

Thất bại; 
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Thành thạo;  
30%

MCAS 2016
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1%
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Trường trung học tiếng Anh
144 McBride St., Jamaica Plain 02130
Ligia Noriega-Murphy, Hiệu trưởng

617-635-8979  •  englishhs.org  •  Thời gian: 7:20-2:20

Đặc điểm nổi bật
 � Học sinh đạt được bằng trung học 

cũng như các chứng nhận & bằng cấp 
nghề nghiệp

 � Các kỹ năng công nghệ thế kỷ 21 
cắm trại mùa hè

 � Nhận được giải thưởng “Hiệu trưởng 
của năm” và “Trường học của năm” 
tại Hội nghị quốc gia, Orlando, FL

 � Dẫn đầu công việc trong Người giữ 
của anh trai tôi, một sáng kiến Nhà 
trắng

 � Giải thưởng cạnh tranh Người máy 
hàng đầu

 � Hơn 30 đối tác. Ghé thăm partnerbps.
org để xem danh sách đầy đủ.

 � Các dịch vụ được cung cấp bởi điều 
dưỡng viên, tư vấn và người làm 
công tác xã hội

 � Trung tâm định hướng nghề nghiệp 
và dự bị cao đẳng

 � Công nghệ mùa hè trường lớp trong 
nhà

 � Xây dựng đội nhóm qua đêm tại Hội 
trại Becket cho lớp 9

 � Đối tác với: Umass/Boston, trường 
đại học Boston, Harvard, Wentworth, 
Học viện Benjamin Franklin, Cao 
đẳng cộng đồng Bunker Hill, Mount 
Ida và một số khác

 � Mô hình giáo dục đặc biệt được bao 
gồm toàn diện

 � Chương trình cho Người học tiếng 
Anh (EL)

Đề nghị học thuật
 � Các khóa học nâng cao về Văn học 

Anh, Tính toán và Hóa

 � Các môn tự chọn đặc biệt: Khoa học 
biện luận, Tạo video, Ngôn ngữ cử 
chỉ Mỹ

 � Các cơ hội đăng ký kép, kiểm tra sắp 
xếp cao đẳng Accuplacer

 � Các chương trình bù lấp kiến thức và 
mạng lưới an toàn

 � Chuẩn bị SAT, MCAS, JROTC
 � Trung tâm Viết bài trong phòng cung 

cấp các dịch vụ hỗ trợ viết cho cả lớp 
hoặc từng cá nhân một

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Liên đoàn tranh luận bằng tiếng 

Anh và tiếng Tây Ban Nha, Chuẩn 
bị MCAS/SAT, Câu lạc bộ danh dự, 
Học viện động vật, STEAM, Khoa 
học người máy, Biệt kích công nghệ, 
Người thám hiểm, Công nghệ điện 
thoại, Ban nhạc Marching và Drum-
line; Khu vận động viên Boston, các 
cơ hội dịch vụ Cộng đồng

 � Điền kinh: Bóng đá, bóng rổ, bóng 
chuyền, chạy đua, bóng chày, bóng 
mềm, nhảy cổ vũ và bóng đá

Con đường nghề nghiệp
 � Kinh doanh công nghệ, Phát triển 

trang web và lập trình máy tính, thiết 
kế đồ họa & giao tiếp bằng mắt, Hỗ 
trợ sức khỏe, các dịch vụ bảo vệ

Tiếng nói sinh viên
 � “Giáo viên thực sự quan tâm”
 � “Em có thể trao đổi với giáo viên của 

mình”
 � “Em có thể kết nối với người khác và 

cũng tìm được chính mình bên trong”
 � “Cho em cơ hội để cố gắng hết mình”

Trường trung học Excel 
South Boston Education Complex

95 G St., South Boston 02127
Stephanie J. Sibley, Hiệu trưởng

617-635-9870  •  excelhigh.org  •  Thời gian: 7:25-1:45

Đặc điểm nổi bật
 � Tại Excel, chúng tôi tự hào cam kết để nâng cao năng lực trí tuệ tuyệt vời trong 

học tập, thể hiện sự sáng tạo, và trách nhiệm công dân. Trường Excel thực hiện 
các chương trình và giáo trình cho phép học sinh của chúng tôi nâng cao khả 
năng và đạt được thành công. Là một trường toàn diện có quy mô trung bình, 
chúng tôi có thể cung cấp cho học sinh một loạt các khóa học AP và danh hiệu, 
các cơ hội đăng ký học kép, các môn tự chọn thú vị như tâm lý học, khiêu vũ 
đương đại, hai lựa chon ngoại ngữ và những hỗ trợ thêm để đáp ứng mong đợi về 
mặt học tập trong khi vẫn đạt được các nhu cầu cá nhân của mỗi học sinh.

 � Thực tập tại Ngân hàng dự trữ liên bang & Dược phẩm Vertex
 � Hội chợ kỹ thuật và khoa học quốc tế 2016, Vị trí thứ nhất và vị trí thứ 3 tại hội 

cợ Khoa học toàn thành phố năm 2015, Đội mạnh trong Quỹ học bổng 2014
 � Điều phối viên liên kết gia đình và học sinh toàn thời gian, người điều phối hội 

động lãnh đạo phụ huynh và học sinh
Đề nghị học thuật
 � Các khóa học và thực tập trong các lĩnh vựa STEM liên quan
 � Các khóa học công nghệ bao gồm Microsoft Office, thiết kế web, quản trị 

website, cập nhật tin tức web, và khoa học máy tính
 � Phòng máy tính phức hợp, phòng thí nghiệm di động mà di chuyển đến các lớp 

học và iPad
 � Chuẩn bị SAT, thành phần và ngôn ngữ AP, Tính toán AP, Chính trị & Chính phủ 

AP, Sinh vật học AP, Thống kê AP
Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Các cơ hội sau giờ học: vận động viên, Vùng vận động viên Boston, Câu lạc bộ 

bài tập về nhà, Chuẩn bị MCAS, Đội tranh luận, cải thiện, câu lạc bộ môi trường, 
Mu Alpha Theta, Hội danh dự quốc gia, Câu lạc bộ nghệ thuật

Con đường nghề nghiệp
 � Trường Excel tập trung vào việc chuẩn bị nghề nghiệp khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật và toán học
Tiếng nói sinh viên
 � “Chúng em có một cộng đồng tốt đẹp”
 � “Giáo viên tuyệt vời”
 � “Nhóm tranh luận giống như một gia đình”
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➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  40%
Người học tiếng Anh  14%

Tỷ lệ có mặt   93%

Người Mỹ  
gốc Phi;  

51%
Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

21%

Người Châu 
Á; 6%

Người da 
trắng; 19%

Khác; 3%

Thành thạo; 19%

MCAS 2016

Thất bại; 
16%

Tiên tiến; 7%

Thành thạo; 60%

Thành thạo; 36%

Nhu cầu
cải thiện;

52%

Nhu cầu
cải thiện;

23%

Nhu cầu
cải thiện;

18%

Tiên tiến; 7%

Tiên tiến; 0%

Thất bại; 
34%

Thất bại; 
29%

Trường trung học mới hơn. Dữ 
liệu không đầy đủ cho dữ liệu 
tốt nghiệp và vào cao đẳng 
thành công

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜

5

1

2

3

4

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  12%
Người học tiếng Anh  47%

Tỷ lệ có mặt   91%

➜

Người Mỹ  
gốc Phi;  

6%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

91%

Người Châu 
Á; 0%

Người da 
trắng; 1%

Khác; 1%

MCAS 2016
Thất bại; 

7%
Tiên tiến; 15%

Thành thạo; 66%

Thành thạo; 
35%

Thành thạo; 39%

Nhu cầu
cải thiện;

52%

Nhu cầu
cải thiện;

27%

Nhu cầu
cải thiện;

11%

Tiên tiến; 20%

Tiên tiến; 0%

Thất bại; 
18%

Thất bại; 
9%

Trường trung học mới hơn. Dữ 
liệu không đầy đủ cho dữ liệu 
tốt nghiệp và vào cao đẳng 
thành công

Dữ liệu trách nhiệm nhà nước 
không có

Trường Henderson Inclusion Upper 
Upper School, grades 5-12: 18 Croftland St., Dorchester 02124

Patricia Lampron, Giám đốc
617-635-6365 • Thời gian: 8:30-2:30

Đặc điểm nổi bật
 � Là trường duy nhất bao gồm đầy đủ K-12 của Boston. Học sinh tham gia vào 

giáo dục phổ thông, học sinh bị khuyết tật và học sinh có tài năng và năng khiếu 
học cùng nhau và học hỏi lẫn nhau. Giáo viên và đội ngũ nhân viên hỗ trợ có 
nhiệm vụ giúp đỡ bọn trẻ học và trưởng thành. Chúng tôi cung cấp một chương 
trình giảng dạy toàn diện với những trải nghiệm nghệ thuật phong phú. Hỗ trợ và 
tăng cường được cung cấp dựa trên nhu cầu cá nhân của mỗi học sinh. Các liệu 
pháp được cung cấp trong lớp học đến mức có thể.

 � Quy mô lớp học nhỏ (trung bình là 22 học sinh)
 � Hướng dẫn dựa trên tiêu chuẩn, nghiêm ngặt
 � Công nghệ mỹ thuật của bang trong mỗi lớp học
 � Sự tham gia của cha mẹ chưa từng có
 � Phần lớn sách giáo khoa và tài liệu tham khảo được cập nhật
 � Mô hình giảng dạy theo định hướng dữ liệu

Đề nghị học thuật
 � Mỗi lớp học có 2 giáo viên
 � Quy mô lớp trung bình từ 24-25 học sinh để đáp ứng nhu cầu
 � Công nghệ được tích hợp vào trong giảng dạy ở tất cả các cấp học. Năm nay, học 

sinh sẽ sử dụng iPad để nâng cao khả năng tiếp thu chương trình học tập
Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Chương trình trước giờ học từ 7:30 sáng: dành cho tất cà học sinh
 � Chương trình sau giờ học: dành cho những học sinh có khả năng về: bóng rổ, 

bóng chuyền, nghệ thuật, âm nhạc, Đánh trống kiểu châu Phi, hỗ trợ bài tập về 
nhà, Câu lạc bộ Lego, taekwondo, câu lạc bộ iPad, nhảy, học piano, câu lạc bộ 
vườn tược, và ngày thứ Sáu vui vẻ

 � Hội đồng tư vấn sinh viên Boston
Con đường nghề nghiệp
 � Tập trung vào lựa chọn và sự yêu thích nghề nghiệp trong các lớp từ 10 đến 12

Học viện Margarita Muñiz
20 Child St., Jamaica Plain 02130

Dania Vázquez, Hiệu trưởng
617-635-8198  •  www.munizacademy.org

Thời gian: 8:30-3:30 thứ Hai - thứ Năm.; 8:30-12:30 thứ Sáu

Đặc điểm nổi bật
 � Là trường trung học dạy hai ngôn ngữ của Boston, tìm kiếm để chuẩn bị cho học 

sinh trở thành những công dân và lãnh đạo thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha. Kinh nghiệm học tập của chúng tôi được mang đến trong những thử 
thách, giáo trình liên quan đến văn hóa thông qua việc học dựa trên các dự án, 
nghệ thuật và công nghệ.

 � Dự bị cao đẳng
 � Học hai ngoại ngữ
 � Học thông qua việc thắc mắc, nghệ thuật, và công nghệ
 � Học bổng cao đẳng cạnh tranh
 � Đăng ký đầy đủ là 300 học sinh, từ lớp 9 đến 12
 � Trạng thái trường lớp đổi mới để hỗ trợ mô hình dạy và học sáng tạo

Giải thưởng
 � Giải thưởng Dấu ấn Doanh nghiệp Grammy 2015
 � Trường trung học tốt nhất trên báo Mỹ 2015 và 2016
 � Giải thưởng Hội tranh luận toàn thành phố 2015-16

Đề nghị học thuật
 � Bốn năm với các khóa học dùng song ngữ: Toán, Khoa học, Văn Anh, tiếng Tây 

Ban Nha
 � Bốn năm giảng dạy nghệ thuật bao gồm: nhạc cụ, hợp xướng, nghệ thuật sân 

khấu, nghệ thuật truyền thông, và nghệ thuật thị giác
 � Các khóa học tiếng Tây Ban Nha nâng cao cho lớp 11 và 12
 � Tham gia vào các chương trình giới hạn cao đẳng: Đại học Boston Upward 

Bound, Học viện Mùa hè đỏ Harvard, TAG-Umass Boston, Cầu tính toán, Tìm 
kiếm mùa hè

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Các chương trình tăng cường và kèm cặp sau giờ học từ 3:30 đến 4:30 chiều
 � Hội tranh luận bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
 � Các câu lạc bộ bao gồm: Nhạc, boxing, cờ vua, các chương trình sau giờ học

Tiếng nói sinh viên
 � “Học viện Muniz là nơi mà bạn có thể là chính mình. Giáo viên quan tâm về bạn 

và việc học của bạn”
 � “Việc học song ngữ thực sự là thách thức và bổ ích!”
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91%

72%

38%

4%
0%

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  23%
Người học tiếng Anh  16%

Tỷ lệ có mặt   90%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

36%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

46%

Người 
Châu Á; 

9%

Người da 
trắng; 7%

Khác; 2%

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  17%
Người học tiếng Anh  15%

Tỷ lệ có mặt   95%

Người Mỹ  
gốc Phi;  

21%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

20%

Người Châu 
Á; 52%

Người da 
trắng; 5%

Khác; 3%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng

Thành công trong trường Cao đẳng
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100%
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40%

40%

40%
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20%

0%

0%

0%

0%

% Đã tốt 
nghiệp

% Đã tốt 
nghiệp

% học sinh tốt nghiệp năm 
2014 đã đăng ký vào cao 

đẳng, đại học

% học sinh tốt nghiệp năm 
2014 đã đăng ký vào cao 

đẳng, đại học

% học sinh tốt nghiệp năm 
2008 đã hoàn thành bậc 

cao đẳng, đại học

% học sinh tốt nghiệp năm 
2008 đã hoàn thành bậc 

cao đẳng, đại học
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% Vẫn ở trường

% Vẫn ở trường

GED

GED

MCAS 2016
Thất bại; 4%

Tiên tiến;  
14%

Thành thạo; 75%

Thành thạo; 
30%

Thành thạo;  
46%Nhu cầu

cải thiện;
38%

Nhu cầu
cải thiện;

24%

Nhu cầu
cải thiện;

7%

Tiên tiến; 
39%

Tiên tiến; 6%

Thất bại; 
7%

Thất bại; 
10%

Thành thạo;  
18%

MCAS 2016
Thất bại; 

10%
Tiên tiến; 15%

Thành thạo; 63%

Thành thạo; 43%

Nhu cầu
cải thiện;

67%

Nhu cầu
cải thiện;

23%

Nhu cầu
cải thiện;

13%

Tiên tiến; 25%

Tiên tiến; 0%

Thất bại; 
10%

Thất bại; 
15%
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24%

14%

0%

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 
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Trường Quincy Upper (Lớp 6–12)
K-12 Khu sân bãi với Trường tiểu học Quincy 
Grades 8-12: 152 Arlington St., Boston 02116

Richard Chang and Stephen Cirasuolo, Đồng hiệu trưởng
617-635-8940  •  jqus.org

Thời gian: 7:45-2:50 thứ Hai, Ba, Năm và Sáu.; 7:50-11:30 Thứ Tư

Đặc điểm nổi bật
 � Các chương trình Bằng cử nhân quốc tế giữa năm và chứng chỉ cử nhân quốc tế
 � Nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật thưởng thức, âm nhạc và khiêu vũ
 � Giáo dục thể chất trong quan hệ đối tác với Wang YMCA
 � Các chương trình thể thao
 � Các chương trình ngôn ngữ Tây Ban Nha và Mandarin
 � Chương trình tăng cường sau giờ học
 � Giáo viên là người lãnh đạo
 � Quan hệ đối tác hợp tác
 � Tập trung đổi mới
 � Cơ sở hạ tầng: giảng đường, phòng máy 
 � Con đường K-12: đảm bảo ohaan công cho học sinh từ Trường tiểu học Quincy

Đề nghị học thuật
 � Chương trình Bằng cử nhân quốc tế cho tất cả học sinh

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Sau giờ học: Học sinh được lựa chọn các khóa học mang tính học thuật và phi 

học thuật

Trường quốc tế Snowden ở Copley
150 Newbury St., Boston 02116
Eugene Roundtree, Hiệu trưởng

617-635-9989  •  Thời gian: 7:50-2:15

Đặc điểm nổi bật
 � Đào tạo quốc tế tập trung cho tất cả học sinh
 � Bằng cử nhân quốc tế và chứng nhận
 � Yêu cầu 4 năm học bằng ngôn ngữ quốc tế
 � Đại hội mô hình Harvard
 � Ngôi nhà tự do
 � Tư vấn cốt lõi về cao đẳng của Trường đại học Boston
 � Câu lạc bộ quan hệ đối tác với BackBay Yoga, Trường đại học Northeastem
 � Rất nhiều cơ hội để tham gia cùng gia đình, bao gồm họp mặt phụ huynh – giáo 

viên mỗi năm
 � Thời gian dịch vụ cộng đồng được yêu cầu cho việc tốt nghiệp
 � Tăng cường việc học toàn cầu thông qua nghiên cứu và du lịch quốc tế
 � Tăng cường trách nhiệm thông qua khu sân bãi mở (các lớp học được tổ chức ở 

3 tòa nhà)
Đề nghị học thuật
 � Bốn ngôn ngữ (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung)
 � Chương trình bằng cử nhân quốc tế
 � Nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật thưởng thức

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật thưởng thức
 � Thể thao
 � Các câu lạc bộ (Yoga, Nghệ thuật, âm nhạc và chạy điền kinh)

Con đường nghề nghiệp
 � Tập trung vào nghề dịch vụ qu

Tiếng nói sinh viên
 � Du lịch quốc tế
 � Chính quyền sinh viên
 � Các cơ hội để bào chữa
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81%

72%

9%
1%

Không có dữ liệu

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  23%
Người học tiếng Anh  23%

Tỷ lệ có mặt   92%Người Mỹ  
gốc Phi;  

67%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

23%

Người Châu 
Á; 4%

Người da 
trắng; 4%

Khác; 3%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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% Vẫn ở trường GED

Thành thạo;  
43%

MCAS 2016
Thất bại; 2%

Tiên tiến; 17%

Thành thạo; 64%

Thành thạo;  
31%

Nhu cầu
cải thiện;

41%

Nhu cầu
cải thiện;

38%

Nhu cầu
cải thiện;

17%

Tiên tiến;  
20%
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Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  26%
Người học tiếng Anh  12%

Tỷ lệ có mặt    86%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

50%Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

36%

Người Châu 
Á; 1%

Người da 
trắng; 5%

Khác; 4%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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% Vẫn ở trường GED

MCAS 2016

Thất bại; 
7%

Tiên tiến; 7%

Thành thạo; 70%

Thành thạo; 
36%

Thành thạo; 28%

Nhu cầu
cải thiện;

38%

Nhu cầu
cải thiện;

29%

Nhu cầu
cải thiện;

16%

Tiên tiến; 11%

Tiên tiến; 1%

Thất bại; 
24%

Thất bại; 
34%

60%

62%

23%

19%

3%

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜

5

1

2

3

4

Học viện TechBoston (6–12)
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124 

Keith Love và Nora Vernazza, Đồng hiệu trưởng
617-635-1615  •  techbostonacademy.org

Thời gian: 7:30-2:30 các ngày thứ Hai, Ba, Nam, Sáu.; 7:30-11:00 thứ Tư

Đặc điểm nổi bật
 � Bao gồm 4 trường phái nhỏ, Tôn 

trọng, Chính trực, Thành công, và 
Ưu tú. Mỗi trường phái được thiết kế 
để đáp ứng sự đa dạng trong nhu cầu 
học tập của mỗi học sinh riêng biệt vì 
vậy họ di chuyển thông qua các giai 
đoạn đặc biệt của sự phát triển xã hội 
và trường phái của họ.

 � Nhận giải thưởng Trường trung học 
sáng tạo và Trường mô hình cấp hai 
từ Gates Foundation Laptops and 
Chromebooks trong mỗi lớp học

 � Học viện bài tập về nhà sau giờ học, 
cung cấp hỗ trợ một – một với giáo 
viên và người dạy kèm

 � Các cơ hội tăng cường mùa hè
 � Chương trình cộng gộp cho học sinh 

khuyết tật
 � Bốn đêm gia đình trong năm
 � Trung tâm Cao đẳng mở rộng tại chỗ
 � Các trường đối tác: để xem danh 

sách tất cả các đối tác của trường 
TechBoston, vui lòng truy cập trang 
partnerbps.org 

 � Làm việc với Microsoft để mang 
công nghệ và máy tính xách tay tận 
nơi cho sinh viên và giáo viên của 
chúng tôi

 � Đối tác với Trung tâm đổi mới 
Roxbury để mở rộng cơ hội học tập 
cho học sinh và gia đình như các 
buổi hội thảo về người máy và các 
lớp học về công nghệ

 � Làm việc với GE và GE Mobile Fab 
Lab để mang lại cơ hội cho học sinh 

sử dụng máy in 3D, máy cắt laser, 
bàn gia công điện tử, và một máy 
phay trong trải nghiệm hướng nghiệp

Đề nghị học thuật
 � Các khóa học công nghệ nâng cao, 

bao gồm nghệ thuật kỹ thuật số, ứng 
dụng thiết kế đồ họa Adobe, lập trình 
máy tính và khoa học người máy

 � Hiện tại cung cấp 8 lớp AP, sinh vật 
học AP, Tính toán, Hóa, Tiếng Anh 
và bao hàm, Văn học Anh, Chính 
phủ, thể dục, Thống kê

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Ngày mở rộng cho tất cả học sinh để 

hỗ trợ học thuật
 � Chương trình thể thao và hoạt động 

sau giờ học cho tất cả các lớp từ bóng 
đá trung học đến câu lạc bộ nghề thủ 
công và câu lạc bộ âm nhạc với các 
sinh viên cao đẳng Berklee

Con đường nghề nghiệp
 � Các học sinh lớp trên sử dụng kỳ thứ 

tư để tham gia vào trải nghiệm hướng 
nghiệp ngoài lớp học

 � Chương trình trung học đến giáo viên
Tiếng nói sinh viên
 � “Giáo viên ở đây thực sự quan tâm 

đến bạn”
 � “TBA giống như một gia đình”
 � “Tôi đã có 8 đứa trẻ ở BPS. Không 

có nơi nào mà khiến cho tôi và 
con tôi cảm thấy được yệu thương 
nhiều đến thế” – Phụ huynh trường 
TechBoston

Học viện Khoa học Urban 
Phức hợp giáo dục West Roxbury 

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Jeffrey Cook, Hiệu trưởng

617-635-8930  •  urbansci.com  •  Thời gian: 7:20-1:40

Đặc điểm nổi bật
 � Một ngôi trường định hướng gia đình 

với chương trình đào tạo dự bị cao 
đẳng và tập trung vào khoa học môi 
trường, công nghệ và nghệ thuật

 � Máy tính xách tay thông dụng và 
công nghệ truyền thông

 � Giá trị cốt lõi của chúng tôi: mong 
đợi nhiều, hỗ trợ cao độ, phối hợp, 
cam kết, tôn trọng, cộng đồng

 � Cơ sở hạ tầng tuyệt vời với khoa học 
nghệ thuật cấp bang và phòng máy 
tính, khu thể thao mới, lớp học ngoài 
trời, công viên, sông ngay ngoài cửa 
của chúng tôi

 � Mô hình giáo dục đặc biệt bao gồm 
đầy đủ với đồng giáo viên trong lớp 
9 và 10 

 � Tham gia cộng đồng và gia đình 
mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi điều phối 
viên vượt ra cộng đồng và gia đình 
toàn thời gian

Đề nghị học thuật
 � Sinh vật học AP, Tính toán AP, Hóa 

AP, Khoa học máy tính AP, Tiếng 
Anh AP, Chính phủ AP, tiếng Tây 
Ban Nha AP, Văn học Tây Ban Nha 
AP, Thống kê AP

 � Môn tự chọn: Đạo cụ âm nhạc, dàn 
hợp xướng, sáng tác, Sân khấu, Kỹ 

năng công nghệ, Khoa học máy tính, 
Lãnh đạo Y sinh, kỷ yếu, nhiếp ảnh, 
Bào chữa, Nghệ thuật thưởng thức

 � Chương trình bền bỉ & dự bị cao 
đẳng dựa trên nền tảng nhóm Một 
mục tiêu & AVID

 � Đối tác đăng ký kép với Trường cao 
đẳng cộng đồng Bunker Hill và Viện 
Công nghệ Wentworth

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Bóng đá, nhảy cổ vũ, bóng đá, bóng 

rổ, bóng chuyền, đấu vật, bóng chày, 
bóng mềm

 � Chương trình sau giờ học vào các 
ngày: thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm

Con đường nghề nghiệp
 � Chương trình khoa học máy tính

Tiếng nói sinh viên
 � Giáo viên và các nhân viên hỗ trợ đã 

làm hết mình cho học sinh của họ
 � Chính quyền sinh viên mạnh mẽ đảm 

bảo rằng học sinh có tiếng nói cũng 
như có thật nhiều hoạt động cộng 
đồng và sự kiện

 � Rất nhiều đối tác và các hoạt động 
ngoại khóa

ELA

Toán 
học

Khoa
học

ELA

Toán 
học

Khoa
học
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

18
Khám phá Trường công Boston 2017     Phần đăng Trường cấp hai
BostonPublicSchools.org/register 

Các trường trung học Ứng dụng đặc biệt

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  6%
Người học tiếng Anh 51%

Tỷ lệ có mặt 65%

➜

Người Mỹ  
gốc Phi;  

59%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

30%

Người 
Châu Á; 

4%

Người da 
trắng; 3%

Khác; 4%

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  21%
Người học tiếng Anh  27%

Tỷ lệ có mặt   86%

Người Mỹ  
gốc Phi;  

44%
Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

42%

Người 
Châu Á; 

1%

Người da 
trắng; 10%

Khác; 3%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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% Vẫn ở trường GED

Thành thạo; 23%

MCAS 2016

Thất bại; 
16%

Tiên tiến; 8%

Thành thạo; 62%

Thành thạo; 31%

Nhu cầu
cải thiện;

48%

Nhu cầu
cải thiện;

28%

Nhu cầu
cải thiện;

14%

Tiên tiến; 19%

Tiên tiến; 1%

Thất bại; 
23%

Thất bại; 
28%

38%

5%

Thành công trong trường Cao đẳng
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12%
1%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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% Vẫn ở trường GED

46%

33%

0%

Trường thay thế

Không đủ học sinh 
cho dữ liệu đầy đủ kết 
quả thi MCAS

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜
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3
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Học viện West Roxbury 
Khu phức hợp giáo dục West Roxbury 

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Rudolph Weekes, Hiệu trưởng

617-635-8935  •  westroxburyacademy.com  •  Thời gian: 7:20-1:40

Đặc điểm nổi bật
 � Cam kết cung cấp một chương trình đạo tạo nghiêm ngặt với việc nhấn mạnh 

vào kinh doanh, nghệ thuật đồ họa và tiếp thị để giúp đỡ học sinh chuẩn bị cho 
học lên cao đẳng, công việc và dịch vụ

 � Các học sinh học tiếp thị, kế toán, nhiếp ảnh, sản xuất phim, công nghệ máy tính 
và thiết kế web

 � Các thành viên của NAF – Học viện cơ sở quốc gia
 � Bao gồm Người học tiếng Anh và học sinh khuyết tật trong tất cả các khóa học 

và các hoạt động người chỉ huy
Đề nghị học thuật
 � Các cơ hội đặc biệt cho học sinh (thực tập, vv): Nhảy lên cao đẳng, ghi danh kép, 

hỗ trợ cao đẳng, tìm kiếm mùa hè, POSSE
 � Ghi danh kép: các học sinh khóa dưới và khóa trên học tập tốt có cơ hội tham gia 

các khóa học mang tín dụng tại Học viện công nghệ Benjamin Franklin, Trường 
cao đẳng Emmanuel, Trường cao đẳng Wheelock, Trường đại học Massachusetts 
– Boston, Trường cao đẳng Mt. Ida, Trường cao đẳng cộng đồng Roxbury và 
trường cao đẳng Emerson

 � Hoạt động ngoại khóa và thể thao:
Con đường nghề nghiệp
 � Các dịch vụ tiêu dùng và kinh doanh
 � Nghệ thuật và giao tiếp cụm – thiết kế và giao tiếp trực giác

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Các môn thể thao truyền thống theo mùa
 � Đấu vật
 � Bơi lội
 � Hội danh dự quốc gia, Câu lạc bộ Haiti, Câu lạc bộ toán, Câu lạc bộ Mỹ Latin, 

Nhóm dạy kèm trai/gái, Tranh luận đô thị Boston
Tiếng nói sinh viên
 � Hội chính quyền sinh viên
 � GSA (Liên minh Straight Gay)
 � NHS (Hội danh dự quốc gia)
 � BSAC (Hội đồng tư vấn học sinh Boston)

Học viện kỹ thuật người lớn Boston 
20 Church St., Dorchester 02116

Benjamin Helfat, Hiệu trưởng
617-635-1542  •  Thời gian: 9:00-3:27

Đặc điểm nổi bật
 � Một trường trung học thay thế cho vị thanh niên trưởng thành, và tích cực ở 

độ tuổi giữa 19 và 22. Mục tiêu của chúng tôi là để hỗ trợ vị thành niên trưởng 
thành đạt được các kỹ năng và khả năng cần thiết cho sự thành công trong công 
việc và giáo dục sau trung học ở thế kỷ 21 này. Sinh viên có thể tham gia đến 7 
khóa học mỗi kỳ.

 � Cố vấn cao đẳng tại chỗ từ tổ chức Tập đoàn cố vấn Cao đẳng Đại học Boston
 � Hội thảo Sự sẵn sàng cho nghề nghiệp từ công nghiệp tư nhân
 � Kỹ năng trong chương trình giảng dạy là hướng dẫn chủ yếu được tập trung của 

chúng tôi
Đề nghị học thuật
 � Chương trình học thuật bằng tiếng anh nghệ thuật, toán, khoa học và nhân học
 � Các kết hợp nội dung ESL và SEI
 � Hướng dẫn được bao bằng tiếng Anh cho Người học tiếng Anh
 � Ghi danh kép Trường cao đẳng cộng đồng
 � Chương trình bồi lấp tín chỉ
 � Dạy kèm MCAS

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Ngày mở rộng, chuẩn bị MCAS, khám phá nghề nghiệp và lãnh đạo sinh viên

Con đường nghề nghiệp
 � Chuyên gia nghề nghiệp Hội đồng Công nghiệp tư nhân Boston
 � Chương trình khoa học máy tính
 � Thành công thông qua chương trình dịch vụ

Tiếng nói sinh viên
 � “Đây là một ngôi trường tốt cho học sinh những người mới đến nước Mỹ”
 � “Đây là một địa điểm tốt để học tiếng Anh và học hỏi từ những người quanh 

bạn”
 � “Giáo viên thực sự rất kiên nhẫn”
 � Trường thay thế
 � Không đủ học sinh cho dữ liệu đầy đủ kết quả thi MCAS

ELA

Toán 
học

Khoa
học
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Để xem danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác của trường và những đề nghị của họ,  
vui lòng truy cập hồ sơ của trường đó tại địa chỉ partnerbps.org/locations 19

83%

79%

35%

12%
2%

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  14%
Người học tiếng Anh 5%

Tỷ lệ có mặt  92%

Người Mỹ  
gốc Phi;  

37%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

41%

Người 
Châu Á; 

5%

Người da 
trắng; 14%

Khác; 3%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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% Vẫn ở trường GED

Thành thạo; 40%

MCAS 2016
Thất bại; 0%

Tiên tiến; 34%

Thành thạo; 63%

Thành thạo; 48%

Nhu cầu
cải thiện;

57%

Nhu cầu
cải thiện;

28%

Nhu cầu
cải thiện;

3%

Tiên tiến; 24%

Tiên tiến; 4%

Thất bại; 0%

Thất bại; 
0%

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜
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91%

81%

30%

4%
0%

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  23%
Người học tiếng Anh  19%

Tỷ lệ có mặt   91%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

37%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

49%

Người 
Châu Á; 

5%

Người da 
trắng; 7%

Khác; 3%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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Học viện Nghệ thuật Boston 
174 Ipswich St., Boston 02215

Anne Clark, Hiệu trưởng
617-635-6470   •   bostonartsacademy.org

Thời gian: 8:00-3:55 từ thứ Hai - thứ Năm.; 8:00-12:50 thứ Sáu

Đặc điểm nổi bật
 � Một dự án cộng tác của Trường công Boston và Liên đoàn nghệ thuật chuyên 

nghiệp: Học viện âm nhạc Berklee, Trường cao đẳng kiến trúc Boston, Nhạc 
viện Boston, Cao đẳng Emerson, Trường cao đẳng thiết kế và nghệ thuật 
Massachusetts, Nhạc viện New England, và Trường của Bảo tàng Nghệ thuật

 � Đào tạo cấp độ cao cho học sinh trong các lớp múa, âm nhạc, sân khấu và nghệ 
thuật thưởng thức trong khái niệm của một chương trình giảng dạy dự bị cao 
đẳng. Sự tập trung cá nhân hóa cho mỗi học sinh bằng nhân viên đã chiến thắng 
nhiều giải thưởng và nhiều kinh nghiệm của chúng tôi.

 � Tỷ lệ tốt nghiệp trung bình là 94% được nhận vào cao đẳng mỗi năm
 � Có các học bổng nghệ thuật mùa hè
 � Phòng STEAM (khoa học/công nghệ/kỹ thuật/nghệ thuật/toán học) để tích hợp 

các môn có cùng một nền tảng nghiên cứu, bắt tay vào chương trình trong một 
cách mà liên kết gần gũi hơn với điều học sinh sẽ trải nghiệm trong trường cao 
đẳng và nơi làm việc

 � Quá trình nhận vào đặc biệt, bao gồm một buổi thử giọng hoặc thành phần thuyết 
trình

 � Nhận giải Công nhận bạc 2016 từ Các trường của Cơ hội
 � Giải thưởng các trường dấu ấn doanh nghiệp 2016 từ quỹ tài trợ Grammy

Đề nghị học thuật
 � Ngôn ngữ toàn cầu, Nhân học, Các lớp AP
 � Ghi danh kép ở các trường cao đẳng đối tác
 � Mô hình bao gồm đầy đủ

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Ngày mở rộng
 � Câu lạc bộ ; đi bộ & chạy, Châu Á, Haiti, LGBTQ

Con đường nghề nghiệp
 � Con đường giao tiếp bằng mắt và thiết kế 74 giai đoạn

Tiếng nói sinh viên
 � “BAA là người chỉ dẫn tới tương lai của em. Nếu em không theo học ở BAA, thì 

em sẽ không thể có mặt với cơ hội mà đã định hướng cuộc sống của em”
 � “BAA đã cho em những cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời, giúp em tiếp cận giáo dục 

cao đẳng miễn phí và công việc trong nghệ thuật. Em sẽ không thể làm được đến 
đây nếu như không phải là trưởng BAA”

Học viện lãnh đạo cộng đồng Boston 
Phức hợp giáo dục Hyde Park 

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Francine Locker, Hiệu trưởng

617-635-8937  •  bclaboston.net  •  Thời gian: 7:45-2:30 

Đặc điểm nổi bật
 � Các đối tác: Danh sách A, Trung 

tâm y tế Boston, Các đối tác Boston 
trong giáo dục, Học viện Công nghệ 
Benjamin Franklin, Đối mặt lịch sử 
và Bản thân chúng ta, Ngôi nhà cho 
những người lang thang, Hyde Park 
YMCA, Mass Insight, Hội đồng công 
nghiệp tư nhân, Tencacity

 � Các giải thưởng: Lãnh đạo công dân/ 
Quỹ tài trợ Boston, Vô địch thành 
phố/ Liên đoàn tranh luận Boston; 
Trường Tom Payzant trên đường phát 
triển/ BPS; Giải thưởng Bạc Trường 
trung học tốt nhất/ Báo cáo thế giới 
& tin tức nước Mỹ; Danh hiệu Vàng 
Trường trung học tốt nhất/ Báo cáo 
thế giới & tin tức nước Mỹ; Trợ cấp 
nghề nghiệp sẵn sàng/ Quỹ tài trợ 
Hayden

Đề nghị học thuật
 � Sự tập trung trong học thuật: Một 

chương trình đào tạo dự bị cao đẳng 
nghiêm khắc với sự chấp nhận của 
trường cao đẳng là yêu cầu phải tốt 
nghiệp phân biệt sự chuẩn bị của học 
sinh trường BCLA rằng chúng phát 
triển vào học bổng những người lãnh 
đạo cam kết việc học dịch vụ cộng 
đồng và sự tuyệt vời trong học tập, 
những mong đợi công dân và xã hội.

 � Thực tập nâng cao – Kết hợp tiếng 
Anh, Tính toán, Lịch sử thế giới, 
Tâm lý học, Văn học, Thống kê, 

Tiếng Tây Ban Nha
 � Đăng ký kép: Học viện công nghệ 

Benjamin Franklin, Trường cao 
đẳng Fisher, Trường cao đẳng đô thị  
của Học viện công nghệ Boston và 
Wentworth

 � Ngôn ngữ - Tiếng Tây Ban Nha
Con đường nghề nghiệp
 � Khóa học thực tế định hướng nghề 

nghiệp; Công nghệ điện tử Chương 
trình hỗ trợ nâng cao (ASAP) – Học 
viện công nghệ Benjamin Franklin

 � Giáo dục thời niên thiếu sớm, Nghiên 
cứu giáo dục phổ thông và quản lý 
dịch vụ nhân loại – Trường cao đẳng 
Urban của Chương trình Trung học 
đến giáo viên của Boston

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Chương trình thể thao với Mục tiêu 

mới trường trung học: bóng rổ, bóng 
chày, bóng mềm, bóng chuyền

 � Hội đồng tư vấn học sinh Boston
 � Rất nhiều câu lạc bộ và chương trình 

sau giờ học
Tiếng nói sinh viên
 � “Giáo viên thực sự quan tâm đến 

chúng em”
 � “Người tư vấn hướng dẫn em tuyệt 

vời nhất”
 � “Các môn thể thao thật tuyệt”

ELA

Toán 
học

Khoa
học

ELA

Toán 
học

Khoa
học
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9%
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Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  29%
Người học tiếng Anh  12%

Tỷ lệ có mặt   91%

➜

Người Mỹ  
gốc Phi;  

57%
Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

31%

Người 
Châu Á; 

3%

Người da 
trắng; 8%

Khác; 2%

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  24%
Người học tiếng Anh 9%

Tỷ lệ có mặt  65%

Người Mỹ  
gốc Phi;  

48%Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

38%

Người 
Châu Á; 

2%

Người da 
trắng; 7%

Khác; 5%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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Học viện Ngày và đêm Boston 
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119

Alison Hramiec , Hiệu trưởng
617-635-6789  •  bacademy.org

Thời gian, Chương trình ban ngày: 9:00-2:15 từ thứ Hai - thứ Năm.;  
9:00-11:25 thứ Sáu

Chương trình buổi tối: Chiều-5:45 pm Thứ Hai - thứ Năm 

Đặc điểm nổi bật
 � Trường Horace Mann Charter phục vụ 

405 học sinh những đứa trẻ dư thừa cho 
trường trung học và đang có nguy cơ bỏ 
học hoặc những đứa trẻ đã bỏ học một 
hoặc nhiều trường

 � Học sinh - trung tâm, tổn thương – nhạy 
cảm, tập trung vào ngôn ngữ được sử 
dụng

 � Tập trung nhiều vào sức khỏe cảm xúc 
và xã hội

 � Quy mô lớp nhỏ (15 – 17 học sinh)
 � Các dịch vụ hỗ trợ học sinh toàn thời 

gian, bao gồn tư vấn toàn thời gian kết 
nối những học sinh không gia đình đến 
với nơi ổn định phù hợp

 � Không khí sôi nổi cho học sinh những 
đứa trẻ chưa được trải nghiệm sự thành 
công ở các trường khác, các lễ kỷ niệm 
toàn trường hàng tháng

 � Liên kết gia đình mạnh mẽ với các 
chương trình thăm nhà cùng đối tác với 
1647 và BPS

 � Nhấn mạnh vào cơ sở học sinh, sự chủ 
sở hữu học sinh về sự phát triển cá nhân 
và giáo dục

 � Quan hệ đối tác mạnh mẽ với các tổ 
chức cộng đồng và nghệ thuật

 � Trung tâm nghề nghiệp và cao đẳng với 
các tư vấn và chuyên gia tại chỗ đến từ 
U-Aspire, Tập đoàn tư vấn cao đẳng, và 
Hội đồng công nghiệp tư nhân Boston

 � Điều phối viên tại nhà toàn thời gian 
đến từ Youth Harbors

 � Chào đón, không phán xét, văn hóa vui 
vẻ. Chúng tôi lắng nghe tiếng nói của 
học sinh

Đề nghị học thuật
 � Phòng lab học tập được hỗ trợ toàn thời 

gian để giúp học sinh theo kịp những 
phần việc bị thiếu hoặc tăng tốc việc 
học bên ngoài lớp học

 � Chương trình hỗ trợ giảng dạy cho 
những học sinh mới tốt nghiệp BDEA

 � Quan hệ đối tác mạnh mẽ với Dự án 
Shakepeare, Rạp hát Huntington, và 
MassLEAD, tất cả những người làm 
việc trong các lớp học với học sinh

Con đường nghề nghiệp
 � Trong năm học chuyển cấp, điều phối 

viên theo dõi học sinh trong một năm 
sau khi chúng tốt nghiệp để mang lại 
những hỗ trợ trong việc chuyển cấp 
sang cao đẳng hoặc công việc

 � Đăng ký kép và các chương trình Cao 
đẳng sớm để tạo định hướng cho học 
sinh chuẩn bị cho công việc cụ thể (kỹ 
sư, dịch vụ sức khỏe và Nghệ thuật nấu 
ăn)

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Các lớp học tăng cường; nấu ăn, tạo 

nhịp, may vá, mỹ dung, Nhóm lãnh đạo 
sinh viên, Liên minh đồng tính – luyến 
ái, Nhóm những chàng trai trẻ, Nhóm 
những cô gái trẻ

Tiếng nói sinh viên
 � “Em có thể là chính mình”
 � “Em thực sự yêu thích việc đến trường”
 � “Em cảm như em đang thành công cả ở 

trường và cuộc sống”
 � “BDEA làm cho em cảm thấy em thuộc 

về nơi ấy”
 � “Em đang tham gia hai lớp cao đẳng, 7 

tín chỉ - hơn một nửa kỳ học cao đẳng”

Boston Green Academy
20 Warren St., Brighton 02135
Matthew Holzer, Hiệu trưởng

617-635-9860  •  bostongreenacademy.org
Thời gian: 7:30-3:00 từ thứ Hai - thứ Năm.; 7:30-chiều thứ Sáu

Đặc điểm nổi bật
 � Các quan hệ đối tác: Nghiên cứu thể 

thao Boston, Anh chị lớn giàu kinh 
nghiệm 2.0, Trường đại học Boston, 
Dạy kèm cho tất cả, Uaspire, Y khoa 
Harvard, Đối mặt lịch sử và chính 
mình, Dược phẩm Vertex, Tập đoàn 
thực phẩm, Trung tâm quan tâm 
Boston, Hội đồng công nghiệp tư 
nhân

 � Nhóm hỗ trợ học sinh, Hội phụ 
huynh

 � Chromebook carts; truy cập máy tinh 
trong tất cả các lớp học và văn phòng 
hỗ trợ cao đẳng/ học thuật

Đề nghị học thuật
 � Tác phẩm và Văn học AP, Tác phẩm 

và tiếng Anh AP, Khoa học môi 
trường AP, tính toán AP

 � Các khóa học ghi danh kép được 
cung cấp thông qua Trường Cao đẳng 
cộng đồng Brunker Hill và Học viện 
công nghệ Benjamin Franklin

 � Tiếng Tây Ban Nha 1 & 2
Con đường nghề nghiệp
 � Vật lý và Kỹ sư, Nghiệp vụ kế toán, 

Giao tiếp và truyền thông
 � Một buổi hội thảo cho học sinh 

khóa trên bao gồm các kỹ năng nghề 
nghiệp, xây dựng đơn xin việc, khám 
phá các cơ hội nghề nghiệp

 � Chương trình thực tập 6 tuần cho học 
sinh khóa trên cho tất cả các học sinh 
khóa trên tại một tổ chức hay doanh 
nghiệp

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Đại sứ xanh Boston là một nhóm 

học sinh đại diện cho trường, đưa đi 
thăm trường BGA, nói chuyện với 
cộng đồng người lớn, và khám phá 
các hoạt động dịch vụ cộng đồng và 
lãnh đạo

 � Hội sinh viên, Tranh luận Boston, 
toán ứng dụng, chỉ bảo bạn bè, câu 
lạc bộ ngoài trời, Hỗ trợ sinh viên, 
Chương trình chỉ bảo giới hạn cao 
đẳng Harvard, JROTC

 � Nghiên cứu thể thao Boston, khu vực 
cung cấp những lựa chọn thể thao 
nội bộ

 � Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền 
kinh, bóng mềm, bóng chày

Tiếng nói sinh viên
 � “Em yêu thích giáo viên và thực tế 

là họ thực sự quan tâm đến chúng 
em. Nếu em học ở trường khác, em 
không nghĩ rằng em sẽ nhận được sự 
hỗ trợ tương tự như ở đây”

 � “Phần yêu thích của em ở BGA chính 
là đội ngũ nhân viên và cách họ đối 
xử với mọi người công bằng”

 � “Em thích làm việc trong các dự án 
xanh. Trong kỹ thuật, chúng ta xây 
dựng hệ mặt trời và lắp đặt trước tòa 
nhà để chỉ ra các chúng ta tạo ra điện 
từ năng lượng mặt trời như thế nào”
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➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  4%
Người học tiếng Anh 84%

Tỷ lệ có mặt  93%

Người Mỹ  
gốc Phi;  

47%
Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

46%

Người Châu 
Á; 4%

Người da 
trắng; 2% Khác; 2%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  3%
Người học tiếng Anh 1%

Tỷ lệ có mặt  95%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

29%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

22%Người Châu 
Á; 22%

Người da 
trắng; 29%

Khác; 3%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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MCAS 2016
Thất bại; 0%

Tiên tiến; 
56%
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44%
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13%

Thành thạo; 65%
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Trường trung học quốc tế Boston 
100 Maxwell St., Dorchester 02124

Tony King, Hiệu trưởng
617-635-9373  •  bihs@bostonpublicschools.org

Thời gian: 8:00-2:30

Đặc điểm nổi bật
 � Học viện quốc tế cho người mới Boston (BINcA) là một Trường công Boston 

được thiết kế đặc biệt và tạo ra để phục vụ cộng đồng học sinh nhập cư đa dạng.
 � Chúng tôi mang đến trung tâm được công nhận cấp quốc gia tuyệt vời cho học 

sinh những đứa trẻ sử dụng tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai.
 � Ngày mở rộng để cung cấp những hỗ trợ về mặt học tập và các cơ hội tăng cường
 � Định hướng giáo dục trong Nghề sức khỏe và Công nghệ
 � Các quan hệ đối tác phát triển mạnh với các tổ chức cộng đồng địa phương và 

viện giáo dục
Đề nghị học thuật
 � Chương trình đào tạo dự bị cao đẳng nghiêm khắc
 � Học sinh đạt được tín chỉ cao đẳng vào lớp 11 và 12 thông qua việc ghi danh kép
 � Các khóa học AP bao gồm Tính toán, Địa lý nhân loại và Khoa học máy tính
 � Chứng nhận Biliteracy khi tốt nghiệp

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Chương trình thể thao toàn diện bao gồm Bóng đá nam và nữ, bóng chuyền nữ, 

bóng chày, bóng mềm và những đề nghị nội bộ
 � Các cơ hội tăng cường ngày mở rộng bao gồm môn võ thuật, Yoga, nhảy, nghệ 

thuật, khoa học người máy, chạy
 � Ngày mở rộng cho các hỗ trợ về mặt học tập

Con đường nghề nghiệp
 � Định hướng công nghệ dẫn tới Khoa học máy tính AP
 � Định hướng sức khỏe dẫn tới chứng nhận như hỗ trợ y tế

Tiếng nói sinh viên
 � “Chúng em có những giáo viên tuyệt vời người giúp đỡ và hỗ trợ bạn”
 � “Chúng tôi là một ngôi trường đa dạng cho người mới đến và Người học tiếng 

Anh”
 � “Các môn thể thao!”
 � “Giúp đỡ sau giờ học và các hoạt động khác”
 � “Một bữa trưa tại trường tốt hơn”
 � “Lớp học sau giờ học: lựa chọn của học sinh”

Học viện Mỹ Latinh Boston 
205 Townsend St., Dorchester 02121

Troy Henninger, Hiệu trưởng
617-635-9957  •  latinacademy.org  •  Thời gian: 7:20-1:40

Đặc điểm nổi bật
 � Trường tuyển sinh: xét tuyển các lớp 

7 và 9
 � Tiêu chuẩn cao về sự nghiêm ngặt 

trong việc học tập trong môi trường 
nuôi dưỡng

 � Trường Blue Ribbon quốc gia xuất sắc
 � Được đặt theo tên một Trường trung 

học Mỹ nổi bật bởi Báo cáo thế giới và 
tin tức nước Mỹ

 � Báo cáo nổi bật của vị trí cao đẳng 
(xếp vị trí đầu trong Boston tốt hơn)

 � Chương trình dạy kèm cho bạn cùng 
trang lứa và bề dày truyền thống về 
dịch vụ cộng đồng

 � Nhiều lựa chọn cho các môn thể thao 
và câu lạc bộ sau giờ học và các tổ 
chức

 � Máy tính dùng chung trong các lớp học
 � Phòng ngôn ngữ hiện đại (mới năm 

2016)
 � Phòng tập thể dụng mới cải tạo (2016)
 � Thăm quan nước ngoài do giáo viên 

hướng dẫn hàng năm
 � Thư viện với phòng máy tính, máy tính 

bảng và Fitdesks; phần của mạng lưới 
Thư viện công Boston (học sinh có thể 
yêu cầu và trả sách cho BPL thông qua 
thư viện trường)

 � Tỷ lệ Giáo viên được chứng nhận nước 
ngoài quốc gia cao nhất ở Boston

 � Quan hệ đối tác với IBM, Hội đồng 
công nghiệp tư nhân Boston, U-Aspire, 
Trường y Tufts, và rất nhiều nữa

Đề nghị học thuật
 � Giáo dục Các môn học văn hóa phổ 

thông và cổ điển

 � Các khóa học nâng cao và danh dự cho 
các môn: sinh vật học, khoa học máy 
tính, kinh tế, tiếng Anh, tiếng Pháp, 
chính phủ, lịch sử, Mỹ latin, toán, 
thống kê và hơn nữa

 � Ngoại ngữ: tiếng Ả Rập, Tiếng Trung 
(phổ thông), tiếng Pháp, tiếng Nhật, và 
tiếng Tây Ban Nha. Các ngoại ngữ cổ 
đại: Latin (yêu cầu) và Hy Lạp.

Con đường nghề nghiệp
 � Hội thảo về tuyển sinh cao đẳng và 

viện trợ tài chính, tài chính cá nhân, 
các kỹ năng làm việc, xây dựng sơ yếu 
lý lịch, phỏng vấn tập dượt, và tìm hiểu 
ngành nghề

 � Chuyên gia nghề nghiệp tại chỗ
Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Các môn thể thao: bóng chày, bóng 

rổ, nhảy cổ vũ, bóng đá, khúc côn 
cầu, chèo thuyền, nóng mềm, bơi lội, 
tennis, theo dõi trong và ngoài trời, 
bóng chuyền

 � 43+ câu lạc bộ dành cho sinh viên, 
các ví dụ bao gồm Học viện diễn 
viên (phim truyền hình), Câu lạc bộ 
hoạt hình, câu lạc bộ Arabic, Câu lạc 
bộ nghệ thuật, Certemen (câu lạc bộ 
Latin), Choir, Câu lạc bộ Classics

 � Dịch vụ: chị cả, người tình nguyện 
Dragon Clan, Đại sứ sinh viên

Tiếng nói sinh viên
 � Một ngôi trường trung học đa dạng 

ở Boston; học sinh học hỏi từ những 
quan điểm, cộng đồng và văn hóa khác 
của nhau
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92%
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➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  2%
Người học tiếng Anh 0%

Tỷ lệ có mặt  95%
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12%

Người Châu 
Á; 29%

Người da 
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Khác; 4%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật 23%
Người học tiếng Anh  30%

Tỷ lệ có mặt   75%Người Mỹ  
gốc Phi;  

85%

Người Mỹ 
gốc Tây Ban 

Nha;  
15%

Người Châu Á;  
Người da trắng; Khác; 0%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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Trường thay thế

Không đủ dữ liệu cho kết quả 
thi MCAS, vào cao đẳng thành 
công, và trách nhiệm của Bang

Trường Latin Boston 
78 Ave. Louis Pasteur, Boston 02115

Michael Contompasis, Interim Hiệu trưởng
617-635-8895  •  bls.org  •  Thời gian: 7:45-2:15

Đặc điểm nổi bật
 � Ngôi trường lâu đời nhất ở Mỹ, thành lập năm 1635
 � Đang phục vụ một lượng dân số đa dạng về văn hóa và kinh tế với 2450 học sinh 

từ lớp 7 đến lớp 12
 � Kỳ thi đầu vào: tuyển sinh các lớp 7 và 9 dựa trên điểm số bài thi và điểm trung 

bình năm học
 � Chương trình đào tạo đầy thử thách với 21 khóa học nâng cao khác nhau để bổ 

sung vào khóa học thường xuyên đang thực hiện
 � Các cộng đồng học tập nhỏ cho lớp 7 và lớp 8 tạo điều kiện chuyển cấp dễ dàng 

sang môi trường học thuật BLS
 � Các hỗ trợ của trường cho học sinh ở tất cả các mức độ, cũng như liên kết với 

Bệnh viện Nhi đồng để giúp học sinh, phụ huynh và khoa với các vấn đề tuổi vị 
thành niên

 � Tỉ lệ chấp nhận vào cao đẳng: 99%
 � Sự tham gia tích cực của phụ huynh vào Hội đồng nhà trường, Hội phụ huynh và 

Đoàn thể Trường học và Nhà; và nhiều phụ huynh tình nguyện trong trường.
 � Rất nhiều mối quan hệ đối tác tích cực, bao gồm: Trường đại học Boston, Bệnh 

viện Nhi đồng, Bảo tàng Isabella Stewart Gardner, và Ngân hàng State Street
Đề nghị học thuật
 � Dự án Capstone
 � Tất cả chương trình giảng dạy danh dự

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Hợp xướng và nhạc cụ xuất sắc, với các nhạc sĩ được tuyển chọn trong khu vực, 

tất cả Bang và biểu diễn với Boston Pops
 � Ngoại quá mở rộng, thể thao, dịch vụ cộng đồng và các cơ hội nghệ thuật

Con đường nghề nghiệp
 � Dự bị cao đẳng

Tiếng nói sinh viên
 � Ở đây có rất nhiều công việc và bài tập về nhà
 � Cộng đồng và môi trường hầu hết rất tốt
 � Giáo viên giỏi

Học viện cộng đồng 
25 Glen Road, Jamaica Plain 02130

Rayna Briceno, Hiệu trưởng
617-635- 7734  •  Thời gian: 8:00-2:25

Đặc điểm nổi bật
 � Một trường trung học thay thế nhỏ ở Jamaica Plain, mang đến một trải nghiệm 

học tập phi truyền thống. Tỉ lệ học sinh – giáo viên của chúng tôi là 15 học sinh 
trên 1 giáo viên đã mang lại cho mọi học sinh nhwungx hỗ trợ về mặt học tập và 
cảm xúc, xã hội mà chúng cần để thành công. Quy mô lớp học nhỏ tạo nên cảm 
giác mạnh mẽ của cộng đồng và cũng cho phép phụ huynh chủ động trong việc 
giáo dục con cái của họ. Nhấn mạnh vào việc xây dựng nhân cách và phát triển 
trình độ học tập cá nhân. Cung cấp một loại các khóa học dự bị cao đẳng.

 � Quan hệ đối tác với Hội công nghiệp tư Boston, Mass Art, Đại học 
Massachusetts Boston, Cao đẳng Boston, Nhóm Kingston Bay, E3: Giáo dục – 
xuất sắc – Công bằng

 � Hội phụ huynh
Các đề nghị học thuật
 � Dạy kèm cho cá nhân
 � Tư vấn cao đẳng
 � Dự bị MCAS
 � Học trực tuyến với Nền tảng trực tuyến Acellis và Apex
 � Phục hồi tín chỉ
 � Tiếng Tây Ban Nha

Con đường nghề nghiệp
 � Việc lên kế hoạch và tìm hiểu ngành nghề được cung cấp bởi một Chuyên gia 

nghề công nghiệp tư nhân Boston
Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Báo chí thông qua TV – làm phim tập trung vào các chủ đề xã hội quan trọng
 � Mass Art-Outward Bound

Tiếng nói sinh viên
 � Học sinh của chúng tôi nói rằng điều khiến cho ngôi trường này đặc biệt đối với 

chúng đó là sự tập trung vào mỗi cá nhân, hỗ trợ và hướng dẫn chúng đạt được 
những điều mong muốn.

ELA

Toán 
học

Khoa
học
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Để xem danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác của trường và những đề nghị của họ,  
vui lòng truy cập hồ sơ của trường đó tại địa chỉ partnerbps.org/locations 23

93%

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  21%
Người học tiếng Anh  14%

Tỷ lệ có mặt   93%

➜
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Tây Ban Nha;  

52%

Người 
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4%

Người da 
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Khác; 2%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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% Vẫn ở trường GED

MCAS 2016
Thất bại; 1%

Tiên tiến;  
14%

Thành thạo; 79%

Thành thạo; 55%

Thành thạo; 48%

Nhu cầu
cải thiện;

39%

Nhu cầu
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19%

Nhu cầu
cải thiện;

5%

Tiên tiến;  
24%

Tiên tiến; 12%

Thất bại; 1%

Thất bại; 1%

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  14%
Người học tiếng Anh  23%

Tỷ lệ có mặt   39%

Người Mỹ  
gốc Phi;  

35%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

58%

Người 
Châu Á; 

0%

Người da 
trắng; 7%

Khác; 1%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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34%

4% 1%
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19%
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1%
Trường thay thế

Không đủ sinh viên 
cho các kết quả thi 
MCAS đủ dữ liệu

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước
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Trường trung học Fenway 
67 Alleghany St., Roxbury 02120

Peggy Kemp, Hiệu trưởng
617-635-9911  •  fenwayhs.org

Thời gian: 8:30-3:35 từ thứ Hai - thứ Năm ; 8:30-1:05 thứ Sáu

Đặc điểm nổi bật
 � Tư vấn: học sinh có kết nối chặt chẽ 

với nhân viên và bạn cùng lớp trong 
suốt 4 năm học cùng nhau

 � Ba cách tiếp cận để giáo dục: thách 
thức về mặt trí tuệ, mối quan hệ cá 
nhân và hợp tác với các tổ chức bên 
ngoài

 � Các đối tác của trường: Bảo tàng 
khoa học, Viện ung thư Dana-Farber, 
Đối mặt lịch sử và chính mình, 
Sociadad Latina, Squashbuster, 
Amphibious Achievers

 � Khuân viên trường: học sinh được 
xếp vào một trong ba ký túc xá ở lớp 
9. Chúng tham gia hầu hết các lớp ở 
những ký túc xá này và liên tục với 
các giáo viên và bạn cùng lớp, tạo 
nên một liên kết về mặt tình cảm và 
học tập mạnh mẽ

 � Các khóa học nghệ thuật cả năm cho 
sinh viên năm thứ hai – nhà hát, đánh 
trống, nghệ thuật truyền thông, nghệ 
thuật thưởng thức, lịch sử nghệ thuật 
và khiêu vũ.

 � Tham gia vào Hội Tranh luận Boston 
và chương trình cố vấn Hiệp hội 
Mass Bar

 � Thành công được công nhận với 
những chàng trai trẻ tuổi da màu và 
những học sinh Latin

 � Quá trình nhập học đặc biệt: gọi 
trường hoặc truy cập www.fenwayhs.
org/admissions

Đề nghị học thuật
 � Tất cả học sinh dành 4 năm học cho 

các môn: nhân học, toán và khoa học
 � Ghi danh kép: Viện Công nghệ 

Wentworth, Cao đẳng Fisher, Cao 
đẳng Emmanuel

 � Môn học nghệ thuật tự chọn cho sinh 
viên năm thứ hai

 � Cao đẳng chuyên nghiệp và tư vấn hỗ 
trợ tài chính

Con đường nghề nghiệp
 � Dự án cho sinh viên khóa trên: một 

khóa học cần thiết cho sinh viên khóa 
trên giảng dạy sự chuẩn bị cho công 
viêc và các kỹ năng về mặt tài chính

 � Thực tập cho sinh viên khóa trên: 
yêu cầu tốt nghiệp cho tất cả các sinh 
viên khóa trên, trong đó các sinh 
viên khóa trên tham gia vào chương 
trình thực tập trong lĩnh vực mà họ 
đã chọn, không lương toàn thời gian, 
trong vòng 6 tuần 

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Các môn nghệ thuật tự chọn: khiêu 

vũ, nhà hát, nghệ thuật thưởng thức, 
nghệ thuật truyền thông, lịch sử nghệ 
thuật và nhạc gõ

 � Thể thao: bóng rổ, bóng mềm, bóng 
chày, bóng đá, điền kinh và bóng 
chuyền

 � Các câu lạc bộ ẩm thực: các buổi họp 
hàng tuần được dẫn dắt bởi đầu bếp 
Project Bread

Tiếng nói sinh viên
 � Đa dạng, tôn trọng, tinh thần cộng 

đồng

Trường trung học Greater Egleston (Các lớp 10-12)
80 School St., Roxbury 02119

Julie Coles, Hiệu trưởng
617-635-6429  •  egleston@bostonpublicschools.org

Thời gian: 8:00-4:00 thứ Hai - thứ Năm ; 9:00-3:00 thứ Sáu

Đặc điểm nổi bật
 � Ba chương trình riêng biệt thúc đẩy 

sự sẵn sàng cho việc vào cao đẳng và 
nghề nghiệp sau này: Viện dự bị cao 
đẳng, Viện học giả, và Viện học trực 
tuyến

 � Nhấn mạnh vào những bài học lấy 
học sinh là trung tâm, lãnh đạo, kỹ 
năng sống và việc học hợp tác

 � Nhiều quan hệ đối tác với các trường 
cao đẳng, đại học địa phương và các 
tổ chức cộng đồng bao gồm: ABCD, 
Học viện công nghệ Benjamin 
Franklin, Bodega, Boston Cares, 
Bệnh viện Nhi đồng, Dịch vụ trẻ em 
của Roxbury, trường đại học Boston, 
Tập đoàn tư vấn cao đẳng, Thư viện 
quảng trường Egleston, MIT, Trường 
đại học Northeastern, OrigiNation, 
Uaspire, UMASS Boston, Vertex 
Lab.

 � Học sinh tham gia vào Ban quản trị
 � Tỷ lệ chấp nhận vào cao đẳng hàng 

năm cao (90 % - 100%)
 � Thực tập nghề nghiệp và học nghề 

khắp Boston
 � Hướng dẫn được liên kết với Mass, 

Common Core, BPS, và trường 
Trung học Greater Egleston đặt tiêu 

chuẩn mà nâng cao việc học tập 
thông qua tư duy phê phán, nghiên 
cứu và khả năng trình bày ý tưởng.

 � Việc tư vấn cao đẳng và truy cập đến 
ứng dụng và ghi danh các nguồn tài 
nguyên

 � Tuyển sinh dựa trên việc phỏng vấn 
và quá trình lựa chọn: Liên hệ với 
trường để biết thêm thông tin

Đề nghị học thuật
 � Các khóa học cấp cao đẳng tại trường 

và trong khuân viên trường cao đẳng
 � Sử dụng một phạm vi đa dạng các 

kiểu đánh giá, bao gồm các hạng 
mục, các dự án học tập hợp tác nhỏ, 
triển lãm, bài tập cá nhân trên lipws 
và MCAS

 � Các dự án nghiên cứu cấp trường, 
những thử thách về mặt học tập và 
các chương trình sau giờ học

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Ban quản trị, nhóm tư vấn, ủy ban kế 

hoạch tổ chức sự kiện, phối hợp với 
OriginNations

Tiếng nói sinh viên
 � Mô hình trường cao đẳng: học sinh 

tạo ra lịch cho chính mình

ELA

Toán 
học

Khoa
học
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston
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Khám phá Trường công Boston 2017     Phần đăng Trường cấp hai
BostonPublicSchools.org/register 

6%
0%

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  50%
Người học tiếng Anh  12%

Tỷ lệ có mặt   88%
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gốc Phi;  
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Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

34%
Người 

Châu Á; 
2%

Người da 
trắng; 35%

Khác; 5%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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Thất bại; 3%

Tiên tiến; 16%

Thành thạo; 74%

Thành thạo; 30%

Nhu cầu
cải thiện;

48%

Nhu cầu
cải thiện;

33%

Nhu cầu
cải thiện;

6%

Tiên tiến; 23%

Tiên tiến; 0%

Thất bại; 
13%

Thất bại; 
7%

85%

72%

Không 
có dữ 
liệu

Mức độ trách 
nhiệm của Nhà 

nước

➜

5

1

2

3

4

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  16%
Người học tiếng Anh  17%

Tỷ lệ có mặt   91%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

44%Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

46%

Người 
Châu Á; 

3%

Người da 
trắng; 5%

Khác; 3%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
Các lớp 9-10: 10 Fenwood Rd., Boston 02115

Các lớp 11-12: 110 The Fenway, Boston 02115
Dr. Caren Walker Gregory, Hiệu trưởng
617-373-8576  •  kennedyacademy.org

Thời gian: Các lớp 9-10: 8:00-3:00, 8:00-2:00 thứ Sáu 
Các lớp 11-12: 7:30-2:30, 7:30-1:30 thứ Sáu

Đặc điểm nổi bật
 � Hiệp hội tranh luận Boston
 � Các đối tác cộng đồng: Bệnh viện 

phụ sản & Brigham (cố vấn, thực tập, 
học bổng), Bệnh viện Nhi đồng (cố 
vấn, thực tập), Bệnh viện đa khoa 
Mass (cố vấn, thực tập, học bổng). 
để xem danh sách đầy đủ các đối tác, 
truy cập partnerbps.org 

 � Các đối tác cao đẳng: Cao đẳng 
cộng đồng Bunker Hill, Cao đẳng 
Emmanuel, Đại học Northeastern, 
Umass Boston, Học viện công nghệ 
Wentworth

 � Giải thưởng: Giải thưởng liên kết gia 
đình và học sinh BPS năm 2016

 � Bảng thông minh, phòng máy, 
Chromebook Carts

 � Liên kết học sinh & gia đình: mô 
hình sức khỏe hành vi toàn diện

 � Đội hỗ trợ học sinh, Ban quản trị, 
Hội phụ huynh và Hội học sinh

Đề nghị học thuật
 � Hội thảo nghề nghiệp sức khỏe
 � Sinh vật học AP, tiếng Anh AP, Lịch 

sử AP, Tâm lý học AP, Thống kê AP, 
tiếng Tây Ban Nha AP

 � Đăng ký kép: Học viện công nghệ 
Wentworth và Cao đẳng cộng đồng 
Bunker Hill

 � Tiếng Tây Ban Nha I, II & tiếng 
Pháp I

Con đường nghề nghiệp
 � Khám phá nghề nghiệp sức khỏe
 � Con đường Hỗ trợ điều dưỡng được 

chứng nhận(CAN)
Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Hỗ trợ học tập sau giờ học
 � Thể thao – bóng rổ, bóng chày, 

boxing, nhảy cổ vũ, bóng đá cướp cờ, 
Martial Art, track

 � Câu lạc bộ kịch, Liên minh đồng giới 
luyến tính, Hội danh dự quốc gia, 
Hội học sinh, EMK TV, câu lạc bộ 
nghệ thuật, Nhóm những chàng trai 
và cô gái trẻ tuổi

Tiếng nói sinh viên
 � “EMK liên tục truyền cảm hứng cho 

em để trở thành nhà biện hộ cho cộng 
đồng của em và trở thành người lãnh 
đạo cho tất cả học sinh ở Boston”

 � “Em đang làm việc như một y tá tại 
cùng bệnh viện mà đã bắt đầu tình 
yêu của em dành cho nghề chăm sóc 
sức khỏe”

 � “Tất cả đều có thể ở EMK”

Trường trung học Mary Lyon Pilot 
95 Beechcroft Street, Brighton 02135
Jean-Dominique Anoh, Hiệu trưởng
617-635-8351  •  Thời gian: 8:30-3:30

Đặc điểm nổi bật
 � Chúng tôi tập trung vào: giáo dục 

mỗi học sinh như một cá thể riêng 
biệt sẵn sàng đáp ứng những thách 
thức đa dạng ngày một tăng và cộng 
đồng toàn cầu

 � Sự phối hợp giữa các nhân viên, học 
sinh và gia đình để mang đến những 
hỗ trợ cần thiết cho sự phát triển về 
mặt học tập, xã hội và tình cảm.

 � Tập trung vào việc dạy học sinh 
những chiến lược để giải quyết các 
vấn đề một cách độc lập và giống 
như những thành viên của một đội

 � Giáo dục bao quát toàn diện
 � Quy mô lớp học nhỏ
 � Tư vấn tận tình
 � Sử dụng SMART Boards giống như 

một công cụ hướng dẫn
 � Các lớp dự bị PSAT và SAT
 � Đội ngũ giáo viên trình độ cao: tất 

cả giáo viên đều có bằng Thạc sỹ và 
được cấp giấy phép ở lĩnh vực của họ 
và giáo dục đặc biệt

 � Các trường đối tác: Cao đẳng Boston 
và Walked Home & School

 � Đồng phục là bắt buộc
Đề nghị học thuật

 � Chương trình dự bị cao đẳng
 � Văn học AP, tính toán AP
 � Tâm lý học AP trực tuyến, tiếng Tây 

Ban Nha AP trực tuyến
 �

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Chính quyền sinh viên
 � Hội danh dự quốc gia
 � Bóng rổ (Boston United: hợp tác với 

Học viện Boston Green và Quincy 
upper)

 � Bóng đá, bóng chày, bóng mềm, điền 
kinh (hợp tác với Trường trung học 
Brighton)

 � Khúc côn cầu (hợp tác với O’Bryant)
Con đường nghề nghiệp
 � Kinh doanh 101

Tiếng nói sinh viên
 � “Em thích cách mỗi học sinh được 

chào đón như chính họ”
 � “Đây là một môi trường học tập tuyệt 

vời bởi vì giáo viên điều chỉnh cái 
cách họ dạy theo cách bạn học như 
thế nào”

 � “Đúng là một ngôi trường tuyệt vời”

ELA

Toán 
học

Khoa
học

ELA

Toán 
học

Khoa
học



25
Để xem danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác của trường và những đề nghị của họ,  
vui lòng truy cập hồ sơ của trường đó tại địa chỉ partnerbps.org/locations 25

81%

25%

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  37%
Người học tiếng Anh  33%

Tỷ lệ có mặt   87%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

43%Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

50%

Người Châu 
Á; 1%

Người da 
trắng; 3%

Khác; 3%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng
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% Vẫn ở trường GED

MCAS 2016

Thất bại; 
6%

Tiên tiến; 3%

Thành thạo; 62%

Thành thạo; 
23%

Thành thạo; 15%

Nhu cầu
cải thiện;

57%

Nhu cầu
cải thiện;

42%

Nhu cầu
cải thiện;

29%

Tiên tiến; 8%

Tiên tiến; 0%

Thất bại; 
27%

Thất bại; 
28%

➜

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  15%
Người học tiếng Anh 6%

Tỷ lệ có mặt  92%

Người Mỹ  
gốc Phi;  

62%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

32%

Người Châu 
Á; 1%

Người da 
trắng; 2%

Khác; 2%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)

Thành công trong trường Cao đẳng

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

% Đã tốt 
nghiệp

% học sinh tốt nghiệp năm 
2014 đã đăng ký vào cao 

đẳng, đại học

% học sinh tốt nghiệp năm 
2008 đã hoàn thành bậc 

cao đẳng, đại học

Tỷ
 lệ

 c
ủa

 h
ọc

 si
nh

Tỷ
 lệ

 tố
t n

gh
iệ

p 
cấ

p 
3

% Vẫn ở trường GED

Thành thạo; 60%

MCAS 2016
Thất bại; 0%

Thất bại; 0%

Thất bại; 
0%

Tiên tiến;  
25%

Thành thạo; 72%

Thành thạo;  
36%

Nhu cầu
cải thiện;

39%
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16%
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49%
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Trường trung học Madison Park Technical Vocational 
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Kevin McCaskill, Giám đốc
Shawn Shackelford, Hiệu trưởng

617-635-8970  •  madisonparkhs.org  •  Thời gian: 7:15-2:30

Đặc điểm nổi bật
 � Thành viên của Hội danh dự quốc gia
 � Thanh viên của SkillsUSA, đối tác 

của học sinh, giáo viên và ngành 
công nghiệp làm việc cùng nhau để 
đảm bảo Hoa Kỳ có một nguồn lao 
động lành nghề

 � OSHA chứng nhận 10 trong tất cả 
các chương trình nghề nghiệp

 � Được chứng nhận bởi Hệ thống giáo 
dục tự động cho người trẻ tuổi, Hiệp 
hội chăm sóc sức khỏe quốc gia, 
PrintED (chương trình in ấn), Quỹ 
giáo dục tự động hóa (NATEF), và 
Mass. Phòng Sức khỏe công cộng, 
CO-OP đầu vào trong công nghiệp

 � Các đối tác: UMASS Boston – 
Project reach, Các ngành công 
nghiệp đặc quyền, Achiever’s 
Boston, Sociedad Latina, Mạng lưới 
phát triển người trẻ tuổi, Hội đồng 
công nghiệp tư Boston

 � Hội đồng nhà trường, Hội phụ huynh, 
chính quyền học sinh

Đề nghị học thuật
 � Khóa học nâng cao
 � Các cơ hội đăng ký kép với trường 

cao đẳng cộng đồng Roxbury, Cao 
đẳng cộng đồng Bunker Hill, Học 
viện công nghệ Benjamin Franklin

 � MCAS Bootcamp
 � Đối tác WriteBoston

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Câu lạc bộ xe ô tô, câu lạc bộ nướng 

bánh, đánh trận giả, xuất bản Văn 
học – viết lách, Dreamfar – chạy 

khoảng cách dài, Liên minh người 
đồng giới luyến tính, Kỷ yếu, văn 
phòng của từng khối lớp, các hoạt 
động của học sinh khóa trên, dạo 
chơi

 � Các đội thể thao: bóng đá, bóng chày, 
bóng chuyền, nhảy cổ vũ, bóng mềm, 
điền kinh

Con đường nghề nghiệp
 � Madison Park có 18 MA. Chapter-74 

được phê duyệt Chương trình hướng 
nghiệp; Công nghệ tự động hóa, 
Công nghệ kinh doanh, nghề thợ 
mộc, mỹ phẩm, nghệ thuật nấu ăn, 
hỗ trợ nha khoa, điện lực, quản lý cơ 
sở hạ tầng, Thiết kế và giao tiếp trực 
giác, Giao tiếp đồ hộ (in ấn), Quản lý 
bệnh viện, Mạng lưới và dịch vụ hỗ 
trợ thông tin (Công nghệ máy tính), 
Tiếp thị, Hỗ trợ y tế, hỗ trợ chăm sóc 
sức khỏe (điều dưỡng), nghề hàn, 
truyền hình ti vi và đài, Madison 
cũng có hai chương trình hướng 
nghiệp trong quá trình phát triển và 
chời sự chấp thuận Chương-74: 1. 
Trang Kỹ thuật chế tác đồ kim loại/ 
sản xuất kim loại, 2. Viễn thông

Tiếng nói sinh viên
 � Ở đây tập trung vào Tinh thần trường 

lớp và niềm kiêu hãnh MP. Trường 
được cho là để tạo nên sự chắc chắn 
cho những người bị bỏ rơi sống sót! 
Chúng tôi cùng nhau tin ở Cardinal 
Strong

Trường trung học New Mission 
Phức hợp giáo dục Hyde Park 

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Naia Wilson, Hiệu trưởng

617-635-6437  •  newmissionhigh.org  •  Thời gian: 7:45-2:30

Đặc điểm nổi bật
 � Giải thưởng: Trường Blue Ribbon 

quốc gia, Trường Edvestors trên Đơn 
vị chiến thắng, Giải thưởng bạc – 
Báo cáo tin tức Mỹ

 � Sử dụng chromebook 1 -1 ở trường
 � Học sinh trình bày chương trình Bi 

hàng năm đến các gia đình
 �
 � Sự chuẩn bị về mặt học tập
 � Chín khóa học nâng cao (AP) ở các 

lớp 11 và 12
 � Các lựa chọn danh dự trong tất cả các 

khóa học cốt yếu ở các lớp 9 và 10
 � Đăng ký kép thông qua Benjamin 

Franklin, Học viện công nghệ 
Wentworth, Cao đẳng Urban, Cao 
đẳng nghệ thuật Mass

 � Dự án Nhóm những chàng trai trẻ - 
Ochendo mang lại tư vấn, việc theo 
dõi tiến trình học tập, dạy kèm, đăng 
ký kép và công việc mùa hè cho 
những chàng trai trẻ tuổi da màu của 
chúng tôi

 � Hội thảo cho học sinh khóa trên 
mang lại lịch trình trong trường 
hướng tới việc giúp đỡ quá trình 
đăng ký trường cao đẳng. 100% cao 
đẳng chấp nhận

 � Chương trình đào tạo tư vấn bao gồm 
các chuyến đi thăm trường cao đẳng, 
dịch vụ cộng đồng và chương trình 
thi vào cao đẳng bao gồm dự bị SAT

Hoạt động ngoại khóa & Thể 
thao
 � Vô địch bang 5 lần trong môn Bóng 

rổ
 � Vô địch thành phố bộ môn Bóng rổ 

và điền kinh
 � Chung kết thành phố môn Bóng chày
 � Đội tranh luận Boston – chất lượng 

cho Vòng thi đấu tranh luận quốc gia
 � Câu lạc bộ khoa học
 � Chàng trai trẻ với Nhóm tư vấn kế 

hoạc
 � Nhóm những cô gái mang tại sự tư 

vấn và không gian an toàn cho các 
bé gái túm lấy những thử thách trong 
cuộc sống hàng ngày đối mặt bởi 
những người phụ nữ trẻ

 � Chuyến thăm trường Cao đẳng hàng 
năm

Con đường nghề nghiệp
 � Học sinh có thể chọn đến 5 khóa học 

khoa học và 5 khóa học toán thông 
qua Con đường Toán học và Khoa 
học nâng cao của chúng tôi dẫn đến 
việc tiếp cận tuyển sinh cao đẳng tốt 
hơn

 � Chương trình thực tập cho học sinh 
khóa trên mang lại cho những học 
sinh khóa trên các cơ hội để khám 
phá nghề nghiệp trước khi rời khỏi 
trường trung học 

Tiếng nói sinh viên
 � “Chúng em thực sự giống như một 

gia đình. Tất cả mọi người biết đến 
nhau và giáo viên thì luôn luôn đặt sự 
yêu thích của bạn lên hàng đầu”

 � “Họ thực sự muốn tất cả mọi người 
vào cao đẳng và chỉ ra tài năng của 
họ”
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

26
Khám phá Trường công Boston 2017     Phần đăng Trường cấp hai
BostonPublicSchools.org/register 

Các trường giáo dục đặc biệt
Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  97%
Người học tiếng Anh  22%

Tỷ lệ có mặt   74%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

50%Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

36%

Người 
Châu Á; 

1%

Người da 
trắng; 10%

Khác; 3%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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GED
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6%

Những trường này không thể chọn thông qua quy trình bổ nhiệm thông thường. Học sinh phải 
được giới thiệu đến những trường này thông qua buổi họp của Đội Đánh giá Giáo dục Đặc biệt
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Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  3%
Người học tiếng Anh 4%

Tỷ lệ có mặt  94%

➜Người Mỹ  
gốc Phi;  

33%

Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

31%

Người Châu 
Á; 22%

Người da 
trắng; 11%

Dữ liệu tốt nghiệp 4 năm cấp 3 (2016)
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% Vẫn ở trường GED

MCAS 2016
Thất bại; 0%

Tiên tiến; 
43%

Thành thạo;  
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Khác; 3%

Trường Khoa học và Toán học O’Bryant 
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Tanya Freeman Wisdom, Hiệu trưởng
617-635-9932  •  obryant.us  •  Thời gian: 7:45–2:30

Đặc điểm nổi bật
 � Kỳ thi chuẩn bị cho cao đẳng với những mong đợi về mặt học tập và xã hội cao: 

tuyển sinh các lớp 7, 9 và 10 được dựa trên điểm số bài thi và điểm trung bình ở 
lớp

 � Cộng đồng học sinh đa dạng và hỗ trợ nhau được đào tạo trong một chương trình 
giảng dạy nghiêm khắc

 � Tập trung vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tích hợp với nhân học
 � Học sinh các lớp 7, 8 và 9 được tập hợp lại trong một cộng đồng học tập nhỏ
 � Tỷ lệ chấp nhận cao vào các trường cao đẳng và đại học, với rất nhiều các cơ hội 

học bổng
 � Trung tâm tư vấn nghề nghiệp và cao đẳng; Trung tâm gia đình, Chương trình 

thể thao Red Sox
 � Giải thưởng Blue Ribbon, Giải thưởng Siemens cho Bố trí đầu vào nâng cao, 

Giải thưởng MassInsight Vanguard cho chương trình Bố trí đầu vào nâng cao nổi 
bật, Huy chương bạc từ Báo cáo thế giới và Tin tức nước Mỹ, Trường trung học 
tốt nhất nước Mỹ

Đề nghị học thuật
 � Các lớp AP: Tính toán (AB & BC), vật lý B, Sinh vật học, Hóa học, Khoa học 

môi trường, Thống kê, Kinh tế vi mô, tác phẩm và tiếng Anh, Văn học Anh, Lịch 
sử nước Mỹ, Chính trị & Chính Phủ Mỹ, Lịch sử Châu Âu, tiếng Pháp, tiếng Tây 
Ban Nha

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Các đội thể thao cạnh tranh
 � Rất nhiều hoạt động ngoại khóa

Con đường nghề nghiệp
 � Các chương trình học tập chuyên ngành: kỹ sư, cánh cổng đến chương trình Khu 

vực học tập và Y tế Longwood, Học viện âm nhạc Hayes, Tập đoàn đào tạo dự 
trữ Naval Junior (NJROTC)

 � Các đối tác bao gồm: MIT, Harvard, Northeasterm, Bệnh viện phụ sản và 
Brigham, Các trường cao đẳng Fenway, Microsoft, Vertex

Các Trường McKinley
Velecia Saunders, Hiệu trưởng

617-635-9976
McKinley Preparatory High

97 Peterborough St., Boston 02215
Joseph Brown, Giám đốc chương trình
617-635-9907  •  Thời gian: 7:20–1:40

Học viện McKinley South End 
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, Giám đốc chương trình
617-635-9976  •  Thời gian: 7:20–1:40

Đặc điểm nổi bật
 � Phòng chế tạo Học viện McKinley South End
 � Trường trung học dự bị Kitchen –McKinley
 � Đối tác với Dịch vụ trẻ em Wediko, Sole Train, Vertex, phòng chế tạo Mel 

King, Học viện nghệ thuật đương đại, Nhà hát Huntington, Cao đẳng cộng đồng 
Roxbury

 � Hệ thống quản lý hành vi kỷ luật cao
 � Hỗ trợ khám bệnh chuyên sâu
 � Tất cả học sinh được giao thông qua buổi họp đội Chương trình giáo dục cá nhân 

(IEP)
Đề nghị học thuật
 � Việc học dựa trên năng lực
 � Đầy đủ chương trình học tập
 � Tập trung vào tình cảm, hành vi và khả năng học hỏi

Con đường nghề nghiệp
 � Quan hệ đối tác con đường hướng nghiệp với Trường trung học Madison Park

Hoạt động ngoại khóa & Thể thao
 � Đối tác thể thao: Trường trung học Madison Park

Tiếng nói sinh viên
 � “Tất cả các nhân viên đều thực sự quan tâm đến học sinh tại McKinley, họ dồn 

hết về phía sau để giúp chúng em thành công ở cả trong và ngoài trường học.”

ELA

Toán 
học

Khoa
học
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Các nguồn hỗ trợ cho các Gia Đình

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  93%
Người học tiếng Anh 43%

Tỷ lệ có mặt   91%

➜Người Mỹ  
gốc Phi;  

40%
Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

36%

Người Châu 
Á; 9%

Người da 
trắng;  
13%

Khác; 3%

Ghi danh & Tham dự
    Chủng tộc / sắc tộc 
Những học sinh bị khuyết tật  100%
Người học tiếng Anh 39%

Tỷ lệ có mặt  84%

➜
Người Mỹ  
gốc Phi;  

57%Người Mỹ gốc 
Tây Ban Nha;  

14%

Người Châu 
Á; 18%

Người da 
trắng;  
11%

Khác; 0%

Các Trường Công Boston
www.bostonpublicschools.org
Số chính / Tất cả các Ban .........................................................617-635-9000
Giáo dục người lớn ..................................................................617-635-9300
Chuyên cần ...............................................................................617-635-8035
Ủy ban Trường Boston .............................................................617-635-9014
Hội đồng Tư vấn Học Sinh Boston (BSAC) ............... 617-635-8079 ext 104
Hội đồng Phụ huynh toàn thành phố (CPC) ............................617-635-9210
Truyền thông  ...........................................................................617-635-9265
Dịch vụ tư vấn ..........................................................................617-635-8030
Các tùy chọn giáo dục ..............................................................617-635-8035
Tham gia (văn phòng chính) ....................................................617-635-9660
 Văn phòng chi nhánh .........................................................617-635-7750
Học Anh Ngữ ...........................................................................617-635-9435
Kế hoạch nhập học & Hỗ trợ (xếp trường) ..............................617-635-9516
Công bằng (phân biệt đối xử và vấn đề quyền công dân)  .......617-635-9650
Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng.........................................617-635-9144
Dịch vụ hướng dẫn ...................................................................617-635-8030
Y tế và Sức khỏe ......................................................................617-635-6643
Trung Tâm Nguồn Lực Giáo Dục Vô Gia Cư..........................617-635-8037
Đánh giá người mới & Trung tâm Tư vấn ...............................617-635-1565 
Parent University .....................................................................617-635-1683
Trung Tâm Tái Tham Gia ........................................................617-635-2273
Các dịch vụ an toàn (Cảnh sát Trường) ...................................617-635-8000
Đường dây nóng của Trường (Tháng 8, Tháng 9, và tháng 1) 617-635-9046 
Giáo dục đặc biệt .....................................................................617-635-8599
Hội đồng Phụ huynh Tư vấn Giáo dục đặc biệt 
 (BostonSpedPac.org) .........................................................617-297-7335
Học bạ ......................................................................................617-635-9506
Văn phòng Giám đốc ...............................................................617-635-9050
Trung tâm Đào tạo Title I (hội thảo cho các gia đình) .............617-635-7750 
Đưa đón ....................................................................................617-635-9520
Trung tâm lễ tân:
 Dorchester .........................................................................617-635-8015
 East Boston ........................................................................617-635-9597
 Roslindale ..........................................................................617-635-8040
 Roxbury .............................................................................617-635-9010

Các Tổ chức & Dịch vụ Cộng đồng                                                                                                   
Hành động vì sự phát triển cộng đồng Boston (ABCD) 

617-357-6000 / www.bostonabcd.org
 GED, bằng tốt nghiệp trung học, các chương trình việc làm, Khởi Nghiệp
Đại học Hỗ trợ Sinh viên Mỹ (ASA) Trung tâm Quy hoạch 

1-877-332-4348 / www.asa.org/plan/center 
thông tin miễn phí về cao học, hỗ trợ tài chính và nghề nghiệp

Trung tâm Thanh thiếu niên và Gia Đình Boston 
(Trung Tâm Cộng Đồng) 

617-635-4920 / www.cityofboston.bov/BCYF 
 chương trình thanh niên, giáo dục cho người lớn, vui chơi giải trí, GED

Boston Navigator .............................................. www.BOSTONavigator.org 
Cơ sở dữ liệu của các Chương trình ngoại khóa rộng, dễ tìm kiếm 

Đối tác của Boston trong giáo dục 
617-451-6145/www.bostonpartners.org 
Tình nguyện viên trường, huấn luyện phụ huynh

Thư viện Công cộng Boston ....................................................www.bpl.org
EDCO Youth Alternative ... 617-262-9562/www.edcoyouthalternative.com 

Bằng tốt nghiệp trung học và học chương trình nghề nghiệp cho người 
đã bỏ học

Liên đoàn cho Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
617-482-2915/www.fcsn.org 
Vận động, thông tin và đào tạo

Đường dây nóng về Y tế của Thị trưởng ..........................1-800–847-0710 
Thông tin về tiêm chủng và các mục khác

Mayor’s Youthline .................... 617-635-2240/www.bostonyouthzone.com 
Các hoạt động thanh niên và thông tin

Quỹ Bước đệm ................................................. 617-423-6300 / www.tsf.org
 Dạy học miễn phí cho các trường thực nghiệm và tư nhân

Mass Sở Tiểu học & Trung học (DESE)
www.doe.mass.edu    1-781-338-3300
Charter Schools .............................. 1-781-338-3227 /  www.doe.mass.edu/charter/ 

Thông tin về các trường công lập dành cho cư dân Boston không phải là một 
phần của Học khu Công Lập Boston.

Đường dây nóng thông tin đến phụ huynh MCAS 
1-866-MCAS220 (1-866-622-7220)

Trường Carter
396 Northampton St., Boston 02118

Mark O’Connor, Giám đốc
617-635-9832  •  Thời gian: 9:30–3:30

Đặc điểm nổi bật
 � Chương trình giáo dục chuyên sâu, cá nhân hóa cho những học sinh bị 

khuyết tật
 � Các lớp học rất nhỏ được bố trí bởi các giáo viên và nhân viên hỗ trợ y tế
 � Mục đích của trường chúng tôi là để tối đa hóa các cơ hội cho mọi học 

sinh bằng việc thực hiện kỹ càng kế hoạch dựa trên khả năng và mục tiêu 
của học sinh.

Đề nghị học thuật
 � Kinh nghiệm giáo dục nghiêm khắc được xây dựng xung quang lợi ích và 

nhu cầu của từng cá nhân học sinh được phát triển bởi nhóm đào tạo và gia 
đình

 � Chúng tôi hướng dẫn tập trung vào: phát triển, mang lại và chia sẻ các bài 
học và chương trình được cá nhân hóa để nâng cao khả năng của mỗi học 
sinh để giao tiếp ở mọi môi trường.

Con đường nghề nghiệp
 � Nghề nghiệp tập trung vào để hỗ trợ học sinh của chúng tôi với quá trình 

chuyển tiếp lên dịch vụ người lớn ở tuổi 22
Hoạt động ngoại khóa
 � Tất cả các hoạt động xuất hiện trên trường trong suốt thời gian học

Trường Horace Mann dành cho người  
bị điếc và khiếm thính 
40 Armington St., Allston 02134

Jeremiah Ford, Giám đốc
617-635-8534 (V/TTY)  •  Thời gian: 7:20–1:40

Đặc điểm nổi bật
 � Trường học hàng đầu cho người bị 

điếc và khiếm thính độc đáo trong lịch 
sử

 � Các dịch vụ học tập và khám bệnh 
cá nhân hóa cho học sinh bị điếc và 
khiếm thính trong trường thông qua 
trường phổ thông

 � Các dịch vụ dành cho trẻ em với công 
nghệ sử dụng thiết bị trợ thính được 
cấy dưới da: Mass, Bệnh viện đa khoa 
trẻ em 

 � Thiết bị ngôn ngữ/lời nói và trợ thính
 � Sự kết nối Nhóm tâm lý, xã hội, các 

dịch vụ khám và chữa bệnh
 � Nhân viên đạt giải thưởng
 � Video kỹ thuật số và mạng màn hình 

rộng Hệ thống giao tiếp khẩn cấp 
trong 8 địa điểm trung tâm thông qua 
trường

 � Bác sỹ và y tá đang hành nghề từ 
Trung tâm sức khỏe Joseph M.Smith 
trong khuân viên trường

 � Thực tập đòi hỏi khỏe mạnh và 
chương trình tình nguyện; thực tập 
và khu khám bệnh cho học sinh tốt 
nghiệp từ Đại học Boston, Cao đẳng 
Boston, Đại học Lesley, Cao đẳng 
Emerson, Đại học Harvard

Đề nghị học thuật
 � Tiếp cận theo chủ đề để nhận diện sự 

phát triển thông qua các lớp và qua 
các học giả

 � Trường bao gồm toàn diện
 � Chương trình chuyển cấp và người 

mới đến cho những học sinh nhiều 
tuổi hơn, những người ở độ tuổi 22

 � Song ngữ; ASL và tiếng Anh
Hoạt động ngoại khóa và thể 
thao
 � Các hoạt động 
 � Đội bóng rổ nam và nữ, chương trình 

nghệ thuật, chương tình người máy, 
chương trình Tạo ra không gian
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Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Boston

Đường dây nóng trường BPS

617-635-9046
3 Tháng một - 3 Tháng hai, 2017

Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng -5: 00 chiều

Hãy gọi nếu quý vị có câu hỏi về việc đăng ký học, 
chứng minh cư trú, chuyển trường, đưa đón, danh 

sách chờ, chương trình học, và hơn nữa.

Tuổi Phân lớp Tối đa 
Học sinh trong độ tuổi 20-21 trong ngày đầu tiên của năm học sẽ được chuyển sang Boston Adult 
Technical Academy (xem trang 18).  Nếu chương trình này là đã đủ, BPS sẽ cung cấp các lựa chọn chương 
trình khác được tài trợ bởi các tổ chức cộng đồng.  Điều này áp dụng với học sinh mới, tái ghi danh, và đã 
được xếp lớp. 
Tuy nhiên, học sinh có thể nộp đơn lên hiệu trưởng nếu họ muốn ở lại trong trường trung học sở tại.  Liên 
lạc với bất kỳ Trung tâm Lễ tân để biết thông tin về các cơ hội khác cho học sinh viên tuổi từ 20 trở lên.

Mới năm nay: Đơn lựa chọn trực tuyến cho học sinh lớp 8
Các học sinh lớp 8 hiện đang theo học tại Trường Công Lập Boston và có email đã đăng ký sẽ 
nhận được các mẫu đơn lựa chọn bằng email vào Ngày 03 Tháng 1, 2017. Các gia đình có thể 
truy cập trang web được cung cấp trong email, xác nhận thông tin của họ và nộp các lựa chọn 
trường trực tuyến.
Để thêm địa chỉ email của quý vị: thông báo về trường học hiện tại của quý vị hoặc liên hệ 
Trung Tâm Lễ Tân.

Các bước
Học sinh hiện đang theo học tại các Trường Công 
Boston sẽ nhận đơn ứng tuyển từ trường sở tại.  
Các em không cần phải nộp đơn trực tiếp tại 
Trung tâm Lễ tân BPS.

Những học sinh đăng ký vào các Trường Công 
Lập Boston lần đầu phải đến một Trung tâm Lễ 
tân BPS. Vui lòng mang theo:
{{ Ít nhất hai giấy tờ chứng minh in sẵn địa chỉ hiện 

tại của quý vị. Xem trang 3 để biết chi tiết. 

{{ Hồ sơ tiêm chủng còn hạn. Xem trang 3 để biết 
chi tiết.

{{ Giấy khai sinh của học sinh (có đóng dấu nổi), hộ 
chiếu, hoặc mẫu I-94

{{ Nhận dạng ảnh của Phụ huynh / người giám hộ

{{ Một bảng điểm học năm gần nhất của học sinh 
(lớp 1-12).

Đăng ký trước trên mạng!
Lần đầu tiếp cận với BPS: 

Đăng ký online trước, bắt đầu từ tháng mười hai, 
là cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian trong quá 
trình đăng ký.
{{ Đăng nhập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối 

Internet.

{{ Hoàn thành mẫu đơn của quý vị trên mạng trước.

{{ Đến bất kỳ Trung tâm Lễ tân nào với các tài liệu 
yêu cầu (xem ở trên) để hoàn tất quy trình. 
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  Điều này không áp dụng cho quá trình nhập học 
của các trường thực nghiệm. Xem trang 6 để biết 
chi tiết..

Khoảng thời gian đăng ký đầu tiên 
  Thứ Ba, 03 Tháng 1- 

Thứ Sáu 3 tháng 2, 2017

Đương đơn CHỈ đăng ký học mẫu giáo, lớp 6 và 
lớp 9 

Để tránh phải đợi lâu, chúng tôi khuyên quý 
vị nên đăng ký tại một Trung tâm Lễ tân 
theo lịch trình sau đây, theo chữ cái đầu ở họ 
của phụ huynh / người giám hộ:

A–I  ngày 03-ngày 06 tháng 1
J–Q  ngày 09-ngày 13 Tháng 1
R–Z   ngày17-ngày 20 tháng 1
Tất cả  ngày 23 tháng 1 - ngày 3 tháng 2

Việc xếp lớp sẽ được gửi giữa tháng 3 năm 
2017

Khoảng thời gian đăng ký thứ hai 
 Thứ 4, 8 Tháng 2- 31 tháng 3 năm 2017

 � Các lớp: Tất cả
 � Chuyển trường: Tất cả
 � Các quyết định gửi trong tuần từ ngày 15 

tháng 5 năm 2017

Các Trường Công Boston sẽ đăng thêm 
thông tin về đăng ký 2017-2018 sau ngày 31 
Tháng 3 năm 2017  chờ điều chỉnh từ quá 
trình sắp xếp.

Đến bất kỳ Trung tâm Lễ Tân Trường Công 
Lập Boston:
Dorchester  617-635-8015 
Campbell Resource Center 
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125 
(Bên cạnh Burger King)
 Trợ giúp với tiếng Cape Verde Creole, tiếng Anh, 

tiếng Bồ Đào Nha,  tiếng Somali, tiếng Tây Ban 
Nha và tiếng Việt

Giờ học trong năm: Thứ Hai, Thứ Ba, thứ Năm và thứ 
Sáu, 8:30 sáng-5:00 chiều; Thứ tư từ Trưa-7:00 tối.

Roxbury  617-635-9010 
Bolling Municipal Building,  
2300 Washington St., Roxbury 02119  
(Dudley Square bên cạnh trạm xe buýt)
 Trợ giúp bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, 

tiếng Creole Haiti, tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha 
và tiếng Việt

Giờ học trong năm: Thứ Hai, Thứ Ba, thứ Năm và thứ 
Sáu, 8:30 sáng -5:00 chiều; Thứ tư từ Trưa-7:00 tối.

Roslindale  617-635-8040 
Jennie Barron Building 
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131 
(gần Cummins Highway)
 Trợ giúp với tiếng Cape Verde Creole, tiếng Anh, 

tiếng Pháp, tiếng Creole Haiti, tiếng Bồ Đào Nha 
và Tây Ban Nha

Giờ học trong năm: Thứ Hai, Thứ Ba, thứ Năm và thứ 
Sáu, 8:30 sáng -5:00 chiều; Thứ tư từ Trưa-7:00 tối.

East Boston  617-635-9597 
Mario Umana Academy 
312 Border Street, East Boston 02128
 Mở cửa Thứ Hai & Thứ Ba, 8:30 sáng -5: 00 

chiều
 trợ giúp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
giờ bổ sung từ Ngày 3 tháng một - Ngày 3 tháng hai, 
2017 và cuối tháng Tám năm 2017:  Thứ Tư, từ Trưa 
-7:00 tối

Các kì nghỉ: 
Kì nghỉ Tháng Hai, ngày 21- ngày 24, năm 2017:  
Chỉ có Trung tâm Dorchester là mở (giờ bình 
thường)
Kì nghỉ Tháng Tư, từ 18-21 tháng 4, 2017:
Chỉ có Trung tâm Dorchester là mở (giờ bình 
thường)
Tháng 7 năm 2017:  Chỉ có Trung tâm Dorchester 
là mở (giờ bình thường)
 � Thứ Ha / Thứ Ba / Thứ Năm:  8:30 sáng -5: 00 

chiều
 � Thứ Tư:  Trưa-7:00 tối
 � Thứ Sáu:  Đóng cửa

Đóng cửa:  ngày lễ Liên bang, nhà nước và 
thành phố.

Thời gian Địa điểm


