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Các gia đình tại Boston may mắn có thêm nhiều lựa chọn trong việc giáo dục con cái của họ hơn hầu hết bất cứ 
nơi nào trên nước Mỹ - và bạn sẽ tìm thấy các lựa chọn thú vị và tốt nhất của thành phố tại trường công lập 
Boston. Từ bậc nhà trẻ tới bậc trung học cơ sở và tiếp tục lên cấp ba, trường đã nhận được sự công nhận quốc 

gia với thành tích trong đào tạo giáo dục, xã hội và trải nghiệp văn hóa.
Các lựa chọn của bạn là:
• Chương trình mẫu giáo tăng cường, chương trình bảo đảm toàn thời gian “K2” cho các em 5 tuổi, hơn 2.400 suất 

học cho các em 4 tuổi và các ngày học thêm cho các học sinh học trước, bao gồm chương trình Montessori.
• Số lượng các chương trình từ mẫu giáo tới lớp 8 (K-8) được tăng thêm, trường học sáng tạo, trường học thí điểm 

và trường học trong quận phủ khắp thành phố theo nguyện vọng của các bậc phụ huynh.
• Nhiều trường học với các chương trình cho học sinh năng khiếu và tài năng, các học sinh học Tiếng Anh và học 

sinh khuyết tật.
Chúng tôi có những trường chất lượng và chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để đem lại sự thay đổi tuyệt 
vời trong từng lớp học, từng trường học mỗi ngày. Khi bạn tham khảo những lựa chọn của trường, hãy nhớ ghé thăm 
trường và lớp học của chúng tôi, nói chuyện với hiệu trưởng, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh. Bạn có thể 
tìm thấy chính xác điều bạn mong đợi tại nơi này!

CHÚNG TÔI RẤT TỰ HÀO 
chào đón bạn đến với hệ thống 
trường công lập hàng đầu tại 

Mỹ tại một trong số những thành phố 
tuyệt vời nhất trên đất nước này. Là 
phụ huynh hoặc người bảo trợ cho các 
em học sinh trong trường, bạn là đối 
tác quan trọng và có giá trị nhất của 
chúng tôi để giúp đỡ các em học sinh 
đạt được thành tích xuất sắc trong học 
tập. Mời bạn tìm hiểu thêm về trường 
công lập Boston trong những trang 
viết dưới đây, và quan trọng hơn cả, 
hãy tới thăm càng nhiều trường của 
chúng tôi càng tốt - đặc biệt nếu bạn 
là một trong số hàng nghìn gia đình 
đang chuẩn bị lựa chọn trường cho 
con  bạn năm học sắp tới.
Một trong những điểm mạnh khi chọn 
trường công lập Boston:

 { Chúng tôi có những lớp học với 
số lượng học sinh ít so với các 
trường cùng quận ở ngoại thành. 
Từ bậc mầm non tới lớp 2, số 
lượng tối đa một lớp chỉ 22 học 
sinh.

 { Công nghệ là một trong những 
môn học hàng ngày, trung bình 
bốn học sinh sử dụng một thiết bị 
điện tử và truy cập Internet ở tất 
cả các phòng. Các giáo viên tại 
trường Boston được trang bị máy 
tính laptop hiện đại nhất được sử 
dụng để hướng dẫn học sinh trong 
các phòng học để hỗ trợ mục đích 
của bang là đảm bảo tất cả các 
học sinh đều sẵn sàng khi học đại 
học và thành công từng bước một.  
Phụ huynh có thể theo dõi quá 
trình học tập của trẻ trực tuyến, 
và Chiến dịch An toàn công nghệ 
giúp các em trở thành một công 
nhân trực tuyến trong thời đại thế 
giới số ngày nay.

 { Chúng tôi cam đoan đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu của các học sinh học 
Tiếng Anh, các chương trình giảng 
dạy tiếng Anh hỗ trợ cho các học 
sinh học Tiếng Anh nâng cao việc 

học văn, toán, khoa học và lịch sử.
 { Hầu hết các trường của chúng tôi 

có các chương trình trước và sau 
giờ trên lớp bao gồm hướng dẫn 
làm bài tập về nhà, chương trình 
tăng cường và luyện tập thể thao. 
Một số trường tăng tiết học để học 
sinh có thêm thời gian cho cả hoạt 
động học tập và các môn tự chọn. 
Chúng tôi mở rộng cơ hội tham 
gia thể thao cho các em học sinh 
trung học và tạo ra những cơ hội 
cọ xát cho các em học sinh bậc 
tiểu học để tăng cường sức khỏe.

 { Chúng tôi mở rộng cơ hội phát 
triển nghệ thuật cho các em học 
sinh. Phòng Sáng tạo nghệ thuật 
mở rộng làm việc hết sức để đảm 
bảo rằng các em học sinh khóa 
K-8 đều được dạy nghệ thuật tại 
trường. Mỗi trường cung cấp các 
chương trình khác nhau từ nghệ 
thuật thị giác tới âm nhạc, nhảy 
múa và biểu diễn.

 { Trường của chúng tôi có những 
kế hoạch mạnh dạn, tập trung để 
hỗ trợ học sinh thành công trong 
các khóa học đa dạng bắt kịp với 
những chuẩn mực giáo dục mới 
được đặt ra bởi nhà nước. Nhiều 
học sinh đã chọn học Đại số 1 
trong lớp 8, và mới đây chúng 
tôi đã ban hành chương trình xóa 
mù chữ cho học sinh K2 từ lớp 5. 
Chúng tôi cũng cung cấp những 
chương trình xếp lớp tiền nâng 
cao trong các trường trung học 
hoặc giữa bậc K-8 để bộc lộ nhiều 
học sinh bắt kịp được với các tài 
liệu bậc đại học.

 { Nhiều học sinh cần sự hỗ trợ thêm 
để thành thạo trong môn tiếng việt 
hoặc toán. Các em học sinh chưa 
đạt trình độ “thành thạo” trong 
bài kiểm tra của thành phố có kế 
hoạch học tập điều chỉnh phù hợp 
với nhu cầu từng em, cũng như có 
nhiều thời gian hơn để học tiếng 
việt hoặc toán trong suốt một ngày 

học tại trường. Một số trường 
cũng hỗ trợ việc dạy học sau giờ 
trên lớp.

 { Tất cả các trường của chúng tôi 
dạy học dựa trên các giá trị của 
sự công bằng, chặt chẽ, sáng tạo, 
thêm vào đó là các mối ưu tiên 
được xây dựng bởi Hội đồng 
trường Boston. Điều quan trọng 
nhất là tất cả các trường sẽ cung 
cấp một chương trình giảng dạy 
hấp dẫn, hiệu quả, chặt chẽ và 
phát huy thế mạnh cho tất cả các 
em học sinh.

Trong năm 2014, chúng tôi bắt đầu 
kế hoạch mới xếp lớp cho học sinh 
tới trường. Bạn sẽ được biết thêm về 
kế hoạch học tập Home-based trong 
những trang tiếp theo. Bạn cũng sẽ có 
nhiều cơ hội để tham dự buổi thuyết 
trình về kế hoạch, đặt ra những câu 
hỏi và tới thăm các trường trong danh 
sách lựa chọn ưu tiên của bạn. Chúng 
tôi trân trọng những góp ý của bạn về 
kế hoạch Home-based được xây dựng 
cùng với sự hợp tác của cộng đồng 
nhằm giúp đỡ các em học sinh có thể 
học trường chất lượng gần nhà hơn.
Nếu bạn đang cần tìm hiểu thông tin 
về các trường trung học của chúng 
tôi, hãy nhớ lấy bản sao của tài liệu 
Tìm hiểu BPS: phiên bản trường 
Trung học, đang có tại Trung tâm tiếp 
đón hoặc truy cập trực tuyến tại www.
bostonpublicschools.org.
Cảm ơn đã lựa chọn trường công lập 
Boston cho gia đình bạn. Chúng tôi 
rất mong sẽ đáp ứng kỳ vọng và trở 
thành cộng sự của các bạn để chuẩn 
bị cho sự thành công của con bạn từ 
bậc mầm non tới trung học và hơn thế 
nữa.

Giám đốc
Tommy Chang, Ed.D.

Chào mừng đến với trường học của chúng tôi
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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 20
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Trong tháng 1 năm 2014, 
trường công lập Boston 
(BPS) bắt đầu kế hoạch lựa 

chọn trường mới cho các em học 
sinh từ bậc mầm non tới lớp 8. Kế 
hoạch này giúp các em được học 
tại trường tốt, gần nhà hơn. Trường 
trung học phổ thông vẫn tiếp tục là 
các lựa chọn trên toàn thành phố 
cho tất cả các em. (Vui lòng xem 
Khám phá trường công lập Boston: 
phiên bản trường Trung học phổ 
thông để biết thêm thông tin)

Những đặc điểm chính 
của kế hoạch Home-
based?
Kế hoạch Home-based :
zz Tăng tính tiếp cận với các 

trường chất lượng tốt nói chung
zz Đảm bảo mọi học sinh sắp học 

mầm non đều có các trường tốt 
để lựa chọn.
zz Rút ngắn khoảng cách trung 

bình một trẻ phải di chuyển tới 
trường khoảng 40%
zz Ưu tiên anh chị em trong nhà 

để giúp các bé được học cùng 
trường.
zz Cho phép lựa chọn thêm trường 

trên toàn thành phố cho tất cả 
các gia đình.
zz Cho phép các em hiện đang theo 

học tại trường có thể theo học 
đến bậc cao nhất tại trường đó, 
bất kể trường đó ở đâu.
zz Kết hợp nhiều trường thành các 

trường chuyển tiếp (pathway) để 
đảm bảo các em sẽ được xếp lớp 
cho trường sắp tới. Xem thêm 
trang 10 để biết thêm thông tin.

Kế hoạch Home-based được 
thực hiện như thế nào?
zz Kế hoạch Home-based dự định 

sẽ sử dụng địa chỉ nhà của học 
sinh làm xuất phát điểm.
zz BPS cung cấp một danh sách 

ngắn gọn lựa chọn các trường 

cho mỗi gia đình có thể dựa vào 
địa chỉ nhà của họ. Danh sách 
bao gồm mọi trường trong một 
dặm quanh nhà họ. Nếu cần, 
chúng tôi sẽ thêm các trường 
gần đó để đảm bảo rằng mỗi em 
học sinh có thể đăng ký tới một 
vài trường tốt nhất theo kết quả 
MCAS trong vòng hai năm trở 
lại đây. Điều này đảm bảo rằng 
mỗi gia đình đều có thể có cơ 
hội tiếp cận những trường tốt 
nhất, dù họ sống ở bất cứ nơi 
đâu.
zz Danh sách có thể tăng theo nhu 

cầu, để bao gồm các trường 
cung cấp chương trình đặc biệt 
như là tiền mẫu giáo, Lớp học 
nâng cao đặc biệt (AWC) và 
chương trình Tuyệt vời cho tất 
cả học sinh, để đảm bảo rằng 
các em đều được nhận một kế 
hoạch học tập và chỗ học lý 
tưởng theo như lựa chọn của các 
em. Điều này được gọi là “Các 
trường Tự chọn”.
zz Hầu hết các gia đình đều có 

trung bình 8-14 lựa chọn.
zz Các gia đình có thể lựa chọn 

trường nào trong thành phố. Bao 
gồm: Boston Green Academy, 
Dudley Street Neighborhood 
Charter School, Hernández K-8, 
Timilty Middle, UP Academy 
Boston, and UP Academy 
Dorchester.

Kế hoạch Trường học gần nhà 
thích hợp với nhiều học sinh 
với nhiều lựa chọn nhất có 
thể.
zz Trong khi kế hoạch này làm 

tăng cơ hội được nhận vào 
những trường thuộc lựa chọn 
hàng đầu của bạn, chúng tôi 
không thể đảm bảo sự xếp lớp 
cho từng trường cụ thể. Thường 
thì, nhiều gia đình lựa chọn 
trường học hơn là số lượng mà 
chúng tôi có thể nhận. Khi điều 
này xảy ra, chúng tôi thường 

phân lớp theo “số ngẫu nhiên”, 
như một loại hình quay sổ xố. 
(Vui lòng xem trang 6 để biết 
cách thức hoạt động.)

Ai sẽ được phân lớp theo kế 
hoạch Home-based?
zz Trong năm 2017-2018, các em 

học sinh đăng ký K2 và lớp 
1,2,3,6,7 và 8 được đảm bảo xếp 
lớp tới trường trong danh sách 
lựa chọn của các em.
zz Các em học sinh đăng ký lớp 4,5 

có thể được xếp lớp trong danh 
sách lựa chọn của các em nếu 
còn chỗ. Nếu đã hết chỗ trong 
bất cứ trường nào thuộc danh 
sách đó, các em sẽ được xếp lớp 
vào trường gần nhà nhất trong 
khu vực sinh sống trước đó của 
học sinh (Đông, Tây hoặc Bắc) 
mà còn chỗ học.
zz Vì điều kiện số chỗ học được 

giới hạn, trong các năm gần đây, 
xếp lớp K0 và K1 không được 
đảm bảo.
zz Các em học sinh đăng ký cho 

lớp mầm non, lớp 6 và lớp 9 
giữa khoảng thời gian từ ngày 
3 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 có 
cơ hội được xếp chỗ cho những 
trường lựa chọn ưu tiên hàng 
đầu. Những lớp không chuyển 
tiếp bắt đầu nhận đăng ký từ 
ngày 8 tháng hai.
zz Nếu bạn đăng ký trong khoảng 

thời gian đó, không quan trọng 
là bạn đăng ký vào ngày đầu 
hoặc ngày cuối. Chỉ quan trọng 
rằng bạn đăng ký trong khoảng 
thời gian đó là được.

Kế hoạch Home-based đảm 
bảo rằng mọi học sinh đều 
được đăng ký danh sách các 
trường có thành tích học tập 
cao nhất.
Chúng tôi nhóm trường học vào 
bốn nhóm MCAS dựa theo  thành 
tích các học sinh trong bài kiểm 
tra MCAS trong vòng hai năm vừa 

Về kế hoạch Home-based
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S. Boston

Eliot K-8
(5-8)

Higginson
(K-2)

Alighieri
Montessori

BATA

Boston Green
Academy

Hernández
K-8

Burke HS

Fenway
HS

Henningan K-8

CASH

Mission Hill K-8

Another
Course to

College

Allston-Brighton

W. Roxbury

E. Boston

Roxbury

Hyde Park

Roslindale

S. Dorchester
Mattapan

Jamaica
Plain

S. End

N. Dorchester

Fenway-Kenmore

Charlestown

Medford Revere
Arlington

Everett

Somerville
Belmont

Chelsea

Cambridge

Watertown

Newton
Brookline

Quincy

Dedham Milton

Braintree

Các Trường Công Boston
Các trường với các chương trình cho học sinh nhập học K0 cho đến lớp 8

Allston-Brighton

W. Roxbury

E. Boston

Roxbury

Roslindale

.

S. End

N. Dorchester

Medford Revere
Arlington

Everett

Somerville
Belmont

Chelsea

Cambridge

Watertown

Newton
Brookline

Quincy

Dedham Milton

Braintree

A
A

D

B

C

E

F

S. Boston

Mattapan

Hyde Park

Jamaica Plain

Fenway-Kenmore

Charlestown

Học sinh học Tiếng Anh và 
học sinh khuyết tật sẽ có 
những sự lựa chọn trong 
cụm cộng đồng của các em, 
dựa trên địa chỉ của các em. 
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BPS K–8:

Mùa chọn trườngqua. Mỗi gia đình có ít nhất hai 
trong số các trường được điểm cao 
nhất (Nhóm MCAS - top 25%) và ít 
nhất bốn trường nằm trong một nửa 
nhóm sau các trường có thành tích 
MCAC (Nhóm MCAS 1 và 2) trong 
danh sách lựa chọn của họ.
Kế hoạch Home-based đưa ra 
nhiều dự đoán và cơ hội cho phép 
phụ huynh biết trước về lựa chọn 
của mình. Điều này nghĩa là các 
gia đình có thể biết về trường sớm 
hơn và có sự liên kết chặt chẽ 
với các trường, học sinh và gia 
đình nhiều hơn. Nhiều thông tin 
về kế hoạch Home-based có tại 
bostonpublicschools.org.

Kế hoạch này giúp người 
học Tiếng Anh và học 
sinh khuyết tật như thế 
nào?
Cho những người muốn học Tiếng 
Anh và các học sinh khuyết tật, kế 
hoạch Home-based bắt đầu với các 
lựa chọn nằm trong khoảng một 
dặm quanh nhà của học sinh, nhưng 
đồng thời cũng tạo ra một nhóm 
cộng đồng lớn hơn trong trường với 
các lựa chọn chương trình để đảm 
bảo các học sinh có thể được chọn 
vào trường phù hợp nhất với nhu 
cầu của các em.

Làm thế nào để đưa ra 
danh sách các trường lựa 
chọn?
Có hai cách để đưa ra danh sách lựa 
chọn:
1. Sử dụng máy tính của bạn. Truy 

cập DiscoveryBPS.org. Trang 
web này có những hướng dẫn 
đơn giản. Trang web đòi hỏi bạn 
nhập thông tin bao gồm địa chỉ 
nhà, lớp mà con bạn đang theo 
học, và nếu có con khác trong 
gia đình đã từng học BPS. Khi 
bạn hoàn thành việc điền thông 
tin, máy tính sẽ đưa cho bạn 
danh sách lựa chọn. Sau đó bạn 
lọc và đánh giá danh sách sử 
dụng chức năng tìm kiếm mới.

2. Gọi hoặc tới thăm Trung tâm 
tiếp đón BPS, được liệt kê ở 
trang 28. Phòng phụ huynh rất 
sẵn sàng được sử dụng, hoặc 
bạn có thể nhờ nhân viên trợ 
giúp in danh sách lựa chọn.

Hãy chắc chắn sẽ ghé thăm trang 
web để đọc thông tin về trường và 
tìm hiểu thêm về đăng ký lựa chọn 
trường học và quy trình phân lớp 
tại www.bostonpublicschools.org/
register.
Chúng tôi khuyến khích bạn tới 
thăm các trường học trong suốt 
chuỗi hoạt động Triểm lãm và Giới 
thiệu của chúng tôi. Thêm vào đó, 
tất cả các trường đều tiếp đón các 
khách mời có hẹn trước trong suốt 
giờ học. Nếu bạn muốn thăm quan 

lớp học và nói chuyện với hiệu 
trưởng hoặc nhân viên, xin vui lòng 
gọi điện trước.

Làm sao để tôi biết 
trường nào tốt nhất cho 
con chúng tôi?
Hãy tới thăm càng nhiều trường 
càng tốt trong danh sách lựa chọn 
của bạn để cảm nhận liệu trường đó 
có phù hợp với con bạn không.
Tại trang 12-27, bạn sẽ tìm thấy 
thông tin ngắn gọn về trường. 
Tại trang web của chúng tôi, 
bostonpublicschools.org cũng có 
nhiều thông tin về các trường.
Trung tâm tiếp đón của chúng tôi 
cũng có thể đưa ra lời khuyên. 
Nhân viên của chúng tôi có thể giải 
thích mỗi trường cung cấp dịch vụ 
gì, lựa chọn của bạn là gì và làm 
sao để đăng ký. Họ cũng có những 
thông tin về:
zz Danh sách đợi và chuyển đổi, 

nếu bạn muốn đổi trường
zz Các chương trình cho học sinh 

học Tiếng Anh và học sinh 
khuyết tật
zz Các chương trình cho học sinh 

đạt thành tích cao
zz Các chương trình trước và sau 

thời gian trên lớp
zz Các chương trình mùa hè
zz Giáo dục của phụ huynh và cơ 

hội gia đình cùng phối hợp
zz Nguồn lực cộng đồng
zz … và nhiều chương trình khác!

Trung tâm tiếp đón của chúng tôi 
được liệt kê tại trang 28. Hãy gọi 
điện hoặc tới thăm.
Nếu bạn đang đăng ký cho 
bậc mầm non, Countdown to 
Kindergarten có rất nhiều thông tin 
để giúp chọn chương trình, đăng ký 
thế nào và khi nào, và cách thức để 
giúp con bạn sẵn sàng năm học đầu 
tiên ở trường đầy phấn khởi.
617-635-9288 
www.countdowntokindergarten.org 

Chọn trường: Đôi điều 
cần tìm hiểu và hỏi đáp
zz Triết lý trường học và kỳ vọng 

cho mỗi học sinh
zz Thành tích học tập được đo 

bằng điểm số bài kiểm tra và 
kết quả các dự án và các bài tập 
viết.
zz Các kế hoạch của trường để 

giúp học sinh đạt được mức 
hạng cao hơn.
zz Chương trình đào tao: các em 

học sinh sẽ được học gì trong 
mỗi bài tập? Trường học có 
dạy Đại số 1 cho các em lớp 8 
không?
zz Nhân lực hỗ trợ việc giảng dạy 

bao gồm thư viện, phòng máy 
khoa học, phòng công nghệ.
zz Giao tiếp Gia đình và Nhà 

trường: Có bản tin thông báo 
thường xuyên của trường hoặc 
email thông báo thường xuyên? 
Nhà trường liên lạc với những 
phụ huynh không giỏi Tiếng 
Anh như thế nào? Số lần thường 
xuyên mà phụ huynh có thể liên 
lạc với giáo viên không?
zz Các chương trình trước và sau 

khi dạy học để phục vụ việc học 
tập và trong khu vực sinh sống.
zz Các cơ hội học nghệ thuật, âm 

nhạc và giáo dục thể chất
zz Các dịch vụ hỗ trợ học sinh và 

gia đình của học sinh như tư vấn 
và sức khỏe
zz Đồng phục trường học và quy 

tắc ăn mặc.

Những học 
sinh nào cần 
đăng ký với 
trường?
Các học sinh đã theo học trường 
công lập Boston có thể theo học 
tiếp đến bậc học cao nhất. Các em 
không cần phải hoàn thành việc 
đăng ký trừ khi muốn chuyển sang 
trường khác.

Học sinh phải đăng ký với 
trường nếu…
zz Học sinh theo học trường BPS 

trong bậc cao nhất của trường 
học năm đó - ví dụ, lớp 5 của 
trường K-5, hoặc lớp 8 trong 
trường trung học hoặc trường 
K-8.
zz Học sinh trong các chương trình 

đặc biệt và phải chuyển trường 
trong chương trình mới.
zz Học sinh muốn chuyển trường
zz Học sinh không đang theo học 

BPS bao gồm học sinh đã đăng 
ký và nhận được xếp lớp năm 
ngoái.

Theo như luật bang, mỗi học sinh 
phải theo học trường từ đầu tháng 9 
trong năm học mà học sinh đó được 
6 tuổi. Không đưa trẻ đến trường 
có thể dẫn đến hành động pháp lý 
chống lại cha mẹ.

Nơi đăng ký:
Các học sinh hiện tại đang theo học 
trường công lập Boston sẽ được 
nhận đơn đăng ký từ nhà trường. 
Các em không cần phải đăng ký 
trực tiếp tại Trung tâm tiếp đón.
Các phụ huynh của các em học sinh 
mới có thể đăng ký trước trên trang 
web của BPS. Để hoàn thành quá 
trình đăng ký, học phải tới đăng ký 
tại Trung tâm tiếp đón trường BPS 
(xem tại trang 28).

Đăng ký cho các học sinh 
Học tiếng Anh
Tất cả các học sinh vào lớp K2 qua 
lớp 12 mà không nói Tiếng Anh bản 
ngữ sẽ được kiểm tra trình độ Tiếng 
Anh. Khi đăng ký học tại Trung tâm 
tiếp đón, người nộp đơn phải hoàn 
thành bảng Khảo sát Ngôn ngữ Gia 
đình. Kết quả này sẽ quyết định liệu 
các em có cần phải thực hiện bài 
kiểm tra không. Nếu có, các em sẽ 
được chỉ định tới Trung tâm Đánh 
giá và Tư vấn học sinh mới của 
trường BPS. Các nhân viên đa ngôn 
ngữ sẽ kiểm tra khả năng Tiếng Anh 
của các em và giúp phụ huynh và 
học sinh chọn dịch vụ học tập phù 
hợp nhất với các em. Sự liên hệ phụ 
huynh của trung tâm cũng giúp đỡ 
các gia đình kết nối với các dịch vụ 
trong trường và trong cộng đồng 
của các em học sinh.

Trung tâm đánh giá và Tư 
vấn học sinh mới

Bolling Municipal Building 2300 
Washington St., Roxbury 02119

617-635-1565 

Mở cửa các ngày học, từ 8am - 5pm
Xin vui lòng tới trước ít nhất một 

giờ trước giờ đóng cửa.

Tháng Mười Hai 2016 đến Tháng Một 2017
Đây là thời điểm tuyệt vời cho các gia đình tìm hiểu về các trường 
của chúng tôi trước khi các trường bắt đầu tuyển sinh. Tất cả các 
trường của chúng tôi đều có những cơ hội đặc biệt để tham quan 
lớp học, tham quan trường, và gặp gỡ hiệu trường và các giáo 
viên.
Những ngày tham quan trường
Tất cả các trường đều tổ chức ít nhất thêm 3 lần tham quan. Để 
biết kế hoạch, hãy đến Trung Tâm Tiếp Đón của chúng tôi hoặc 
tìm hiểu trực tuyến tại website http://bostonpublicschools.org/
schoolpreview.
Xin hãy liên hệ trực tiếp trường để biết thêm các cơ hội khác.

Kế hoạch Home-based 
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Các văn bản cần thiết
Khi bạn tới đăng ký, hãy mang theo 
các văn bản sau:
1. Giấy khai sinh gốc của trẻ (có 

dấu nổi), hộ chiếu hoặc Mẫu 
I-94

2. Hồ sơ tiêm phòng mới nhất của 
trẻ. Xem danh sách chi tiết các 
loại tiêm chủng cần thiết dưới 
đây. Liên lạc với Trung tâm sức 
khỏe BPS tại số nếu bạn có thắc 
mắc.

3. Photo chứng minh của cha mẹ/
người giám hộ

4. Bảng điểm mới nhất của trẻ tại 
trường (lớp 1-12, nếu có)

5. HAI văn bản chứng minh bạn 
sống tại thành phố Boston. 
Những văn bản được chấp nhận 
liệt kê tại hộp Yêu cầu công dân 
tại trang 5

Tiêm phòng
Trường công lập Boston yêu cầu 
các học sinh phải được thực hiện 
chích ngừa mới nhất để sẵn sàng 
nhập học vào thời điểm các em 
đăng ký với trường. Điều này nghĩa 
rằng các tiêm chủng dưới đây cần 
được kèm theo lúc đăng ký học:

K0/K1
(3-4 tuổi)

K2 
( 5 tuổi)

Lớp 
1–6

Lớp
 7–12

Viêm gan B  3 3 3 3

DtaP/DTP/
DT/Td/Tdap

 ≥4 DTaP/
DTP

5 DTaP/
DTP

≥4 DTaP/DTP 
or ≥3 Td

4 DTaP/DTP 
or ≥3 Td; 

plus 1 Tdap

Bại liệt  ≥3 4 ≥3 ≥3

Hib  1-4 0 0 0

MMR 
 (sởi, 
 quai bị, 
rubella)

 1 2 Gr. 1-5:  
2 MMR 
Gr. 6: 

2 mũi sởi, 
1 mũi quai bị, 
1mũi rubella

2 MMR 

Varicella 
(thủy đậu)

 1* 2* Gr. 1-5: 2*
Gr. 6: 1*

2*

(*hoặc tài liệu tin cậy đã bị thủy đậu)

LƯU Ý: Nếu học sinh đã sang 5 tuổi 
tại ngày đăng ký, học sinh phải 
nhận được tiêm ngừa K2. Tuy 
nhiên, nếu học sinh 4 tuổi tại ngày 
đăng ký, học sinh KHÔNG cần phải 
nhận chích ngừa cho trẻ 5 tuổi.
Yêu cầu tiêm chủng khá phức 
tạp. Để tìm hiểu thêm, xem 
tại: bostonpublicschools.org/
healthservices. Liên hệ Trung tâm 
sức khỏe BPS tại số 617-635-6788 
nếu bạn có câu hỏi. Ngoài ra, chúng 
tôi khuyên bạn nên làm Kiểm tra 
Rủi ro bệnh lao cho bé. 
Khi bạn đăng ký nhập học cho bé, 
bạn phải nộp hồ sơ của bác sĩ xác 
định rằng con bạn đã tiêm phòng 
đầy đủ. Nếu bạn cần bản sao giấy 
tờ tiêm phòng hoặc có câu hỏi nào, 
hãy liên hệ với bác sỹ của bạn hoặc 
trung tâm sức khỏe. Nếu bạn không 
có bác sỹ hoặc trung tâm sức khỏe, 
hãy gọi tới Đường Dây Sức Khỏe 
thành phố số 800-847-0710. Xin 
vui lòng đợi hai hoặc 3 tuần để bác 
sỹ hoặc trung tâm sức khỏe sao 
chép hồ sơ cho bạn.

Hãy mang hoặc gửi bản sao văn 
bản tiêm phòng tới phòng y tế của 
trường vào ngày đầu tiên nhập học.
Theo luật, các học sinh không tiêm 
phòng đầy đủ có thể bị loại khỏi 
trường.
Trường hợp đặc biệt. Ngoại trừ trong 
trường hợp khẩn cấp hoặc bệnh 
dịch, các em học sinh có thể tới 
trường nếu phụ huynh hoặc người 
giám hộ đệ trình giấy tờ hợp pháp 
từ bác sỹ rằng con họ chưa được 
tiêm phòng vì lý do y tế, hoặc một 
lá thư chỉ ra việc tiêm phòng đó 
xung đột với đức tin của họ.
Con cái của bạn có nhu cầu được 
chăm sóc sức khỏe đặc biệt không? 
Vào thời điểm đăng ký, bạn sẽ điền 
một mẫu đăng ký sức khỏe khai 
rằng liệu con cái của bạn có bị hen 
suyễn hoặc dị ứng, hoặc ngồi xe 
lăn hay có nhu cầu đặc biệt gì khác 
không để chắc chắn rằng con bạn 
được chỉ định vào trường có thể 
cung cấp dịch vụ sức khỏe phù hợp. 
Mẫu đăng ký cũng hỏi bạn về thông 
tin liên lạc của người cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trong 
trường hợp nhà trường cần liên lạc 
với họ. 
 Kiểm tra thể chất. Xin vui lòng xem 
tại trang 10.

Hoàn thành đăng ký
Trong kế hoạch Home-based, mỗi 
học sinh đăng ký sẽ nhận được một 
bản đăng ký riêng. Mẫu đăng ký 
sẽ liệt kê tất cả các trường mà học 
sinh có thể chọn - gọi là “danh sách 
trường lựa chọn”.

 f Chúng tôi khuyên bạn nên chọn 
tất cả các trường mà bạn thích - 
nhưng chúng tôi khuyến khích 
bạn hãy chọn ít nhất NĂM lựa 
chọn.

 f Chúng tôi khuyến khích các gia 
đình đánh giá các lựa chọn theo 
thứ tự ưu tiên

 f Hãy giữ lại một bản sao phòng 
trường hợp sự cố.

Thời gian đăng ký
Nhằm tăng cơ hội nhận được nhận 
đăng ký tới các trường, các em học 
sinh nên đăng ký vào đợt đầu tiên 
trong năm học.  Lịch tình này dành 
cho việc đăng ký mới và yêu cầu 
chuyển trường cho năm học 2017-
1018. Để thêm thông tin, xin vui 
lòng xem tại trang 28.
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐỢT ĐẦU
3 tháng 1 - 3 tháng 2 năm 2017
K0, K1, K2, Lớp 6 và Lớp 9
Để tránh xếp hàng dài tại Trung tâm 
tiếp đón, chúng tôi khuyên các bạn 
nên theo lịch trình như sau, dựa trên 
chữ cái đầu tiên của họ phụ huynh. 
Đăng ký từ ngày:
A-I 3 - 6 tháng 1
J-Q  9 - 13 tháng 1
R-Z  17 - 20 tháng 1
Còn lại  23 tháng 1 - 3 tháng 2

Yêu cầu về nơi cư trú của học sinh

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐỢT 2
8 tháng 2 - 31 tháng 3, 2017
Tất cả các lớp
Trường công lập Boston sẽ công 
bố thêm thông tin về đợt đăng ký 
2017- 2018 sau ngày 31 tháng 3, 
trong khi chờ điều chỉnh quy trình 
đăng ký.
Bạn sẽ nhận được thông báo về việc 
đăng ký cho con mình qua email. 
Bản đăng ký thường được gửi qua 
mail khoảng 6 tuần sau khi kết thúc 
thời gian đăng ký.
Tất cả các em học sinh nhận được 
bản đăng ký trường mới sẽ nhận 
được mẫu RSVP để cho biết liệu 
học sinh đó có nhập học vào tháng 
9 tại trường công lập Boston không. 
Xin vui lòng ký và trả lại mẫu để 

chúng tôi có thể nhận thêm học sinh 
khác vào danh sách chờ đợi nếu 
không tham gia. Bạn cũng có thể 
sử dụng mẫu RSVP để cho chúng 
tôi biết liệu bạn có muốn chờ trong 
danh sách đợi của trường khác 
không.

BPS nhận học sinh như thế 
nào?
Các học sinh được nhận bởi một hệ 
thống quay số máy tính. Máy tính 
sẽ chọn lọc để ghép học sinh với 
sự lựa chọn được đánh giá cao nhất 
theo như ưu tiên cao nhất của học 
sinh.

Để đăng ký và theo học tại trường công lập Boston, học sinh phải sống ở 
thành phố Boston. Việc cư trú của học sinh dưới 18 tuổi hợp pháp, hộ khẩu 
thường trú của cha mẹ hoặc người giám hộ có chăm sóc thể chất cho trẻ. Sự 
cư trú được định nghĩa là nơi một người cư ngụ dài lâu, không phải ngắn 
hạn, và là nơi họ có cuộc sống tại nhà, với xã hội và  trách nhiệm công dân 
của mình. Học sinh 18 tuổi hoặc lớn hơn có thể thiết lập một cuộc sống 
tách khỏi cha mẹ hoặc người giám hộ với mục đích tới trường.
Sự cư trú tạm thời ở thành phố Boston, chỉ với mục đích theo học tại 
trường Boston không được coi là “cư trú”.
Chính sách cư trú này không áp dụng với các em học sinh vô gia cư. Để trả 
lời các câu hỏi liên quan tới học sinh vô gia cư, xin hãy gọi tới Văn Phòng 
tư vấn pháp luật số 617-635-9320. 

Người đăng ký phải gửi HAI bản những văn bản sau 
khi đăng ký vào trường.
Các văn bản phải được in trước với tên và địa chỉ hiện tại của cha mẹ/ 
người giám hộ của học sinh (hoặc học sinh nếu đủ 18 tuổi hoặc hơn). Hai 
văn bản này phải đến từ những loại khác nhau như sau:
1. Hóa đơn tiêu dùng (không phải hóa đơn nước hoặc điện thoại di động) 

trong vòng 60 ngày gần đây.
2. Hợp đồng thuê nhà hiện tại, thỏa thuận phần 8, hoặc bản khai hợp pháp 

của chủ nhà BPS
3. Một văn bản hoặc trả thế chấp trong vòng 60 ngày gần đây, hoặc hóa 

đơn thuế bất động sản trong vòng một năm qua.
4. Mẫu W2 trong năm hoặc bảng lương trong vòng 60 ngày trở lại.
5. Chứng nhận ngân hàng hoặc thẻ tín dụng trong vòng 60 ngày trở lại.
6. Thư từ một cơ quan chính phủ được phê duyệt trong vòng 60 ngày trở 

lại.
* Cơ quan chính phủ được phê duyệt: Văn phòng lợi tức Massachusetts 

(DOR), Dịch vụ Trẻ em và Gia đình (DCF), Hỗ trợ chuyển tiếp 
(DTA), Dịch vụ Thanh niên (DYS), An sinh Xã hội Mỹ; các văn bản 
từ Khối thịnh vượng chung Massachusetts.

CHÚ Ý:
zz Các trường học khác cũng yêu cầu các loại văn bản này, nhưng họ có 

một quy trình đăng ký và thời gian riêng biệt. Xem trang 9 để biết thêm 
chi tiết.
zz Với trường hợp giám hộ hoặc chăm sóc hợp pháp yêu cầu thêm các văn 

bản từ tòa án hoặc các cơ quản khác.
zz Những văn bản này cũng được yêu cầu trong trường hợp thay đổi địa 

chỉ.
Bất cứ học sinh nào vi phạm chính sách cư trú sẽ bị loại khỏi trường công 
lập Boston. Cha mẹ/ người giám hộ của học sinh bị loại bỏ vì không cư trú 
có thể kháng lại quyết định. Học sinh có thể được chấp nhận để duy trì việc 
học ở trường trong quá trình kháng cáo.
Cùng với việc bị loại trừ khỏi trường, trường công lập Boston có thể áp 
dụng các hình thức phạt khác cho gia đình học sinh như là các hành động 
pháp lý, phạt tiền dựa trên chi phí giáo dục đã được nhận, và khấu trừ 
những học bổng hoặc giải thưởng trước đó.

 f Thông tin thêm về Quy chế cư trú được đăng tải tại trang web BPS: 
bostonpublicschools.org/residency
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BPS K–8:

Thứ tự ưu tiên là gì?
Đôi khi trường không có đủ chỗ 
cho tất cả các học sinh muốn theo 
học cùng một lựa chọn. Khi điều 
này xảy ra, máy tính sẽ xếp học 
sinh dựa trên lựa chọn và các thứ tự 
ưu tiên. Giữa những kỳ xếp lớp, các 
sinh viên được ưu tiên cao nhất sẽ 
được xếp lớp trước.

Ưu tiên anh chị em
Chúng tôi cố gắng để xếp các bé 
trong cùng một gia đình được học 
cùng một trường nếu phụ huynh 
yêu cầu. Nếu bạn muốn con cái bạn 
học cùng một trường, hãy hỏi nhân 
viên Trung tâm tiếp đón để được 
ưu tiên. Tuy nhiên, đôi khi trường 
không có đủ chỗ học cho tất cả 
các anh chị em cùng đăng ký, nên 
chúng tôi không thể đảm bảo được 
việc phân lớp dựa trên điều này.
Hãy chắc chắn đưa vào đơn xin học 
sự ưu tiên anh chị em ngay lần đầu 
bạn đăng ký. 

Những ưu tiên khác
zz Các em học sinh hoàn thành 

bậc học cao nhất tại các trường 
giáo dục sớm cũng có chỗ học 
đảm bảo tại các trường chuyển 
tiếp (xem trang 10) hoặc được 
ưu tiên vào lớp tiếp theo tại các 
trường khác trong danh sách 
lựa chọn sau khi các anh chị em 
cùng nhà được xếp lớp.
zz Các em học sinh lớp 5 được ưu 

tiên lớp 6 tại trường chuyển tiếp 
sau khi các anh chị em cùng nhà 
được xếp lớp.
zz Các em học sinh học song ngữ 

tại S.Greenwood(hiện tại là 
K-4), Umana Academy (hiện 
tại là K-2), Hernandez(K-8) 
và Hurley (K-8). Các em học 
sinh lớp 8 từ Hernadez và 
Hurly được ưu tiên - nhưng 
không đảm bảo - sẽ được xếp 
lớp tại trường cấp ba song ngữ 
Margarita Muniz Academy.
zz Các em học sinh đang theo học 

Lớp làm việc nâng cao được ưu 
tiên cho AWC trong trường hiện 
tại trước khi các em đăng ký tại 
trường khác. Thêm vào đó, các 
em học sinh lớp 5 sẽ nhận được 
ưu tiên AWC tại lớp 6 trường 
chuyển tiếp.

Phân lớp trường Đông 
Boston 
Vì tính chất địa lý đặc biệt, Trường 
Đông Boston thường nhận học sinh 
giáo dục K2-12 được đảm bảo được 
nhận vào trường Đông Boston nếu 
học sinh lựa chọn như vậy.
Điều này được thực hiện thế nào?
zz Danh sách lựa chọn cho trường 

Đông Boston sẽ bao gồm tất 
cả các trường tại phía Đông 
Boston. Các cư dân tại Đông 
Boston sẽ được ưu tiên chỗ học 

hơn các em học sinh sống ngoài 
vùng Đông Boston. Danh sách 
lựa chọn có thể bao gồm một số 
trường bên ngoài Đông Boston, 
nhưng ưu tiên sẽ không được áp 
dụng tại các trường này.
zz Vì sự giới hạn với các học sinh 

không sống tại Đông Boston mà 
các trường Đông Boston trong 
danh sách lựa chọn của họ, các 
học sinh sẽ có ưu tiên tại trường 
đang học hơn là các học sinh 
Đông Boston.
zz Ngoại trừ một vài chỗ học cho 

các học sinh học Tiếng anh, dịch 
vụ cho học sinh khuyết tật và 
các học sinh ở tuổi đến trường, 
bởi vì một số trường cấp hai 
Đông Boston có chuyển tiếp 
cho các trường trung học tại 
Charlestown.

Số ngẫu nhiên
Máy tính đưa ra con số ngẫu nhiên 
cho mỗi đơn xin học. Các số ngẫu 
nhiên này được sử dụng để phá 
bỏ “cấu trúc” giữa các học sinh có 
cùng mức độ ưu tiên của trường.
Nguyên lý này hoạt động như thế 
nào? Ví dụ rằng có một chỗ học còn 
lại cho K1 tại trường Bates School. 
Tất cả các ứng viên được ưu tiên 
theo diện anh chị em đều đã được 
xếp chỗ. Còn ba học sinh khác, tất 
cả đều đăng ký cùng một vòng và 
không có ưu tiên anh chị em và lựa 
chọn trường Bates là sự lựa chọn 
đầu tiên của họ. Học sinh với số 
ngẫu nhiên thấp nhất (“tốt nhất”) sẽ 
được chọn.

“Tiếp nối” 
Các học sinh đang học tại trường 
của chúng tôi có thể tiếp tục học 
trường hiện tại, cho dù trường đó 
không nằm trong danh sách lựa 
chọn các trường gần nhà. Thành 
phố sẽ tiếp tục cung cấp phương 
tiện di chuyển trong khoảng thời 
gian 2019-2020 cho các học sinh đủ 
điều kiện. (Xem thêm tại trang 7 về 
thông tin giao thông).

Danh sách đợi
Khi chỗ học sẵn sàng, các học sinh 
với ưu tiên anh chị em sẽ được bố 
trí từ danh sách đợi trước, trước khi 
các học sinh khác đăng ký vào cùng 
đợt. Chúng tôi sắp xếp các học sinh 
với các mức ưu tiên khác sau việc 
ưu tiên anh chị em nhưng vẫn trước 
các học sinh không được ưu tiên 
trong mỗi kỳ đăng ký học.
zz Các số ngẫu nhiên sẽ được sử 

dụng để lựa chọn giữa các học 
sinh có cùng mức độ ưu tiên.
zz Bạn có thể xem thông tin trạng 

thái danh sách đợi của con bạn 
bằng cách gọi tới Trung tâm tiếp 
đón sau khi nhận được thông 
báo xếp lớp. Trong tháng 1, 
tháng tám và tháng 9, bạn cũng 

có thể gọi tới số hotline của 
trường 617-635-9046.
zz BPS hiện đang xem xét lại quy 

định về việc danh sách chờ. Quy 
định ban hành tháng 11 năm 
2016 được nêu tại đây. Xin vui 
lòng kiểm tra trang web của 
trường hoặc hỏi về các thay 
đổi khi tới Trung tâm tiếp đón. 
Thông tin về quy định hoặc quy 
trình mới cũng sẽ được bao gồm 
trong tài liệu khi bạn nhận được 
đơn đăng ký.

Nội quy xếp lớp
Luật của bang quy định rằng mỗi 
học sinh đều phải tới trường vào 
đầu tháng 9 khi vừa tròn 6 tuổi. Nếu 
bạn không nhận được danh sách 
lựa chọn trường học, hoặc nếu bạn 
không nộp lại đơn xin học cho trẻ 6 
tuổi hoặc lớn hơn vào đầu mỗi “lớp 
chuyển tiếp”, chúng tôi sẽ xếp lớp 
cho học sinh vào trường học gần 
nhà nhất còn chỗ trống.
Nếu con bạn dưới 6 tuổi vào 31 
tháng 12 năm 2015, chúng tôi sẽ 
không xếp chỗ cho con bạn vào 
trường mà bạn không chọn. Tuy 
vậy, nếu con bạn di học mẫu giáo 
K2, bạn có thể phải yêu cầu chúng 
tôi xếp chỗ cho con bạn nếu bạn 
không cho chúng tôi lựa chọn của 
bạn. Nếu không, nếu bạn muốn 
con bạn học trường BPS, bạn phải 
tới Trung tâm tiếp đón và lựa chọn 
trường tại đó.

Chuyển trường
Nếu bạn muốn chuyển trường cho 
năm học sắp tới, bạn có thể đăng ký 
chuyển trong khoảng thời gian sau:
zz K1, K1, K2, lớp 6, và lớp 9: 3 

tháng 1 - 3 tháng 2, 2017
zz Các lớp khác: 8 tháng 2 - 31 

tháng 3, 2017 hoặc muộn hơn.

Các học sinh yêu cầu chuyển 
chuyền trong lớp 4 hoặc lớp 5 từ 
danh sách lựa chọn dưới kế hoạch 
Home-based - theo như việc học 
tiếp nối, chúng tôi không đảm bảo 
sẽ xếp lớp trong trường được lựa 
chọn. Nếu chúng tôi không thể xếp 
lớp cho những học sinh tới trường 
mà họ lựa chọn, họ có thể phải theo 
học tiếp ở trường hiện tại.
Tất cả các yêu cầu chuyển trường 
được nhận vào mỗi kỳ đăng ký 
được xử lý cùng nhau. Các yêu cầu 
được nhận sau ngày 30 tháng 9 sẽ 
được xử lý vào giữa tháng 11 hoặc 
cuối tháng 1.
Nếu bạn muốn chuyển trường cho 
năm học hiện tại, đăng ký tại Trung 
tâm tiếp đón tới cuối tháng 1.
Chúng tôi không thể đảm bảo yêu 
cầu chuyển trường của bạn sẽ được 
đáp ứng.
BPS giới hạn số lần một học sinh có 
thể chuyển tới trường khác:
zz Trường tiểu học: Mỗi năm một 

lần từ mầm non - lớp 5
zz Trường trung học: Chỉ một lần 

từ lớp 6- 8
zz Trường cấp ba: Chỉ một lần từ 

lớp 9 - 12
Chuyển trường vì kỷ luật: Các học 
sinh từ lớp 6 - lớp 12 chuyển vì các 
lý do bị kỷ luật sẽ được sắp xếp 
chương trình thay thế.

Nếu bạn chuyển nhà
zz Mang giấy tờ về địa chỉ mới 

(xem trang 3) tới Trung tâm tiếp 
đón. Nếu bạn không có bằng 
chứng xác thực về địa chỉ mới, 
hãy gọi tới Trung tâm để hỏi.
zz Nếu bạn chuyển nhà, con bạn 

có thể phải chuyển trường. Tuy 
vậy, con bạn có thể vẫn học 

Để có cơ hội tốt lựa chọn các trường 
hàng đầu của bạn.. 
zz Đăng ký trong kỳ đăng tuyển đầu tiên: Ngày 3 tháng Một đến 

ngày 3 tháng Hai cho K0, K1, K2, lớp 6 và lớp 9, và ngày 8 tháng 
Hai đến ngày 31 tháng Ba năm 2017 cho tất cả các lớp khác. Tất 
cả những đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian đăng ký 
sẽ được xử lý vào cùng thời điểm, không phải là theo thứ tự nhận 
được. Vậy không có vấn đề gì nếu bạn nộp đơn vào ngày đầu tiên 
hay ngày cuối cùng của khoảng thời gian này. Xem trang 5 và trang 
28 trong kế hoạch đăng ký.
zz Hãy liệt kê tất cả các sự lựa chọn của bạn theo THỨ TỰ ƯU TIÊN. 

Nếu bạn liệt kê một trường trước, sẽ không ảnh hưởng đến sự lựa 
chọn thứ hai nếu bạn không có được sự lựa chọn đầu tiên. 
zz Chọn các trường một cách đa dạng - bao gồm các trường mà bạn 

có sự ưu tiên cho anh chị em ruột và các trường mà dễ dàng nhập 
học hơn. Để biết thông tin về các trường ít được lựa chọn có thể 
là sự lựa chọn phù hợp cho con bạn, hãy hỏi nhân viên của Trung 
Tâm Tiếp Đón hoặc kiểm tra Chuẩn bị vào Mẫu Giáo, http://www.
countdowntokindergarten.org/ 

Bạn có thể đến Trung Tâm Tiếp Đón vào bất cứ thời điểm nào trong 
năm để đăng ký trường cho con hoặc yêu cầu chuyển trường, nhưng sẽ 
phải đợi lâu hơn và ít sự lựa chọn hơn. Rất nhiều trường đã nhận đủ học 
sinh vào kỳ đăng tuyển đầu tiên. 

Làm thế nào BPS Gán Học sinh
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trường hiện tại nếu trường vẫn 
trong danh sách lựa chọn trường 
gần nhà của bạn, hoặc nếu bạn 
đồng ý tự cung cấp phương tiện 
di chuyển.
zz Hãy nhớ cung cấp cho hiệu 

trưởng thông tin nhà và số điện 
thoại mới của bạn
zz Chúng tôi không thể thay đổi 

nơi đón xe bus khi bạn thay đổi 
địa chỉ.

Học sinh vô gia cư
Nếu bạn chuyển ra ở túp lều, hoặc 
doubled-up (ở chung nhà với người 
khác vì mất nhà hoặc do điều kiện 
kinh tế khó khăn), hoặc đang ở tạm 
thời, hãy tới Trung tâm tiếp đón và 
đưa địa chỉ mới.
Trẻ em có quyền được học tại 
trường hiện tại trong suốt quá trình 
không có nhà ở, hoặc khi chuyển 
sang một quận khác. Phương tiện 
di chuyển sẽ được hỗ trợ nếu thời 
gian tới trường tiểu học hoặc mẫu 
giáo không quá 45 phút. Phương 
tiện di chuyển sẽ được hỗ trợ từ lớp 
1 tới 12 nếu di chuyển dưới 1 giờ. 
Các học sinh có quyền ở tại trường 
hiện tại dù các em có sống với cha 
mẹ hay không. Cha mẹ/ người giám 
hộ có thể chọn chuyển cho con vào 
trường học trong khu vực, thị trấn 
hoặc thành phố nơi họ sống tạm 
thời. Nếu học sinh trở thành người 
không có nhà ở trong dịp hè và phải 
chuyển đi, học sinh có thể quay lại 
trường mà học sinh đó đã học trước 
đó. Phương tiện di chuyển có thể 
được hỗ trợ trừ khi địa chỉ mới nằm 
trong “khu vực đi bộ” của trường.
Nếu gia đình chuyển tới một nhà cố 
định, học sinh có thể kết thúc năm 
học tại trường hiện tại và phương 
tiện di chuyển sẽ được hỗ trợ.
Để được trợ giúp, xin vui lòng gọi 
tới Mạng lưới Nhân sự Giáo dục 
người vô gia cư tại số 617-635-
8037.

Đuổi học
Học sinh bị đuổi học từ các trường 
khác vì sở hữu vũ khí nguy hiểm 
hoặc các vật thể bị kiểm soát, hành 
hung nhân viên nhà trường, hoặc 
phạm tội có thể không được ghi 
danh tại trường công lập Boston 
trong quá trình bị đuổi học. Nếu 
BPS phát hiện ra học sinh bị đuổi 
học khỏi trường cũ vì bất cứ lý do 
nào, học sinh đó sẽ bị đuổi học khỏi 
trường công lập Boston theo luật 
tiểu bang Massachusetts.
Các em học sinh có thể bị loại khỏi 
trường trong hơn 90 ngày trừ trong 
trường hợp các tội nghiêm trọng nói 
trên. Các học sinh phải nhận dịch 
vụ giáo dục trong quá trình bị đuổi 
học.

Hỗ trợ di chuyển
Khoảng 2 phần 3 trong số 57 
nghìn học sinh được nhận hỗ trợ di 
chuyển như là xe bus của trường 

hoặc MBTA pass. Các học sinh này 
sẽ đủ điều kiện tham gia:
zz Các học sinh sống một dặm 

cách trường mẫu giáo, tiểu học 
hoặc xa hơn
zz Các học sinh sống cách trường 

cấp hai một dặm rưỡi hoặc xa 
hơn
zz Các học sinh sống cách trường 

cấp ba hai dặm hoặc xa hơn.
Hầu hết các em học sinh đi xe bus 
được đón và thả tại góc đường 
gần nhà các em. Các học sinh lớp 
7-12 có MBTA pass hoặc có cả 
T pass và xe bus của trường. Học 
sinh lớp 6 có thể nhận được MBTA 
pass bằng cách gọi tới số 617-
635-9520 hoặc truy cập vào trang 
www.bostonpublicschools.org/
transportation
Khi học sinh được xếp lớp, chúng 
tôi sẽ cho bạn biết liệu bé có đủ 
điều kiện tham gia xe của trường 
hay không. Trong cuối tháng 8, 
chúng tôi sẽ gửi email cho bạn biết 
về thông tin trạm chờ của con bạn, 
số xe bus và lịch trình.

Đưa đón học sinh khuyết 
tật
Các em học sinh khuyết tật có thể 
được nhận dịch vụ đưa đón gần, 
MBTA hoặc dịch vụ đến đón tận 
nhà theo yêu cầu của Chương trình 
giáo dục cá nhân (IEP) của từng 
em.
Một số học sinh với điều kiện tinh 
thần và thể chất khó khăn không 
thể đến trường có thể nhận dịch vụ 
đưa đón. Hãy gọi tới số y tá trường 
để yêu cầu dịch vụ này. Y tá sẽ đưa 
bạn các mẫu sức khỏe cần thiết và 
sẽ thảo luận nhu cầu đưa đón của 
trẻ với bác sỹ của con bạn. Văn 
phòng dịch vụ sức khỏe của chúng 
tôi sẽ quyết định liệu học sinh đó có 
đủ điều kiện để được đưa đón sau 
khi xem xét các tài liệu từ bác sỹ 
và tư liệu từ nhân viên nhà trường. 
Trong mùa hè, hãy gọi tới Dịch vụ 
sức khỏe số 617-635-6788

Trừ một vài điều kiện y tế, đưa đón 
y tế không được tự động tái tục. 
Bạn phải đăng ký lại theo từng năm.
Chúng tôi không thể thu xếp dịch 
vụ đưa đón đặc biệt cho trẻ em có 
cha mẹ hoặc người giám hộ khuyết 
tật, nhưng chúng tôi có thể thu xếp 
để xe bus tới đón gần nhà hơn. Hãy 
thảo luận yêu cầu này với Phòng 
Đưa đón BPS.

Thay đổi việc đưa đón
Bạn có thể  yêu cầu “thay đổi đưa 
đón” tới hoặc từ bến xe của trường 
thay vì bến xe tại nhà bạn (như là 
một chương trình sau lớp học). Các 
em học sinh không đủ điều kiện đưa 
đón từ nhà hoặc về nhà có thể yêu 
cầu dịch vụ này. Yêu cầu của bạn 
được giới hạn với các ràng buộc 
sau:
zz Bến đỗ xe bạn yêu cầu phải nằm 

trên trục đường xe bus đang có 
sẵn và không được mất thêm 
thời gian di chuyển.
zz Phải có đủ chỗ trên xe cho học 

sinh mới được xếp vào tuyến xe 
bus đó
zz Bạn phải yêu cầu trạm dừng 

thay thế cho cả tuần, không phải 
là ngày cụ thể.
zz Chúng tôi không hỗ trợ dịch vụ 

đón tận nhà trừ khi được yêu 
cầu trong IEP.
zz Khi học sinh chuyển chỗ ở, 

trường hiện tại sẽ không còn ở 
trong danh sách lựa chọn của 
học sinh nữa.

(Xem phần “Nếu bạn chuyển chỗ 
ở” tại trang này). Học sinh có thể 
chọn để tiếp tục theo học tại trường- 
nhưng không còn đủ điều kiện để 
được đưa đón thay thế.
Để tìm hiểu thêm và đăng ký dịch 
vụ đưa đón thay thế:
zz Truy cập: www.

bostonpublicschools.org/
transportation
zz Liên lạc với hiệu trưởng
zz Gọi tới Phòng dịch vụ đưa đón 

617-635-9520
zz Email: schoolbus@

bostonpublicschools.org
Nếu bạn nộp lại đơn xin học đã 
hoàn thành cho dịch vụ đưa đón 
thay thế trước ngày 1 tháng 8, bạn 
sẽ nhận được phản hồi ngày 15 
tháng 8. Nếu bến đỗ được chấp 
nhận, bến đỗ thay thế của con bạn 
sẽ được tiến hành vào ngày đầu tiên 
tới trường. Yêu cầu vào cuối tháng 
8 hoặc tháng 9 sẽ mất vài tuần để 
thực hiện.

Lưu ý khi đưa đón
zz Chúng tôi đảm bảo rằng con bạn 

sẽ được nhận bến đỗ thay thế 
hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
zz Xin vui lòng không gửi yêu cầu 

đưa đón thay thế để thay đổi địa 
điểm đưa đón nếu bạn chuyển 
nhà hoặc yêu cầu bến đỗ gần 
hơn.
Bạn có thể điền mẫu “đổi địa 
chỉ” tại Trung tâm tiếp đón. 
Phòng dịch vụ đưa đón tại 
Bolling Building, Roxbury  
không xử lý thông tin “đổi địa 
chỉ”.
Khi bạn gửi đơn “thay đổi địa 
chỉ”, chúng tôi sẽ tự động sắp 
xếp con bạn vào bến đỗ gần nhà 
bạn nếu bạn đủ điều kiện cho 
dịch vụ đưa đón.
zz Nếu bạn thấy rằng bến đỗ quá 

xa nhà hoặc nguy hiểm, bạn có 
thể thay đổi điểm đón. Tuy vậy, 
xin lưu ý rằng các em học sinh 
không nhận được dịch vụ đưa 
đón thường phải đi bộ một dặm 
tới trường.
zz Nếu chúng tôi thấy rằng con bạn 

sống trong vùng yêu cầu tự di 
chuyển tới trường và bạn không 
đồng ý, bạn có thể yêu cầu thực 
hiện lại việc đo khoảng cách.

Trợ giúp việc đưa đón
Gọi điện tới số   617-635-9520
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BPS K–8:
Các chương 
trình Trường 
công lập Boston
Từ năm đầu tiên của lớp mẫu giáo 
cho đến năm cuối cùng của hệ trung 
học, chúng tôi đòi hỏi cao từ tất cả 
các học sinh, tại tất cả các môn học. 
Bạn có thể tìm hiểu về những gì 
con bạn nên biết và có thể làm sau 
khi kết thúc mỗi khóa học, từ mẫu 
giáo cho đến lớp 8 tại BPS Family 
Guides for Learning ( Hướng dẫn 
gia đình dành cho việc học tại BPS 
) http://www.bostonpublicschools.
org/site/Default.aspx?PageID=6282

 { TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG đang 
thực hiện Quy chế lên lớp của 
BSP, yêu cầu các học sinh phải 
hoàn tất những khóa học và 
thi đậu các bài kiểm tra tiêu 
chuẩn. Phần lớn các trường sẽ 
hỗ trợ thêm trong các ngày học 
ở trường và sau giờ học cho các 
học sinh gặp các khó khăn với 
các yêu cầu lên lớp. 

 { TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG, từ 
mẫu giáo cho đến lớp 8, đều tập 
trung vào môn văn học - đọc và 
viết. Tất cả các trường đều sử 
dụng tài liệu phù hợp cho khuôn 
khổ chương trình giảng dạy 
Massachusetts đối với các môn 
Nghệ thuật Anh Ngữ và  Văn 
học theo tiêu chuẩn cốt lõi của 
nhà nước để đảm bảo rằng học 
sinh có được nền tảng văn học 
vững vàng. 

 { TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG dạy 
toán học dựa trên chương trình 
giảng dạy Massachusetts cho 
Toán học. Học sinh học các khái 
niệm tính toán cơ bản như cộng 
trừ nhân chia và đo lường, cùng 
với ứng dụng các khái niệm đó 
vào xử lý các vấn đề. Các học 
sinh đều được đòi hỏi phải giải 
thích những gì chúng tư duy và 
bảo vệ cho giải pháp của chúng. 
Tất cả các học sinh từ lớp 1 đếm 
lớp 8 đều có tài khoản First in 
Math. Tài nguyên trực tuyến 
này xây dựng các kỹ năng và lý 
luận thú vị với các hoạt động ở 
trường và trong gia đình.

 { TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG tập 
trung vào khoa học. Chúng tôi 
khuyến khích các học sinh vào 
các bài thực hành khoa học kỹ 
thuật để chuẩn bị tốt hơn cho 
các em trong nghề nghiệp và 
học đại học, cũng như đưa ra 
các quyết định đúng đắn khi 
trưởng thành. Chúng tôi đang 
chuẩn bị chương trình giảng 
dạy mới: Khoa học Kỹ thuật 
và Công nghệ Massachusetts. 
Chúng tôi đã thực sự tiến lên 
với những bài thực hành về 
khoa học kỹ thuật bằng cách 
hướng dẫn học sinh vào việc suy 
nghĩ, nghiên cứu, giao tiếp như 
một nhà khoa học!

 { TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG dạy 
nghiên cứu xã hội học - nghiên 
cứu cách con người sống cùng 
với nhau và tổ chức xã hội - 
giúp cho học sinh học cách có 
được những quyết định đúng 
đắn và trở thành các công dân 
có trách nhiệm. Các nghiên cứu 
xã hội học bao gồm: lịch sử, địa 
lý, chính trị, kinh tế và các chủ 
đề khác.

Về thông tin của các khóa học 
mà học viên cần phải học và đạt 
được để được lên lớp, hãy lấy một 
bản sao của Guide to the Boston 
Public Schools for Families and 
Students (Hướng dẫn dành cho gia 
đình và học sinh của trường công 
lập Boston). Tài liệu này cũng có 
thể lấy được từ Trung tâm tiếp 
đón BPS, văn phòng trung tâm 
tại Bolling Municipal Building, 
2300 Washington St., Roxbury và 
website của BPS.
Trong khi tiêu chuẩn cao là nguyên 
tắc của tất cả các trường, mỗi 
trường đều có các chương trình, 
các chủ đề và phương pháp học tập 
riêng. Khi bạn chọn trường, hãy tìm 
kiếm các các lớp học đặc biệt và 
chương trình phù hợp với nhu cầu 
và sở thích của con bạn.

Lớp Mẫu giáo
Chúng tôi cung cấp một số lựa chọn 
cho những học sinh nhỏ tuổi nhất 
có sự khởi đầu thành công:

 { Lớp Mẫu giáo 2. Mục tiêu của 
chúng tôi là mang đến sự chuẩn 
bị tốt nhất có thể cho trẻ vào lớp 
1. Để đạt được điều đó, chúng 
tôi có chương trình K2 học 6 giờ 
một ngày cho trẻ 5 tuổi ở tất cả 
các trường tiểu học. Chúng tôi 
đảm bảo sắp xếp lớp cho tất cả 
các trẻ đã áp dụng chương trình 
K2 cả ngày.  Tuy nhiên, do khả 
năng giới hạn, chúng tôi không 
thể đảm bảo sự sắp xếp vào 
trường mà bạn chọn. Để đăng 
ký K2, trẻ cần phải đủ 5 tuổi 
vào ngày 1 tháng 9 năm 2016.

 { Lớp mẫu giáo cho học sinh 
nhỏ tuổi hơn. Vào tháng Chín, 
chúng tôi sẽ có hơn 2400 xuất 
học cho trẻ đã 4 tuổi vào ngày 1 
tháng Chính năm 2017. Chúng 
tôi cũng có mở một số lượng 
hạn chế các suất K0 cho trẻ mới 
3 tuổi vào trước ngày 1 tháng 
Chín năm 2017. Chúng tôi 
tiếc rằng chúng tôi không thể 
đảm bảo sự xắp xếp cho những 
chương trình này.

 { Các trường cho cho trẻ học sớm. 
Chúng tôi có vài trường mẫu 
giáo cả ngày (bắt đầu từ K0 
hoặc K1) cho đến lớp 1 hoặc 
lớp 3, cùng với việc chăm sóc 
từ 7:30 sáng đến 4:35 chiều, tất 
cả đều miễn phí. Số xuất là giới 
hạn và danh sách đợi có thể dài 
với các chương trình phổ biến 
này.

“Countdown to 
Kindergarten” - “Chuẩn bị 
vào mẫu giáo”
Sự hợp tác giữa các trường Công 
Lập Boston, thành phố Boston, với 
nhiều tổ chức xã hội tạo ra sự liên 
tục của các dịch vụ hỗ trợ các gia 
đình từ sơ sinh đến tuổi học mẫu 
giáo bao gồm:

 { Nói, đọc, và chơi: một chiến 
dịch toàn thành phố Boston 
cung cấp cho các gia đình có trẻ 
từ sơ sinh đến 5 tuổi các thông 
tin về các cột mốc phát triển của 
trẻ, các hoạt động hỗ trợ tăng 
trưởng và học hỏi tại nhà, và các 
tài nguyên, sự kiện trong xã hội, 
vào www.talkreadplay.org để 
biết thêm chi tiết.

 { Các nhóm chơi mà học: các 
giờ chơi được tổ chức miễn phí 
hàng tuần cho cha mẹ và các bé 
từ 1 đến 5 tuổi tại các trường 
tiểu học Công Lập Boston. 

 { Chuyển tiếp mẫu giáo: Tài 
nguyên và các hoạt động để 
cung cấp sự chuyển đổi tích cực 
vào hệ mẫu giáo BPS cho các 
học sinh và gia đình. 

Hãy lấy một ấn phẩm, đã được 
dịch sang nhiều thứ tiếng, tại 
bất kỳ Trung tâm tiếp đón 
hoặc gọi vào số 617-635-9288, 
hoặc truy cập website www.
countdowntokindergarten.org 

Những ghi chú quan 
trọng về hệ mẫu giáo
zz Tất cả các học sinh mẫu giáo 

được đảm bảo một xuất học cho 
đến lớp cao nhất của trường học 
theo sự hướng dẫn phân định kế 
hoạch học sinh của chúng tôi.
zz Chúng tôi rất tiếc rằng không 

thể có một ngoại lệ nào cho quy 
định số tuổi nhập học, bất kể 
trước đó trẻ đã học ra sao.
zz Luật của bang nói rằng tất cả 

các trẻ em cần đến trường vào 
tháng Chín hàng năm khi chúng 
lên 6 tuổi. Nếu trẻ lên 6 tuổi vào 
khoảng ngày 2 tháng Chín đến 
31 tháng 12, chúng tôi sẽ sắp 
xếp chúng vào K2.
zz Nếu bạn cần một chương trình 

cho trẻ 3 đến 4 tuổi, chúng tôi 
khuyến khích bạn tham khảo 
Head Start, Child Care Choices 
of Boston  (trang 11) cùng các 
lựa chọn trước tuổi đến trường 
khác. Trong khi chương trình 
K1 cho trẻ 4 tuổi đã được mở 
rộng đáng kể trong những năm 
gần đây, chúng tôi cũng không 
thể đảm bảo có thể sắp xếp cho 
tất cả các bé có nhu cầu. 

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 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
zz 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 

Chương trình và Nội Quy 
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học sinh để giúp làm rõ hướng 
dẫn.

zz 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.
zz 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. 
zz 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?
zz 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.
zz 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.
zz 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. 

Lớp học nâng cao (AWC)
617-635-9450      Kiểm tra
617-635-9512      Bài tập
617-635-9202      Chương trình  
 giáo dục

Advanced Work Class (AWC) là 
chương trình toàn thời gian của 
hệ thống trường Công lập Boston 
nhằm cung cấp chương trình giảng 
dạy cấp tốc cho học sinh lớp 4, 5 
và 6. Học sinh được yêu cầu hoàn 
thành nhiều bài tập ở trường hơn 
và nhiều nghiên cứu tại nhà hơn. 
Chương trình này dành cho cả 
Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 
Học sinh phải được mời tham gia. 
Lời mời được căn cứ theo điểm số 
của bài kiểm tra điều kiện: Terra 
Nova ( phiên bản thứ 3) và dành 
cho các học sinh học tiếng Anh, 
ngôn ngữ Tâu Ban Nha SUPERA 
vào mùa thu khi học các lớp 3,4, 
và 5. Với tất cả các học sinh lớp 5, 
ngay cả những học sinh AWC, cần 
phải làm bài kiểm tra để tuyển vào 
lớp 6 AWC. 
Nếu con bạn được tuyển vào AWC, 
đơn đăng ký trường sẽ bao gồm sự 
kết hợp với AWC và chương trình 
thông thường. Để tham gia chương 
trình AWC, bạn cần phải chọn lựa 
chọn AWC cho mỗi trường xác 
định. Bạn có thể chọn nhiều hơn 
một  chương trình AWC. Các học 
sinh không nhận được bất cứ sự lựa 
chọn AWC nào có thể ở lại trường 
hiện tại cho đén khi chúng ở lớp 
cao nhất của trường.

Excellence for All - Xuất 
sắc hơn tất cả.
617-635-9202

Excellence for All là một sáng kiến 
nhằm mở rộng cho chương trình 
giảng dạy nghiêm nghặt và kinh 
nghiệm phong phú cho các học sinh 
thuộc hệ thống trường công lập 
Boston. Nó đang được thử nghiệm 
tại một nhóm trường trong hệ thống 
BPS. Vào năm 2017-2018 các học 
sinh lớp 4 lớp 5 sẽ tham gia. Lớp 
học Excellence for All sẽ được cung 
cấp cùng giáo trình như chương 
trình AWC. Học sinh sẽ nhận được 
chỉ dẫn ngôn ngữ thế giới hoặc 
STEM ngoài các kiến thức được 
cung cấp trong trường. Học sinh 
sẽ hoàn thành ít nhất một dự án 
Capstone. 

Giáo viên tại các trường thử nghiệm 
Excellence for All được nhận thêm 
hướng dẫn phát triển chuyên nghiệp 
trong viết lách, thiết kế bài giảng, 
hướng dẫn tập trung cốt lõi giáo dục 
và học về cảm xúc xã hội. 
Các trường tham gia là: Ellis 
Mendell. Gardner Pilot Academy, 
Grew, Guild, Harvard Kent, 
Holmes, King, Philbrick, Orchard 
Gardens, và Sumner.

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:
zz Boston Latin Academy tại 

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

Mathematics & Science 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.

 f 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 
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BPS K–8:

Từ cần biết
Kế hoạch Home-Based: Chúng tôi sắp xếp các học 
sinh đến với giáo dục từ sớm, từ tiểu học K-8 và 
trung học cơ sở qua kế hoạch lựa chọn trường BPS 
Home-Based. Với kế hoạch này, nhà của một học 
sinh là điểm khởi đầu. Chúng tôi đưa đến những sự 
lựa chọn trường học cho các gia đình trong khoảng 
1 dặm từ nhà. Kế hoạch Home-Based cũng cung 
cấp thêm vào danh sách lựa chọn những trường 
với các chương trình đặc biệt không có trong danh 
sách. Kế hoạch cũng ưu tiên anh chị em ruột học 
cùng trường cũng như các lựa chọn trên toàn thành 
phố cho tất cả mọi gia đình. Với kế hoạch Home-
Based, các trường tiểu học sẽ liên kết với các 
trường trung học phổ thông qua sự tự nguyện đảm 
bảo theo học từ mẫu giáo cho đến lớp 8. 
Các cụm trường (Clusters): Nhiều học sinh học tiếng 
Anh của chúng tôi và những học sinh khuyết tật 
được sắp xếp học ở các trường có các chương trình 
đặc biệt cho nhu cầu học tập của họ. Kế hoạch 
Home-Based tạo ra các nhóm lựa chọn trường để 
đảm bảo rằng các học sinh có thể ghi danh vào các 
trường có các chương trình phù hợp gần nhà hơn. 
Danh sách lựa chọn: Chúng tôi đưa ra các danh sách 
tùy chỉnh cho tất cả các gia đình dựa trên địa chỉ 
nhà. Danh sách bao gồm tất cả các trường trong 
hoảng 1 dặm cộng thêm các trường học gần đó 
mà có các cấp cao nhất của kỳ thi sát hạch MCAS 
nếu cần thiết. Điều này đảm bảo rằng mọi gia đình 
đều có thể đến các trường có chất lượng cao nhất, 
không phụ thuộc vào nơi họ sống. 
Danh sách lựa chọn cũng bao gồm nhiều trường 
- gọi là các trường tùy chọn - để chắc chắn chúng 
ta đưa trẻ đến các suất học trong một chương trình 
hoặc trường học trong danh sách lựa chọn của học 
sinh. Các gia đình cũng có thể chọn bất cứ trường 
nào trong thành phố. Phần lớn các gia đình đều có 
đến khoảng 8 đến 14 sự lựa chọn,
Như với kế hoạch 3 khu vực trước đây, chúng tôi 
không thể đảm bảo rằng người nộp đơn được sẽ sắp 
xếp đúng theo nguyện vọng.

Chúng tôi tiếc rằng chúng tôi cũng không thể đảm 
bảo sựa sắp xếp cho K0 và K1.
Ngày học thêm: Một ngày học tiêu chuẩn cho các 
lớp 1-5 là 6 giờ. Đối với các lớp 6-8, đó là 6 giờ 10 
phút.  Cho các trường trung học, là 6 giờ 20 phút. 
Một vài trường có thời gian học dài hơn, được 
gọi là “Ngày học thêm” hay “Ngày học kéo dài”. 
“Ngày học thêm” cũng có thể dành cho các chương 
trình mẫu giáo với ngày học 6 giờ đầy đủ. Gần như 
tất cả các chương trình mẫu giáo của BPS hiện nay 
đều là ngày học kéo dài. 
Giáo dục Phổ thông: Giáo dục phổ thông là chương 
trình điển hình cho các trẻ em không cần các dịch 
vụ đặc biệt trong lớp học vì khuyết tật hoặc vì các 
em là những người học tiếng Anh. Nó cũng có thể 
được gọi là “giáo dục thông thường”.
Bao gồm: Trong một lớp học bao gồm, các trẻ em 
khuyết tật được đặt trong một lớp học giáo dục phổ 
thông cùng với các bạn học không khuyết tật. Giáo 
viên, người được chứng nhận giảng dạy giáo dục 
đặc biệt, điều chỉnh chương trình giảng dạy để đáp 
ứng nhu cầu cá nhân của tất cả các trẻ em.
Các trường tự lựa chọn: Tất cả các danh sách theo 
nhu cầu đều bao gồm các trường học trong vòng 
1 dặm từ nhà, và nếu không có đủ số trường với 
chất lượng MCAS cao trong khu vực đó, thì nó 
sẽ bao gồm các trường khác gần đó.  Danh sách 
đó cũng có thể bao gồm “Các trường tự lựa chọn” 
giúp cân bằng số lượng các gia đình sống trong khu 
vực với số lượng học sinh mà các trường có thể 
tiếp nhận. “Các trường tự lựa chọn” cũng có thể 
đáp ứng các chương trình không có sẵn trong danh 
sách lựa chọn của trường như là Lớp học Nâng Cao 
(Advanced Work Class) và chương trình giáo dục 
sớm.
Các trường chuyển tiếp (Pathway): Chúng tôi có 
nhiều trường đảm bảo việc sắp xếp chỗ học cho 
các học sinh đến từ các trường liên kết chuyển tiếp. 
Điều này tạo ra sự chuyển tiếp dễ dàng cho các 

học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 8 (và có thể đến 
tận cấp trung học). Điều này loại bỏ sự cần thiết 
khi buộc học sinh rút thăm để có được sự sắp xếp 
chuyển trường tiếp theo. Ví dụ, các trường Tiểu 
học Tynan và trung học cơ sở McCormack tạo ra 
cặp trường chuyển tiếp K-8: các học sinh lớp 5 
của Tynan được đảm bảo được nhận vào lớp 6 của 
trường McCormack.
Các học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học 
sẽ được tự động sắp xếp. Nếu gia đình chúng muốn 
chọn một lựa chọn khác, họ có thể nộp đơn yêu cầu 
tại Trung Tâm Tiếp Đón. 
Để tìm hiểu về trường chuyển tiếp con bạn đang 
học, hãy hỏi nhà trường hoặc gọi đến Trung Tâm 
Tiếp Đón hoặc truy cập website BPS.
Trường trong khu vực: nhằm cung cấp thêm lựa 
chọn chất lượng cao cho các học sinh, trường 
Jackson/Mann K-8 (tại Allston) là một lựa chọn nữa 
cho các học sinh sống trong các khu vực Roxbury, 
Mission Hill and Dorchester.
Chương trình tiếp nối (Strand): đây là chương trình 
tiếp nối liên tục qua các lớp trong một trường. Ví 
dụ: Một trường tiểu học nhỏ có thể chỉ có một 
chuỗi các lớp học phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 
5, mỗi khối có duy nhất 1 lớp. Một trường học lớn 
hơn thì có 2, 3 lớp hoặc nhiều hơn trong mỗi khối. 
Một trường có thể cũng có chuỗi tiếp nối những lớp 
học đặc biệt hoặc lớp học cho học sinh học tiếng 
Anh bên cạnh giáo dục phổ thông hoặc những lớp 
học bao gồm các học sinh bình thường và các học 
sinh đặc biệt. 
Chăm sóc ngoài giờ: Tất cả các trường tiểu học có 
thời gian học tập ít nhất 6 giờ một ngày. Một vài 
trường, như là những trường có chương trình giáo 
dục sớm, có sự chăm sóc trước và sau giờ học miễn 
phí từ sáng sớm đến chiều muộn. Đây là khoảng 
thời gian thêm bên cạnh khoảng thời gian học ở 
trường thông thường, được gọi là chăm sóc ngoài 
giờ. 

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.

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

Các bài tập thể chất
Theo luật bang, các học sinh mới 
than gia hệ thống trường Công 
Boston phải nộp kết quả của việc 
hoàn thành bài tập thể chất. Vào 
tuần đầu tiên ở trường, y tá trường 
sẽ yêu cấu kết quả bài tập thể chất 

hiện tại (trong năm trước) của mỗi 
học sinh, được xác nhận bởi bác 
sĩ hoặc trung tâm y tế. Không học 
sinh nào có thể tham gia các môn 
thể thao ở trường mà thiếu chứng 
nhận sức khỏe và xác nhận của bác 
sĩ rằng học sinh đó có thể tham gia 
hoạt động thể chất. 
Y tá cũng xem xét các bản ghi nhớ 
về các vấn đề sức khỏe và sử dụng 
thuốc của học sinh. Nếu nhu cầu sử 
dụng thuốc diễn ra trong giờ học, y 
tá sẽ cung cấp bản đăng ký để xác 
nhận từ cha mẹ/ người bảo hộ và 
bác sĩ của trẻ.
Thuốc sẽ phải được cung cấp cho 
trường từ một hộp thuốc có nhãn 
nhiệu. Hãy cung cấp càng nhiều 
thông tin càng tốt và đưa cho y tá 
một bản sao được cập nhật ghi nhận 
việc tiêm chủng. 

Các bữa ăn ở trường
Tất cả các trường của chúng tôi 
phục vụ bữa sáng và bữa trưa tốt 
cho sức khỏe, cũng như bữa ăn sau 
giờ học miễn phí, bất kể thu nhập 
của gia đình. Hơn nữa, BPS cung 
cấp bữa sáng và bữa trưa cho tất cả 
các học sinh trong các ngày trong 
tuần vào mùa hè 

Đồng phục
Ban giám hiệu mỗi trường sẽ quyết 
định liệu trường có đồng phục bắt 
buộc mà các học sinh được yêu 
cầu phải mặc không, đồng phục tự 
nguyện hoặc không có đồng phục. 

Để biết thêm thông tin, gọi trực tiếp 
cho các trường hoặc tìm kiếm trong 
“Báo cáo Dạy và Học” của họ tại 
website BPS.

Quy chế chuyên cần
Đi học đều là một trong các yếu tố 
tạo nên sự thành công ở trường, nên 
hãy đảm bảo con của bạn đi học 
đầy đủ hàng ngày trừ khi bị ốm.

 { Theo luật bang, học sinh từ 6 
đến 16 tuổi phải đến trường, 
học sinh 6 tuổi hoặc lớn hơn mà 
vắng mặt không có lý do chính 
đáng hơn 5 ngày trong năm sẽ là 
bị theo dõi, trong đó có thể bao 
gồm các biện pháp can thiệp và 
hành động pháp lý. 

 { Nếu một học sinh không đi học 
trong 8 ngày đầu tiên của năm 
học, hoặc trong 8 ngày được 
xếp lớp, học sinh sẽ bị loại bỏ 
khỏi danh sách của trường và có 
nguy cơ mất chỗ học.

 { Học sinh với nhiều hơn 12 ngày 
vắng mặt không phép trong năm 
học sẽ không được lên lớp.

 { Học sinh cần phải đi học nguyên 
một ngày. Khi đến muộn hoặc 
về sớm, chúng sẽ bỏ lỡ những 
bài học quan trọng và các bài 
học bồi dưỡng. Điều này cũng 
gây gián đoạn cho lớp học. Xin 
đừng đưa chúng đến muộn hoặc 
đón về sớm trừ trường hợp thật 
cần thiết. 
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Tại sao chúng tôi sử dụng kết 
quả kiểm tra năm 2015?
Vào năm 2015, Hệ thống trường Công Boston ban hành Hội đồng 
Đánh giá sự sẵn sàng cho Đại Học và Nghề nghiệp (PARCC) lần 
đầu tiên cho các học sinh từ lớp 3 đến lớp 8. Từ lớp 10, học sinh 
của BPS tiếp tục thi MCAS như một yêu cầu bắt buộc từ Ban Tiểu 
học và Trung học cơ sở Massachusetts (DESE). PARCC là đánh giá 
mới cho Hệ thống trường công Boston và các quận khác trong bang 
Massachusetts. Trong năm chuyển đổi này, nó không được áp dụng 
cho các nhiệm vụ nhà nước hoặc cho mục đích sắp xếp học sinh địa 
phương. 
Chúng tôi biết rằng các gia đình xem xét nhiều yếu tố ngoài kết quả 
sát hạch bang để quyết định chọn trường cho con em mình.
Bạn có thể tìm thấy kết quả PARCC của BPS cho mỗi trường trên 
website của Massachusetts DESE, http://www.doe.mass.edu/, hoặc 
lấy một bảo báo cáo đã in sẵn tại bất kỳ Trung Tâm Tiếp Đón nào. 

Hệ thống trường công lập Boston
www.bostonpublicschools.org
Tổng đài/ Tất cả các phòng ban  ..............................................................617-635-9000
Giáo dục thanh niên .................................................................................617-635-9300
Chuyên cần ...............................................................................................617-635-8035
Ủy ban trường Boston ..............................................................................617-635-9014
Hội phụ huynh thành phố (CPC) .............................................................617-635-9210
Truyền thông  ...........................................................................................617-635-9265
Dịch vụ tư vấn ..........................................................................................617-635-8030
Chuẩn bị vào Mẫu giáo ............................................................................617-635-6816
Chương trình giáo dục vỡ lòng (trước mẫu giáo và mẫu giáo) ......................617-635-9701
Tùy chọn giáo dục (trường học và các chương trình thay thế) .....................617-635-8035
Cam kết  ...................................................................................................617-635-7750
Học sinh Anh ngữ  ...................................................................................617-635-9435
Kế hoạch và hỗ trợ tuyển sinh (phân trường) ..........................................617-635-9516
Công bằng (Quyền dân sự và các vấn đề về phân biệt đối xử) ....................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 (bpshealthandwellness.org) .........................................617-635-6643
Trung tâm tài nguyên giáo dục vô gia cư .................................................617-635-8037
Dịch vụ y tế (bpshealthservices.org) ........................................................617-635-6788
Trung tâm tư vấn và đánh giá học sinh mới .............................................617-635-1565
Parent University .....................................................................................617-635-1683
Dịch vụ an ninh (Cảnh sát trường học) ....................................................617-635-8000
Đường dây nóng (vào tháng Tám, tháng Chín và thánh Một) .....................617-635-9046
Dịch vụ giáo dục và hỗ trợ đặc biệt .........................................................617-635-8599
Hồ sơ học sinh..........................................................................................617-635-9506
Văn phòng giám đốc ................................................................................617-635-9050
Trung tâm huấn luyện Tilte I (Hội thảo cho các gia đình) .......................617-635-7750
Đưa đón  ...................................................................................................617-635-9520
Các trung tâm đón tiếp:
 Dorchester ....................................................................................617-635-8015
 East Boston ...................................................................................617-635-9597
 Roslindale .....................................................................................617-635-8040
 Roxbury ........................................................................................617-635-9010

Tổ chức và dịch vụ cộng đồng
Trung tâm Boston cho Thanh niên và Gia đình (Trung Tâm Cộng Đồng) ...617-635-4920
 Các chương trình dành cho Thanh Niên, Đào tạo cho người lớn, vui chơi giải trí, GED
Trung tâm định hướng Boston .................................................... BOSTONavigator.org
 Cơ sở dữ liệu tìm kiếm của các chương trình ngoại khóa
Các lựa chọn chăm sóc trẻ em Boston  ....................................617-542-5437 ext. 6641
 Trung tâm và nhà cung dịch vụ chăm sóc ban ngày có giấy phép, 
childcarechoicesofboston.org
 hoạt động từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 9:30 am-3:30 pm
Liên đoàn cho trẻ có nhu cầu đăc biệt ......................................617-482-2915 | fcsn.org
 Vận động, thông tin, đào tạo
Mayor’s Health Line ............................................................................1-800–847-0710
 Thông tin về tiêm chủng và hơn thế nữa
Mayor’s Youthline ..............................................617-635-2240 | bostonyouthzone.com
 Thông tin và hoạt động thanh niên

ABCD Head Start 
Pre-Schools and Day Care
www.bostonheadstart.org
617-348-6272
Dành cho các gia đình có thu nhập thấp, chấp nhận 3-4 tuổi (đôi khi 
nhỏ hơn).
Allston/Brighton
Allston/Brighton Head Start ........................................ 617-783-1235
Charlestown
Trung tâm dịch vụ gia đình JFK * ............................... 617-241-7017
Dorchester
Bradshaw Children’s Learning Program ...................... 617-282-2327
Dorchester Head Start .................................................. 617-929-6200
Early Head Start @ Geneva Ave. ................................. 617-929-6200
Franklin Field Children’s Center ................................. 617-282-0946
Gertrude E. Townsend Learning Program ................... 617-929-6200
Horizons for Homeless Children * .............................. 617-445-1480
Yawkey Kombit Kreyol Center * ................................. 617-506-6600
East Boston
East Boston Head Start and
Early Head Start ........................................................... 617-567-8855
Jamaica Plain
Horizons for Homeless Children * .............................. 617-445-1480
Jamaica Plain Head Start ............................................. 617-522-5533
Mattapan
Mattapan Head Start .................................................... 617-298-1785
Mission Hill
Associated Early Care & Education – 
Ruggles/Gilday * ......................................................... 617-445-1250
Parker Hill/Fenway ...................................................... 617-427-0464
North End
North End Head Start ................................................... 617-367-0532
Roslindale
South Side Head Start .................................................. 617-327-1152
Roxbury
Associated Early Care & Education – 
Sunnyside * .................................................................. 617-427-4300
Horizons for Homeless Children * .............................. 617-445-1480
Roxbury Head Start and Madison Park
Learning Program ........................................................ 617-541-6935
Walnut Grove Head Start ............................................. 617-445-8202
South Boston
South Boston Head Start .............................................. 617-269-5160
South End
Chinese Church Head Start .......................................... 617-426-2855
Infants and Other People * ........................................... 617-482-9464
South End Head Start and Early Head Start ................ 617-426-2855
* Head Start Affiliate

Tài nguyên cho gia đình

Quyền của cha mẹ theo luật “Thành 
tựu của tất cả các học sinh”
Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở liên bang, tên mới là Every 
Student Succeeds Act (ESSA) - Luật về thành tựu của tất cả các học sinh, 
cung cấp một số khoản trợ cấp. Đáng kể nhất trong đó là Điều 1, nhằm cải 
thiên giáo dục cơ bản cho các học sinh có gia đình thu nhập thấp. Tại hệ 
thống trường công Boston, tất cả các trường nhận đều nhận được khoản trợ 
cấp này theo Điều 1 vào giao đoạn 2016-2017.
Theo luật này, nếu con bạn đến trường như Điều 1, bạn sẽ được trợ cấp và 
nhiều quyền khác:

 { - Học khu phải cung cấp cho bạn một báo cáo thường niên về trường của 
con bạn với các thông tin bao gồm đánh giá, trách nhiệm, và những điều 
cần biết về chất lượng giáo viên. 

 { - Theo yêu cầu của bạn, nhà trường phải cung cấp thông tin về chất 
lượng các giáo viên dạy con bạn.
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BPS K–8:
Các trường tiểu học và K-8
SCHOOL LOCATION PAGE GRADES IN 

2017-2018
ENROLL-
MENT

HOURS IN
2017-2018

% SWD % EL % 
STABILITY

BEFORE 
SCH PROG

AFTER 
SCH PROG

AWC 
GRADES

LANGUAGES SPOKEN BY STAFF UNIFORM
POLICY

Adams East Boston 14 K1-grade 5 295 7:30-2:10 21% 72% 90% x E, Sp, Po, It Yes

Alighieri Montessori East Boston 14 K0-grade 6 96 7:30-2:10 10% 49% 93% x E, Sp, Po Yes

Baldwin ELC Brighton 14 K0-grade 1 166 7:30-4:35; 
7:30-11:30 W

25% 57% 89% x x E, Sp, CV, Ch, HC, Po No

Bates Roslindale 14 K1-grade 5 278 9:30-4:10 21% 25% 87% x x 4 and 5 E, Sp Yes

Beethoven West Roxbury 14 K1-grade 2 330 8:30-3:10 15% 26% 92% x x E, Sp, HC Yes

Blackstone South End 14 K0-grade 5 585 8:30-3:00 24% 45% 86% x x E, Sp Yes

Boston Teachers Union Jamaica Plain 15 K1-grade 8 297 8:30-3:00 22% 14% 86% x E, Sp, Po No

Bradley East Boston 15 K0-grade 5 286 9:30-4:10 14% 37% 93% x 4 and 5 E, Sp, Ar Yes

Channing Hyde Park 15 K1-grade 5 244 8:30-3:00 9% 21% 72% x x 4 and 5 E, Sp, HC Yes

Chittick Hyde Park 15 K1-grade 5 297 8:30-3:10 28% 16% 83% x E Yes

Clap Dorchester 15 K1-grade 5 172 9:30-4:00 19% 26% 84% x x E Yes

Condon South Boston 15 K1-grade 8 851 8:30-3:10 22% 34% 86% x x 4-6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po Yes

Conley Roslindale 15 K1-grade 5 228 8:30-3:10 33% 23% 81% x x E, Sp, HC, Fr Yes

Curley Jamaica Plain 16 K0-grade 8 951 8:30-3:10 27% 36% 83% x x 4-6 E, Sp, CV, Po No

Dever Dorchester 16 K1-grade 5 420 7:30-3:30 15% 55% 63% E, Sp, CV, HC, Po, Vt, Ar Yes

Dudley St. NCS Roxbury 16 K1-grade 5 296 8:30-4:30 11% 28% 85% x E, Sp, CV, Po Yes

East Boston EEC East Boston 16 K0-grade 1 169 7:30-4:35 25% 53% 93% x x E, Sp, Po, Fr, Ar Yes

Edison Brighton 16 K1-grade 8 685 8:30-3:10 23% 49% 78% x x 4-6 E, Sp, CV, HC, Po, Vt, Ar Yes

Eliot North End 17 K1-grade 8 562 8:30-3:00 20% 10% 91% x E, Sp, CV Yes

Ellis Roxbury 17 K1-grade 5 452 9:30-4:10 14% 38% 76% x x E, Sp, Ch, Vt Yes

Ellison/Parks EES Mattapan 17 K0-grade 3 187 7:30-4:35 21% 52% 85% x x E, Sp, CV, HC, Vt Yes

Everett Dorchester 17 K1-grade 5 285 9:30-4:10 16% 34% 90% x x E, Sp, CV Yes

Gardner Allston 17 K1-grade 8 403 8:30-2:30 23% 48% 94% x x E, Sp Yes

Greenwood Dorchester 17 K1-grade 8 410 8:30-4:10 25% 48% 87% x x E, Sp Yes

Grew Hyde Park 18 K1-grade 5 240 8:30-3:00 5% 21% 77% x x E, Sp, HC Yes

Guild East Boston 18 K1-grade 5 311 8:30-3:10 22% 67% 92% x x E, Sp Yes

Hale Roxbury 18 K1-grade 5 175 8:30-3:10 13% 15% 90% x x E, Sp, CV, HC, Po, So, Vt Yes

Haley Roslindale 18 K0-grade 8 455 8:30-2:30 32% 17% 90% x x E Yes

Harvard/Kent Charlestown 18 K1-grade 5 501 9:30-4:10 22% 47% 87% x x E, Sp, Ch Yes

Haynes EEC Roxbury 18 K0-grade 1 187 7:30-4:35 14% 44% 81% x x E Yes

Henderson Dorchester 19 K0-grade 12 723 8:30-2:30 39% 16% 86% x x E, Sp, CV, HC, Fr Yes

Hennigan Jamaica Plain 19 K2-grade 8 630 9:30-4:10 21% 48% 82% x x 4-6 E, Sp, HC, So Yes

Hernández Roxbury 19 K1-grade 8 407 8:30-3:10 7% 61% 91% x E, Sp Yes

Higginson Roxbury 19 K0-grade 2 179 9:30-4:10 28% 41% 73% x x E, Sp, CV, Ch, HC Yes

Higginson/Lewis Roxbury 19 K1-grade 8 350 9:30-4:10 29% 19% 77% x x E Yes

Holmes Dorchester 19 K1-grade 5 376 9:30-4:10 33% 18% 79% x x E, Sp, CV, HC, Vt Yes

Hurley South End 19 K1-grade 8 358 8:30-3:10 12% 53% 91% x E, Sp Yes

Jackson/Mann Allston 20 K0-grade 8 769 7:15-1:55 22% 36% 83% x x 4-6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po, So, Vt No

Kennedy, J. F. Jamaica Plain 20 K1-grade 5 382 8:30-3:00 16% 51% 89% x E, Sp, CV, Po Yes

Kennedy, P. J. East Boston 20 K1-grade 5 300 9:30-4:10 15% 74% 94% x x E, Sp, Po, Fa Yes

Kenny Dorchester 20 K1-grade 5 331 9:30-4:10 18% 37% 83% x x E, Sp, HC, Vt Yes

Kilmer West Roxbury 20 K1-grade 8 436 9:30-4:10 22% 11% 93% x x E No

King Dorchester 20 K1-grade 8 492 8:30-3:10 19% 22% 78% x E, Sp, CV, HC, Fr Yes

Lee Academy Dorchester 21 K0-grade 2 190 9:30-3:30 25% 29% 83% x x E, Sp, CV, HC No

Lee K-8 Dorchester 21 K0-grade 8 642 7:30-2:10 37% 17% 87% x 4-6 E, Sp, CV, HC Yes

Lyndon West Roxbury 21 K1-grade 8 585 9:30-3:30 18% 19% 94% x x E, Sp Yes

Lyon K–8 Brighton 21 K2-grade 8 141 9:30-4:10 35% 6% 92% x x E, Sp, Ch Yes

Manning Jamaica Plain 21 K1-grade 5 160 9:30-4:10 35% 8% 91% x x E No

Mason Roxbury 21 K0-grade 5 235 8:30-2:30 30% 27% 92% x x E, CV, Po Yes

Mather Dorchester 22 K1-grade 5 620 9:30-4:10 15% 43% 89% x x E, Sp, CV, HC, Vt Yes

Mattapan Early 
Elementary School 

Mattapan 22 K0-grade 1 N/A 7:30-4:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

McKay East Boston 22 K2-grade 8 743 8:30-3:10 13% 59% 91% x E, Sp, Ar, Fr Yes

Mendell Roxbury 22 K1-grade 5 246 9:30-4:10 23% 23% 88% x x E, Sp Yes

Mildred Ave. Mattapan 22 K1-grade 8 511 7:30-2:00 23% 27% 81% x 6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po Yes

Mission Hill Jamaica Plain 22 K0-grade 8 216 9:30-3:30 34% 16% 87% x x E No

 Schools at a Glance
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Các trường tiểu học và K-8
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Mozart Roslindale 22 K1-grade 5 180 9:30-4:10 20% 19% 85% x x E, Sp, HC Yes

Murphy Dorchester 23 K1-grade 8 957 8:30-3:10 15% 25% 91% x x 4-6 E, Sp, CV, Po, Vt Yes

O’Donnell East Boston 23 K1-grade 5 275 9:30-4:10 12% 74% 91% x x E, Ar Yes

Ohrenberger West Roxbury 23 Grades 3-8 603 8:30-3:10 20% 25% 88% x x 4-6 E, Sp Yes

Orchard Gardens Roxbury 23 K1-grade 8 891 7:25-2:30; 
gr 6-8 to 4:30 
Mon.-Thurs.

13% 54% 90% x E, Sp, CV, Po Yes

Otis East Boston 23 K1-grade 5 399 8:30-3:10 9% 64% 94% x x E, Sp, Po Yes

Perkins South Boston 23 K2-grade 5 234 8:30-3:10 11% 19% 81% x E, HC Yes

Perry South Boston 23 K1-grade 8 222 9:30-4:10 24% 18% 88% x x E Yes

Philbrick Roslindale 24 K0-grade 5 176 9:30-4:10 11% 16% 82% x x E, HC, Sp, Po Yes

Quincy Chinatown 24 K0-grade 5 856 9:30-4:10 16% 58% 93% x x 4 and 5 E, Sp, CV, Ch, So, Vt Yes

Roosevelt Hyde Park 24 K1-grade 8 453 8:30-3:10 26% 18% 87% x x E, Sp, HC No

Russell Dorchester 24 K1-grade 5 392 8:30-3:10 12% 59% 86% x x E, Sp Yes

Shaw Dorchester 24 K0-grade 3 205 9:30-4:10 10% 21% 77% x x E, Sp Yes

Sumner Roslindale 25 K1-grade 5 568 9:30-4:10 21% 41% 91% x x E, Sp, CV, HC, Po Yes

Taylor Mattapan 25 K1-grade 5 526 9:30-4:10 16% 32% 74% x x 4 and 5 E, Sp, HC, Vt Yes

Tobin Mission Hill 25 K0-grade 8 461 9:30-4:10 15% 32% 85% x x E, Sp, CV, Gr Yes

Trotter Dorchester 25 K1-grade 8 580 7:30-2:00 16% 14% 80% x E, Sp, CV, HC Yes

Tynan South Boston 26 K1-grade 5 275 8:30-3:10 39% 24% 78% x E, Sp, CV, HC Yes

Umana East Boston 26 K2-grade 8 929 7:20-2:00 16% 54% 90% x x 6 E, Sp, Po, Ar Yes

UP Academy 
Dorchester

Dorchester 26 K1-grade 8 751 7:30-3:30; to 
12:30 Wed.

20% 23% 93% x E, Sp, CV, HC Yes

UP Academy Holland Dorchester 26 K1-grade 5 751 7:30-3:30; to 
12:30 Wed.

14% 38% 90% x E Yes

Warren/Prescott Charlestown 26 K2-grade 8 582 8:30-3:10 16% 12% 94% x x E, Sp, Po Yes

West Zone ELC Jamaica Plain 26 K0-grade 1 118 7:30-4:35 23% 39% 84% x x E, Sp, Ch, Po Yes

Winship Brighton 27 K0-grade 5 244 9:30-3:30 14% 30% 73% x x E, Sp, Ch, HC, Po, Vt Yes

Winthrop Dorchester 27 K1-grade 5 331 8:30-3:00 12% 26% 83% x x 4 and 5 E Yes

Young Achievers Dorchester 27 K1-grade 8 578 8:30-4:15 24% 30% 87% x x E Yes

Các trường bắt đầu từ lớp 6
SCHOOL LOCATION PAGE GRADE SPAN 

in 2017-18
ENROLL-
MENT

HOURS IN
2016-17

% SWD % EL % 
STA-

BILITY

BEFORE 
SCH PROG

AFTER 
SCH PROG

AWC 
GRADES

LANGUAGES SPOKEN BY STAFF UNIFORM
POLICY

Boston Green 
Academy

Brighton 14 Grades 6-12 502 7:30-3:00;
to Noon Fri.

30% 16% 62% x x E, Sp, CV, HC, Fr, Urdu (Hindi) Grades 
6-8: Yes

Dearborn STEM Dorchester 16 Grades 6-12 308 7:25-2:55 14% 46% 88% 6 E No

Edwards Charlestown 16 Grades 6-8 343 7:20-4:15; 
to 11:40 Fri.

33% 38% 86% x x E, Sp, Ch, HC Yes

Frederick Dorchester 17 Grades 6-8 534 9:30-3:40 29% 42% 86% x E, Sp, CV, HC, Po, Vt, So Yes

Irving Roslindale 19 Grades 6-8 344 7:15-2:05 27% 17% 78% x 6 E, Sp, CV Yes

McCormack Dorchester 22 Grades 6-8 449 7:15-2:20 25% 33% 77% x 6 E, Sp, CV, Po Yes

Quincy Upper Chinatown 24 Grades 6-12 505 7:45-2:50; 
to 11:30 Wed.

17% 14% 96% 6 E, Sp, Ch, Vt No

TechBoston Academy Dorchester 25 Grades 6-12 994 7:30-2:30; 
to 11:00 Wed.

23% 25% 85% x E, Sp, CV, Ch, HC No

Timilty Roxbury 25 Grades 6–8 371 7:30-3:10; 
to 11:30 Fri.

24% 39% 87% x 6 E, Sp, HC Yes

UP Academy Boston South Boston 26 Grades 6–8 470 7:15-4:00; 
to Noon Fri.

20% 24% 86% x E, Sp Yes

Hiểu về các trường trên bảng tóm tắt 

Languages Spoken by Staff:
E English
Al Albanian
Ar Arabic
Ch Chinese
CV Cape Verdean Creole
Fa Farsi
Fr French

HC Haitian Creole
It Italian
Po Portuguese
So Somali
Sp Spanish
Sw Swahili
Vt Vietnamese

Uniform PolicyPage Đến trang này để có nhiều thông tin hơn về trường
Grade Span Các lớp sẽ bắt đầy vào tháng Chín 2017
Hours Giờ học có thể thay đổi, hãy vào website của chúng  
 tôi để cập nhật thông tin. 
% SWD Tỉ lệ học sinh khuyết tật
% EL Tỉ lệ học sinh học tiếng Anh
% Stability Tỉ lệ học sinh học ở trường trong cả năm học.
Before and After School Programs         Bạn có thể tìm thêm chi tiết  
  trong hồ sơ trường. 
AWC  Lớp học nwâng cao cho lớp 4,5 và 6

Yes Trường có cả đồng phục yêu cầu và tự 
nguyện, Để biết thêm chi tiết, gọi trực 
tiếp đến trường hoặc tìm kiếm trong 
“Báo Cáo Dạy và Học” của website BPS.

No Trường không có đồng phục nhưng có 
thể có quy định về cách ăn mặc.
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BPS K–8: Hồ sơ nhà trường 

Trường tiểu học Adams 
K1-Lớp 5
165 đường Webster, Đông Boston 02128
Hannah Irvin, Hiệu trưởng
617-635-8383
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường học với bề dày lịch sử nhìn ra công viên 
Piers.  Quang cảnh tốt nhất Boston!

 • Sớm chấp nhận Mô-đun đọc viết cơ sở lớp 3-5 và 
Tập trung chương trình lớp 1 đầu tiên

 • Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ nói ở K1 và K2
 • Chương trình âm nhạc và nghệ thuật phong phú
 • Hội đồng cha mẹ có cán bộ được bầu, đại diện 

cha mẹ tại Hội đồng trường, và hai giáo viên 
đóng vai trò điều phối viên gia đình và học sinh 
của trường.

 • Nhiều hoạt động dành cho cha mẹ bao gồm Định 
hướng mẫu giáo, Nhà mở, Đêm học tập gia đình, 
hội thảo cha mẹ, và bữa tối gia đình

 • Giáo dục thể chất, máy tính, khoa học và sân 
khấu như các chương trình đặc biệt cho học sinh

 • Giáo viên ESL toàn thời gian cung cấp thêm hỗ 
trợ cho người học ngôn ngữ tiếng Anh

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến lớp 
6 trường trung học Edwards hoặc học viện 
Umana. 

Chương trình học đặc biệt:
 •  Chương trình K1-2 SEI (Giảng dạy tiếng Anh kết 

hợp kiến thức) và thành phần lai (giáo dục chung 
và SEI) lớp K1-5

 •  Thành phần tự kỷ rất đặc biệt lớp K0-5
Đối tác:

 •  Trung tâm âm nhạc cộng đồng Boston, VSA 
Massachusetts, Chương trình mọi người chiến 
thắng /Năng lượng bữa trưa, YMCA Đông Boston, 
Thủy cung New England, Công ty trường học, Bảo 
tàng mỹ thuật

Chương trình sau giờ học tại trường:
 • Chương trình sau giờ học đến 6:00 chiều do 

YMCA điều hành (tính phí) dành cho học sinh từ 
5 tuổi trở lên.

 • Với các lớp 4 và 5: Câu lạc bộ sân khấu, và Câu 
lạc bộ đánh máy gặp gỡ sau giờ học một lần mỗi 
tuần.

Bậc MCAS (2013 và 2014):  3

Trường Montessori 
Alighieri
K0-Lớp 6
37 đường Gove, Đông Boston, MA 02128
Glenda Colón, Hiệu trưởng
617-635-8529
alighieri@bostonpublicschools.org
Đặc điểm nổi bật:

 •  Chương trình Montessori cả ngày
 •  Lớp học nhiều độ tuổi
 •  Chương trình giảng dạy Montessori thực hành
 •  Giáo viên có chứng nhận Montessori
 •  Hướng dẫn cá nhân
 •  Nhấn mạnh vào can thiệp sớm
 •  Tòa nhà nâng cấp mới và môi trường chuẩn bị 

chu đáo
 •  Học tập ngoài trời, cả trong vườn
 •  Tổng hợp nghệ thuật và âm nhạc
 •  Cộng đồng gia đình thân thiện, bao gồm nhà mở, 

định hướng, kỷ niệm, và bữa tối
 •  Nhập học đặc biệt: Do tính chất độc đáo của học 

tập trẻ em là trung tâm, học sinh cần trải nghiệm 
phương pháp Montessori sau mẫu giáo. Học sinh 
quan tâm đăng ký sẽ có tên gửi đến Alighieri. 
Nhân viên nhà trường sẽ liên hệ với gia đình, 
theo vòng và số thứ tự ngẫu nhiên, và xác định 
mức độ trải nghiệm chương trình Montessori và 
sau đó đề nghị học sinh chuyển đến nếu còn chỗ.

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 
trung học Edwards hoặc học viện Umana

Chương trình học đặc biệt:
 • Dạy ESL cho tất cả người học tiếng Anh năm ngày 

một tuần

 • Cung cấp giáo dục đặc biệt hai ngày một tuần
Đối tác nhà trường:

 •  Trung tâm Montessori quốc gia trong khu vực 
công, YMCA Đông Boston, Trường thành phố 
Harbor Đông Boston, Trung tâm y tế Đông Boston

Chương trình sau giờ học tại trường:
 •  YMCA cung cấp cho trẻ tuổi từ 3-10.

Học viện thí điểm học tập 
sớm Baldwin
K0-Lớp 1
121 đường Corey, Brighton 02135
Tavia Mead, Hiệu trưởng
617-635-8409
Đặc điểm nổi bật:

 • Mở rộng chương trình ngày được Hiệp hội giáo 
dục trẻ sơ sinh quốc gia (NAEYC) công nhận

 • Trường thí điểm có thời gian riêng biệt hàng tuần 
phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

 • Tất cả giáo viên được cấp phép ít nhất hai trong 
các lĩnh vực: Mầm non, Giáo dục đặc biệt và ngôn 
ngữ thứ hai tiếng Anh

 • Đa dạng, nhân viên đa ngôn ngữ
 • Hơn 90% học sinh lớp 1 đạt hoặc cao hơn điểm 

chuẩn đánh giá đọc
 • Chương trình đọc sách chủ động tại nhà: học 

sinh đọc trên 40.000 quyển sách cùng gia đình 
mỗi năm

 • Vườn trường CitySprouts tích hợp trong chương 
trình giảng dạy ở tất cả cấp lớp

 • Các chuyên gia nghệ thuật, âm nhạc, máy tính, 
và giáo dục thể chất

 • Nhiều chuyến đi thực tế và các sự kiện trường học 
đặc biệt trong suốt cả năm

 • Dạy bơi cho học sinh lớp 1
Trường tiếp nối K-8:  Đảm bảo chuyển đến trường 

Edison K-8
Chương trình học đặc biệt:

 •  Tất cả các lớp học là “hòa nhập toàn phần”: học 
sinh có và không có khuyết tật và người học tiếng 
Anh học cùng nhau.

Đối tác:
 •  CitySprouts, Đại học Wheelock, Đại học Boston, 

Đại học Lesley, Bệnh viện nhi Franciscans
Chương trình trước và sau giờ học tại trường:

 •  Chăm sóc ngoài giờ miễn phí, 7:30 sáng đến 4:35 
chiều; về sớm 11:30 sáng thứ tư 

Trường tiểu học Bates
K1-Lớp 5
426 đường Beech, Roslindale 02131
Andrew Vega, Hiệu trưởng
617-635-8064
Đặc điểm nổi bật:

 • Đạt giải thưởng Trường vận động năm 2016  từ 
EdVestors

 • Chương trình học tập cảm xúc-xã hội hàng ngày 
(Tư duy xã hội)

 • Hội chợ sách học tập
 • Hội đồng nhà trường và Hội cha mẹ họp đồng 

thời để hợp tác tối đa
 • Có chuyên gia riêng biệt cho từng lớp hòa nhập 

K-3
 • Tiếng Tây Ban Nha cho tất cả học sinh lớp 4 và 5
 • Giáo dục thể chất, nghệ thuật và khoa học hàng 

tuần
 • Các chuyến đi thực tế cho mọi cấp lớp kết nối với 

chương trình giảng dạy
 • Sân chơi lớn
 • Kết nối thành phố điều phối hỗ trợ các gia đình 

có nhu cầu hành vi, y tế, chăm sóc trẻ và nhà ở.
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 

trung học Irving
Chương trình học đặc biệt:

 •  Xuất sắc trong tất cả chương trình dành cho học 
sinh lớp 4 và 5

 •  Lớp học hòa nhập cho các lớp K0-2 (tăng lên lớp 
3 năm 2017)

Đối tác:

 •  Hiệp hội sức khỏe tâm thần Brighton Allston, 
Học viện lãnh đạo Lynch Đại học Boston, Chương 
trình hè trường Tầm nhìn vùng Dedham, Liên 
hiệp đọc viết Do Thái, Kết nối thành phố Đại học 
Boston, YMCA Tây Roxbury, Phụ nữ mạnh mẽ, 
Cô gái mạnh mẽ, Tổ chức các sự kiện âm nhạc, 
Mô hình sức khỏe hành vi toàn diện, Dịch vụ 
cộng đồng South Bay, Bệnh viện chung ASPIRE 
Massachusetts

Chương trình trước giờ học tại trường:
 •  Chương trình trước và sau giờ học cho K1-5 tại 

trường điều hành bởi YMCA Tây Roxbury
Bậc MCAS (2013 và 2014):  2

Tiểu học Beethoven
K1-Lớp 2
5125 đường Washington, Tây Roxbury 
02132
Edward Puliafico, Hiệu trưởng
617-635-8149
Đặc điểm nổi bật:

 • Các chuyên gia máy tính, âm nhạc, giáo dục thể 
chất và nghệ thuật

 • Chương trình đọc sách tại nhà nhận diện trên 
toàn quốc

 • Cha mẹ tình nguyện rất tích cực
 • Trị liệu ngôn ngữ, cơ năng trị liệu và tư vấn
 • Hướng dẫn và giáo viên sinh viên từ Đại học 

Boston, Curry và Đông Bắc
 • Mạng lưới hỗ trợ cho học sinh có khó khăn
 • Tòa nhà sạch, sáng sủa với sân trường cảnh quan 

đẹp và sân chơi lớn
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến lớp 3 

Ohrenberger.
Chương trình học đặc biệt:

 •  Giáo dục đặc biệt, 1 lớp mỗi khóa
 •  Người học tiếng Anh: Giảng dạy tiếng Anh kết 

hợp kiến thức (SEI), 1 lớp mỗi khóa
Đối tác:

 • Đại học Boston, Liên hiệp đọc viết Do Thái 
Boston, Bất động sản đồi Hạt dẻ, Liên đoàn 
EdVestors, Câu lạc bộ vườn đêm Tây Roxbury, 
Đại học Curry, Hoạt động phát triển cộng đồng 
Boston (ABCD), Tổ chức các sự kiện âm nhạc!, Đại 
học Đông Bắc, Nhà cho người lang thang

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Trước giờ học, từ 7:00: $6 mỗi ngày
 •  Sau giờ học, 2:30 đến 5:30: $20 mỗi ngày

Bậc MCAS (2013 và 2014):  2

Trường đổi mới Blackstone
K0-Lớp 5
380 đại lộ Shawmut, Boston 02118
Danielle Morrissey, Hiệu trưởng
617-635-8471
Đặc điểm nổi bật:

 • NAEYC công nhận các chương trình giáo dục 
mầm non cho học sinh từ 3-5 tuổi

 • Giáo dục thể chất, lớp học sức khỏe, bơi, yoga, 
nghệ thuật, khoa học xã hội, âm nhạc và công 
nghệ

 • Trung tâm y tế trường học hiện đại: Tiến sĩ Gerald 
Hass-Trung tâm y tế cộng đồng phía Nam

 • Công nghệ Về nhà cho lớp 4-5: cha mẹ và học 
sinh tham gia lớp học và nhận được máy tính 
xách tay khi hoàn thành

 • Tổ chức đêm gia đình hàng quý với các chủ đề 
khác nhau: Đêm Y tế/Tốt lành, Đêm STEAM, Đêm 
đa văn hóa

 • Tư vấn cho học sinh và gia đình thông qua Trung 
tâm y tế cộng đồng phía Nam tại chỗ 

 • Thăm gia đình để xây dựng quan hệ với gia đình 
và học sinh

 • Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho học sinh và 
lớp tiếng Anh cho các thành viên gia đình có học 
sinh theo học trường Blackstone.

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo 73% ứng viên K2 
chuyển đến lớp 6 trường trung học Timilty.

Chương trình học đặc biệt:

 •  Mầm non tích hợp, K0-K2 (lớp 3-5)
Đối tác:

 •  Cộng tác tài nguyên nghệ thuật cho trẻ, Hội Anh 
trai/Chị gái, Đối tác giáo dục Boston, Năm thành 
phố, Thế hệ, Công việc trò chơi, Trung tâm cộng 
đồng Blackstone, Trung tâm y tế cộng đồng 
phía Nam, Nhà thờ tân giáo thánh Stephen, 
IBA-Inquilinos Boricuas en Acción, Vị trí Rosie, 
Sheraton Boston, Định cư phía Nam, Điểm số Mỹ, 
Imajine sau giờ học, Ghi nhớ Ellis sau giờ học, 
Bạn bè Blackstone, Cô gái trên đường chạy

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Trước giờ học: thứ hai-thứ sáu, 7:15-8:15; $5 mỗi 

ngày
 •  Sau giờ học (tất cả miễn phí) Chương trình sao 

biển năm thành phố, lớp 3-5, M-Th; IBA chương 
trình sau giờ học, lớp 1-2, M-F; Imajine sau giờ 
học, lớp K0/K1/K2, M-F 

Bậc MCAS (2013 và 2014):  4

Học viện Boston Green
Lớp 6-12
20 đường Warren, Brighton 02135
Matthew Holzer, Hiệu trưởng
617-635-9860
info@bostongreenacademy.org
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường đặc quyền Horace Mann
 • Nhóm hỗ trợ học sinh, Hội cha mẹ
 • Xe Chromebook; truy cập máy tính trong tất cả 

lớp học và văn phòng hỗ trợ học tập/đại học
 • Văn học và tổng hợp AP, Anh ngữ và tổng hợp AP, 

Khoa học môi trường AP, Tiếng Tây Ban Nha tính 
toán AP 1 & 2

 • Kỹ thuật và vật lý, Đọc viết tài chính, Truyền 
thông và giao tiếp

 • Đại sứ Boston Green là nhóm học sinh đại diện 
nhà trường, cung cấp tham quan BGA, nói 
chuyện với cộng đồng người lớn, và khám phá 
các hoạt động dịch vụ lãnh đạo và cộng đồng

 • Hội học sinh, Tranh luận Boston, Thi toán, hướng 
dẫn ngang hàng, Câu lạc bộ ngoài trời, Hỗ trợ học 
sinh, Chương trình hướng dẫn Đại học Harvard, 
JROTC

 • Vận động viên học bổng Boston, Khu vực, cung 
cấp các lựa chọn thể thao

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

Chương trình học đặc biệt:
 • Xếp vị trí trước (AP) và khóa học danh dự ở 

trường trung học
Đối tác:

 •  Vận động viên học bổng Boston, Anh trai Chị gái 
hướng dẫn 2.0, Đại học Boston, Trợ giảng cho tất 
cả, UAspire, Harvard MedScience, Đối mặt với lịch 
sử và bản thân, Dược phẩm Vertex, Công ty thực 
phẩm, Chăm sóc Boston, Hội đồng công nghiệp 
tư

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Trước giờ học: chương trình BOKS cho lớp 6
 • Sau giờ học:  trợ giảng, chuẩn bị SAT và hỗ trợ 

ứng tuyển đại học, các câu lạc bộ thú vị, hoạt 
động và quản lý học sinh, thể thao, và hỗ trợ học 
sinh-vận động viên học tập; thực tập ở Boston 
với nhiều đối tác

Bậc MCAS (2013 và 2014):  4

Trường K–8 hiệp hội giáo 
viên Boston
K1-Lớp 8
25 đường Walk Hill, Jamaica Plain 02130
Lindsay Chavez và Betsy Drinan, 
Lãnh đạo giáo viên
617-635-7717
Đặc điểm nổi bật: 

 • Giáo viên chạy trường thí điểm K-8: hai lãnh đạo 
giáo viên và khoa làm việc cùng nhau để đưa ra 
quyết định quan trọng liên quan đến trường học

 • Ngày học dài hơn

f Những thông tin sau đây có thể thay đổi. Để nhận được thông tin mới nhất khi quý vị lựa chọn trường học, vui lòng truy cập trang web của chúng 
tôi hoặc gọi bất kỳ Trung tâm chào đón liệt kê ở trang 28.
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Xem danh sách đầy đủ của những tổ chức đối tác của trường và các dịch vụ, hãy vào  
hồ sơ của trường tại http://partnerbps.org/locations

 • Giáo dục nghệ thuật tự do nghiêm ngặt
 • Tập trung vào môi trường học tích cực
 • Cam kết có gia đình tham gia
 • Đánh giá liên tục, can thiệp, và hỗ trợ
 • Nghệ thuật, âm nhạc và giáo dục thể chất cho tất 

cả học sinh
 • Hai lớp căn bản riêng cung cấp dịch vụ học bổng 

Giáo dục đặc biệt
 • Chương trình học tập cảm xúc-xã hội, bao gồm 

Vòng tròn mở, Bước thứ hai, và đối tác với Urban 
Improv

 • Hai bác sĩ toàn thời gian đến từ Dịch vụ gia đình 
của Greater Boston trực tiếp cung cấp các dịch vụ 
tư vấn cá nhân và nhóm nhỏ

Chương trình học đặc biệt:
 •  Liên đoàn tranh luận Boston 

Đối tác:
 • Arnold Arboretum, Hợp tác đọc viết, YMCA Hyde 

Park, Playworks, Nhà cho trẻ lang thang New 
England, Dịch vụ Gia Đình của Greater Boston, 
Đại học Simmons, Mỹ TỶ SỐ Boston bóng đá, 
Eliot Trường Nghệ thuật, Apprentice Learning, 
Urban Improv

Chương trình sau giờ học tại trường:
 • Chương trình sau giờ học thực hiện bởi Hyde Park 

YMCA cho K1-Lớp 6. Phí dịch vụ; quy mô nhỏ cho 
những người đủ điều kiện.

 • Các hoạt động khác: lớp học Nghệ thuật Eliot, 
Chương trình Nghệ thuật Boston, yoga, thể dục, 
khiêu vũ, bóng đá, bóng rổ, tranh luận, Phụ nữ 
mạnh mẽ, Nhóm cô gái mạnh mẽ, tự vệ, dự bị 
ISEE và dạy kèm.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    2

Trường tiểu học Bradley
K0-Lớp 5
10 đường Beachview, Nam Boston 02128
Claire Rheaume, Hiệu trưởng
617-635-8422
Tập trung hướng dẫn:

 • Tiếp cận nội dung học tập nghiêm ngặt, kể cả học 
sinh khuyết tật và người học tiếng Anh;

 • Dạy ngoại ngữ (tiếng Nhật hoặc tiếng Tây Ban 
Nha) cho tất cả học sinh Lớp 4 và 5;

 • Chương trình mầm non cho học sinh K0 & K1
 • Lớp Khoa học và Công nghệ 3 lần một tuần K-5;
 • Hướng dẫn khiêu vũ hàng tuần qua CMCB cho 

học sinh K0-5 từ tháng mười-tháng năm;
 • Giáo dục thể chất và lớp vận động cho học sinh 

K-5;
 • Lớp học ngoài trời tham gia và thực hành khoa 

học
Tập trung hướng dẫn: 

 • Để xây dựng các kỹ năng tư duy quan trọng, các 
học sinh sẽ xây dựng biện luận bằng lời và văn 
bản sử dụng minh chứng từ văn bản.

Nguyên tắc hướng dẫn:
 • Dũng cảm
 • Tự tin
 • Là công dân Bradley

Đối tác:
 • Trung tâm âm nhạc cộng đồng Boston (CMCB),
 • Boston Ballet, “e” Inc., Đại học Harvard, Chương 

trình trước giờ học Reeboks BOKS, 
 • POLY from MIT

Bậc MCAS (2013 và 2014):    2

Trường tiểu học Channing
K1-Lớp 5
35 đường Sunnyside, Hyde Park 02136
Carline Pignato, Hiệu trưởng
617-635-8722
Đặc điểm nổi bật:

 • Chương trình máy tính
 • Đọc Lexia tiếp cận nhà trường và gia đình
 • Chuyên gia đọc
 • Chương trình giáo dục thể chất
 • Giáo viên có trình độ cao
 • Hội cha mẹ và hội đồng nhà trường hoạt động 

mạnh

 • Giáo viên ESL cho người học tiếng Anh 
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 

trung học Irving.
Chương trình học đặc biệt:

 • Lớp học nâng cao cho học sinh đủ điều kiện Lớp 
4 và 5

 • Giảng dạy tiếng Nhật
 • Chương trình giáo dục đặc biệt E4 cho K0 và K13

Thành tích đặc biệt:
 • Luôn đạt trên hoặc vượt mục tiêu ELA và đánh giá 

Toán liên bang năm 2015 và 2016
 • “Vượt mục tiêu” thu hẹp khoảng cách thành tích 

đánh giá Toán liên bang cho học sinh được xác 
định có khó khăn kinh tế 

 • Đạt tiêu chuẩn đọc K2 năm 2015 và 2016.
 • Vượt qua mạng thành tích ELA và Toán Lớp 2 năm 

2015 và 2016.
 • Nhân viên giảng dạy và quản lý đến từ các nền 

văn hóa đa dạng và nói nhiều ngôn ngữ
 • Thư viện lớp học đầy đủ cũng như sách mang về 

nhà thể hiện những đóng góp hiện tại và tích cực 
của người dân khắp thế giới

Đối tác:
 • Đại học Lesley, Ashmont Counseling, Đại học 

Harvard, Thư viện Hyde Park, Hyde Park YMCA, 
Bảo tàng khoa học 

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Chương trình trước giờ học, thứ hai-thứ sáu; 

miễn phí
 • Sau giờ học services, thứ hai-thứ sáu; Hyde Park 

YMCA cung cấp các hoạt động dạy kèm, giải trí 
phong phú.

Bậc MCAS (2013 và 2014): 4

Trường tiểu học Chittick
K1-Lớp 5
154 đường Ruskindale, Hyde Park 02136
Michelle Burnett, Hiệu trưởng
617-635-8652
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường nhỏ với không khí nuôi dưỡng ấm cúng, 
cung cấp môi trường học tập đầy thử thách, trao 
quyền cho tất cả trẻ em niềm tin, thành tích và 
thành công.

 • Được Hiệp hội giáo dục trẻ sơ sinh quốc gia 
(NAEYC) công nhận

 • Bước thứ hai, một chương trình giúp học sinh 
phát triển các chiến lược giải quyết xung đột

 • Các giai đoạn can thiệp hỗ trợ học sinh ELA và 
Toán.

 • Các bản tin và lập kế hoạch học sinh hàng tháng, 
giúp thông báo cha mẹ về lớp học và các hoạt 
động toàn trường

 • Học sinh tham gia Âm nhạc, Thể dục, Nghệ thuật 
sân khấu, Tây Ban Nha và Nghệ thuật thị giác.

 • Câu lạc bộ phong phú thứ sáu-Học sinh tham 
gia các câu lạc bộ phong phú hàng tuần: nấu 
ăn, nghệ thuật & thủ công, trò chơi bảng, LEGO, 
khiêu vũ, chạy, bóng đá, yoga, dịch vụ cộng 
đồng…

 • Sân chơi và lớp học ngoài trời hiện đại.
 • Công việc chơi, chương trình giải lao hỗ trợ học 

sinh với các kỹ năng xã hội, giúp giải quyết xung 
đột và xây dựng nhóm.

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến Lớp 6 
tại trung học Irving.

Chương trình học đặc biệt:
 • Chương trình đặc biệt cho học sinh tự kỷ (K0-Lớp 

5)
 • Chương trình hòa nhập (K1-Lớp 2)

Đối tác:
 •  Celebrity Series of Boston - Arts for All!, Trung 

tâm tự nhiên Boston, City Missions, Read Boston- 
Read to Achieve Program, The Home for Little 
Wanderers, Đại học Tufts, City Connects, City Year, 
Trung tâm y tế cộng đồng South Bay, Bệnh viện 
nhi Boston, Boston Ballet, Đại học Curry, Đối tác 
Boston, PLAYWORKS, Trung tâm y tế cộng đồng 
Mattapan, Strong Women Strong Girls và Trung 
tâm cộng đồng Bird Street

Chương trình sau giờ học tại trường:

 •  Chương trình sau giờ học Bird Street, 2:30-6:00 
chiều; giúp làm bài tập về nhà, đọc viết, toán, y 
tế, khoa học, khiêu vũ, nghệ thuật, âm nhạc, thể 
dục và giải trí.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    4

Trường tiểu học Roger Clap
K1-Lớp 5
35 trường Harvest, Dorchester 02125
Marcia Riddick, Hiệu trưởng
617-635-8672
Đặc điểm nổi bật:

 • Môi trường học đường nuôi dưỡng quan hệ mạnh 
mẽ

 • Khoa học, âm nhạc, nghệ thuật thị giác và giáo 
dục thể chất

 • Họp Town Hall với các thành viên cộng đồng
 • Hướng dẫn nghiêm ngặt cho tất cả học sinh
 • Bản tin trường hai lần mỗi tuần
 • Đại học cha mẹ
 • Hội phụ huynh và Hội đồng nhà trường rất tích 

cực
 • Đi thực tế một lần mỗi tháng

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 
trung học McCormack.

Chương trình học đặc biệt:
 • ELT: Mở rộng thời gian học tập tại trường

Đối tác:
 • Bird Street, BOKS, City Arbour House, 

Dịch vụ cộng đồng South Bay, Dorchester 
Historical Society, John W. McCormack Civic 
Association, Cantata Singers, Đại học nghệ 
thuật Massachusetts and Design, Teach Plus, 
UMass Boston School of Education, Boston Art’s 
Academy, Boston Cares, Boston Ballet, Trung tâm 
âm nhạc cộng đồng Boston

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Chương trình trước giờ học, Thứ hai-Thứ sáu 8:00-

9:05 sáng;  $5 mỗi ngày hoặc $20 mỗi tuần. Học 
sinh hoàn thành bài tập về nhà nếu cần thiết, 
chơi trong sân trường (nếu thời tiết cho phép), 
và luyện tập vui vẻ và các hoạt động nghệ thuật. 
Chương trình sau giờ học do Bird Street thực 
hiện, Thứ hai-Thứ sáu, 3:50-6:00 chiều 

Bậc MCAS (2013 và 2014):    2

Condon K-8
K1-Lớp 8 năm 2017-2018
200 đường D, Nam Boston 02127
Robert Chisholm, Hiệu trưởng
617-635-8608
Đặc điểm nổi bật:

 • Lớp học đặc biệt bao gồm STEM (Người máy và 
Mã hóa), bơi lội, khiêu vũ, âm nhạc, nghệ thuật 
và khoa học.

 • Phòng tập thể dục và bể bơi đầy đủ kích thước. 
Học bơi từ năm Lớp 2.

 • Trung tâm cộng đồng điều hành bởi Trung tâm 
Boston cho Thanh niên và Gia đình.

 • Lớp học lớn ngoài trời, hai công trình chơi, một 
sân bóng rổ và một sân bóng chày lớn.

 • Nhân viên hỗ trợ: Hai y tá toàn thời gian, nhà tâm 
lý học trường học, Chuyên gia hòa nhập, giám 
đốc hỗ trợ học sinh, vật lý trị liệu, cơ năng trị liệu, 
trị liệu ngôn ngữ, và các dịch vụ tư vấn tại chỗ

 • Loạt giải thưởng Doing the Right Thing: chương 
trình chống bắt nạt lâu dài. Mỗi tháng một học 
sinh trong mỗi phòng được công nhận thể hiện 
một trong những thuộc tính nhân vật. Học sinh 
tham gia các hoạt động cụ thể làm sâu sắc hiểu 
biết những hậu quả bắt nạt

Chương trình học đặc biệt:
 • Lớp nâng cao cho học sinh đủ điều kiện Lớp 4, 

5 và 6
 • Trung tâm trẻ thơ: hai lớp học K0/K1 cho trẻ được 

xác định dịch vụ giáo dục đặc biệt. Mỗi lớp có 9 
học sinh, 1 giáo viên và 1 trợ giảng.

 • Lớp học hòa nhập: đưa các học sinh khuyết tật 
vào lớp học giáo dục chung. Những lớp học này 
có ít học sinh (dao động từ 15 học sinh ở K1 đến 
20 ở lớp K2-3) và được trợ giảng toàn thời gian 

hỗ trợ. Năm 2017-2018, chúng tôi dự kiến có lớp 
hòa nhập từ lớp K1-4.

 • Giáo dục đặc biệt nghiêm trọng: ba lớp học phục 
vụ học sinh có nhu cầu nhận thức và y tế đáng 
kể. Các lớp học đều có 6 học sinh, 1 giáo viên và 
2 trợ giảng.

 • Lớp học khuyết tật học tập cụ thể: Các loại khuyết 
tật học tập cụ thể lớp 5-8

 • Nhúng tiếng Anh kết hợp nội dung đa ngôn ngữ: 
lớp K2-8

Đối tác:
 • City Year, Câu lạc bộ Boys and Girls Nam Boston, 

The Achievement Network, Trung tâm Paraclete, 
Boston Children’s Theater and Disney, Very 
Special Arts, BOKS, Jewish Coalition for Literacy 
Book Pals, Trung tâm LaBoure, Chương trình 
giám sát Power Lunch, Chương trình Sparks, 
Chương trình công dân Đại học Harvard, Global 
Classroom, Community Rowing

Chương trình sau giờ học tại trường:
 •  Câu lạc bộ Condon, Lớp 1-6, M-F, 2:30-6pm, 

Chương trình sau giờ học Trung tâm cộng đồng 
Condon, M-F, Câu lạc bộ The Boys and Girls Nam 
Boston, Lớp 1-8, M-F, 2:30-7:45pm, Trung tâm 
Paraclete, Lớp 4-8, M-Th 2:30-8pm, thứ sáu 
2:30-6pm, Nhà lân cận Nam Boston (Ollie), tuổi 
5-12, M-F, 2:15-5:45pm, Trung tâm Laboure, 
Lớp 4-8, M-Th, 2:30-4:45pm, Sau giờ học Nam 
Boston (Phillips Brooks House), Lớp 1-2, M-Th 
2:30-4:45pm 

Bậc MCAS (2013 và 2014):    3

Trường tiểu học Conley
K1-Lớp 5
450 đường Poplar, Roslindale 02131
Joseph Foley, Hiệu trưởng
617-635-8099
Đặc điểm nổi bật:

 • Môi trường học tập an toàn và nuôi dưỡng 
 • Sân trường lớn với cấu trúc sân chơi mới và giảng 

đường ngoài trời
 • Chuyên ngành khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, 

thể dục và toán
 • Công nghệ: Tất cả học sinh lớp 2-5 có sách Google 

Chrome riêng, và học sinh K0 -Lớp 1 có quyền 
truy cập iPad.

 • Trợ giảng từ các đối tác giáo dục Boston và học 
sinh, giáo viên từ Đại học Boston, Đại học Lesley 
và UMass Boston

 • Chương trình đọc gia đình toàn trường và sách 
Đọc cơ bản (RIF) mang đi

 • Có tư vấn tại chỗ cho tất cả học sinh và dạy kèm 
miễn phí cho học sinh kém

 • Hội cha mẹ nhà trường tích cực
 • Bản tin cha mẹ hàng tuần và lịch hàng tháng
 • Chương trình Tech Goes Home: lớp học máy tính 

cho cha mẹ và trẻ em và cơ hội cho các gia đình 
mua máy tính

 • Bốn đêm gia đình: Khoa học tại Bảo tàng trẻ em, 
Toán gia đình, đọc viết và nghệ thuật.

Chương trình học đặc biệt:
 •  Mầm non tích hợp
 •  Lớp chuyển tiếp Giáo dục đặc biệt tiểu học (PTC)
 •  Khuyết tật trí tuệ giáo dục đặc biệt / Mức độ

Đối tác:
 • Comcast, Combined Jewish Philanthropies, 

Trường mỹ thuật ứng dụng Eliot, Mô hình sức 
khỏe hành vi/Bệnh viện nhi, Home for Little 
Wanderers, Boston Institute for Psychotherapy, 
Boston Bikes, Đại học Curry, UMass Boston

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Trước giờ học: K2-Lớp 5, M-F, 7:15 đến 8:15 trong 

nhà ăn. Giúp làm bài tập về nhà, nghỉ khi chuyển 
động và dạy kèm bạn bè. $ 5 mỗi ngày.

 •  Sau giờ học: K2-Lớp 5, YMCA cung cấp, M-F, 2:30 
đến 06:00pm. Các gia đình lựa chọn cho con em 
mình tham gia 1-5 ngày một tuần. Lệ phí tùy 
theo hoàn cảnh gia đình.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    1
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BPS K–8: Hồ sơ nhà trường 
Trường Curley K–8
K0-Lớp 8
40 đường Pershing, Jamaica Plain 02130
Katie Grassa, Hiệu trưởng
617-635-8239
Đặc điểm nổi bật:

 • Tập trung toàn bộ trường, toàn bộ trẻ em
 • Chương trình giảng dạy học tập cảm xúc xã hội 

Open Circle từ K-Lớp 5
 • Quần vợt có độ bền và đọc Lớp 6-8
 • Được Hiệp hội giáo dục trẻ sơ sinh quốc gia 

(NAEYC) công nhận
 • Khiêu vũ, nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật thị 

giác, âm nhạc
 • Đội bóng rổ, theo dõi, bóng đá, bóng chuyền, 

quần vợt và bóng chày
 • Hai nhà thi đấu, 1 nhà ăn và 1 hội trường

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo học sinh chuyển 
đến trường Curley Lower

Chương trình học đặc biệt:
 •  Đọc viết hợp tác, K-2
 •  Tất cả xuất sắc
 •  Chương trình tự kỷ (PACE), K-8
 •  Giảng dạy tiếng Anh kết hợp kiến thức (SEI) cho 

người học tiếng Anh, K-8
 •  Bổ sung học tập và xã hội (SAR), Lớp 3-8

Đối tác:
 • City Year, Boston Public Library - Connolly Branch, 

Spontaneous Celebrations/Beantown Society, 
The Home for Little Wanderers, Thompson Island 
Outdoor Education, Đại học Lesley, Tenacity, 
BalletRox, Bok - Reebox

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Chương trình trước giờ học bắt đầu lúc 7 sáng
 •  Sau giờ học: chương trình đầy đủ dịch vụ phục vụ 

300 học sinh K1-Lớp 5, 2:30-6:00 chiều M-F. Bao 
gồm bốn tiết 45 phút. Hỗ trợ học tập thông qua 
giúp đỡ làm bài tập về nhà và dạy kèm một-một, 
và các hoạt động làm giàu. Lệ phí tùy theo hoàn 
cảnh gia đình. 

Bậc MCAS (2013 và 2014):    2

Học viện Dearborn STEM
Lớp 6-12 
60 đại lộ Geneva, Dorchester 02121
Lisa Gilbert-Smith, Headmaster
617-635-8412
dearbornstemacademy.org
Vui lòng truy cập trang web để biết thêm 
thông tin.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    3

Trường tiểu học Dever
K1-Lớp 5
325 đường Mt. Vernon, Dorchester 02125
Todd Fishburne, Hiệu trưởng
617-635-8694 
@DeverDetermined
Đặc điểm nổi bật:

 • Học sinh tiếp cận Chromebook 1:1
 • Môi trường tiếp đón song ngữ
 • Ngôn ngữ Tây Ban Nha nội dung phong phú
 • phát triển cho học sinh
 • Cộng đồng học tập trị liệu cung cấp 40 học sinh 

có hỗ trợ cảm xúc-xã hội
 • Blueprint Math Fellows phục vụ học sinh lớp 4 

và 5, kể cả học sinh trong Cộng đồng học tập trị 
liệu, thông qua hướng dẫn trong nhóm nhỏ được 
phân biệt

 • theo giám sát tiến bộ
 • Dịch vụ điều dưỡng toàn thời gian
 • Chuyên gia đọc toàn thời gian
 • Chuyên gia cộng đồng gia đình toàn thời gian
 • 2 chủ nhiệm khoa giảng dạy huấn luyện giáo 

viên
 • Kết nối cộng đồng mạnh mẽ với phát triển 

Harbor Point
 • Chương trình ăn sáng, ăn trưa và ăn nhẹ miễn 

phí chung
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 

trung học McCormack.
Chương trình học đặc biệt:

 •  Lớp học giáo dục đặc biệt mỗi khóa
Đối tác:

 • Achievement Network, Big Sister Association of 
Greater Boston, Bệnh viện nhi Boston, Boston 
Philharmonic, Boys & Girls Club of Boston, City 
Connects, Cradles to Crayons, The Home for Little 
Wanderers, Playworks, Smart Smiles, Wediko 
Children’s Services, Boston Ballet

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Ngày học mở rộng từ 7:30 đến 3:30.
 • Hợp tác với Trung tâm thanh niên Walter Denney 

(Boys & Girls Club of Dorchester) cho chương 
trình sau giờ học

Bậc MCAS (2013 và 2014):    3

Trường đặc quyền Dudley 
Street Neighborhood
K1-Lớp 5
6 đường Shirley, Roxbury 02119
Dawn Lewis, Hiệu trưởng
617-635-8507
Đặc điểm nổi bật:

 • Horace Mann, đặc quyền trong học khu, thành 
lập năm 2012 bởi Boston Plan for Excellence 
(BPE) hợp tác cùng Dudley Street Neighborhood 
Initiative (DSNI).

 • Sứ mệnh của chúng tôi: (1) cung cấp nền giáo 
dục đẳng cấp thế giới cho tất cả học sinh, (2) 
chuẩn bị các giáo viên mới chất lượng tốt nhất, 
và (3) hoạt động như đối tác cải thiện tất cả 
trường trong khu vực Dudley

 • PreK-12 đường lân cận với Học viện Dearborn 
STEM

 • Mô hình nhân sự linh hoạt và hợp tác điều hảnh 
bởi hai giám đốc giảng dạy

 • Lớp 3, 4, và 5 sử dụng phương pháp giảng dạy 
theo nhóm

 • Giáo dục đặc biệt chuyên sâu và giáo viên ESL cho 
mỗi cấp Lớp

 • Ngày học có nhiều thời gian hơn cho việc giảng 
dạy và học tập thông qua ngày học mở rộng

 • Chúng tôi tính năng một vòng lặp K1-K2 với cùng 
giáo viên trong hai năm, do đó giáo viên biết rõ 
học sinh của họ

 • Quan hệ đối tác mạnh với các tổ chức cộng đồng 
và các trường khác trong khu Dudley

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Trước giờ học: Bữa sáng miễn phí cho tất cả học 

sinh từ 8:15 đến 8:45.
 • Sau giờ học, 3:15-4:30: nghệ thuật, chăm sóc 

sức khỏe, khám phá chủ đề và dạy kèm như 
một phần ngày học mở rộng cho tất cả học sinh 
không phụ thêm chí phí.

Trung tâm giáo dục sớm 
Đông Boston
K0-Lớp 1
135 đường Gove, Đông Boston 02128
Olga Frechon, Hiệu trưởng
617-635-6456
Đặc điểm nổi bật: 

 • Chương trình ngày mở rộng 7:30 sáng 16:35 
chiều

 • Được Hiệp hội quốc gia giáo dục trẻ sơ sinh 
(NAEYC), tổ chức hàng đầu quốc gia có các 
chuyên gia trẻ sơ sinh công nhận

 • Hỗ trợ học sinh có nguy cơ thông qua Phục hồi 
đọc, dạy kèm trong trường, và các chương trình 
đọc sách trên máy tính

 • Thư viện lớp học với hơn 500 cuốn sách
 • Chương trình đọc viết tích hợp âm nhạc và khoa 

học trong tất cả lĩnh vực môn học
 • Chương trình robot và kỹ thuật 
 • Máy vi tính trong mỗi lớp học, cũng như trong 

thư viện và phòng nhân viên
 • Trung tâm Truyền thông
 • Thư viện toán cho mượn hơn 200 trò chơi và sách 

cho các gia đình mang về nhà
 • Chương trình mang sách về nhà hàng tuần, Phân 

phối sách Đọc cơ bản (RIF), và hội thảo thúc đẩy 
hỗ trợ cha mẹ ở nhà.

Chương trình học đặc biệt:

 •  Năm lớp học Mầm non (K0/K1) 
 •  Chương trình hòa nhập K2 và lớp 1, trẻ em có và 

không có khuyết tật học cùng nhau có hỗ trợ cá 
nhân

Đối tác:
 •  Đại học Boston Lynch School of Education, 

Embassy Suites Hotel, Trường giáo dục sau đại 
học Harvard, Museum of Fine Arts, Đại học Tufts, 
Trường Eliot-Pearson, Kingsley Montessori, 
Museum of Fine Arts, ARCK (Art Resource 
Collaborative for Kids)

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Chăm sóc ngoài giờ miễn phí, 7:30 sáng đến 4:35 

chiều. Chương trình sau giờ học tiếp tục ngày học 
tập với các dự án và chủ đề hàng tháng, nghệ 
thuật và thủ công, đóng kịch, hát và nấu ăn.

Trường Edison K–8
K1-Lớp 8
60 đường Glenmont, Brighton 02135
Hiệu trưởng Samantha Varano 
617-635-8436
Đặc điểm nổi bật:

 • Chương trình giảng dạy tập trung vào nghệ thuật
 • Nhạc cụ, điệp khúc, hát, nhảy và nghệ thuật thị 

giác
 • Bóng rổ, theo dõi, bóng chuyền, và bóng đá
 • Thoát yêu cầu hồ sơ cho lớp 8
 • Phòng thí nghiệm khoa học mới
 • Thính phòng, phòng tập thể dục, cửa hàng đầy 

đủ dịch vụ, sân chơi
 • Tất cả học sinh được 20 phút giải lao mỗi ngày
 • Chú trọng thực hành hòa nhập cho học sinh
 • Mô hình công nghệ học tập tổng hợp

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển học sinh 
đến Baldwin ELPA và Winship.

Chương trình học đặc biệt:
 •  Lớp tiên tiến cho học sinh đủ điều kiện lớp 4-6
 •  Chú trọng thực hành hòa nhập cho học sinh 

khuyết tật
 •  Giảng dạy tiếng Anh kết hợp kiến thức (SEI) ở tất 

cả các lớp cho học sinh từ 65 quốc gia nói hơn 20 
ngôn ngữ

Đối tác:
 •  Đại học Harvard, PlayBall, Đại học Boston, Đại 

học âm nhạc Berklee, Đại học Wheelock, City 
Connects, Viện đại học Success/ Steppingstone 
Foundation, Trung tâm cộng đồng, New England 
SCORES

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Trước giờ học: Jackson/Trung tâm cộng đồng 

Mann thực hiện cho học sinh K1-5
 •  Sau giờ học: Jackson/Trung tâm cộng đồng 

Mann, Viện đại học Success, bóng đá và viết 
America SCORES Boston, rowing sports; Strong 
Women Strong Girls, Câu lạc bộ khoa học, Debate 
Mate, chương trình Playworks Junior Coach

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường Trung Học Edwards
Lớp 6-8
28 đường Walker, Charlestown 02129
Hiệu trưởng Robert Rametti
617-635-8516 
edwards@bostonpublicschools.org 
Giờ học năm học 2017-18: M-F  7:15-2:05
Đặc điểm nổi bật:

 • Kéo dài thời gian học cho tất cả học sinh, đặt 
trọng tâm vào việc giáo dục năng lực cảm xúc xã 
hội thông qua sự đột phá của chương trình tư vấn 
mới “CREW”. CREW liên kết học sinh, giáo viên và 
gia đình để họ tự khám phá những điều tốt đẹp 
nhất của bản thân nhằm mục đích xây dựng một 
thế giới tươi đẹp hơn

 • Tập trung vào mối quan hệ tốt giữa mọi người, 
phát triển nhân cách, và ưu tiên khả năng lãnh 
đạo của học sinh bằng cách cung cấp các cơ hội 
phục vụ cộng đồng thông qua các khóa học trong 
năm 

 • Tổ chức các hoạt động về nghệ thuật, với các lớp 
học nhạc cụ, khiêu vũ, nhạc kịch, trống, piano và 
hợp xướng

 • Chương trình STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, và Toán) với việc tham gia vào các dự án 
thiết kế và xây dựng

 • Mở rộng hoạt động phong phú cho học sinh lớp 
7 và 8, bao gồm cả nhạc kịch, dịch vụ cộng đồng, 
bơi lội, tennis, nhảy, bóng rổ, bóng đá, bóng bầu 
dục, điền kinh

 •  Học viện Acceleration trong kỳ nghỉ tháng hai và 
tháng tư cung cấp thêm cơ hội học tập và bổ túc 
cho học sinh được lựa chọn

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo việc phân chia học 
sinh đến từ các trường Adams, Bradley, Guild, 
Harvard/Kent, O’Donnell, Otis, P. J. Kennedy, and 
Alighieri Montessori

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Chương trình hội nhập Anh ngữ SEI cho học sinh 

học tiếng Anh, được dạy bởi các giáo viên chất 
lượng cao, bao gồm cả chương trình cho học sinh 
khuyết tật

Đối tác của chúng tôi:
 • America SCORES Boston soccer, Boston Debate 

League, Boston Celtics, Citizen Schools, City 
Sprouts, Sports Museum, Đối tác giáo dục 
Boston, EF Education, Charlestown Câu lạc 
bộ Boys and Girls, Trung tâm cộng đồng 
Charlestown, Trung tâm y tế Charlestown MGH, 
Bệnh viện Arbour, Đại học Harvard, Đại học 
Boston, Đại học Boston, Converse, Project 351, 
City Year Care Force, Dana Farber, Soul Train, 
Charlestown Substance Abuse Coalition, Kết nối 
gia đình và nhà trường

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Thể thao, các câu lạc bộ, các hoạt động khác đều 

được tổ chức sau giờ học hàng ngày
Bậc MCAS (2013 và 2014):     3

Trường Eliot K–8 
K1-Lớp 8
K1-3: 16 Đường Charter, Boston 02113
4-8: 585 Đường Commercial, Boston 
02109
Hiệu trưởng Traci Walker Griffith
Tiểu học: 617-635-8545/Trung học: 617-
635-8912
Đặc điểm nổi bật:

 • Chương trình NAEYC Accredited Kinder 1 & Kinder 
2 

 • Đề cử giải Pozen cho trường học sáng tạo 2016
 • Nhận giải Mở rộng thời gian học tập thế kỷ 21 

năm 2013
 • Bằng khen Massachusetts Commendation School 

năm 2010, 2011, 2012
 • Trường có thời gian hoạt động lâu đời nhất tại 

Boston (thành lập năm 1713)
 • Các lớp học phong phú trong lĩnh vực: Giáo dục 

Vật lý, nghệ thuật, Kịch, Công nghệ, khoa học, 
Robot tự động, và tiếng Ý

 • Là một trong những trường công lập duy nhất 
ở Boston có chương trình K-8 robot tự động và 
kỹ thuật

 • Chương trình tư vấn học đường “Kết nối thành 
phố”

 • Chương trình ngôn ngữ và văn hóa Ý
 • Chương trình chế tác gỗ và đóng sách, được hợp 

tác với trường đường Bắc Bennet
 • Chương trình Playwork
 • Cơ hội phong phú cho mỗi người tham gia học 

tại Eliot
Chương trình đào tạo đặc biệt

 •  Chương trình Kỹ thuật/Robot tự động
 •  Chương trình học tiếng Ý

Đối tác của chúng tôi
 •  C.A.S.It (Italian Consul), Trung tâm y tế Bắc End 

Waterfront, Trung tâm cộng đồng Nazzaro, New 
England Aquarium, Artists for Humanity, Đại học 
Emmanuel, UMass Boston, Đại học Wellesley, Đại 
học Lesley, Đại học Suffolk, Old North Church, 
Paul Revere House, Boston Conservatory, City 
Connects (Đại học Boston), U. S. Coast Guard, 
Converse, Boston Ballet, Junior Achievement, 
Boston Celtics Stay In School Program, 
Community Rowing, Charlestown Track, Đối tác 
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giáo dục Boston, Câu lạc bộ Charlestown Boys 
and Girls, Trung tâm nghệ thuật trình diễn âm 
nhạc North End 

Hoạt động ngoại khóa:
 • Chương trình ngoại khóa tại trường cho K-lớp 6, 

được cung cấp bởi Công ty cổ phần tri thức học
Hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trung học: 
Tranh luận, Khúc Côn Cầu, Bóng bầu dục, đấu 
vật.

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường Tiểu học Ellis
K1-Lớp 5
302 Đại lộ Walnut, Roxbury 02119
Hiệu trưởng Cynthia Jacobs-Tolbert
617-635-8257
Đặc điểm nổi bật:

 • Nằm chung khuôn viên với bảo tàng Người Mỹ 
gốc Phi, mang lại nhiều cơ hội để nâng cao  kiến 
thức lịch sử và xã hội

 • Phòng Công Nghệ
 • Phòng thực nghiệm khoa học thăm dò với người 

hướng dẫn được cấp bằng khoa học, cộng thêm 
kinh nghiệm thực tế về khoa học 

 • Hợp tác chặt chẽ với Higher Ground Inc.
Trường tiếp nối K-12: Đảm bảo việc phân chia học 

sinh tại học viện Dearborn STEM (khoa học/Công 
nghê/kỹ thuật/toán) cho các lớp từ 6 đến 12 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Chương trình hội nhập Anh Ngữ (SEI) cho học 

sinh K1-lớp 5 (Tiếng Tây Ban Nha)
 • Chương trình giáo dục đặc biệt, mẫu giáo K1- lớp 

5: suy giảm cảm xúc
 •  K0/K1 lớp học tích hợp, nơi trẻ bình thường và 

khuyết tật học cùng nhau
Đối tác của chúng tôi:

 • Americas SCORES soccer, Trung tâm cộng đồng 
Bird Street , Higher Ground Boston, Generation 
Inc., City Sprouts, Trung tâm Quốc gia về nghệ 
thuật Mỹ Gốc Phi

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học, 7:00- 9:15: Trung tâm cộng đồng 

Bird Street 
 • Sau giờ học, 3:30 to 6:00 chiều:  Trung tâm cộng 

đồng Bird Street cho học sinh K2- lớp 5. Hoạt 
động bồi dưỡng, thời gian alfm bài tập về nhà, cờ 
vua, hoạt động thể chất và nghệ thuật. Mức phí 
linh động.

Bậc MCAS (2013 và 2014):   4

Trường Giáo dục sớm 
Ellison/Parks 
K0-Lớp 3
108 Đường Babson., Mattapan 02126
Hiệu trưởng Natalie Ake
617-635-7680
Đặc điểm nổi bật:

 • NAEYC Chương trình được công nhận “Thời Thơ 
Ấu”

 • Tổ chức các lớp học quy mô nhỏ, với tỉ lệ 1 người 
lớn 10 trẻ nhỏ trong  nhà trẻ và lớp học hòa nhập

 • Hợp tác với Trường VSA Massachusetts-COOL, 
nhằm đưa nghệ sĩ vào trường để hoạch định và 
cùng giảng dạy các bài học phối hợp nghệ thuật 
vào nội dung giảng dạy cho tất cả các cấp lớp.

 • Giáo chức đa dạng phản ánh thành phần học sinh 
đa dạng của chúng tôi.

 • Chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn, đáp ứng 
văn hoá

 • Chương trình đọc sách cùng bạn, “My reading 
Buddy”, và đọc sách tại nhà nhằm nâng cao trình 
độ học vấn của các học sinh 

 • Sự tham gia và vận động tích cực của gia đình 
thông qua hội đồng nhà Trường và hội phụ 
huynh

 • Trường đã giành được một vài giải thưởng, bao 
gồm  Harvard Achievement Support Initiative 
(HASI ), Family Literacy and Early Reading First  
từ Bộ Giáo Dục Mỹ, Giải thưởng Ngôi sao, Giải 
thưởng khởi đầu nghệ thuật, và giải thưởng 
Hometown Huddle grant từ New England 

Patriots, Giải thưởng rau quả tươi BOKS (Xây 
dựng thành công cho trẻ em), giải thưởng thể 
chất

 • Thiết kế đẹp mắt, trung tâm trẻ em, sân chơi hiện 
đại (bao gồm san chơi mạo hiểm)

 • Trường mô hình sức khỏe đạo đức toàn diện tích 
hợp PBIS và hỗ trợ theo từng cấp để đáp ứng các 
nhu cầu học vấn và cảm xúc xã hội cá nhân của 
tất cả các sinh viên

 • STEAM đặc biệt tập trung vào tích hợp Khoa học, 
Công Nghệ, Kỹ Thuật. Nghệ Thuật và Toán học

Trường tiếp nối K-8 : Đảm bảo việc phân chia đến 
lớp 4 tại trường Mildred Avenue K-8 

Chương trình đào tạo đặc biệt
 • Lớp học tích hợp giữa giáo dục tổng hợp và giáo 

dục đặc biệt dành cho sinh viên ở tất cả các cấp 
học 

 • Hội nhập Anh ngữ (SEI) cho các học sinh học 
tiếng Anh và  chương trình SEI tổng hợp dành 
cho học sinh học tiếng Anh bị khuyết tật 

Đối tác của chúng tôi:
 •  Bảo tàng trẻ em Boston , Bảo tàng Trailside 

và Trung tâm thiên nhiên Boston, Cradles 
to Crayons, Harvard Achievement Support 
Initiative (HASI), Mattapan Public Library, 
Milton Academy, Museum of Science, New 
England Aquarium, Swanson Automotive 
Services, VSA of Massachusetts-COOL Schools, 
New England Patriots, Bridgewater State MARC 
Program, Jubilee Christian Church, Sportsman 
Tennis, Green Dragons Wellness Program, Blue 
Hills Conservatory, Mass Audubon Society, 
Multicultural Counseling, Achievement Network)

Chương trình ngoại khóa:
 • Chương trình chăm sóc và bồi dưỡng miễn phí 

cho trẻ từ 7:15 đến 8:15 sáng, từ 2:45 đến 4:35 
chiều. Chương trình SmartTALK, thời gian làm 
bài tập về nhà, rô bốt tự động, Nhảy Zumba, khoa 
học, nghệ thuật thị giác, kể chuyện bằng rối, 
chuyển động sáng tạo, BOKS, chương trình chăm 
sóc sức khỏe Rồng Xanh , tennis 

Trường tiểu học Everett 
K1-- Lớp 5
71 Đường Pleasant., Dorchester 02125
Hiệu trưởng Karen Cahill
617-635-8779
Đặc điểm nổi bật

 • Có thế mạnh vào các chương trình khoa họa, toán 
và đọc viết, các thư viện trong lớp có nhiều sách, 
và là thư viện trường tiểu học tốt nhất trong BPS

 • Có các giáo viên chuyên môn về âm nhạc, khoa 
học, thể dục, sức khỏe và truyền thông

 • Tạo cơ hội lãnh đạo cho các học sinh thông qua 
các hoạt động huấn luyện

 • Chương trình chăm sóc sức khỏe bao gồm giáo 
dục thể chất và hướng dẫn sức khỏe

 • Chương trình ngoại khóa giúp phân chia các học 
sinh gặp khó khăn trong học tập thành những 
nhóm nhỏ 

 • bản tin hàng tuần “Everett Owl,” giúp phụ huynh 
nắm bắt được thông tun

 • Nhân viên hỗ trợ cho các học sinh gặp khó khăn, 
bao gồm các cố vấn, chuyên viên ngôn ngữ và 
chuyên viên trị liệu

 • Bao gồm các dịch vụ và phòng hỗ trợ học vấn cho 
học sinh ở tất cả các cấp 

 • Đạt giải thưởng về sân trường và phòng học 
ngoài trời chất lượng .

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
đến trường cấp 2 McCormack 

Chương trình đào tạo đặc biệt
 •  Bao gồm các dịch vụ và phòng hỗ trợ học vấn cho 

học sinh ở tất cả các cấp 
Đối tác của chúng tôi:

 •  PWC, Công ty bảo hiểm Horace Mann, Home for 
Little Wanderers, Greater Boston Jewish Coalition 
for Literacy, Open Circle, YMCA of Greater Boston, 
Strong Women Strong Girls, Girl Scouts, Boy 
Scouts

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học: Hoạt động tại trường với YMCA ; 

phải trả phí
 • Sau giờ học đến 6:00 chiều: hỗ trợ bởi YMCA; 

Bao gồm hỗ trợ làm bài tập về nhà, phải trả phí. 
Chúng tôi cũng tổ chức Câu lạc bộ Môi trường

Bậc MCAS (2013 và 2014):   3

Trường Trung Học Frederick 
Lớp 6-8
270 Đường Columbia, Dorchester 02121
Hiệu trưởng Pauline Lugira
617-635-1650
Đặc điểm nổi bật

 • Trường thí điểm, nằm trong mạng lưới các trường 
đổi mới cùng với việc tự quản để hỗ trợ cho thành 
tựu của nhân viên và học sinh 

 • Một ngôi trường có thể đáp ứng cho sự phát triển 
toàn diện của 1 đứa trẻ: trí tuệ, thể chất và tinh 
thần  

 • Một ngôi trường cộng đồng, được hỗ trợ vững 
chắc bởi các đối tác 

 • Hướng dẫn cách sử dụng dữ liệu để hỗ trợ mạnh 
mẽ thành quả của việc học tập

 • Học trình nghiêm ngặt, tăng cường bởi sự tìm 
tòi,khám phá, kinh nghiệm và thực hành thực tế  

 • Dịch vụ tư vấn tại trường  cho tất cả các học sinh
 • Bóng rổ, quần vợt, bóng vợt, đô vật, bóng dã cầu, 

bóng đá và bóng chày.
 • Trang bị máy tính cá nhân kết nối mạng không 

dây cho tất cả học sinh, và cơ hội cho gia đình của 
học sinh sở hữu máy tính thông qua chương trình 
“Công nghệ tới nhà” 

 • Dịch vụ y tế toàn thời gian 
 • Cơ sở khang trang, hiện đại nhất, với kết nối 

Internet, phòng thể thao, phòng làm gốm, 
phòng nhảy, hợp xướng và nhạc cụ, phòng thí 
nghiệm khoa học và công nghệ 

Trường tiếp nối K-8: Bảo đảm phân chia học sinh 
đến từ Holmes, Mather and UP Academy Holland.

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Chương Trình ESL:  Chương trình hội nhập tiếng 

Anh, tiếng Tây Ban Nha, Chương trình hội nhập 
đa ngôn ngữ, SLIFE bằng tiếng Tây Ban Nha, 
SLIFE đa ngôn ngữ

 • Chương trình nghệ thuật phối hợp với: Lớp Âm 
nhạc,Lớp  nghệ thuật 2D và 3D Daily Physical 
Education Classes

Đối tác của chúng tôi:
 • Alliance for Inclusion and Prevention, Big Sisters, 

My Life My Choice, Grove Hall, Boston Ballet, 
Boston Rising, Boston Celtics Stay In School, Đại 
học Boston, Đại học Boston, Đại học Simmons, 
Trường Exeter, Playball, Connection with Care, 
Đại học nghệ thuật Mass, Project RIGHT, Tenacity, 
MetroLacrosse

Hoạt động ngoại khóa
 •  Sau giờ học: gia sư, các môn thể thao, câu lạc bộ 

và hoạt động bao gồm nghệ thuật, kịch, nhạc cụ, 
câu lạc bộ khoa học avf toán, câu lạc bộ truyền 
thông và nhiều hoạt động khác, hầu hết đều 
được miễn phí 

 • Gia sư miễn phí ngày Thứ 7 
Bậc MCAS (2013 và 2014):   3

Học viện thí điểm Gardner 
K1-Lớp 8
30 Đường Athol., Allston 02134
Hiệu trưởng Erica Herman
617-635-8365
Đặc điểm nổi bật

 • Trường thí điểm: Phụ huynh và cộng đồng đều 
được đóng góp ý kiến cùng với hội đồng quản trị 
để thông báo các quyết định về ngân sách

 • Mở rộng các dịch vụ: trước giờ học, sau giờ học 
và chương trình giáo dục dành cho người trưởng 
thành 

 • Cơ hội nghệ thuật Chương trình nghệ thuật thứ 
sáu mang đến cơ hội nghệ thuật chuyên nghiệp 
co tất cả các học sinh vào sáng thứ 6 hàng tuần 

 • Sức khỏe và chăm sóc sức khỏe: Chương trình 
Playworks cho tất cả các học sinh, dịch vụ y 
tế toàn thời gian, trạm y tế tại trường, cố vấn 
trường và điều phối kết nối thành phố toàn thời 

gian
 • Gia đình tham gia hoạt động: 5 sự kiện toàn 

trường mỗi năm để kết nối gia đình đến việc học 
tập của học sinh 

 • 35 trường đại học lớn và đối tác cộng đồng 
Chương trình đào tạo đặc biệt:

 •  Đầy đủ dịch vụ cho tất cả học sinh các cấp 
Đối tác của chúng tôi:

 • Trường đại học: Harvard, Đại học Boston, Đại học 
Lesley, Đại học Simmons, Đại học Boston

 • Nghệ thuật: Young Audiences of Massachusetts, 
ARCK, MFA, BPO, Boston Ballet and Boston 
String, Đối tác giáo dục Boston, YMCA of Greater 
Boston, YWCA, America SCORES, Big Sisters 

 • Sức khỏe: City Connects, Brighton Allston Mental 
Health, Trung tâm y tế Joseph Smith, Playworks

 • Học vấn: Read Boston, Steppingstone Academy, 
Women’s Table, Cradles to Crayons

Hoạt động ngoại khóa:
 • Trước giờ học, từ 7:30 a.m dành cho tất cả học 

sinh; miễn phí. Được điều hành bởi sinh viên thực 
tập toàn thời gian của chúng tôi, chương trình 
tập trung vào sinh hoạt của câu lạc bộ để học 
sinh sẵn sàng học tập lúc 8 giờ 30 sáng mỗi ngày.

 • Sau giờ học: đến 6 giờ chiều hàng ngày, được 
cung cấp với sự phối hợp của YMCA của Greater 
Boston. Lệ phí hàng tuần; có học bổng và giảm 
giá. Chương trình chất lượng cao hỗ trợ cho việc 
phát triển học tập, xã hội và cảm xúc.

 • Chương trình “America SCORES Boston soccer and 
writing” dành cho các học sinh trung  vào mùa 
thu và mùa xuân, $25 mỗi mùa cho mỗi học sinh.

Bậc MCAS (2013 và 2014):   3

Trường Sarah Greenwood 
K–8 
K1-Lớp 8
189 Đường lenway, Dorchester 02121
Hiệu trưởngKarla Gandiaga
617-635-8710
Đặc điểm nổi bật

 • Chúng tôi là trường  K1-8, và chúng tôi tự hào 
về những chương trình phong phú dành cho các 
học sinh 

 • Chương trình song ngữ từ cấp K1-4 (mỗi năm 
tăng 1 cấp) và dịch vụ hỗ trợ học sinh đặc biệt ở 
trung tâm học tập trị liệu . 

 • Sự phục hồi công bằng là triết lý dẫn đường của 
chúng tôi dành cho học sinh và hỗ trợ cộng đồng  

 • 2 huấn luyện viên đến từ chương trình Khởi đầu 
hợp tác học vấn của đại học Lesley sẽ hỗ trợ 
các giáo viên về giảng dạy đọc viết. Chúng tôi 
cũng có chuyên gia về phục hồi khả năng đọc và 
chuyên gia về nguồn tài liệu để hỗ trợ học sinh 

 • Các giáo viên chuyên nghiệp của chúng tôi mang 
đến sự phong phú cho học sinh thông qua trực 
quan báo chí, âm nhạc, giáo dục thể chất, khoa 
học và máy tính.

 • Một thư viện song ngữ hoàn toàn mới nơi quản 
thư sẽ hỗ trợ học sinh tìm tòi những bài văn hay, 
nơi chúng tôi có rất nhiều nhà văn và khách 

 • Cố vấn tại trường và dịch vụ hỗ trợ học sinh thông 
qua Bệnh viện Franciscan  and và Kết nối thành 
phố 

Đối tác của chúng tôi
 •  Playworks, 3 Point Foundation, City Year, 

Sportsman Tennis, America SCORES, Debate, Doc 
Wayne, YW Girls Health, and Discovering Justice.

hoạt động ngoại khóa
 •  Trước giờ học: Chương trình thể dục BOKS Kidz vầ 

Fivestar lúc 7:00 sáng.
 • Sau giờ học: Các môn thể thao với bóng cho lớp 

6-8: bóng chuyển, bóng chày, nhảy dây và chạy 
đua 

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2
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BPS K–8: Hồ sơ nhà trường 
Trường tiểu học Grew 
K1-Lớp 5
40 Đại lộ Gordon, Hyde Park 02136
Hiệu trưởng Christine Connolly
617-635-8715
Đặc điểm nổi bật

 • Đội ngũ giáo viên tận tâm
 • Tập trung vào các ưu điểm của sự Hợp tác, Đồng 

cảm, kiên trì, và Ham học hỏi
 • Có các lớp Giáo dục thể chất, Ngệ thuật thị giác, 

Khiêu vũ, Công nghệ, và khoa học 
 • Lớp học tiên tiến
 • Lớp học tiếng Tây Ban Nha cho học sinh lớp 4 
 • Câu lạc bộ khoa học
 • City Year
 • Là trường kiểu mẫu Comprehensive Behavioral 

Health  với sự tập trung vào môi trường trường 
học tích cực  

 • Khả năng tự quản lý của học sinh 
 • kéo dài thời gian học tập 
 • Tham gia và đẩy nhanh các môn đọc viết và toán 
 • Sân trường và lớp học ngoài trời mới xây 

dựng   
 • Giáo sinh từ Đại học Lasell 
 • Hợp tác với  Hale Reservation

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
đến trường trung học Irving

Đối tác của chúng tôi
 •  American SCORES New England soccer, Eliot 

School of Fine Arts, Boston Ballet, City Year, 
Imajine That, Hyde Park After School Program 
(ShOut ), Jewish Community Volunteer Program, 
Hale Reservation, Trinity Volunteers, Reebok 
Corporation

hoạt động ngoại khóa
 • Trước giờ học từ 7:30: Chương trình thể dục 

Reebok BOKS, 3 ngày một tuần.
 • Sau giờ học: chương “America SCORES New 

England” cho các lớp 3-5 vào mùa thu và mùa 
xuân, hai ngày mỗi tuần.

 • Imajine That cho lớp K1-2, 5 ngày 1 tuần, Chương 
trình ngoại khóa City Year Starfish cho lớp 3-5, 4 
ngày 1 tuần, Câu lạc bộ khoa học hợp tác với Hale 
Reservation thứ 6 hàng tuần

Bậc MCAS (2013 và 2014):   4

Trường Tiểu học Guild 
K1-Lớp 5
195 Đường Leyden, Đông Boston 02128
Hiệu trưởng Karen McCarthy
617-635-8523
Đặc điểm nổi bật

 • Trường tôn trọng sự đa dạng, kỳ vọng cao, và tin 
rằng tất cả các học sinh có thể thành công trong 
học tập

 • Giá trị cốt lõi của chúng tôi là: Sự tử tế, Cộng 
đồng, Sự sáng tạo, Sự tôn trọng và Xuất sắc 

 • Là trường mở rộng thời gian học tập, chúng tôi 
cung cấp kinh nghiệm học vấn phong phú, cơ hội 
cho tất cả các học sinh tham gia vào nghệ thuật 
và giáo dục thể chất, một ngôi trường văn hóa 
đánh giá và tán dương tất cả các mặt của một 
học sinh

 • Giáo trình hành trình học và đọc, giáo trình học 
toán hàng ngày của đại học Chicago, giáo trình 
hội thảo văn học của đại học Columbia, chương 
trình nền tảng ngữ âm. Khoa học mạnh mẽ,  học 
tập xã hội và hướng dẫn ESL. Giành được giải 
thưởng cho chương trình giáo dục thể chất và 
nghệ thuật bao gồm các lớp về nghệ thuật thị 
giác, âm nhạc, kịch cho tất cả các học sinh

 • giải thưởng giáo viên xuất sắc, bao gồm giải 
thưởng Nhà Giáo Xuất sắc của năm (2008); giải 
thưởng Giáo viên Quốc gia Milken (2006); Giáo 
viên Xuất sắc của năm trong giáo dục song ngữ, 
và Hội đồng chứng nhận giáo viên toàn quốc 
(Nationally Board Certified Teacher,  2009).

 • Phụ huynh tham gia tích cực, bao gồm buổi gặp 
gỡ Cafe hàng tháng với Hiệu Trưởng và các giáo 
viên, Đêm Toán, Đêm đọc viết và Đêm Quốc Tế 

 • Cố vấn tại trường cho học sinh
Trường tiếp nối K-8: :  Đảm bảo phân chia học 

sinh đến trường trung học Edwards  hoặc học 
viện  Umana.

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Chương trình Lớp tiên tiến nâng cao bao gồm lớp 

tiếng Tây Ban Nha, bắt đầu từ lớp 4 
 • WINN (Những gì tôi đang cần)
 • Nhóm cấp tốc WINN (What I Need Now) cho tất 

cả các học sinh  
 • Sự hướng dẫn tuyệt vời dành cho các học sinh 

học tiếng anh bởi các giáo viên có trình độ cao
 • Giáo dục đặc biệt tiếp nối dành cho học sinh 

khuyết tật, bao gồm lớp học hòa nhập
Đối tác của chúng tôi

 • Đai học Harvard , YMCA, Read Boston, Bosotn 
Celtics, The Achievement Network, The Farm 
School, New England Aquarium, Boston Bikes

Hoạt động ngoại khóa
 •  Trước giờ học, từ 7:10 sáng: Chương trình “Guild 

Gators” cho các học sinh mẫu giáo (K)-lớp 5 với 
việc giúp đỡ bài làm về nhà, giáo dục thể dục

 • sau giờ học, đến 6:00 chiều: hợp tác với Đông 
Boston YMCA; đưa ra các cơ hội dạy kèm và bồi 
dưỡng.

Bậc MCAS (2013 và 2014):   3

Trường tiểu học Hale 
K1-Lớp 5
51 Đường Cedar., Roxbury 02119
Hiệu trưởng Romaine Mills-Teque
617-635-8205
Đặc điểm nổi bật

 • là trường công lập nhỏ và an toàn 
 • Sân chơi, lớp học ngoài trời hiện đại và đã đạt 

giải thưởng về  tranh tường
 • Chương trình Công nghệ đến nhà, có phòng máy 

tính hiện đại 
 • Chương trình khoa học rô bốt 
 • Dự án học tập về dịch vụ cộng đồng
 • Mang lại kỳ vọng cao về học vấn và hạnh kiểm
 • Kỷ yếu hàng năm
 • Các giáo viên có bằng cấp và trình dộ cao
 • Cam kết giảng dạy hữu hiệu và thực hành tốt 

nhất
 • Được giải thưởng quốc gia; Huy chương Đồng 

Toàn quốc về Sức khoẻ, Chăm sóc sức khỏe, và 
Dinh dưỡng

 • Cung cấp các lớp học piano và violin cho tất cả 
các học sinh

Trường tiếp nối K-8: : Đảm bảo phân chia học sinh 
đến trường trung học Timilty .

Đối tác của chúng tôi
 • Wakefield Estates, Boston Celtics, New England 

Patriots, Trung tâm tự nhiên Boston, Boston 
Jewish Literacy Coalition, Đối tác giáo dục 
Boston, Sở cảnh sát Boston, Trường y tế công 
Harvard, Healthy School Alliance,  Đại học 
Wheelock, Boston Arboretum, ReadBoston, 
Discover Roxbury, Urban Improv, City Stage, 
Trung tâm cộng đồng đường Bird, Urban League 

Hoạt động ngoại khóa 
 • Trước giờ học: từ 7 giờ 15 đến 8 giờ sáng: BOKS, 

chương trình luyện tập thể dục vui vẻ
 • Sau giờ học, đến 6 giờ chiều: được thực hiện bởi 

Trung Tâm Cộng Đồng“Bird Street”, chơi nhạc 
cụ, chơi cờ vua, thi ca, nghệ thuật và giờ làm 
bài ở nhà. Hiệu trưởng thưởng thức các bài học 
sử dụng kèn clarinet với các học sinh. thang phí 
linh động

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường tiểu học Haley 
K0-Lớp 8
570 Cao tốc American Legion, Roslindale 
02131
Hiệu trưởng Kathleen Sullivan
617-635-8169
Đặc điểm nổi bật:

 • Toàn trường chú trọng vào môi trường và cộng 
đồng 

 • Hợp tác với Trung tâm thiên nhiên Boston

 • Hỗ trợ mô hình Sức khỏe đạo đức toàn diện 
(CBHM)

 • Sân trường, lớp học ngoài trời và sân vườn đẹp
 • Rất nhiều cơ hội cho các phụ huynh cùng tham 

gia vào các hoạt động
 • Phương pháp vừa học vừa làm 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 • Hòa nhập hoàn toàn (Full inclusion): Các học sinh 

trong tất cả các cấp lớp có và không có khuyết tật 
học cùng với nhau trong tất cả các lớp học với sự 
hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân của 
các em.

Đối tác của chúng tôi:
 •  Home for Little Wanderers, Đại học Bosto, 

Boston Community Boat Building, Đại học 
Harvard, Đại học LaSalle, Mass. Trung tâm thiên 
nhiên Audubon Boston, UMass Boston, Đại học 
Wheelock, Courageous Sailing, Boston Bikes, 
Spirit Series

Hoạt động ngoại khóa
 •  Trước giờ học:  Chương trình cho học sinh từ  K- 

lớp 5;, có mất phí. Nhảy dây cùng với tổ chức Play 
Ball, bóng rổ và bóng đá cùng với BPS Athletics 
cho các lớp từ 6-8.

 • Sau giờ học đến 6:00 chiều: Chương trình sau giờ 
học cùng với Haley/YMCA 

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường tiểu học Harvard/
Kent 
K1-Lớp5
50 Đường Bunker Hill, Charlestown 
02129
Hiệu trưởng Jason Gallagher
617-635-8358
Đặc điểm nổi bật

 • Là trường giáo dục cấp 1 và 2  top đầu, tiếp tục 
nâng cấp lên Nghệ thuật ngôn ngữ Anh, và khoa 
học MCAS/PARCC 

 • Mỗi lớp đều có các giáo viên có trình độ cao và 
đặc biệt

 • là trường đầu tiên áp dụng “Ngày mở rộng các 
trường công lập Boston”, với việc kéo dài thêm 40 
phút học mỗi ngày (9:10-4:10)

 • “Enrichment Blocks” bao gồm các hoạt động như 
yoga, nấu ăn, khiêu vũ và nghệ thuật sân khấu 
kịch

 • Tập trung vào việc phát triển kĩ năng đọc viết 
sớm thông qua hệ thống dạy ngữ âm và các 
nhóm hướng dẫn đọc chia cấp dộ cho tất cả các 
cấp lớp

 • Mở rộng khối học toán hàng ngày
 • Chương trình nhà lãnh đạo Harvard/Kent và học 

bổng của đối tác, đưa ra mức học bổng đại học trị 
giá $1,000 cho 6 học sinh lãnh đạo đặc biệt từ lớp 
3-5 mỗi trường hàng năm 

 • Cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế cho tất cả 
các lớp, bao gồm đối tác Nhà thuyền Lớp 5 cùng 
với  Nhà thuyền gia đình Boston nơi tất cả các học 
sinh lớp 5 sẽ học cách đóng thuyền

 • Nhóm chăm sóc sức khỏe có các sự kiện như ngày 
hội sức khỏe gia đình và chuyển đổi bữa ăn lành 
mạnh

 • Nhóm Khí hậu đảm bảo chúng ta có một ngôi 
trường an toàn và thân thiện

 • Chương trình đọc sách Boston với Boston Celtics
 • Phòng máy tính Boston Celtics hoàn toàn mới và 

hiện đại
 • Một ngôi trường mô hình sức khỏe đạo đức toàn 

diện nơi chúng tôi sử dụng “Hỗ trợ và can thiệp 
hình vi tích cực” để hỗ trợ phát triển cảm xúc xã 
hội cho tất cả các học sinh

 • Cố vấn tại trường cho mọi học sinh 
Trường kết nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 

đến trường cấp 2 Edwards 
Chương trình đào tạo đặc biệt

 • Chương trình đào tạo đặc biệt:  suy yếu cảm xúc 
và  khuyết tật học vấn 

 • Chương tình hội nhập anh ngữ cho học sinh học 
tiếng anh (Tiếng Trung)

 • Lớp học tiên tiến (Lớp 4)
Đối tác của chúng tôi

 • Big Sister/Big Brother, Courageous Sailing, Family 
Boat Building, Charlestown YMCA, Harvard-
Kent Leadership + Scholarship, MGH Health 
Careers Institute, Museum of Science, E-INC, 
Read Boston, Charlestown Boys & Girls Club, 
Charlestown YMCA

hoạt động ngoại khóa
 •  Trước giờ học 7:45-9:10 sáng: Hướng dẫn làm 

bài tập về nhà cho học sinh từ 5-12 tuổi, chương 
trình giáo dục thể chất BOKS, các hoạt động để 
sẵn sàng cho giờ học, $25 1 tuần 

 • Hướng dẫn đọc sách đặc biệt: từ lớp K-2 đến lớp 
5, khóa học dài 8 tuần cho các độc giả

 • Sau giờ học: Chươn trình học toán cho lớp 3-5, 
hoạt động vui chơi giải trí phong phú

 • Chương trình sau giờ học cho lớp K1-K2: $20 1 
tuần, bao gồm bóng đá và các hoạt động khác

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trung tâm giáo dục sớm 
Haynes 
K0- Lớp 1
263 Đại lộ Blue Hill, Roxbury 02119
Hiệu trưởng Donette Wilson-Wood
617-635-6446
Các điểm nổi bật

 • Lớp học quy mô nhỏ với 20 học sinh và 2 giáo 
viên trong mỗi giờ giảng dạy

 • Chăm sóc trước và sau giờ học miễn phí 
 • hoạt động khiêu vũ/âm nhac mùa đông và mùa 

xuân
 • Rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí, bao gồm Lễ 

hội mùa màng, ngày dã ngoại, và lễ hội bùn
 • Hoạt động bơi lội tại trung tâm Kroc
 • Bơi tại trung tâm Kroc
 • Giải thưởng thường niên tôn vinh thành tích của 

học sinh toàn trường
 • Các môn học đặc biệt: Khiêu vũ, khoa học và âm 

nahc
 • Bữa ăn nhẹ miễn phí vào sáng, trưa, chiều
 • Cơ sở xây dựng cho trẻ nhỏ
 • Có sân chơi mới vào tháng 9 năm 2014, với lớp 

học ngoài trời
Chương trình đào tạo đặc biệt

 • Chương trình hội nhập anh ngữ (SEI) cho học sinh 
học tiếng anh ở tất cả các lớp 

 • Đầy đủ lớp học hòa nhập
Đối tác của chúng tôi:

 • Dudley Street Neighborhood Initiative, Twelth 
Baptist Church (Circle of Promise), Trung tâm 
cộng đồng Do Thái, Chương trình tình nguyện 
Readers/Jumpstrat, Boston Society of City 
Missions, Metropolitan Opera Guild, Popplestone 
Foundation, Trung tâm Roy Kroc, Suzuki 
Institute of Boston, Tufts Dental Program, UMass 
Extension Program/Science & Nutrition, Greater 
Love Tabernacle (Circle of Promise)

hoạt động ngoại khóa:
 • Cung ứng dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ học 

miễn phí: các bài học về nhạc cụ dây trước giờ 
học, Hợp xướng nam, Nữ, bcùng bạn đọc sách 
môt-một, thời gian chơi các trò chơi, lớp học 
nấu năm , lớp học nghệ thuật, khiêu vũ, bơi lội, 
tennis, bóng rổ, Câu lạc bộ sách và đại hội thể 
thao đặc biệt  

Trường Henderson bao 
gồm lớp K-12  
K0- Lớp 12 và chương trình chuyển tiếp
Có 2 chi nhánh trong 1 trường:
Chi nhánh cấp thấp , K0- Lớp 2: 
1669 Dorchester Avenue, Dorchester 
02122
Chi nhánh cấp cao, Lớp  3-12: 
18 Croftland Avenue, Dorchester 02124
Hiệu trưởng Patricia Lampron
Đặc điểm nổi bật

 • Quy mô lớp: 24 học sinh
 • Nghiêm ngặt, hướng dẫn tiêu chuẩn cho tất cả 

các học sinh
 • Chương trình sau giờ học sôi động
 • Công nghệ hiện đại trong mỗi lớp học
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Xem danh sách đầy đủ của những tổ chức đối tác của trường và các dịch vụ, hãy vào  
hồ sơ của trường tại http://partnerbps.org/locations

 • Sự tham gia của cha mẹ vào các hoạt động không 
thể so sánh với các trường khác

 • Sách giáo khoa cập nhật nhất và nguồn tài liệu 
dồi dào

 • Dịch vụ hỗ trợ học sinh
 •  Mô hình giảng dạy điều khiển bằng dữ liệu
 • Phòng thí nghiệm khoa học, nghệ thuật hiện đại

Chương trình đào tạo đặc biệt
 • Trường hòa nhập hoàn toàn, tất cả các lớp
 • Kỹ năng sống
 • Liệu pháp tâm lý cho các lớp học
 • Chương trình chuyển tiếp
 • Chương trình tuyển dụng kép cho học sinh 

trường Henderson
 • Có sẵn Credit Recovery

Đối tác của chúng tôi
 • Trường giáo dục sau đại học Harvard, Very Special 

Arts, The Achievement Network, Đại học âm 
nhạc Berklee, Dot Art, Federation for Children 
with Special Needs, Best Buddies, Boston Debate 
League, Thompson Island Outward Bound, UMass 
Boston, Museum of Fine Arts, Playworks

Chương trình ngoại khóa
 •  chương trình trước giờ học 7:30 sáng: sẵn sàng 

cho tất cả các học sinh, các hoạt động bao gồm 
học tập và vui chơi   

 • chương trình sau giờ học: Sẵn sàng cho tất cả các 
học sinh ở mọi năng lực từ lớp K-4 tại chi nhánh 
thấp, các chương trình thay đổi theo mùa, bao 
gồm bóng rổ, bóng chuyền, nghệ thuật, âm 
nhạc, trống Djembe, hỗ trợ làm bài tập về nhà, 
câu lạc bộ Lego, tae kwon do, câu lạc bộ Ipad, 
khiêu vũ, lớp học piano, câu lạc bộ làm vườn, và 
ngày thứ 6 vui vẻ bao gồm các chuyến đi ngắn 
đến các địa điểm như thủy caung New England 
và bảo tàng khoa học

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường Hennigan K-8 
K2- Lớp 8
200 Đường Heath, Jamaica Plain 02130
Hiệu trưởng Maria Cordon
617-635-8264
Đặc điểm nổi bật

 • Các môn học đặc biệt gồm bơi, biểu diễn nghệ 
thuật, âm nhạc, khoa học, kỹ năng máy tính, giáo 
dục thể chất, BalletRox và múa La tinh

 • Hướng dẫn viên và chuyên viên toán và đọc viết 
sẽ đưa đến hỗ trợ nhóm nhỏ một-một để học 
toán và đọc viết

 • Có gia sư cho các kì thì quốc gia
 • Nhóm“Academic Achievement Framework” điều 

hành các dịch vụ giáo dục, nguồn hỗ trợ, hướng 
dẫn, cố vấn và tham khảo.

 • Nhiều học sinh Somali và ELL đã được hỗ trợ bởi 
chương trình sau giờ học ACEDONE

 • Nhóm City Year hỗ trợ trong lớp học và sau giờ 
học

 • “Câu lạc bộ Boys and Girls”, “Strong Women 
Strong Girls”, và Nam hướng đạo sinh

Chương trình đào tạo đặc biệt
 • Chương trình hội nhập Anh ngữ (SEI) và lớp học 

đa ngôn ngữ từ lớp mẫu giáo đến lớp 8
 • Lớp học tiên tiến cho học sinh đủ điều kiện từ lớp 

4-6, chương trình tiếng Tâu ban nha và tiếng Anh
 • Lớp học giáo dục đặc biệt: Phát triển xã hội và 

cảm xúc (ESD), tiếng Tây Ban nha, và học sinh 
khuyết tật học vấn (SLD)

 • Hỗ trợ ESL từ mẫu giáo đến lớp 7
 • Chương trình đào tạo ngôn ngữ cường độ cao 

HILT để giúp  những học sinh bản ngữ bị gián 
đoạn học tập tại quốc gia của họ đẩy nhanh quá 
trình học tiếng Anh

Đối tác của chúng tôi
 •  Đại học Harvard, Đại học Boston và Đại học 

Hellenic, BOKS Kids and Girl Scouts, Viện tâm 
lý học Boston, Đối tác giáo dục Boston, Đại học 
Harvard-Chương trình sau giờ học HASI, Câu lạc 
bộ Boys and Girls, Bảo tàng nghệ thuật, Read 
Boston, Hyde Square Task Force Learn Through 
Dance, Trung tâm cộng đồng Hennigan

Hoạt động ngoại khóa

 •  Trước giờ học: Trung tâm cộng đồng Hennigan, 
$20 1 tuần; Chương trình BOKS trước giờ học từ 
8:10 sáng, miễn phí sau giờ học với lớp K-8: 

 • City Year Starfish, miễn phí 
 • Chương trình America SCORES N.E. soccer and 

writing, $50 1 năm
 • Chương tình tình bạn  trung tâm cộng đồng 

Hennigan, $65 1 tuần, chấp nhận thẻ quà, thanh 
phí linh động 

 • Hướng đạo sinh nữ, $12 1 năm
 • Chương trình ALERTA cho các học sinh được lựa 

chọn, miễn phí 
 • Chương trinh ACEDONE sau giờ học cho học sinh 

học tiếng anh, miễn phí 
Bậc MCAS (2013 và 2014):   4

Trường Hernández K–8 
K1-Lớp 8
61 Đường School, Roxbury 02119
Hiệu trưởng Ana Tavares
617-635-8187
Đặc điểm nổi bật:

 • Song ngữ cho tất cả các học sinh học bằng tiếng 
Anh và tiếng Tây ban nha

 • Học tập theo dự án
 • Phối hợp chương trình giảng dạy nghệ thuật và 

hợp tác với các viện bảo tàng trong khu vực.
Chương trình đào tạo đặc biệt

 • Chương trình song ngữ 2 chiều: tiếng Anh và 
tiếng Tây Ban Nha 

Đối tác của chúng tôi
 •  Friends of the Rafael Hernandez, Inc., Institue of 

Contemporary Art, Home for Little Wanderers, 
Museum of Fine Arts, Đại học nghệ thuật 
Massachusetts, Đại học Wheelock, Đại học 
Wellesley, 826 Boston, Trường giáo dục sau đại 
học Harvard

Hoạt động ngoại khóa
 • Sau giờ học:  2:30-6:00 chiều: gia sư, thời gian 

làm bài tập về nhà, nghệ thuật và thủ công, võ 
thuật, kịch, nghệ thuật thị giác, yoga, khiêu vũ.  
khiêu vũ và học trống Phi châu, Sloe train, Strong 
Women Strong Girls, Lãnh đạp ngang hàng bậc 
trung học,  $300  một tháng có học bổng một 
phần .

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường tiểu học Higginson 
K0- Lớp 2 
160 Đường Harrishof, Roxbury 02119
Hiệu trưởng Marie Mullen, 
617-635-8618
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường dành cho học sinh mầm non trong môi 
trường khu phố

 • Hòa nhập hoàn toàn học sinh bình thường và 
khuyết tật

 • Lớp học quy mô nhỏ, tỷ lệ giáo viên và học sinh 
cho lớp K0/K1 là 2:15 và cho lớp K-2 là 2:20

 • Chương trình hội nhập Anh ngữ cho học sinh học 
tiếng anh lớp K0- lớp 2

 • Nhân viên có trình độ cao và tận tâm: Tất cả giáo 
viên có bằng Cao học và có nhiều giấy chứng 
nhận và giấy phép giảng dạy 

 • Các trợ giảng có trình độ cao, có bằng Cao đẳng 
hoặc bằng Cử nhân 

 • Nhân viên đa dạng, nói tất cả ngôn ngữ của các 
học sinh mà chúng tôi phục vụ: tiếng Anh, Tây 
Ban Nha, Cape Verdean Creole, Pháp, Bồ Đào 
Nha, Trung Hoa (Cantonese) và Haitian Creole.

 • Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình để đáp ứng mọi nhu cầu 
của các học sinh khác nhau

 •  Các môn học đặc biêt: giáo dục thể chất, nghệ 
thuật thị giác và yoga

 • Y tá tại trường 5 buổi 1 tuần 
Trường tiếp nối K-8 Đảm bảo phân chia học sinh 

vào các lớp học nhà nhập tại trường Higginson/
Lewis K-8 cho các lớp từ 3-8

Chương trình đào tạo đặc biệt
 • Lớp học hòa nhập toàn diện về giáo dục tổng 

hợp, giáo dục đặc biệt và tiếng Anh 
Đối tác của chúng tôi

 •  Comprehensive Behavioral Health with Trường 
công và Bệnh viện nhi Boston, Higher Ground, 
Children’s Services of Roxbury, Friends of the 
Children, Tufts Dental Program, New England Eye

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường Higginson/Lewis 
K–8 
K1- Lớp 8
131 Đại lộ Walnut, Roxbury 02119
Hiệu trưởng Darlene Ratliff
617-635-8137 
Đặc điểm nổi bật

 • là một ngôi trường nắm được thông tin chấn 
thương tâm lý,  có nền tảng cộng đồng, cung cấp 
đầy đủ dịch vụ trường học với sự tập trung mạnh 
mẽ vào học vấn 

 • Tòa nhà hiện tại với phòng tập thể dục, phòng 
khiêu vũ, quán cafe và phòng nói chuyện

 •  Sân chơi và lớp học ngoài trời hoàn toàn mới và 
xinh đẹp

 • Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật
 • Chương trình giáo dục thể chất bao gồm chèo 

thuyền 
 • Rất nhiều đối tác về cộng đồng, văn hóa, bao 

gồm đối tác mới của chúng tôi là Community 
Rowing

Ttường tiếp nối K-8: bảo đảm phân chia hcọ sinh 
từ trường cấp 1 Higginson.

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Chương trình đào tạo đặc biệt: Trẻ tự kỉ

Đối tác của chúng tôi
 •  New England School of Optometry, Trung 

tâm cộng đồng đường Bird, City Year, Boston 
Ballet, Pyramid Builders, Childrens Services of 
Roxbury, Pyramid Builders, City Sprouts, Healthy 
Smiles, Trung tâm âm nhạc cộng đồng Boston, 
Northeastern School of Law,  Young People’s 
Project

Hoạt động ngoại khóa
 • Trước giờ học: hợp tác với trung tâm cộng đồng 

Bird Street cho lứa tuổi từ 5-12, thang phí linh 
động từ $50 1 tuần

 • Sau giờ học: hợp tác với trung tâm cộng đồng 
Bird Street cho học sinh tiểu học, thang phí linh 
động từ $50 1 tuần, chấp nhận thẻ quà tặng 

 • Chương trình sau giờ học cho lớp 3-5 điều hành 
bởi nhóm City Year và dự án những người trẻ, 
miễn phí

Bậc MCAS (2013 và 2014):   4

Trường cấp 1 Holmes 
K1-Lớp 5
40 Đường School, Dorchester 02124
HIệu trưởng Yeshi Gaskin Lamour
617-635-8681
Đặc điểm nổi bật

 • Là trường hội nhập kiểu mẫu của thế kỷ 21, hòa 
nhập toàn diện cả các hcọ sinh khuyết tật trong 
các lớp học hòa nhập

 • Quy mô lớp nhỏ với 15 học sinh lớp K0-K1 và 
K2-lớp 5 trong lớp học hòa nhập

 • Mỗi lớp đều có giáo viên, trợ giảng và Chuyên 
viên học vấn

 • Chương trình âm nhạc vững chắc, với ban nhạc 
và dàn hợp xướng, với tài trợ từ  VH1 “Cứu lấy âm 
nhạc”

 • Chương trình năng lực xã hội vòng tròn mở
 • Đạt được thành tựu với các chương trình ngoại 

khóa phong phú
 • mạng lưới thành tựu
 • Trường hợp tác đọc viết K2-2
 • Cơ hội học tập cá nhân 

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
đến trường cấp 2 Frederick.

Chương trình đào tạo đặc biệt
 • Trường học hòa nhập toàn diện, K0-lớp 5
 • Lớp học tiên tiến cho tất cả học sinh lớp 4

Đối tác của chúng tôi
 •  Achievement Network, City Connects/Đại học 

Boston, BOKS by Reebok, Playworks, Inclusive 

Schools Network, Đại học Harvard, Đại học Lesley, 
Đại học âm nhạc Berklee, Boston Bikes, Rosie’s 
Place, City Sprouts and other local Americorps 
organizations, Summer Advantage, Trung tâm 
giáo dục hợp tác(CCE), Doc Wayne

hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học: 7:00-9:00 sáng (tỷ lệ thay đổi)
 • Sau giờ học: Chương trình Achieve hoạt động bởi  

GRASP, 3:20 -6:00 chiều (tỷ lệ thay đổi), học vấn 
và bồi dưỡng

Bậc MCAS (2013 và 2014):   4

Trường Hurley K–8 
K1-Lớp 8
70 Đường Worcester, Boston 02118
Hiệu trưởng Marjorie Soto
617-635-8489
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường song ngữ tiếng Anh-TBN, cả 2 thứ tiếng 
này đều được dùng để giảng dạy cho sinh viên

 • Chúng tôi cam kết những sinh viên sau khi tốt 
nghiệp đều có thế sử dụng trôi chảy và đạt mức 
nâng cao tiếng Anh và tiếng TBN

 • Các học sinh ghi danh vào các lớp 3-8 phải tham 
dự buổi phỏng vấn không chính thức và làm bài 
thẩm định khả năng tiếng Tây Ban Nha và tiếng 
Anh để xác định khả năng thành công trong 
chương trình song ngữ.

 • Chú trọng mạnh về nghệ thuật, bao gồm việc hợp 
tác với: Urban Voices, Urbanity, The New England 
Conservatory, và Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật 

 • Có sân bóng đá
 • Thư viện trường học song ngữ hoàn toàn tự động
 • Du ngoạn hàng năm, các buổi tối xem phim, và 

học tập
 • Chương trình ngoại khóa sau giờ học

Chương trình đào tạo đặc biệt
 • Chương trình song ngữ cho tấct cả các học sinh 

Đối tác của chúng tôi
 • Bảo tàng Mỹ thuật, Neighborhood Parents for the 

Hurley, Strong Women/Strong Girls
Hoạt động ngoại khóa:

 • Bodega de Arte sau giờ học , 2:30- 6:00 chiều. 
Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường trung học Irving 
Lớp  6-8
105 cao tốc Cummins, Roslindale 02131
Hiệu trưởng Carmen Davis
617-635-8072 
Đặc điểm nổi bật

 • kéo dài thời gian học tập cho tất cả học sinh
 • Giá trị cốt lõi: Tôn trọng, Trách nhiệm và Chính 

trực
 • Trường mô hình sức khỏe đạo đức toàn diện
 • Kéo dài thời gian với giáo viên chủ nhiệm để hỗ 

trợ học sinh phát triển kĩ năng, cảm xúc và xã hội
 •  Học sinh được phân nhóm theo cấp lớp và độ 

tuổi
 • Các giáo viên cam kết mô hình hóa và trưng bày 

việc phát triển tư duy cho học sinh
 • Kỳ vọng cao vào tất cả học sinh: Các học sinh 

nguồn sẽ được hòa nhập đầy đủ với sự hỗ trợ học 
vấn thêm các môn toán và đọc viết.

 • Cơ hội và kế hoạch hòa nhập cá nhân cho học 
sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt Sub-
Separate 

 • Sự hợp tác chặt chẽ giữa giáo viên ở các cấp lớp 
với nhóm nội dung

 • Chương trình nghệ thuật thị giác mạnh mẽ 
 • Thực hiện các lớp Dojo để chào mừng và công 

nhận sinh viên trưng bày các giá trị cốt lõi của 
trường Irving

 • Hỗ trợ can thiệp đọc sách
 • Gặp gỡ hàng tuần giữa giáo viên và cha mẹ
 • Chương trình gia đình sáng tạo

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinhd 
dến lớp 6 . dành cho các học sinh tham gia vào 
các trường Bates, Channing, Chittick, Conley, 
Grew, Mozart,  Philbrick, và Sumner 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
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BPS K–8: Hồ sơ nhà trường 
 • Lớp học tiên tiến cho các học sinh đủ điều kiện ở 

lớp 6 
 • Chương trình Thay đổi cuộc sống học sinh (CSL)

cho các học sinh đủ điều kiện giáo dục đặc biệt
Đối tác của chúng tôi:

 •  City Year, Tenacity, Câu lạc bộ Boys and Girls of 
Boston, Home for Little Wanderers, Play Ball!.

Chương trình ngoại khóa:
 • City Year and Câu lạc bộ Boys and Girls of Boston 

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường Jackson/Mann K–8 
K0-Lớp 8
40 Đường Armington., Allston 02134
Hiệu trưởng Andy Tuite
617-635-8532
Đặc điểm nổi bật

 • Là ngôi trường quan tâm đến cộng đồng với môi 
trường chăm sóc và giảng dạy phong phú, có thế 
mạnh về giảng dạy các môn học chính

 • Tập trung giảng dạy về văn hóa, toán, và thu hẹp 
khoảng cách thành tựu

 • Chương trình kết nghĩa với đại học Boston
 • Dạy kèm và làm việc theo nhóm nhỏ do giáo 

sinh của Trường Boston và trong chương trình 
sau giờ học của trường với Trung Tâm Cộng Đồng 
Jackson/Mann cho các học sinh nào cần giúp đỡ 
thêm.

 • Các buổi hội thảo dành cho phụ huynh và các 
vấn đề phát triển trẻ em được thực hiện bởi nhân 
viên của trường và nhóm kết nối thành phố

 • Chương trình Đại Học cho tất cả các học sinh.
 • Chương trình “Kết nối thành phố” và các dịch 

vụ đồng bảo trợ bởi Trường Công Lập Boston và 
Trường Đại Học Boston 

 • Các buổi họp phụ huynh-giáo viên và thường 
xuyên liên lạc điện thoại giữa gia đình và nhà 
trường.

 • Kéo dài thời gian học ở trường, bao gồm cả ngày 
học, hợp tác với “West End Câu lạc bộ Boys and 
Girls”.

 • Chương trình thực tập với các doanh nghiệp địa 
phương bao gồm WGBH

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 • Kéo dài thời gian học tập
 • Lớp học tiên tiến cho các sinh viên đủ điều kiện từ 

lớp 4-6  
 • Trường hòa nhập giáo dục đặc biệt
 • Chương trình bệnh tự kỉ cho các lớp K0-lớp 8
 • Chương trình hội nhập anh ngữ (SEI) và đa ngôn 

ngữ cho lớp K2-lớp 8  
Đối tác của chúng tôi:

 •  Đại học âm nhạc Berklee, Đại học Harvard, Big 
Brother, Big Sister, Đại học Boston and Boston 
Connects, Đại học Boston School of Education, 
Đại học Every Student, Bệnh viện nhi Franciscan, 
Cradles to Crayons, Jackson/Trung tâm cộng đồng 
Mann, Steppingstone, Tenacity, thể dục BOKS, 
West End House Boys &Girls Club, Apprentice 
Learning, Scores Soccer

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Sau giờ học: hợp tác và hỗ trợ từ Trung tâm 

Cộng đồng Jackson/Mann, Trường Đại Học Đại 
học Boston, Tenacity, West End House, luyện 
thi ISEE, và Viện đại học Success (chương trình 
Steppingstone)

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường tiểu học J. F. 
Kennedy 
K1-Lớp 5
7 Đường Bolster, Jamaica Plain 02130
Hiệu trưởng Christine Copeland
617-635-8127
Đặc điểm nổi bật 

 • Môi trường an toàn, nuôi dưỡng, tập trung vào 
học sinh với giáo viên giỏi, quan tâm mọi lĩnh vực 
học tập của học sinh 

 • Có “Smartboards” trong tất cả các lớp để giáo 
viên ghi âm lại bài giảng và cung cấp cho học 
sinh ôn lại sau giờ học

 • ‘Vòng tròn mở” chương trình học tập xã hội và 
cảm xúc chất lượng cao cho học sinh L-5

 • Giảng dạy toàn thời gian cho các môn khoa học, 
kỹ thuật, máy tính và giáo dục thể chất

 • Nhóm phụ huynh ăn sáng hàng tuần và các buổi 
thông tin về vấn đề giáo dục

 • Chương trình Đọc là Nền tảng tập trung vào việc 
tăng số lượng và chất lượng đọc của học sinh

 • Giáo sinh thực tập từ Trường Đại học Wheelock.
 • Hội trường và Nhà chơi thể thao rộng rãi

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
đến lớp 6 tại trường trung học Curley K-8.

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Chương trình hội nhập anh ngữ  (SEI) cho học 

sinh học tiếng Anh 
Đối tác của chúng tôi:

 •  Đại học Boston City Connects, Boston Police/
Area E13, Trung tâm y tế Martha Eliot, City Year, 
Girl Scouts and Boy Scouts, Trung tâm cộng đồng 
đường Bird, Đại học Lesley, ReadBoston, Đại học 
Wheelock, Playworks recess and game time

hoạt động ngoại khóa:
 • Sau giờ học: Lớp 1-2, giúp làm bài tập, vui chơi 

giải trí; “America SCORES soccer and writing” cho 
các lớp 3-5; Khiêu vũ cho lớp 5; City Year cho các 
lớp 3-5; “American Learners” cho các lớp 1-2. Các 
hoạt động theo mùa khác trong các bộ môn khoa 
học, rô bốt và may 

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường tiểu học P. J. 
Kennedy 
K1- Lớp 5
343 Đường Saratoga, Đông Boston 02128
Hiệu trưởng Kristen Goncalves
617-635-8466
Đặc điểm nổi bật 

 • Sứ mệnh của chúng tôi: Chúng tôi cố gắng cung 
cấp cho các học sinh của chúng tôi các kỹ năng, 
giá trị, kiến thức, kinh nghiệm mà các em sẽ cần 
để trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai.

 • Chương trình giảng dạy tập trung vào xây dựng 
các điểm khởi đầu và khả năng tiếp cận trong 
giáo trình CCSS, do đó các học sinh trong phạm 
vi  thành thạo ngôn ngữ và có năng lực có thể 
hoàn thành một cách độc lập các công việc được 
yêu cầu

 • Giảng viên chuyên nghiệp, tay nghề cao, cam kết 
giáo dục toàn diện cho trẻ nhỏ

 • Chương trình sáng tạo âm nhạc theo tiêu chuẩn 
của ELA, bao gồm phòng nhạc cụ đầy đủ

 • Chương trình công nghệ đến nhà: Hướng dẫn sử 
dụng máy tính cho phụ huynh và học sinh, có thể 
mua máy tính với giá thấp cho học sinh lớp K-5

 • Tập trung vào giáo dục đọc viết sớm cho học 
sinh K1 và K2. hợp tác với nhóm giáo dục Phụ 
huynh-giáo viên

 • Chương trình America SCORES Boston soccer and 
writing cho học sinh lớp 3-5

 • Cộng đồng gia đình nhà trường cùng tham gia 
vào lễ hội mùa xuân, đêm văn hóa gia đình, ngày 
dã ngoại, chuyến đi dã ngoại, tổ chức quyên góp 
và buổi hòa nhạc  

 • Các môn học đặc biệt hàng ngày bao gồm âm 
nhạc , giáo dục thể chất, khoa học, đọc viết và 
nghệ thuật

 • Quan hệ đối tác với giáo dục gia đình-nhà trường, 
bao gồm nhóm giáo dục Phụ huynh-giáo viên, 
đại học Parent, lớp ESL và chương trình công 
nghệ đến nhà

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
đến lớp 6 tại trường  trung học Edwards hoặc học 
viện Umana 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  3 giáo viên toàn thời gian ESL cho học sinh học 

tiếng Anh
 • Giáo dục đặc biệt: Một lớp  mầm non K0/K1  và 

các lớp học hòa nhập từ K2- lớp 4
Đối tác của chúng tôi

 • America SCORES Boston soccer, Đại học Boston, 
Đại học Northeastern, Trung tâm thiết kế cộng 

đồng, Eagle Hill Civic Association, Cộng tác 
Đông Boston, Heavy Advertising, Kiwanis, Lexia 
Learning Systems, Citi-Arts, Home for Little 
Wanderers, YMCA Đông Boston, Strong Women 
Strong Girls, Technology Goes Homes

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học, 7:30-9:00 sáng: thời gian cho các 

hoạt động và làm bài tập về nhà, $5 1 ngày. 
 •  Chương trình America SCORES Boston soccer and 

writing cho lớp 3-5 vào mùa thu và mùa xuân
Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường tiểu học Kenny 
K1-Lớp 5
19 Đại lộ Oakton, Dorchester 02122
Hiệu trưởng Emily Bryan
617-635-8789 
Đặc điểm nổi bật 

 • Chương trình giáo dục vỡ lòng và mẫu giáo 
NAEYC (lớp K1, K2)

 • lý thuyết âm nhạc và lớp học nhạc cụ cho lớp 1-5
 • Tập trung vào nghệ thuật với nghệ thuật thị giác, 

hợp xướng, âm nhạc và lớp kịch
 • Lớp học khoa học chuyên dụng với các sinh vật 

sống, cơ hội học tập thực tế và công nghệ giảng 
dạy

 • Cơ hội biểu diễn thông qua các dàn hợp xướng và 
ban nhạc diễu hành (trường tiểu học duy nhất có 
ban nhạc diễu hành ở Boston)

 • Sân bóng đá và hợp tác với nhiều đối tác thể thao
 • Không gian gặp gỡ và sân vườn ngoài trời 
 • Lớp học giáo dục thể chất và thể dục, hợp tác với 

Reebok và New Balance
 • Thắng giải ngân sách tài trợ nhạc cụ, cơ hội tiếp 

cận ghitar điện, trống, kèn, sáo, kèn trombone, 
đàn organ và nhiều nhạc cụ khác dành cho tất cả 
các học sinh

 • Cắm trại qua đêm cho học sinh lớp 5 hàng năm
 • Dã ngoại hàng năm tới bảo tàng khoa học, bảo 

tàng trẻ em, dinh thự và hơn thế nữa  
 • Cung cấp cố vấn tại trường thông qua chương 

trình Home for Little Wanderers
 • Chương trình Rosie’s Place  vận động và ủng hộ 

miễn phí cho phụ nữ và người chăm sóc 
 • Học sinh sử dụng công nghệ giảng dạy thông qua 

Chromebook và Macbook hàng ngày 
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 

đến lớp 6 của trường trung học Mildred Avenue 
Chương trình đào tạo đặc biệt:

 • Giáo dục đặc biệt :  Chương trình khuyết tật 
học vấn đặc biệt, chương trình mầm non, và 
ESL  

Đối tác của chúng tôi
 •  The Achievement Network (ANet), Đại học âm 

nhạc Berklee, BELL Foundation, BOKS, Boston 
Bikes, City Connects, Children’s Museum, 
DebateMate, Doc Wayne, Farm for City Kids, 
Home for Little Wanderers, Pierce House, Rosie’s 
Place, Stop & Shop, U-Mass Boston

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ họch, 7:30-9:15 sáng, tổ chức bởi nhân 

viên trường Kenny; $65/tháng
 • chương trình điền kinh BOKS trước giờ học cho 

lớp 2-5
 • Sau giờ học, K-1 $120/tháng và miễn phí cho lớp 

1-5: chương trình học vấn phong phú hàng ngày 
thông qua tổ chức BELL, tổ chức từ giữa tháng 10 
đến hết tháng 3.

Bậc MCAS (2013 và 2014):   3

Trường Kilmer K–8 
K1-Lớp 8
35 Đường Bake (K-3) and 140 Russett 
(4-8), West Roxbury 02132
Hiệu trưởng Jennifer Cramer
617-635-8060 
Đặc điểm nổi bật

 • Giáo viên có kinh nghiệm và tận tâm
 • Tập trung vào học vấn
 • Trường có từ mẫu giáo đến lớp 8 tại 2 địa điểm 
 • tỷ lệ thi MCAS thành công cao
 • Phụ huynh cùng tham gia vào các hoạt động

 • Được lọt vào top 5 trường tại Boston năm 2010, 
bình chọn bởi boston.com

 • Được lọt vào top các trường tiểu học công lập 
bình chọn bởi tạp chí Boston

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 • Giáo dục đặc biệt: các lớp học hòa nhập và 

chương trình chuyên môn cao K-8 cho các trẻ em 
mắc bệnh tự kỷ.

Đối tác của chúng tôi
 • Dedham School of Music, MSPP, New England 

Home for Little Wanderers, YMCA, Boston Celtics, 
TD Bank

hoạt động ngoại khóa  :
 • Chăm sóc cho học sinh trước và sau giờ học, tất cả 

các học sinh đều được xe bus đưa đón đến trường 
trong chương trình này 

 • Các bài học nhạc cụ trước và sau giờ học, cung 
cấp bở trường âm nhạc Dedham, có tính 
phí  

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1  

Trường M. L. King Jr. K–8 
K1- Lớp 8
77 Đại lộ Lawrenc, Dorchester 02121
Hiệu trưởng Khita Pottinger
617-635-8212
Đặc điểm nổi bật:

 • Chú trọng xây dựng nhân cách, dạy học sinh về 
trách nhiệm và năng suất, phục vụ nhà trường và 
cộng đồng vì lợi ích chung

 • Bồi dưỡng môn toán và tập đọc mỗi tuần cho các 
lớp 1-8.

 • Cơ sở mới được tân trang: đang nâng cấp khuôn 
viên trường và sẽ có dụng cụ cho sân chơi mới và 
một lớp học ngoài trời.

 • Nghệ thuật, âm nhạc, hợp xướng, biểu diễn nghệ 
thuật, và giáo dục thể dục.

 • Hội Học Sinh và Câu lạc bộ Tranh luận
 • Strong Women, Strong Girls and và câu lạc bộ 

hướng đạo sinh nữ
 • Rô bốt, và hiệp hội Quốc Gia câu lạc bộ các kỹ sư 

da màu
 • Hợp tác với “Thompson Island” tập trung vào việc 

mở rộng sự tiếp cận của học sinh đến giáo dục 
khoa học “thế giới thực

 • Dịch vụ tư vấn tại trường cho các học sinh có 
nhu cầu được cung cấp bởi “the Home for Little 
Wanderers”

 • Chương trình giáo dục đặc biệt:
 •  Chương trình lớp học tiên tiến cho học sinh lớp 4 
 • Lớp học tiên tiến cho các học sinh đủ điều kiện 

lớp 6 
Đối tác của chúng tôi:

 •  Thompson Island, Generation Inc., Đại học 
Harvard Digital Literacy Project & Robotics, 
LINK, Home for Little Wanderers, Mass Housing 
Mentoring, Playworks, Project Right, Read 
Boston, YMCA, Boston Athletic Association

hoạt động ngoại khóa
 •  Chương trình sau giờ học, 2:30-6:00 chiều thực 

hiện tại trường bởi YMCA
Bậc MCAS (2013 và 2014):   4

Trường thí điểm Lee 
Academy 
K0-Lớp 2
25 Đại lộ Dunbar, Dorchester 02124
Hiệu trưởng Amelia Gorman
617-635-8618
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường tự chủ toàn diện, xây dựng quan hệ đối 
tác với các gia đình, các nhà giáo dục, và các 
thành viên cộng đồng

 • Chúng tôi mang lại sự vui thích trong học tập 
bằng việc thúc đẩy sự sáng tạo và sự tò mò trong 
khi nuôi dưỡng sự tài năng trong mỗi đứa trẻ.

 • Lớp học Tae Kwon Do, nhảy hiện đại, nghệ thuật 
thị giác (Dot Art), Yoga, khoa học và giáo dục 
thể chất

 • Hòa nhập cộng đồng
 • lớp học kiểm định NAEYC với tỷ lệ giáo viên/học 
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sinh thấp 
 • Trường hợp tác đọc viết Lesley
 • Khép vòng ở một số lớp: Học sinh sẽ học cùng 

một giáo viên trong 2 năm
 • Đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao: các giáo 

viên tu nghiệp để hỗ trợ tốt hơn việc học tập của 
học sinh

 • Chương trình giảng dạy các kỹ năng xã hội: “Open 
Circle, Second Step, và Playmakers” của chúng tôi  
với các giáo viên cso bằng cấp  giúp bồi dưỡng sự 
phát triển tình cảm xã hội.

 • Hợp tác với Trường Đại Học Trường Đại Học Boston 
(thực tập giảng dạy) và UMass Boston (Jumpstart 
và thực tập giảng dạy).

 • Chương trình thăm gia đình của học sinh
Trường tiếp nối K-8: Hiện tại có lớp trước mẫu 

giáo K đến lớp 3, đảm bảo phân chia học sinh 
đến Young Achievers ở lớp 4 đến lớp 8

Chương trình đào tạo đặc biệt
 • Lớp học hòa nhập toàn thời gian ở tất cả cả lớp 

(giáo dục tổng hợp, giáo dục đặc biệt, học tiếng 
Anh, đều được tích hợp vào chung một lớp  

Đối tác của chúng tôi
 •  Trung tâm hợp tác giáo dục, Dot Art, Đại học 

Boston, UMass Boston, Dorchester YMCA, chương 
trình giảng dạy kỹ năng xã hội Second Step, 
Urbanity Dance, Swaby Tae Kwon Do, UMass 
Boston Jumpstart, chương trình sau giờ học 
Imajine That, BOKS (Xây dựng thành công cho 
trẻ), Home for Little Wanderers, Nhóm The Osiris

Hoạt động ngoại khóa:
 • Trước giờ học từ 7:30 sáng, bao gồm chương trình 

tập luyện thể chất Reebok BOKS
 • Sau giờ học, 3:25-6:00 chiều: Chương trình 

Imajine That  với sự trợ giúp làm bài tập về nhà, 
các hoạt động học tập phong phú và thời gian 
chơi tự do

Trường Lee K-8 
K0- Lớp 8
155 Đại lộ Talbot., Dorchester 02124
Hiệu trưởng Kimberly Crowley
617-635-8687
Đặc điểm nổi bật:

 • Nhận Giải Thưởng trường tiên tiến “School on the 
Move Award”

 • Chương trình ngoài thời gian học cho các học 
sinh trong các lớp K0-8

 • Chương trình bạn học “Peer Buddies” và các 
chương trình khác để thúc đẩy việc hòa nhập của 
tất cả các học sinh

 • Nhận Bằng khen của Tiểu Bang Massachusetts về  
thành tựu trong học vấn

 • Nghệ thuật, âm nhạc, máy tính, và giáo dục thể 
chất

 • Thực tập sinh từ đại học UMass, Harvard, 
Simmons và Wheelock 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Lớp học tiên tiến cho các học sinh đủ điều kiện 

lớp 4,5 và 6
 • Chương trình chuyên ngành cho các học sinh với 

Hội chứng Rối loạn hành vi Tự Kỷ -23 lớp học.
Đối tác của chúng tôi

 •  Bệnh viện nhi, District Attorney’s Office, Trung 
tâm y tế quảng trường Codman, Trung tâm cộng 
đồng Anthony Perkins, Đại học Wheelock và 
UMass Boston

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Chương trình chăm sóc sau giờ học đến 5:15.

Bậc MCAS (2013 và 2014):   3

Trường Lyndon K–8 
K1- Lớp 8
20 Đường Mt. Vernon, West Roxbury 
02132
Ban lạnh đạo Kathleen Tunney and Andre 
Ward
617-635-6824
Lớp K-3, 617-635-6824
Lớp 4-8, 617-635-6336
Đặc điểm nổi bật

 • Trường thí điểm, được tự do đưa ra quyết định 

nhằm chuẩn bị cho các học sinh của chúng tôi trở 
thành học sinh dài hạn

 • Chuyên ngành khoa học, toán và máy tính
 • Học trình nghệ thuật đầy đủ với nghệ thuật thị 

giác, âm nhạc phổ thông, hợp xướng, chương 
trình nhạc cụ và Khiêu vũ.

 • Thư viện cho mượn sách được hỗ trợ và duy trì bởi 
các phụ huynh tình nguyện

 • Tất cả giáo viên được đào tạo “Responsive 
Classroom” và “Second Step”, là những chương 
trình giảng dạy xã hội đã xây dựng một cộng 
đồng học tập vững chắc.

 • Nhiều cơ hội cho gia đình tham gia, bao gồm 
PTA, “Bạn của Lyndon” và Hội Đồng Trường 

 • Chuyên viên dạy đọc viết căn bản, giáo viên ESL, 
và các giáo viên giáo dục đặc biệt

 • Hợp tác với Bệnh Viện Nhi Đồng nhằm cung cấp 
sự hỗ trợ và hướng dẫn cho các học sinh 

 • Phòng máy tính và máy tính cá nhân hỗ trợ học 
sinh các lớp trong việc học tập

Chương trình đào tạo đặt biệt:
 •  Giáo dục đặc biệt: 4 lớp SAR, lớp 2/3/4, 4/5/6, 

6/7/8 và 7/8
Đối tác của chúng tôi

 •  Alerta, Boston Ballet, Boston Celtics/Boston 
Red Sox, Boston Symphony Orchestra, Đại 
học Brandeis, Bệnh viện nhi Neighborhood 
Project, Friends of the Lyndon, Generations 
Incorporated, Home for Little Wanders, Đại học 
nghệ thuật Massachusetts and Design, Đại học 
dược Massachusetts, Đại học Northeastern, Đại 
học Regis, Dịch vụ cộng đồng South Bay, và West 
Roxbury/Roslindale YMCA.

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước và sau giờ học: Cung cấp bởi West Roxbury/

Roslindale YMCA.
Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường Lyon K–8
K2- Lớp 8
50 và 95 Đường Beechcroft, Brighton 
02135
Deborah Rooney, Principal
617-635-7945
Đặc điểm nổi bật

 • Mô hình hội nhập hoàn toàn 
 • Các giáo viên có trình độ cao: tất cả các giáo viên 

có Bằng Cao học và được phép giảng dạy trong cả 
giáo dục chính quy và giáo dục đặc biệt

 • Có các giáo viên chuyên môn về âm nhạc, nghệ 
thuật, kỹ thuật giáo dục thể chất

 • Hội Đồng Trường và Hội Phụ Huynh tích cực tham 
gia vào các hoạt động

Trường tiếp nối K-12: Bảo đảm phân chia học sinh 
đến trường trung học phổ thông Lyon .

Chương trình đào tạo đặc biệt
 • Trường hòa nhập hoàn toàn, tất cả các lớp có 

các học sinh giáo dục đặc biệt và giáo dục bình 
thường.

Đối tác của chúng tôi:
 •  Trường đại học Boston, Read Boston, Walker 

Home and School, Strong Women Strong Girls, 
cộng đồng Rowing, Trường đại học Harvard , sinh 

viên và giảng viên từ BC, BU, và Simmons
Hoạt động ngoại khóa:

 •  Trước giờ học, 7:30-9:15 sáng: sẵn sàng cho tất cả 
các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 

 •  Sau giờ học, 3:30-4:30 chiều Cho các học sinh đủ 
điều kiện: âm nhạc, ban nhạc, hợp xướng, cơ hội 
bồi dưỡng và các hoạt động vui chơi 

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường tiểu học Manning 
K1- Lớp 5
130 Ngõ Louder’s, Jamaica Plain 02130
Hiệu trưởng Ethan d’Ablemont Burne
617-635-8102
Đặc điểm nổi bật

 •  Việc giảng dạy tập trung vào kỹ năng suy nghĩ có 
tổ chức

 • Chương trình hòa nhập giúp đỡ tất cả các học 
sinh

 • Văn hoá học đường tích cực được ươm mầm bởi 
“Responsive  Classroom”.

 • Giáo viên kỹ thuật khoa học và quản thư làm việc 
toàn thời gian, các giáo viên nghệ thuật và thể 
dục qua chương trình “Playworks”.

 • Chuyên viên tâm lý tại trường 
 • Luyện phát âm và ngôn ngữ trị liệu
 • Học âm nhạc với trung tâm âm nhạc cộng đồng 

Boston 
 • Lớp học đều được trang bị máy tính
 • Phụ huynh tích cực tham gia các hoạt động như 

thiện nguyện, gây quỹ, là thành viên của Hội 
Đồng Trường (SSC) và Hội Phụ Huynh (SPC).

 • Hội thảo riêng với phụ huynh
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 

đến lớp 6 tại trường  Boston Teachers Union 
(BTU) K-8 .

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Giáo dục đặc biệt: lớp K0-K1 kết hợp với Mầm 

Non; K2-lớp 5 là các lớp hòa nhập với sự hỗ trợ 
tối đa.

Đối tác của chúng tôi:
 • Arnold Arboretum, Trung tâm âm nhạc cộng 

đồng Boston, Courageous Sailing, Bệnh viện 
Brigham & WomenFaulkner , Playworks, Reading 
is Fundamental, Showa Boston, Spontaneous 
Celebrations, Wediko, Đại học Wheelock 

Hoạt động ngoại khóa:
 • Trước giờ học, 8:00-9:25 sáng: để thuận tiện cho 

các phụ huynh, chúng tôi cung cấp các chương 
trình có tính phí tuyệt vời, bao gồm  nghệ thuật 
& hàng thủ công, câu lạc bộ cờ vua và Lego và các 
hoạt động ngoài trời.

 • Sau giờ học, 3:25-5:45 pm: chương trình tính phí 
sau giờ học rất thú vị, năng động, mang đến một 
loạt các hoạt động cho các học sinh như khiêu 
vũ, thể dục, âm nhạc, chèo thuyền, các ngày lễ 
kỷ niệm, thuật đánh kiếm, và tiếng Pháp. Chúng 
tôi cũng cung cấp sự hỗ trợ và bồi dưỡng cho học 
tập. Các chương trình phải trả thêm lệ phí bao 
gồm: tiếng Tây Ban Nha, karate, hip hop, chế tác 
gỗ và múa ba lê.

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường tiểu học Mason 
K0-Lớp 5
150 Đại lộ Norfolk, Roxbury 02119
Hiệu trưởng Lauretta Lewis-Medley
617-635-8405
Đặc điểm nổi bật

 • Hội nhập giáo dục hoàn toàn các học sinh khuyết 
tật và các học sinh bình thường

 • Các giáo viên có trình độ cao (được cấp phép 
giảng dạy cả giáo dục chính quy và đặc biệt) và 
các giáo viên hướng dẫn cố vấn.

 • Điều phối viên phụ huynh làm việc toàn thời gian 
để điều phối các sự kiện dành cho gia đình và 
gây quỹ.

 • Mẫu Giáo (K) được công nhận bởi Hiệp hội Quốc 
gia vì sự Giáo dục Trẻ em (NAEYC).

 • Hợp tác với “City Connects” để đáp ứng các nhu 
cầu về xã hội, tình cảm và học tập của các học 
sinh

 • Đem đến các bộ môn nghệ thuật, âm nhạc, khiêu 
vũ, thể dục, kỹ thuật và hướng dẫn bơi lội (các 
lớp 1-5).

 • Mở rộng học tập khoa học thông qua Trung tâm 
thiên nhiên Boston, Dự án thực phẩm, và Bãi 
biển Ferry

 • Các Trường Trường Đại Học Boston, Northeastern 
và Wheelock cung cấp các sinh viên thực tập và 
gia sư

 • Được “Read Boston” trợ cấp nhằm cung cấp sách 
miễn phí và các sự kiện văn hoá cho tất cả các 
học sinh.

 • Học theo vòng (trẻ em học cùng giáo viên trong 
hai năm) ở các lớp K2 / 1

 • Phục hồi Đọc, một nghiên cứu dựa trên can thiệp 
về học vấn cho các học sinh lớp 1 gặp khó khăn

Trường tiêp nối K-12: Bảo đảm phân chia học sinh 
đến lớp 6 tại học viện Dearborn STEM Academy, 
trường dạy kết hợp khoa học/công nghệ/kỹ thuật 
và toán cho học sinh lớp 6 đến 12

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Giáo dục đặc biệt: 2 lớp học hòa nhập trong 1 cấp 

từ K0/1 (3-4 tuổi) đến lớp 5 
Đối tác của chúng tôi

 •  Boston Ballet, Trung tâm thiên nhiên Boston, 
Đại học BostonTrung tâm hợp tác giáo dục, City 
Connects, Trung tâm âm nhạc cộng đông, Công ty 
kinh doanh thị trường mới, Đại học Northeastern, 
Wheelock , và YMCA of Greater Boston

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học, 7:30-8:10 sáng: dành cho lớp K-lớp 

5, $45 /tháng
 •  Sau giờ học, 2:30-6:00 chiều: hoạt động bởi 

YMCA cho lớp  K2-lớp 5, thang phí linh động; Dự 
án những người trẻ tuổi- giá sư thêm vào thứ 3 
và thứ 5 cho môn Toán, từ 3-5:30 chiều

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1
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BPS K–8: Hồ sơ nhà trường 
Trường tiểu học Mather 
K1-Lớp 5
Đường One Parish, Dorchester 02122
Hiệu trưởng Rochelle Nwosa
617-635-8757
Đặc điểm nổi bật

 • Trường cấp 1 lâu đời nhất tại Mỹ, thành lập năm 
1639

 • kéo dài thờ gian học (9:25 sáng-4:10 chiều)
 • 2 lớp học ngoài trời và 3 sân chơi
 • Các chương trình ngoại khóa trước và sau giờ học 

do trường tổ chức
 • Chương trình thể thao trước giờ học BOKS
 • Phòng công nghệ Patriots 
 • Phòng thay đồ Catie
 • Các chương trình ngoài giờ học: bóng đá SCORES, 

BalletRox, Cantatas, BRYE, Hợp tác với Brookline 
Literacy, câu lạc bộ hướng đạo sinh cho Nam và 
Nữ, City Sprouts, “e” inc, học vấn thứ bảy, Viet-
Aid, Sportsmen’s Tennis, DARE Dance, Khiêu vũ 
cùng sách, trường Mạng lưới thành tựu (ANET), 
hợp tác văn hóa (LC)

 • Hội Đồng Quản Trị Trường (SSC) và Hội Phụ Huynh 
(SPC) tích cực.

 • Tọa lạc trên đồi lịch sử Meeting House Hill, bên 
cạnh trạm cứu hỏa và 2 nhà thờ.

-Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
đến trường trung học thí điểm Lila G. Frederick 
Pilot 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Chương trình Hướng Dẫn Hội Nhập Anh Ngữ (SEI) 

Việt Nam trong các lớp K1-5
 • Chương trình Khuyết tật học vấn Hoàn toàn (LD) 

cho các học sinh các lớp 1-5
Đối tác của chúng tôi:

 •  Câu lạc bộ hướng đạo sinh nam và nữ, BalletRox, 
The Achievement Network, Brookline Literacy 
Partnership, City Sprouts, America SCORES, “e” 
inc., Target, Đại học Lesley, hợp tác văn hóa, đại 
học Wheelock Teach Boston

hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học, 7:30-9:00: $40 1 tuần, Có thể xem 

xét nếu dùng thẻ quà tặng. Các hoạt động bao 
gồm hỗ trợ làm bài tập về nhà, nghệ thuật và thủ 
công, giáo dục thể chất . 

 • Sau giờ học, 4:10-6:00: $40 1 tuần. Học sinh 
nhận được hỗ trợ làm bài tập về nhà và các hoạt 
động phong phú như hip hop và võ thuật 

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường tiểu học và mầm 
non Mattapan
(Nằm tại nơi trước đây là trường cấp 1 
Mattahunt)
K0 - lớp 1
Đặc điểm nổi bật

 • Thực hành các bài học tổn thương tâm lý  nhạy 
cảm 

 • Tập trung vào các chương trình cho học sinh và 
gia đình Haiti

 • Chương trình kéo dài thời gian học
 • Thư viện, bể bơi và phòng thể chất rộng, có quán 

cafe và 2 sân chơi
 • Khoa học ngoài trời ở vùng đầm lầy hoang dã 

trong thành phố
 • Trung tâm phụ huynh

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 • Chương trình thời thơ ấu
 • Chương trình tự kỷ
 • Hướng dẫn hội nhập Anh ngữ SEI, Haiti cho lớp 

K2 và lớp 1
 • Chương trình song ngữ Haiti, lớp K1
 • Chương trình hội nhập đa ngôn ngữ SEI

Đối tác của chúng tôi
 • Playworks, Trung tâm sức khỏe cộng đồng 

Mattapan, Home for Little Wanderers

Trường Trung học 
McCormack 
Lớp 6-8
315 Đường Mt. Vernon, Dorchester 02125
Hiệu trưởng Elvis Henriquez
617-635-8657
Đặc điểm nổi bật:

 • Kéo dài thời gian học cho tất cả các học sinh từ 
lớp 6-8

 • Được công nhận cấp quốc gia sáng kiến phát 
triển tài năng tập trung vào thành tích, chuyên 
cần, và hành vi.

 • Các chương trình chặt chẽ được đưa ra bởi Citizen 
Schools, City Year, Trinity, và Tenacity.

 • Nghệ thuật biểu diễn và thị giác cho tất cả các 
học sinh

 • Nghiên cứu khoa học và xã hội hàng ngày cho tất 
cả các học sinh

 • Hỗ trợ chuyên sâu về đọc hiểu và toán học nếu 
cần thiết

 • Tham dự giải bóng đá, bóng rổ, điền kinh, bóng 
chày Liên trung học

 • tập trung vào khả năng lãnh đạo và quan hệ 
công dân tốt

 • giá trị mở rộng: Chăm chỉ, Làm việc nhóm, và 
niềm tự hào của Panther

 • Giáo viên tận tâm tập trung vào sự thành công và 
hạnh phúc của mỗi học sinh.

 • Là ngôi trường công lập xuất sắc, chào đón tất 
cả các giá đình và mong muốn các bạn trở thành 
một phần của  McCormack.

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
từ  Clap, Dever, Everett, Perkins, and Russell

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Lớp học tiên tiến cho tất cả học sinh

Đối tác của chúng tôi
 •  trường âm nhạc Berklee , Boston Wrestling, 

UMass Boston, Citizen Schools, City Year, Tenacity, 
Eliot School, Talent Development, Trinity Boston 
Foundation, Wediko Children’s Services, Harbor 
Point Task Force

Hoạt động ngoại khóa:
 • Sau giờ học, 2:20-4:30: một loạt các hoạt động 

bồi dưỡng và học tập thêm, từ Thứ Hai đến Thứ 
Năm, được hỗ trợ bởi các đối tác

Bậc MCAS (2013 và 2014):   3

Trường McKay K–8 
K2-G Lớp 8
122 Đường Cottage, Đông Boston 02128
Hiệu trưởng Jordan Weymer
617-635-8510
Các điểm đặc biệt:

 • Hợp tác với City Year, được thiết kế để phù hợp 
với học vấn, xã hội, và cảm xúc cần thiết cho mỗi 
đứa trẻ 

 • Học viện bước đệm thành công  cho học sinh lớp 
5-8 

 • Nhóm hỗ trợ sinh viên phù hợp với tất cả các bé 
 • Các bác sĩ nói được song ngữ 
 • Chương trình Rau và Hoa quả tươi cung cấp cho 

học sinh đồ ăn nhẹ bổ dưỡng 
 • Chương trình ngoại khóa sau giờ học “Tiếng Anh 

là ngôn ngữ thứ hai” và chương trình văn hóa 
gia đình

 • Chương trình “Pre-AP” bậc Trung Học, các môn 
Anh ngữ, toán, và khoa học.

 •  Gia sư sau giờ học cùng với các giáo viên được 
cấp phép

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 • Phối hợp giảng dạy, các lớp hòa nhập toàn diện 

từ lớp 2-8 
 • Chương trình hướng dẫn hội nhập Anh ngữ tiếng 

Tây Ban Nha (SEI) cho học sinh K2 đến lớp 5
 • Chương trình “Pre-AP” bậc Trung Học, các môn 

Anh ngữ, toán, và khoa học
 • Boston Saves – Tài khoản tiết kiệm đại học cho 

tất cả học sinh mẫu giáo
 • Giải tranh luận Boston
 • Tìm hiểu khoa học cùng với các nhà khoa học

Đối tác của chúng tôi:
 • America SCORES Boston cho học sinh từ lớp 

3-8 (Bóng đá và văn hóa), Arbour Counseling 
Services, Big Brothers/Big Sisters, Boston Bikes, 
Đại học Boston, Đối tác giáo dục Boston, City 
Year, Trung tâm sức khỏe lân cận Đông Boston, 
EdVestors, Let’s Get Moving, MassInsight (pre-AP 
program), North Suffolk Mental Health, Piers 
Park Sailing, Playworks, Read Boston, Tư vấn gia 
đình South Bay, Đại học Steppingstone, Học viện 
Success, Đại học Suffolk, UMass Boston, YMCA

Hoạt động ngoại khóa:
 • Chương trình YMCA cho tất cả sinh viên. có tính 

phí
 • Bóng đá America SCORES Boston soccer cho lớp  

3-8
 • City Year Ripples cho lớp 3-8
 • Viện đại học Success Steppingstone cho học sinh 

lớp 4 và 5
 • Gia sư sau giờ học cùng với các giáo viên được 

cấp phép
Bậc MCAS (2013 và 2014):   3

Trường tiểu học Mendell
K1-Lớp 5
164 đường School, Roxbury 02119
Hiệu trưởng Julia Bott
617-635-8234
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường nhỏ với môi trường nuôi dưỡng an toàn
 • Hướng dẫn chiến lược, hướng dữ liệu đáp ứng 

nhu cầu của tất cả người học
 • Học tập âm nhạc, nghệ thuật thị giác và biểu 

diễn, thể dục thể thao, khoa học và xã hội
 • Hai nhà tư vấn học đường từ City Connects Đại 

học Boston và Liên hiệp thần kinh Brighton 
Allston, cung cấp các dịch vụ tư vấn cá nhân và 
nhóm

 • Nhóm lãnh đạo
 • Chương trình âm nhạc hợp xướng với Trung tâm 

âm nhạc cộng đồng Boston, Lớp ca sĩ Cantata, và 
Metropolitan Opera

 • Nhiều hoạt động gia đình, trong đó có hội thảo 
làm thế nào chuẩn bị trẻ kiểm tra liên bang, đọc 
viết và toán gia đình, và các hoạt động vui chơi 
như Ngày ma thuật Mendell

 • Trường hòa nhập tăng cường hỗ trợ cho tất cả 
người học

 • Lớp học ngoài trời mới thiết kế và phát triển 
 • Hợp tác với EdVestors làm sâu sắc và nâng cao 

hướng dẫn chính xác cho tất cả người học
 • Hội đồng cha mẹ tích cực hỗ trợ gây quỹ, tiếp thị, 

giảng dạy và học tập
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 

trung học Timilty
Chương trình học đặc biệt:

 • Mở rộng các dịch vụ hòa nhập cung cấp giảng 
dạy và học tập nghiêm ngặt cho tất cả học sinh 
trong lớp giáo dục chung, bao gồm cả người học 
nhanh và học sinh khuyết tật 

Đối tác:
 • Bổ sung các đối tác nhà trường: Đại học 

Northeastern và Đại học Simmons interns và 
chuyển động Playworks và giáo dục thể chất

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Trước giờ học, 7:30-9:00 sáng: đội ngũ nhân viên 

và thực tập Mendell cung cấp, đề xuất các câu lạc 
bộ bao gồm nghệ thuật, hoạt động thể chất, và 
công nghệ; và chương trình thể dục BOKS

 • Sau giờ học: YMCA thực hiện cho tất cả học sinh 
K1-lớp 5. Lệ phí tùy theo hoàn cảnh gia đình. 
Hỗ trợ làm bài tập về nhà, cơ hội phong phú, và 
nhiều hơn nữa; ngoài ra có dạy kèm miễn phí cho 
học sinh cần thêm giúp đỡ

Bậc MCAS (2013 và 2014):    3

Trường đại lộ Mildred K-8
K1-Lớp 8 
5 đại lộ Mildred, Mattapan 02126
Hiệu trưởng Andrew Rollins
617-635-1642
Đặc điểm nổi bật:

 • Một trong bốn trường K - 8 cấp 1 tại Trường công 
Boston

 • Được công nhận là một trong số các trường học 
sinh có mức tăng trưởng cao nhất về ELA và Toán 
trong tiểu bang giữa 2014-2016

 • Ngày mở rộng: thêm nửa giờ học cho tất cả học 
sinh và ba giờ chương trình sau giờ học năng 
động (tùy chọn, chi phí thấp) cho phép chúng tôi 
cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội phong phú 7 
sáng đến 5 chiều

 • Trang thiết bị hiện đại với phòng khiêu vũ, nhà 
hát, bể bơi, phòng thí nghiệm khoa học và máy 
tính, phòng nghệ thuật, thư viện, sân thể thao 
và sân chơi.

 • Chuẩn bị kiểm tra đầu vào ISEE trong trường thi
 • Các đối tác mạnh gồm City Year, Boston Debate 

League, Mạng Achievement, Thế hệ, Bà mẹ Công 
lý và Bình đẳng, và nhiều tổ chức cộng đồng.

 • Quy mô lớp học nhỏ hơn ở môn Toán và Đọc/Viết
 • Các chuyến đi thực tế thường xuyên và cơ hội học 

tập trải nghiệm
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển học sinh 

đến Trường sư phạm Ellison/Parks Early, Tiểu học 
Kenny, Tiểu học Mattahunt và Tiểu học Taylor

Chương trình học đặc biệt:
 • Lớp tiên tiến cung cấp chương trình chất lượng 

cao nhanh
Đối tác:

 •  City Year, Boston Debate League, The 
Achievement Network, Neighborhood House 
Charter School, Trung tâm cộng đồng đại lộ 
Mildred (BCYF), Chương trình khoa học môi 
trường “e” Inc., Giáo dục văn hóa Pan-African, 
Inc. (PACE), Boston Celtics, Generations, Inc. 
Early Literacy Program, Mothers for Justice and 
Equality

Chương trình sau giờ học tại trường:
 •  Chương trình theo trình độ lớp đến 5:00 chiều 

(thứ hai-thứ năm, và thứ sáu ở các lớp dưới tiểu 
học). Trung tâm Cộng đồng đại lộ Mildred và 
PACE đề xuất chương trình dưới tiểu học (thứ hai-
thứ sáu). City Year đề xuất chương trình trên tiểu 
học (thứ hai-thứ năm). Giáo viên Mildred dẫn dắt 
chương trình trung học và nhiều tính năng đối 
tác cộng đồng (thứ hai-thứ năm).

Bậc MCAS (2013 và 2014):    4

Trường Mission Hill K–8
K0-Lớp 8
20 đường Child, Jamaica Plain 02130
Hiệu trưởng Ayla Gavins
617-635-6384
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường học thí điểm chú trọng học tập chủ động, 
theo dự án, hợp tác

 • Lớp học nhiều độ tuổi, không quá 20 học sinh, có 
mặt nhiều hơn một người lớn

 • Nghệ thuật nhấn mạnh thông qua nhiều ngày 
học

 • Tập trung vào ba chủ đề toàn trường mỗi năm
 • Tốt nghiệp dựa trên kết quả
 • Tập trung vào các thói quen trong suy nghĩ và 

làm việc
 • Sử dụng nhiều đánh giá, ngoài kiểm tra chuẩn 

hóa, đánh giá thành tích học sinh
 • Duy trì quan hệ đối tác gia đình/nhà trường 

thông qua tham gia của gia đình trong triển lãm 
liên tục công việc của học sinh

 • Đối tác với các trường đại học và bảo tàng địa 
phương tập trung vào học tập

 • Chia sẻ và học tập từ các nhà giáo dục tiên tiến 
trong nước và quốc tế

 • Nhà trường yêu cầu các gia đình tham dự cuộc 
họp thông tin trước khi trẻ có thể được chính 
thức chấp nhận. Điều này đảm bảo các gia đình 
đưa ra quyết định đã thông báo và nắm bắt sứ 
mệnh và tầm nhìn của trường.

Chương trình học đặc biệt:
 • Hòa nhập đầy đủ các học sinh giáo dục chung và 

giáo dục đặc biệt 
Đối tác:

 •  City Connects, Farm School (Athol, MA), Đại 
học nghệ thuật Mass, Bệnh viện New England 
Baptist, Đại học Northeastern, Urban Improv, 
Apprentice Learning, Đại học Wheelock, Mass 
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Xem danh sách đầy đủ của những tổ chức đối tác của trường và các dịch vụ, hãy vào  
hồ sơ của trường tại http://partnerbps.org/locations

Audubon Society, Boston Natural Areas Network
Chương trình trước và sau giờ học tại trường:

 • Trước giờ học, 8:00-9:15 sáng. Trẻ ở tất cả độ tuổi 
có thể tham gia. 

 • Sau giờ học, 3:30-6:00 chiều cho học sinh K0-lớp 
6.

 • Trẻ em K0 chỉ có thể tham dự một chương trình, 
trước HOẶC sau giờ học, không được cả hai.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    4

Trường tiểu học Mozart 
K1- Lớp 5
236 Đường Beech, Roslindale 02131
Hiệu trưởng Erin Borthwick
617-635-8082
Đặc điểm nổi bật

 • Được tiến cử là trường top 1 trong khối thịnh 
vượng chung của tiểu bang Massachusetts năm 
học 2015-16

 • Chúng tôi là những ngôi sao nhạc Rock Mozart, 
giá trị cốt lõi của chúng tôi: Tôn trọng, Cởi mở, 
Hợp tác và Thân Ái

 • Các chương trình hiệu quả cao cho học sinh tự kỉ 
mang lại cơ hội hòa nhập cho học sinh

 • Các chương trình ngoại khóa trước và sau giờ học 
tại trường từ lớp K1 đến lớp 5

 • Hướng dẫn kỹ thuật được đưa vào phòng học từ 
lớp 1 đến lớp 5

 • Các lớp đặc biệt về Khoa học, giáo dục thể chất, 
nghệ thuật, âm nhạc và thư viện

 • Các lớp sáo, kèn clarinet, kèn trumpet và violin 
cho các học sinh các lớp 3-5 qua sự hợp tác của 
chúng tôi với “Making Music Matters”!

 • Chương trình Vườn Trẻ được công nhận bởi NAEYC
 • Hội Phụ Huynh Trường tích cực và đa dạng
 • Cố vấn hướng dẫn và dạy kèm qua sự hợp tác với 

Viện Tâm Lý Boston và “the Jewish Coalition for 
Literacy”.

 • Các cơ hội bồi dưỡng qua sự hợp tác với BOKS, và 
Trường Eliot.

 • Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tận tâm 
với số lượng thay thế nhân viên rất thấp

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
đến trường trung học Irving 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Giáo dục đặc biệt: Chương trình cho học sinh tự 

kỷ từ K0- lớp 5
Đối tác của chúng tôi:

 •  Trường The Eliot, Making Music Matters!, Home 
for Little Wanderers, YMCA of Boston, The Jewish 
Coalition for Literacy 

Hoạt động ngoại khóa:
 • Trước giờ học: phải trả lệ phí, giá khác nhau. 

Chương trình thể dục trước giờ học BOKS, tổ 
chức vào mùa thu và mùa xuân được bảo trợ bởi 
Reebok, miễn phí

 • Sau giờ học, 3:30-6:00 chiều: chương trình cho 
K2-5 được thực hiện bởi “the West Roxbury 
YMCA”, chương trình cho K1 được thực hiện bởi 
nhân viên trường Mozart.

Bậc MCAS (2013 và 2014):   4

Trường Murphy K-8 
K1-Lớp 8
1 Đường Worrel, Dorchester 02122
Hiệu trưởng Courtney Sheppeck
617-635-8781
murphy@bostonpublicschools.org
Đặc điểm nổi bật

 • Ban giáo vụ tận tâm, bao gồm các giáo viên lãnh 
đạo, các giáo viên huấn luyện, các giáo viên đạt 
giải Giáo viên Xuất sắc trong năm của Boston, và 
giáo viên được Chứng nhận Giảng dạy trên toàn 
quốc

 • Luyện thi vào các trường thi tuyển (ISEE) cho tất 
cả học sinh các lớp 6/8.

 • Bơi lội, ngoại ngữ, nghệ thuật, kỹ thuật và giáo 
dục thể dục và STEM

 • Sân chơi hoàn toàn mới
 • Phòng thí nghiệm Mobile Chrome cho tất cả các 

cấp lớp
 • Phụ huynh tham gia tích cực cùng với hội phụ 

huynh 
 • Hợp tác với nhiều doanh nghiệp, trường đại học 

và các tổ chức văn hóa
Chương trình đào tạo đặc biệt:

 •   Lớp học tiên tiến cho các học sinh đủ điều kiện từ  
4-6

Đối tác của chúng tôi:
 • Chương trình ở tại trường Celtic, Dịch vụ cho 

trẻ em của Greater Boston, Trung tâm âm nhạc 
cộng đồng Boston, Đại học Emmanuel , Đại 
học Northeastern, Reebok BOKS Kidz, Đại học 
Simmons, Stop and Shop, Bảo tàng Gardner, Phát 
triển đô thị, Bước đến Nghệ thuật

Hoạt động ngoại khóa:
 • Trước giờ học, 7:30-8:15 sáng thể dục BOKS Kidz 

thứ hai, thứ tư và thứ sau, 7-8 giờ sáng
 • Sau giờ học, thứ hai-thứ sáu đến 6:15 chiều: giúp 

làm bài tập về nhà, nghệ thuật, âm nhạc, công 
nghệ, cờ vua, khoa học, lịch sử, năng lượng tái 
tạo, kịch, Destination Imagination, học nhạc cụ, 
và chương trình STEM 

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường tiểu học O’Donnell 
K1-Lớp 5
33 Đường Trenton, Đông Boston 02128
Hiệu trưởng C. Sura O’Mard
617-635-8454
Đặc điểm nổi bật:

 • là trường đầu tiên có chương trình bồi dưỡng 
Toán máy tính cho học sinh lớp 1-5

 • Môn học xã hội “History Alive” cho học sinh lớp 
K-lớp 5

 • Sáng kiến nhóm đọc sách Hatchett cho các lớp 
mẫu giáo

 • Chương trình “10 Boys Initiative mentorship” cho 
các nam sinh dân tộc thiểu số có khả năng  yếu 
kém về học tập.

 • Chương trình mùa hè “Neighborhood of 
Affordable Housing (NOAH).

 • Khám phá sự phát triển tính cách Công lý, công 
bằng xã hội và chương trình nâng cao nhận thức 
công dân

 • Chương trình “Tech Goes Home”: Phụ huynh và 
học sinh cùng học Toán máy tính và có thể mua 
máy với khoản vay không lãi suất

 • Chương trình giáo dục tài chính cùng với ngân 
hàng Citizen

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
đến trường trung học Edwards hoặc học viện 
Umana 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Chương trình sẵn sàng cho đại học AVID (Xác 

định tiến bộ thông qua giới hạn cá nhâncho học 
sinh lớp  4 và 5

 •  Dự án ALERTA/UMass học viện Boston và chương 
trình bồi dưỡng cho học sinh Latino 

Đối tác của chúng tôi:
 •  Alliance for a Healthy Generation, AVID 

Advancement Via Individual Determination, 
Trung tâm xã hội và sức khỏe Đông Boston, 
Chương trình Fitness Forward / Drive 2 Fitness, 
Hội tình nguyện đọc sách Hatchett, Wondermore, 
Câu lạc bộ Đông Boston/Revere Rotary,  Phòng 
thương mại Đông Boston 

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học: ALERTA cho lớp 3-5, miễn phí, 

3:30-5:00 Thứ 4 và thứ 5 hàng tuần
 •  Mùa hè: Cắm trại tại sân trường mùa hè NOAH, 

tháng 7 và tháng 8
Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường Ohrenberger
Lớp 3-8
175 Đường West Boundary, West Roxbury 
02132
Hiệu trưởng Naomi Krakow
617-635-8157
Đặc điểm nổi bật:

 • Chương trình hướng dẫn sử dụng nhạc cụ Making 
Music Matters cho lớp 3-5

 • Chương trình Tiếp cận của ban giảng dạy Trường 
Đại Học Âm Nhạc Berklee, lớp 6-8

 • Chương trình chăm sóc trẻ em trước và sau giờ 
học

 • Các cơ hội thể thao ngoại khóa cho học sinh các 
lớp 6-8

 • Gia sư sau giờ học cùng với đối tác là trường 
Noble and Greenough

 • Gần 50 học sinh được nhận vào các trường thi 
tuyển hàng năm

 • Gia sư với sự hợp tác của “the Temple Emmanuel 
Literacy Coalition”

 • Giáo sinh từ Trường Đại học Northeastern, Đại 
học Curry và UMass Boston

Trường tiếp nối K-8 Pathway: Đảm bảo phân chia 
học sinh vào lớp 3 cho các học sinh lớp 2 trường 
Bethoven 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Lớp học tiên tiến cho các học sinh đủ điều kiện ở 

liwps 4-6
 • Chương trình sẵn sàng vào đại học AVID
 • Giáo dục đặc biệt: Phòng hỗ trợ nguồn, Chương 

trình Học tập và Hòa nhập hành vi (L/AB) cho học 
sinh bị khuyết tật cảm xúc

 • Học sinh học tiếng AnhL Chương trình hội nhập 
đa ngôn ngữ (SEI) ở tất cả các cấp  

Đối tác của chúng tôi:
 • Making Music Matters, Trường âm nhack Berklee, 

Đại học Curry, Đại học Northeastern, UMass, 
Trường Noble and Greenough , Price Waterhouse 
Cooper, JCRC-Temple Emmanuel, Newton, 
trung tâm cộng đồng Ohrenberger, Play Ball 
Foundation

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học từ 7:00 sáng: $6 / ngày
 •  Sau giờ học: Chương trình bồi dưỡng hợp tác 

cùng trung tâm cộng đồng Ohrenberger, 1-2 buổi 
chiều trong tuần, $35 cho 10 buổi học; chăm sóc 
trẻ em từ 2:30-5:30 cho lớp 3-5, $20/ngày

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường Orchard Gardens 
K–8 
K1-Lớp 8
906 Đường Albany, Roxbury 02119
Hiệu trưởng Megan Webb
617-635-1660 
Đặc điểm nổi bật

 • Là trường thí điểm đối mới cho học sinh từ mẫu 
giáo tới lớp 8

 • Đề tài “xây dựng cộng đồng”, trẻ em học tập một 
cách xuất sắc trong môi trường coi trọng và biểu 
dương mối quan hệ bền vững giữa học sinh, 
nhân viên, gia đình và cộng đồng  

 • Chương trình Âm nhạc, nghệ thuật, kịch, khiêu 
vũ và thư viện truyền thông

 • Nhiều chương trình phụ trội
 • Có  Giáo viên cố vấn hướng dẫn và điều phối viên 

hỗ trợ học sinh
 • Có quan hệ hợp tác chặt chẽ với phụ huynh học 

sinh thông qua báo cáo tiến trình hàng tháng
 • Điều phối viên gia đình là người cộng tác với gia 

đình
 • Tòa nhà đẹp và hiện đại, xây dựng năm 2003
 • Các câu lạc bộ và các môn thể thao cho lớp 3-8

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 • Chương trình đặc biệt cho học sinh khuyết tật
 • Mô hình hòa nhập đầy đủ với các giáo viên có kỹ 

năng can thiệp hỗ trợ chuyên ngành
 • Chương trình Hướng Dẫn Hội Nhập Anh Ngữ (SEI) 

cho các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha và Cape 
Verdean Creole

 • Chương trình đặc biệt cho các học sinh bị gián 
đoạn giáo dục chính quy

Đối tác của chúng tôi:
 • Trung tâm y tế Boston, Dudley Street 

Neighborhood Initiative (DSNI), Mass 2020, 
Trường âm nhạc Berlee, PlayBall Foundation, 
Playworks (thời gian nghỉ và các lớp trò chơi), 
City Year,Trường  Citizen, City Connects, Imajine 
That, America Scores, Câu lạc bộ Boys and Girls, 
City Sprouts and Thompson Island Outward 

Bound Program
Hoạt động ngoại khóa:

 •  Sau giờ học: Câu lạc bộ Nam sinh và nữ sinh/City 
Year (lớp 3-5), Trường Citizen (bắt buộc sho lớp 
6-8); Chương trình America SCORES soccer and 
writing (lớp 3-5); Thể thao và câu lạc bộ (điều 
kiện tham gia dựa trên số người tham sự và cấp 
lớp)

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường tiểu học Otis 
K1- Lớp 5
218 Đường Marion, Đông Boston 02128
Hiệu trưởng Paula Cerqueira-Goncalves
617-635-8372
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường đã được công nhận là trường học Gia đình 
Thân thiện đầu tiên trong hệ thống Trường Công 
Lập Boston năm 2014

 • Điều phối viên Cộng đồng (CFC) làm việc toàn 
thời gian

 • Nhân viên y tá toàn thời gian
 • Nhân viên đa dạng, nói đa ngôn ngữ
 • Các giáo viên đặc biệt cho các môn học như nghệ 

thuật, âm nhạc, khiêu vũ, khoa học và máy tính
 • Phòng thực hành  âm nhạc, nghệ thuật, khoa 

học, máy tính, giáo dục thể chất và keyboard
 • Chương trình âm nhạc hàng năm, năm 2016: 

Sound of Music
 • Phân chia khoa cho các lớp 3-5
 • Kéo dài thời gian học, 8:30-3:10
 • Có bảng liên kết các hoạt động “Polyvision 

whiteboards” trong hầu hết các lớp học. 
Chromecarts sẵn có trong toàn trường

 • Các lớp ESL for phụ huynh
 • Hội Phụ Huynh tích cực, có đại diện trong Hội 

Đồng Trường 
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 

đến trường trung học Edwards hoặc McKay 
Chương trình đào tạo đặc biệt:

 • Giáo dục đặc biệt: Chương trình tích hợp mầm 
non K0/ K1

 • Các học sinh học tiếng Anh: Chương trình hỗ trợ 
hội nhập Anh ngữ:  Chương trình đa ngôn ngữ

 • Lớp học hòa nhập ở lớp K1 và K2
Đối tác của chúng tôi:

 • Dịch vụ cố vấn Arbour, Boston Ballet, Đại học 
Boston, YMCA Đông Boston, Trung tâm sức khỏe 
cộng đồng Đông Boston, Trung tâm cộng đồng 
Harborside, Câu lạc bộ Kiwanis Đông Boston, 
Read Boston, UMass Boston, Microsoft

Các hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học, 7:15-8:15 sáng: Chương trình thể 

dục BOKS; câu lạc bộ bài tập về nhà và gia sư
 •  Sau giờ học: chương trình dành cho các học sinh 

của các phụ huynh đã ghi danh vào chương trình 
học ESL tại trường, Thứ Hai-Thứ Năm, 2:30-4:45 
chiều. Dạy kèm sau giờ học do các giáo viên 
Trường Otis dành cho các học sinh được chọn. 
Chương trình YMCA, 2:30-6:00 chiều.

Bậc MCAS (2013 và 2014):   1

Trường tiểu học Perkins 
K2-Lớp 5
50 Đường Rev. Burke, Nam Boston 02127
Hiệu trưởng Craig Martin
617-635-8601
www.michaeljperkinsschool.org
Đặc điểm nổi bật:

 • Mô hình Nhóm Trường Thành Công nhằm hỗ trợ 
các nhu cầu xã hội, tình cảm, thể chất, và trí tuệ 
của toàn bộ trẻ em

 • Lớp học ngoài trời nhằm tạo cảm hứng sáng tạo 
trong nghệ thuật, viết, đọc, và khoa học 

 • Chương trình dành cho nam sinh MJP, Brothers 
of Distinction

 • Chương trình dành cho nữ sinh MJP, Wonderfully 
Made

 • Chương trình đại sứ học sinh Perkins Pride
 • Chương trình học bổng Ngày cộng đồng
 • Khởi đầu chương trình “2 giờ cùng với phụ 

huynh”
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 • Đêm giáo dục Quốc tế Potluck
 • Câu lạc bộ STEAM (khoa học , công nghệ, kỹ 

thuật, nghệ thuật và Toán)
 • Chương trình MJP Fill the Bucket độc quyền
 • Các chương trình sau giờ học gần trường, tại câu 

lạc bộ Nữ sinh và Nam sinh miền Nam Boston, 
câu lạc bộ Daniel Marr Boys & Girls, Trung tâm 
học thuật  Joseph M. Tierney, học viện Paraclete, 
Ollie, Nhà lân cận Nam Boston và Trung tâm 
Laboure

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo phân chia học sinh 
đến lớp 6 trường trung học McCormack

Đối tác của chúng tôi:
 •  BOKS, Cơ quan nhà đất Boston, Đại học Boston, 

Trường Nha khoa,  câu lạc bộ Boys & Girls 
miền Nam Boston, câu lạc bộ Boys & Girls của 
Dorchester, Trung tâm âm nhạc cộng đồng 
for Boston, Nhà thờ Fourth Presbyterian nam 
Boston, Chương trình âm nhạc Handel & Hayd, 
Trung tâm học thuật Joseph M. Tierney, Đại học 
Lesley,Cửa hàng L & M Bargain, Dịch vụ cho trẻ 
em MassSTART/Wediko,  Trung tâm Paraclete, 
South Boston Grows, South Shore Mental Health, 
Chương trình The Mad Hatters Handmade Hats 
được tài trợ bởi Dana Farber, WIC, Kohl’s Care, 
Bệnh viện Nhi Boston, My Brother’s Keeper 
Initiative, New Balance Foundation, Lee & Low 
Books Inc., UMASS-Bostons

Chương trình ngoại khóa trước giờ học:
 • BOKS fitness

Bậc MCAS (2013 và 2014):   4

Trường Perry K–8 
K1- Lớp 8
745 Đường số 7 Đông, Nam Boston 02127
Hiệu trưởng Geoffrey Rose
617-635-8840
Đặc điểm nổi bật:

 • Môi trường học tập tích cực: Chúng tôi hoàn 
toàn hướng tới các giá trị của “Chăm chỉ, Tôn 
trọng và Niềm tự hào Perry”. Những giá trị đó 
được củng cố hàng ngày thông qua chương trình 
“Shark Bites,” “Shark CENTS,” và “Shark Shout 
Outs. Chúng tôi tổ chức “Hội thảo Perry Pride” 
nơi các học sinh được khen thưởng về các thành 
tích trong học tập, tiến bộ trong hoc tập và giải 
thưởng công dân tích cực. Thông qua các hội thảo 
đó, chúng tôi cũng tích cực củng cố các học sinh 
xuất sắc tham dự hàng tháng 

 • Chúng tôi cam kết tận dụng tối đa các nguồn 
lực để đạt được tầm nhìn “học tập và xã hội thúc 
đẩy các học sinh thông qua trải nghiệm sáng 
tạo được thiết kế để tích cực thúc đẩy việc học 
tập toàn diện của trẻ nhỏ”. Ở Perry, điều này bao 
gồm:

 • Tập trung vào chương trình STEM: Dựa trên 
nền tảng khoa học, học sinh có thể tiếp cận với 
công nghệ thông qua 5 Chromebook, 3 Ipad và 
1 Macbook, Giải thưởng toán Tenmarks/Reflex 
trong đó học sinh lớp 3-8 tận dụng chromebooks 
để giải quyết những khó khăn cá nhân theo tiêu 
chuẩn

 • Lớp học ngoài trời Oceanfront sáng tạo bởi 
Schoolyard Initiative và cấu trúc sân chơi hoàn 
toàn mới với trị giá $50000

 • Chương trình sức khỏe K-8 với giáo dục thể chất 
và lớp học sức khỏe

 • Lớp hợp xướng và âm nhac (lớp K04), Lớp học 
đàn dây (lớp 4-6)

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 • Chương trình đào tạo đặt biệt cho học sinh với 

khiếm khuyết trí tuệ  
Đối tác của chúng tôi:

 •  New Philharmonia Orchestra, UMass Boston, 
Trung tâm Laboure, Thủy cung New England, 
Hợp xướng trẻ em Boston Children, Trung tâm 
Paraclete (NamBoston), “The Ollie” Nhà lân cận 
Nam Boston, Câu lạc bộ Boys & Girls Nam Boston, 
Hội đồng văn hóa Massachusetts 

hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học, 7:30-9:15 sáng, Monday-Friday
 • Chương trình thể dục Shark Squad vào Thứ 3 và 

thứ 4
 •  Sau giờ học, 3:30-5:30 p.m Chương trình cho học 

sinh K1-5 điều hành bởi nhân viên trường Perry, 
từ thứ 2 đến thứ 6

Bậc MCAS (2013 và 2014):    3

Trường tiểu học Philbrick
K0-Lớp 5
40 đường Philbrick, Roslindale 02131
Hiệu trưởng Genteen Lacet Jean-Michel
617-635-8069
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường cấp 2 tập trung vào thành tích của học 
sinh trên tất cả lĩnh vực

 • Gía trị cốt lõi: tôn trọng, chăm chỉ và lòng tốt
 • Trường cấp 2 cung cấp máy tính xách tay và iPad 

cho học sinh
 • Hội đồng giải thưởng cộng đồng hàng tháng
 • Making Music Matters, học nhạc cụ theo nhóm 

nhỏ Lớp 4-5
 • Sân trường và sân chơi mới được cải tạo
 • Cắm trại hàng năm cho học sinh Lớp 5, tập trung 

vào khoa học
 • Chương trình học tập hàng tháng “Đêm gia đình”
 • Bảo đảm khoa học và đọc viết
 • Hội thảo cha mẹ

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 
trung học Irving

Chương trình học đặc biệt:
 •  Integrated Early Childhood for K0/K1

Đối tác:
 •  Trung tâm tự nhiên Boston, Trường nghệ thuật 

ứng dụng Eliot, Making Music Matters, Home 
for Little Wanderers, Viện trị liệu tâm lý Boston, 
Temple Aliyah Literacy Tutors, Ferry Beach 
Ecology School, FIS Global

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Trước giờ học, 8:00-9:15 sáng: nhân viên 

Philbrick thực hiện; 35$ mỗi tuần; bao gồm thể 
dục BOKS ba ngày một tuần.

 • Sau giờ học: chương trình cấu trúc thực hiện bởi 
cha mẹ Philbrick, năm ngày một tuần; lệ phí tùy 
theo hoàn cảnh gia đình. Ngoài ra: các hoạt động 
phong phú như nấu ăn, nghệ thuật và thủ công, 
các bài học tiếng Hoa, và nhiều hơn nữa với chi 
phí bổ sung tùy theo hoàn cảnh gia đình.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    1

Trường tiểu học Quincy
K0-Lớp 5
885 đường Washington, Boston 02111
Hiệu trưởng Cynthia Soo Hoo
617-635-8497
Đặc điểm nổi bật:

 • Đựa lựa chọn là một trong số 100 trường tiểu học 
công lập tốt nhất tại Massachusetts

 • Quy mô Lớp 1 và 2nhỏ 
 • Chương trình khoa học robot cho học sinh Lớp 5
 • Câu lạc bộ, khiêu vũ, nghệ thuật thị giác và bơi lội
 • Dàn nhạc cho học sinh K2 đến lớp 7
 • Các sự kiện văn hóa như Lễ hội mùa đông và Tết 

Nguyên Đán
 • Hội thảo cho cha mẹ bằng tiếng Trung và tiếng 

Anh
 • Cà phê/trà cho cha mẹ ngoài các cuộc họp Hội 

phụ huynh nhà trường hàng tuần
 • Chơi ở tầng thượng và không gian học tập ngoài 

trời
Trường tiếp nối K-12: Đảm bảo chuyển đến lớp 6 

trường Josiah Quincy Upper.
Chương trình học đặc biệt:

 • Lớp nâng cao cho học sinh đủ điều kiện Lớp 4 
và 5

 • Lớp hòa nhập K1-3
 • Giảng dạy tiếng Quan Thoại cho tất cả học sinh

Đối tác:
 • Big Brother/Big Sister, Trung tâm Chinatown 

Neighborhood Boston, Đối tác giáo dục Boston, 
Đại học Boston City Connects, Trung tâm âm nhạc 
cộng đồng, New England Conservatory, “e” Inc., 
Bảo tàng mỹ thuật, Connecting with Care, Đại 

học Northeastern, Đại học Suffolk, Trung tâm y tế 
South Cove; Trung tâm dược Tufts, Trường Dental, 
Trường kỹ thuật và Phòng dinh dưỡng

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Trước giờ học: Các hoạt động miễn phí giáo viên 

thể dục chịu trách nhiệm ba buổi sáng mỗi tuần; 
Câu lạc bộ lân cận Walking, thể dục BOKS

 • Chương trình phong phú sau giờ học: Strong 
Women, Strong Girls group, thể thao, nghệ 
thuật & thủ công, Legos, coding, ban nhạc, hợp 
xướng...

 • JQS Trước giờ học chương trình Dàn nhạc/Điệp 
khúc, K2-lớp 7

 • Sau giờ học: Red Oak đề xuất chương trình sau 
giờ học Trung lâm lân cận Boston Chinatown, 
Wang YMCA, Chương trình giáo dục thanh thiếu 
niên tổ chức Castle Square Tenants, ACCESS, 
United South End Settlement, Học viện Chung 
Wah, Trường tiếng Trung Kwong Kow, IDILL và 
Ellis Memorial

Bậc MCAS (2013 và 2014):    1

Trường trung học Quincy
Lớp 8-12: 152 đường Arlington, Boston 
02116
Lớp 6-7: 900 đường Washington, Boston 
02111
Richard Chang và Stephen Cirasuolo, 
Đồng hiệu trưởng
617-635-8940 
Đặc điểm nổi bật: 

 • Cấp bằng trung học quốc tế và chương trình 
trung học quốc tế giữa kỳ

 • Nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật thị giác, khiêu 
vũ và âm nhạc

 • Giáo dục thể chất hợp tác với Wang YMCA
 • Chương trình thể thao
 • Chương trình ngôn ngữ tiếng Quan Thoại và tiếng 

Tây Ban Nha
 • Các hoạt động phong phú sau giờ học 
 • Giáo viên là những người dẫn dắt
 • Đối tác cộng tác
 • Tập trung cải tiến và đổi mới

Trường tiếp nối K-12: Đảm bảo học sinh chuyển 
đến trường tiểu học Quincy.

Chương trình học đặc biệt:
 •  Chương trình quốc tế Baccalaureate cho tất cả 

học sinh
Đối tác:

 •  Big Brother / Big Sister, Trung tâm Boston 
Chinatown Neighborhood, Boston Public 
Health Commission, Đại học Boston, Holland 
& Knight Law Firm, Đại học Northeastern, Peer 
Health Exchange, Rasky Baerlein Strategic 
Communications, State Street Bank, Đại 
học Tufts/Trung tâm y tế Tufts, Đại học New 
Hampshire, Wang Chinatown YMCA

Chương trình sau giờ học tại trường:
 •  Sau giờ học: Học sinh được lựa chọn các khóa học 

thuật và phi học thuật.
Bậc MCAS (2013 và 2014):    1

Trường Roosevelt K–8
K1-Lớp 8
K1-Lớp 1: 30 đường Millstone, Hyde Park
Lớp 2-8: 95 đường Needham, Hyde Park 
02136
Lynda-Lee Sheridan, Hiệu trưởng
617-635-8676
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường hòa nhập đầy đủ K1-lớp 8 ở hai tòa nhà
 • Văn hóa trường học an toàn và có cấu trúc
 • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm
 • Primary Project and Home for Little Wanderers 

cung cấp dịch vụ tư vấn tại chỗ 
 • Chương trình Technology Goes Home cung cấp 

cho các gia đình ngoài giờ học
 • Kết nối gia đình/cộng đồng mạnh
 • Chương trình trước và sau giờ học tại chỗ

Chương trình học đặc biệt:
 • Giáo dục đặc biệt: trường hòa nhập đầy đủ

Đối tác:
 • YWCA, America SCORES soccer, Boston Celtics 

Stay in School, Đại học Curry, Primary Project và 
Đại học William James, Little Voices Sau giờ học, 
Technology Goes Home, Digital Literacy Project/
Đại học Harvard, Latino STEM Alliance, UMass 
Boston

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Trước giờ học, 7:30-8:15, cung cấp tại mỗi tòa 

nhà; chương trình chuyển động BOKS miễn phí 
hai ngày một tuần tại mỗi tòa nhà, mùa thu và 
mùa xuân

 • Sau giờ học: Little Voices, K1-lớp 5, mỗi ngày; 
bóng đá TỶ SỐ Mỹ, lớp 3-5, mùa thu và mùa 
xuân; thể thao theo mùa nội bộ (bóng rổ, nhảy 
dây đôi, bóng chuyền), lớp 6-8; chương trình 
Strong Drama K0-lớp 8 đưa ra sản phẩm âm nhạc 
vào mùa thu mỗi năm và sản xuất phim vào mùa 
xuân. Cung cấp lớp kịch cung cấp cho các học 
sinh trẻ tuổi nhất tại trường thấp

Bậc MCAS (2013 và 2014):    1

Trường tiểu học Russell 
K1- Lớp 5
750 Đường Columbia., Dorchester 02125
Hiệu trưởng Tamara Blake-Canty
617-635-8803
Đặc điểm nổi bật::

 • Hợp tác chặt chẽ với “City Mission” và Ngân hàng 
Citizens cung cấp các nguồn hỗ trợ cho các học 
sinh và gia đình, chẳng hạn như tặng áo mùa 
đông của chúng tôi.

 • Học sinh tham gia vào dự án học tập dựa vào 
tính bền vững và thiên nhiên xung quanh trong 
hai không gian xanh, vườn cộng đồng và lớp học 
ngoài trời của chúng tôi

 • Quan hệ đối tác với “Kraft Foundation” và “Fuel 
Up to Play 60” nhằm cung cấp các cơ hội lãnh đạo 
cho học sinh trong phạm vi sức khỏe và chăm sóc 
sức khỏe

 • Các chuyến dã ngoại học tập đến các địa điểm 
như “Hale Reservation, Harbor Islands, Viện 
bảo tàng Khoa học, Wakefield Estate, Plymouth 
Plantation và thủy cung

 • Trường Russell đã nhận được vinh dự xuất sắc 
trong việc trở thành trường cấp Đồng với Chương 
trình Sức khỏe Học đường “Thế hệ khỏe mạnh”.

 • Kinh nghiệm học tập đa dạng bao gồm giáo dục 
thể chất, khoa học, nghệ thuật, thư viện và âm 
nhạc

 • Các hoạt động học tập liên ngành và các dự án 
thông qua giáo viên chuyên môn

 • Công nghệ hiện đại trong các lớp học để hỗ trợ 
học tập: Bảng thông minh, iPad, máy tính, máy 
ảnh xoay, và một khoản trợ cấp từ “Adobe Youth 
Voices”

 • Phát triển khả năng lãnh đạo của học sinh thông 
qua chương trình Hội đồng sức khỏe học sinh, 10 
Boys Initiative và chương trình Junior Coaches

 • Các đối tác cộng đồng hỗ trợ sự phát triển của các 
học sinh trong, trước và sau giờ học

 • Hợp tác chặt chẽ giữa ban giám hiệu đã nghỉ hưu 
và các nhân viên hiện tại để duy trì tính đồng 
nhất trong việc giáo dục học sinh và hỗ trợ gia 
đình

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển học sinh 
đến trường trung học McCormack 

Chương trình đào tạo đặc biệt:
 •  Chương trình sẵn sàng vào đại học AVID 

Đối tác của chúng tôi:
 •  Boston Ballet City Dance, Kraft Family and 

Patriots Charitable Foundation, Trung tâm âm 
nhạc cộng đồng Boston, Đối tác giáo dục Boston, 
Citizens Bank, City Mission Xã hội Boston, 
EdVestors, Trung tâm bảo tồn Hale, Harvard, 
Đại học Tufts và Boston, Đại học Boston, Harbor 
Islands, Wakefield Estates

Hoạt động ngoại khóa:
 • Sau giờ học: Chương trình “Girls LEAP 

empowerment” cho các nữ sinh các lớp 4-5; 
chương trình Russell chạy điền kinh cho các 
lớp K-lớp 5; “robotics” cho các lớp 3-5; “Girls in 
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Science” cho các nữ sinh các lớp 4-5 để khuyến 
khích sự quan tâm sớm đến khoa học và kỹ thuật; 
“Tech Goes Home” hướng dẫn cho các gia đình về 
việc sử dụng kỹ thuật cho giáo dục

Bậc MCAS (2013 và 2014):   2

Trường tiểu học Pauline 
Agassiz Shaw 
K0- Lớp 2; Khai giảng lớp 3 học kì 2017-
2018
429 Đường Norfolk, Dorchester 02124
Hiệu trưởng Akosua Osei-Bobie
617-635-8777
pshaw@bostonpublicschools.org
Đặc điểm nổi bật:

 • Kéo dài thời gian học tập với sự chú trọng vào 
việc giáo dục cảm xúc xã hội

 • Chương trình Giảng dạy toàn trường về cảm xúc 
xã hội: Second Step

 • Chương trình đến thăm gia đình học sinh và giáo 
viên

 • Chương trình OWL và Xây dựng cho lớp K0-K1 để 
mang đến cho những đứa trẻ nền tảng vững chắc 
về đọc, viết, toán và kỹ năng xã hội

 • Nhấn mạnh chương trình học tập thực tế thông 
qua việc chương trình Hành trình học tập từ K2 
đến lớp 2 

 • Trung tâm học tập liên ngành, chẳng hạn như 
khu vực Block, Trung tâm kịch, và phòng nghệ 
thuật, phòng kỹ thuật và phòng phòng sáng tạo 

 • Hướng dẫn theo nhóm nhỏ, nơi các giáo việc giúp 
các học sinh xây dựng các kĩ năng và kiến thưc 
cơ bản 

 • Depth instead of Breadth: Dự án dài hạn giúp trẻ 
nhỏ thực sự hiểu sâu những gì chúng được học

 • Tập trung vào hướng dẫn học sinh trở thành công 
dân tốt, và là thành viên của cộng đồng

 • Các lớp học đặc biệt: thể dục, nghệ thuật thị giác, 
thư viện và âm nhạc

Chương trình đào tạo đặc biệt: 
 • Lớp học trung tâm K0/K1 cho các trẻ em khuyết 

tật.
Đối tác của chúng tôi:

 • City Connects, Rosie’s Place, YMCA Dorchester, 
Trung tâm cộng đồng South Bay, Doc Wayne, 
Trung tâm Sportsmen’s Tennis & Enrichment 

Hoạt động ngoại khóa:
 •  Trước giờ học, 7:15-9:15 sáng tại YMCA 

Dorchester 
 •  Sau giờ học, 3:30-6:00 chiều: tại Shaw cũng được 

hỗ trợ bởi YMCA Dorchester

Trường tiểu học Sumner
K1-Lớp 5
15 đường Basile, Roslindale 02131
Catherine MacCuish, Hiệu trưởng
617-635-8131
Đặc điểm nổi bật:

 • Tập trung mạnh vào hướng dẫn phân biệt
 • Khoa học, giáo dục thể chất, máy tính, nghệ 

thuật
 • Đối tác để học sinh thành công, mở rộng giảng 

dạy và học tập ngoài giờ học
 • Đáp ứng can thiệp thông qua Khuôn khổ thành 

tích học tập
 • Dạy kèm cho học sinh cần giúp đỡ thêm
 • Nhiều cơ hội cho gia đình tham gia 
 • Cộng đồng đa dạng
 • Chương trình học tập khỏe mạnh, tập trung dạy 

trẻ em lựa chọn lành mạnh 
 • Nằm ở trung tâm Roslindale, chỉ cần ra khỏi 

Quảng trường Roslindale
Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 

trung học Irving
Chương trình học đặc biệt:

 •  Lớp giáo dục đặc biệt, lớp 1-5
 •  Lớp hòa nhập K2-lớp 2  —  và giải thích!
 •  Giảng dạy tiếng Anh kết hợp kiến thức (SEI) cho 

người học tiếng Anh
Đối tác:

 •  Câu lạc bộ Boys and Girls, Bệnh viện nhi Boston, 
Home for Little Wanderers, Playworks, Đại học 

âm nhạc Berklee, Brimmer and May School, 
MusiConnects, Trung tâm cộng đồng Roslindale, 
Project ALERTA, America SCORES soccer

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Trước giờ học: các hoạt động học viết và toán cho 

K1-lớp 5; lệ phí tùy theo hoàn cảnh gia đình và có 
hỗ trợ tài chính.

 • Sau giờ học, lớp 1-5: Câu lạc bộ Boys and Girlss of 
Boston cung cấp; giúp đỡ làm bài tập về nhà, các 
hoạt động phong phú và vui chơi tập trung vào 
đọc viết, toán, công nghệ và phát triển kỹ năng 
lãnh đạo

 • Sau giờ học, K1 và K2: chương trình tập trung 
vào hỗ trợ học tập, các hoạt động phong phú và 
vui chơi

Bậc MCAS (2013 và 2014):    2

Trường tiểu học Taylor
K1-Lớp 5
1060 đường Morton, Mattapan 02126
Jennifer Marks, Hiệu trưởng
617-635-8731
Đặc điểm nổi bật:

 •  Giảng dạy tập trung ở tất cả cấp độ lớp và lĩnh 
vực nội dung, giáo viên phát triển và thực hiện 
các nhiệm vụ tiêu chuẩn, cải thiện khả năng viết 
của học sinh

 • Học tập nghiêm ngặt nhấn mạnh vào môn đọc, 
toán và công nghệ

 • Đánh giá liên tục tiến bộ của học sinh, đánh giá 
thông qua xuất bản hàng tháng văn bản viết, 
kiểm tra đọc/đọc hiểu, toán và khoa học

 • Đội ngũ nhân viên tận tâm, trình độ cao
 • Hệ thống can thiệp hành vi tích cực (PBIS) toàn 

trường bao gồm lễ kỷ niệm hàng tháng và 
thưởng Purple Heart. Trường sử dụng lớp DoJo là 
phương pháp xác định những đóng góp tích cực 
của học sinh cho nhà trường, cả hành vi và học 
tập. Các gia đình có thể kết nối lớp DoJo để xem 
sự tiến bộ của con em mình.

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 
Đại lộ Mildred

Chương trình học đặc biệt:
 • Lớp tiên tiến học tiếng Nhật dành cho các học 

sinh đủ điều kiện lớp 4 và 5.
 • Cung cấp tiếng Pháp cho học sinh lớp 1
 • Giáo dục đặc biệt cho các học sinh ESD/SAR
 • Chương trình Giảng dạy tiếng Anh kết hợp kiến 

thức (SEI) Haitian nổi bật cho K1-lớp 5 hỗ trợ 
người học tiếng Anh

Đối tác:
 • Franklin Park Zoo, Scholastic, Troubadour, 

Edvestors, Trung tâm âm nhạc cộng đồng Boston,  
Miton Academy, ReadBoston, UMass Boston, 
Toxbury Children Services, Wakefield Estates, Star 
Market

Chương trình trước và sau giờ học:
 •  Trước giờ học, 7:00-9:00 a.m: chương trình bồi 

dưỡng và dạy kèm, $40 một tuần; chương trình 
thể dục BOKS, 5 ngày một tuần

 •  Sau giờ học, 3:30-5:45 chiều: chương trình bồi 
dưỡng, bài tập về nhà và dạy kèm, $65 một tuần.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    2

Học viện TechBoston
Lớp 6-12
9 đường Peacevale, Dorchester 02124
Keith Love và Nora Vernazza, 
Co-headmasters
617-635-1615
nvernazza@bostonpublicschools.org
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường thí điểm 6-12 với 1.000 học sinh, cung 
cấp chương trình giảng dạy dự bị đại học, trọng 
tâm là công nghệ và học tập theo dự án liên 
ngành

 • Cung cấp chương trình giảng dạy toán trung học 
hoàn toàn cá nhân, hướng dữ liệu, và công nghệ 
hỗ trợ thông qua Tech To One để đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu của tất cả học sinh

 • Máy tính xách tay và Chromebook trong mỗi lớp 
học

 • Học tập bài tập về nhà sau giờ học, cung cấp giúp 
đỡ một-một với các giáo viên và gia sư

 • Cơ hội hè phong phú
Chương trình học đặc biệt:

 • Phương pháp cá nhân hóa cao và sáng tạo để 
giáo dục toán lớp 6-8, Bill Gates khen ngợi 
“tương lai của giáo dục toán học”

 • Chương trình hòa nhập cho các học sinh khuyết 
tật

 • Chương trình tiếng Anh kết hợp kiến thức (SEI) 
(theo cụm và hòa nhập)

Đối tác:
 • Breakthrough Greater Bzoston, Hayden 

Foundation, Hinton Scholars Program at Harvard 
Medical School, Boston Scholar Athletes, 826 
Boston, CAST Universal Design for Learning 
Studio, Dorchester YMCA, Sociedad Latina, 
Edvestors, LearnLaunch, Community Rowing Inc.

Chương trình sau giờ học tại trường:
 • Ngày mở rộng cho tất cả học sinh, cung cấp hỗ 

trợ học tập khác nhau
 • Chương trình thể thao và các hoạt động sau giờ 

học đầy đủ cho tất cả các lớp từ bóng đá trường 
trung học và phổ thông đến câu lạc bộ nghề và 
câu lạc bộ âm nhạc với sinh viên Đại học Berklee

Bậc MCAS (2013 và 2014):    4

Trường trung học Timilty
Lớp 6-8
205 đường Roxbury, Roxbury 02119
Renee McCall, Hiệu trưởng
617-635-8109  
Đặc điểm nổi bật:

 • Mở rộng thời gian học tập, phương pháp học tập 
sáng tạo

 • Chương trình khoa học với Bệnh viện đa khoa 
Massachusetts

 • Học bổng Thứ bảy và dịch vụ cộng đồng
 • Chuẩn bị cho ISEE (kiểm tra đầu vào trường)
 • Nhận thức đại học và chương trình sẵn sàng
 • Tech Goes Home: học sinh và cha mẹ tham gia 

lớp học máy tính cùng nhau và có thể nhận được 
khoản vay không lãi suất để mua máy tính

 • Chiến thắng hai lần giải thưởng xuất sắc quốc gia 
từ Bộ giáo dục Hoa Kỳ; và chiến thắng nhiều giải 
thưởng khác, bao gồm Giải thưởng trường phân 
biệt quốc gia loại I và chỉ định như một

 • Promising Pals: chương trình trao đổi thư học 
sinh với người lớn phân biệt ở Boston

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo đầu vào cho học 
sinh từ trường Blackstone, Hale và Mendell

Chương trình học đặc biệt:
 • Lớp tiên tiến (AWC) cho các học sinh đủ điều kiện 

lớp 6
 • Chương trình sẵn sàng đại học AVID

Đối tác:
 • Đối tác giáo dục Boston, Sociedad Latina, Bệnh 

viện đa khoa Mass, Peoples’ Baptist Church & 
North River Community Church, MathPOWER, Đại 
học Simmons, SquashBusters, Technology Goes 
Home, Đại học Wheelock, Boston Debate League

Chương trình sau giờ học:
 • STE(A)M Team through Sociedad Latina; free 

string lessons through Boston’s Citywide String 
Orchestra; MathSTARS through MathPOWER 
(Đại học Northeastern); academic and 
enrichment activities with UU Urban Ministry; 
SquashBusters.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    3

Tobin K–8 School
K0-Lớp 8
40 đường Smith, Mission Hill, Roxbury 
02120
Efrain Toledano, Hiệu trưởng
617-635-8393
Đặc điểm nổi bật:

 • Dịch vụ mở rộng và ngày học mở rộng
 • Bốn xe đẩy Chromebook
 • Phòng máy tính hiện đại Celtics’ Ray Allen quyên 

tặng

 • Hợp tác với nhiều trường cao đẳng và đại học địa 
phương

 • Cơ hội âm nhạc và khiêu vũ cung cấp thông qua 
Sociedad Latina

 • Việc làm hè cho học sinh tốt nghiệp lớp 8 tại 
Bệnh viện phụ nữ Brigham

 • Có chợ thực phẩm miễn phí cho các gia đình 
Tobin

 • Hội cha mẹ và Hội đồng nhà trường tích cực
 • Trợ giảng cho tất cả, chương trình dạy kèm 1-1 

cho lớp 5 và 6
 • Dành giải nhân viên giáo dục của năm Boston
 • Phòng thí nghiệm khoa học cho học sinh lớp 5-8 

mỗi thứ sáu khác thông qua Đối tác với Brigham 
và Bệnh viện Phụ nữ

Chương trình học đặc biệt:
 •  Hội nhập Anh ngữ kết hợp kiến thức (SEI) cho 

người học tiếng Anh
Đối tác:

 •  Trung tâm cộng đồng Tobin, Viện tâm lý học 
Boston, Bệnh viện phụ nữ Brigham, Whittier 
Street Health, Boston’s Bridge to Excellence, 
Friends of the Children, Isabella Stewart Gardner 
Museum, Thư viện Parker Hill, Sociedad Latina, 
SCORES Mỹ

 • Chương trình trước và sau giờ học:
 • Trước và sau giờ học: Boston’s Bridge to 

Excellence cho K2-lớp 2,  8:00-9:30 sáng và 
4:10-5:30 chiều 

 • Sau giờ học: Trung tâm cộng đồng Tobin cho lớp 
1-5, 4:10-5:30 chiều, lệ phí theo hoàn cảnh gia 
đình; nhân viên đi bộ cùng học sinh đến trung 
tâm xung quanh các góc 

 •  Sociedad Latina cho lớp 6-8, 3:30-5:00 chiều tại 
Timilty; miễn phí, có đưa đón.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    4

Trường Trotter K-8
K1-Lớp 8
135 đại lộ Humboldt, Dorchester 02121
Mairead Nolan, Hiệu trưởng
617-635-8225
Đặc điểm nổi bật:

 • Tập trung học tập nghiêm túc và đối xử với mọi 
người tôn trọng và tử tế.

 • Dạy khoa học và xã hội thông qua các bài học 
tích hợp.

 • Chương trình nhạc cụ cho tất cả học sinh cung 
cấp trong ngày học. Ví dụ, lớp một thổi còi thiếc, 
lớp bốn chơi violin, lớp bảy chơi clarinet.

 • Cung cấp dạy kèm, can thiệp cấp cao và cố vấn 
bởi nhiều tình nguyện viên, các đối tác và nhân 
viên chuyên ngành

 • Thư viện đẹp, sắp xếp tốt cung cấp bởi Target và 
phòng thí nghiệm máy tính cho tất cả học sinh 
sử dụng.

 • Tất cả học sinh lớp 5-8 tham gia ngày mở rộng 
bắt buộc thứ hai-thứ năm đến 4:45 thông qua 
Citizen Schools.

 • Lớp học ngoài trời cho các hoạt động khoa học, 
toán và viết

 • Chương trình Tech Goes Home trong phòng thí 
nghiệm máy tính mới: cha mẹ và con tham gia 
các lớp máy tính cùng nhau và có thể mua máy 
tính với khoản vay không lãi suất

 • Liên lạc giữa gia đình và nhà trường thông 
qua các bản tin, e-mail, gọi điện thoại School 
Messenger, chữ cái và flyersk

Đối tác:
 •  Big Sisters; Strong Women, Strong Girls, Đại học 

Boston (đặc biệt trường sư phạm), City Year, 
Family Independence Initiative, Generations Inc., 
Home for Little Wanderers, Playworks, Global 
Ministries, Grace Chapel, and Citizen Schools

Chương trình sau giờ học tại trường:
 • Imajine That thực hiện, 2:00-6:00 chiều: Giúp đỡ 

làm bài tập về nhà, dạy kèm, thể thao và củng cố 
thông qua các câu lạc bộ như khiêu vũ, chế biến 
gỗ, và bóng rổ; chi phí 
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 • Nhiều chương trình phong phú miễn phí cho học 
sinh Trotter, như City Year, dạy kèm, Big Sisters. 
Sẽ không phù hợp cho các gia đình cần chăm sóc 
trẻ liên tục sau giờ học.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    3

Trường tiểu học Tynan
K1-Lớp 5
650 đường số 4 Đông, Nam Boston 02127
Leslie Gant, Hiệu trưởng
617-635-8641
Đặc điểm nổi bật:

 • Chương trình khoa học Uy thế tài nguyên nước 
(MWRA)

 • Học sinh trình diễn đánh dấu thanh nhạc
 • Thư viện trường học mới, máy tính với Internet 

trong các lớp học, và sân chơi thú vị.
 • Sáng kiến lịch sử
 • Đối tác giáo dục Boston/Năng lượng bữa trưa, 

dạy kèm học sinh mẫu giáo đến lớp 3
 • Giáo viên chuyên ngành toàn thời gian về khoa 

học và STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 
toán)

 • Học sinh trong trường đa dạng văn hóa
 • Các tình nguyện viên và gia sư từ NSTAR, Đối tác 

giáo dục Boston, Foster Grandparents, và công 
ty Thế hệ

Trường tiếp nối K-12: Đảm bảo chuyển đến 
trường trung học McCormack

Chương trình học đặc biệt:
 •  Giáo dục đặc biệt: chương trình tự kỷ
 •  Chương trình cho người học tiếng Anh

Đối tác:
 • Arbour Counseling, Viện tâm lý học Boston, City 

Stage, Target, Mount Washington Bank, Tynan 
Community School, Đối tác giáo dục Boston, 
Westin Hotel, Greater Boston Food Bank, Boston 
Ballet

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Trước giờ học: thể dục BOKS từ Reebok
 • Sau giờ học: Trung tâm cộng đồng Tynan; xe buýt 

đến Nhà lân cận Nam Boston và Câu lạc bộ Boys 
& Girls Nam Boston

Bậc MCAS (2013 và 2014):    3

Học viện Umana
K2-Lớp 8
312 đường Border, Đông Boston 02128
Claudia Gutierrez, Interim Hiệu trưởng
617-635-8481
Đặc điểm nổi bật:

 • Hướng dẫn song ngữ xuất sắc lớp K1 đến lớp 2, 
xây dựng kỹ năng đọc viết tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha cho học sinh. Chương trình sẽ tiếp tục 
mở rộng trong những năm tới, sẽ thêm vào một 
cấp lớp mới mỗi năm.

 • Trở thành trường học STEM (khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật, toán).

 • Hợp tác với Chương trình giám sát khoa học 
trường phổ thông Đông Boston.

 • Trải nghiệm học tập thực hành bao gồm tham gia 
tuần STEM và tổ chức Hour of Code toàn trường 
(chương trình máy tính ở tất cả các lớp).

 • Thí điểm chương trình EcoRise cho phép học sinh 
giữ vai trò tích cực trong các vấn đề môi trường 
trong cộng đồng của họ

 • Khối BẮT ĐẦU (can thiệp và làm giàu) đáp ứng 
các nhu cầu học tập của tất cả học sinh

 • Tiếp xúc với các chuyên gia trong các ngành công 
nghiệp khác nhau thông qua chương trình Big 
Cheese Reads

 • Các đối tác thường trú như Tenacity, Harvard 
RALLY, và Gear Up, giúp học sinh phát triển trong 
học tập, xã hội và tình cảm.

Chương trình học đặc biệt:
 • Lớp tiên tiến (AWC) dành cho các học sinh đủ 

điều kiện lớp 6
 • Giáo dục đặc biệt: chương trình dành cho học 

sinh khiếm khuyết trí tuệ K2- Lớp 8
 • Chương trình ngoại khóa: 
 • Bóng đá & Thơ trong mùa thu và mùa xuân 

(ĐIỂM Mỹ)
 • Bóng rổ trong mùa đông
 • Coed Hockey trong mùa đông
 • Khoa học/kỹ thuật & câu lạc bộ thể thao
 • Câu lạc bộ môi trường

Đối tác:
 • Trợ giúp học sinh Mỹ GEAR-UP, Bóng đá TỶ SỐ Mỹ, 

Debate Mate U.S., Trung tâm y tế lân cận Đông 
Boston, Families First, RALLY, Tenacity, Waypoint 
Adventure, Zumix

Bậc MCAS (2013 và 2014):    1

Trường đặc quyền học viện 
UP Boston
Lớp 6-8
215 đường Dorchester, Nam Boston 
02127
Katy Buckland, Hiệu trưởng
617-635-8819 
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường trung học dự bị đại học công lập, miễn 
học phí (lớp 6-8) do Mạng giáo dục UP phi lợi 
nhuận thực hiện, theo mô hình trường công lập 
đô thị hiệu suất cao nhất tại Hoa Kỳ

 • Nhằm đảm bảo tất cả học sinh có được những 
kiến thức, kỹ năng, và sức mạnh tính cách cần 
thiết để thành công trên con đường học đại học 
và đạt đầy đủ tiềm năng

 • Chương trình giảng dạy và hướng dẫn nghiêm 
khắc, theo tiêu chuẩn nhấn mạnh đọc viết và 
toán học

 • Kỳ vọng học tập và hành vi ổn định, không nghỉ 
cho tất cả các bên liên quan, bao gồm học sinh, 
gia đình và nhân viên

 • Mở đường dây thông tin liên lạc giữa nhà trường 
và gia đình: báo cáo tiến bộ học sinh và kết quả 
hàng tuần

 • Chương trình bồi dưỡng cho tất cả học sinh vào 
thứ sáu

 • Chuẩn bị ISEE và SSAT cho các học sinh lớp 8
 • Quản lý xếp vị trí trung học toàn thời gian

Chương trình học đặc biệt:
 • Mạng lưới học tập và các hỗ trợ tại chỗ khác cho 

tất cả học sinh, kể cả học sinh tiếng Anh và học 
sinh khuyết tật

Đối tác: 
 • Boston Cares, Coaching for Change/Community 

Rowing, Trường Eliot, Improv Asylum, Metro 
Lacrosse, Câu lạc bộ Boys and Girls Nam Boston, 
Yoga Nam Boston, Trung tâm Sportsmen’s Tennis 
& Enrichment

Chương trình sau giờ học tại trường:
 • Ngày học kéo dài thứ hai-thứ năm; Chương trình 

sau giờ học thứ hai-thứ năm. đến 3:30 và thứ sáu 
đến 1: 00

Bậc MCAS (2013 và 2014):    1 

Trường đặc quyền học viện 
UP Dorchester
K1-Lớp 8
35 đường Westville, Dorchester 02124
Brittany Morse, Hiệu trưởng
617-752-2788
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường dự bị đại học công miễn học phí (lớp K1-
8) do Mạng giáo dục UP phi lợi nhuận thực hiện, 
theo mô hình trường công lập đô thị hiệu suất 
cao nhất tại Hoa Kỳ

 • Nhằm đảm bảo tất cả học sinh có được những 
kiến thức, kỹ năng, và sức mạnh tính cách cần 
thiết để thành công trên con đường học đại học 
và đạt đầy đủ tiềm năng

 • Chương trình giảng dạy và hướng dẫn nghiêm 
khắc, theo tiêu chuẩn nhấn mạnh đọc viết và 
toán học

 • Kỳ vọng học tập và hành vi ổn định, không nghỉ 
cho tất cả các bên liên quan, bao gồm học sinh, 
gia đình và nhân viên

 • Mạng lưới học tập và các hỗ trợ tại chỗ khác cho 
tất cả học sinh, kể cả người học tiếng Anh và học 
sinh khuyết tật

 • Mở đường dây thông tin liên lạc giữa nhà trường 
và gia đình: báo cáo tiến bộ học sinh và kết quả 
hàng tuần

Chương trình học đặc biệt:
 •  Hỗ trợ toàn diện cho tất cả học sinh, kể cả học 

sinh giáo dục đặc biệt và người học tiếng Anh 
Đối tác:

 •  Boston Cares, Imajine That, Strong Women, 
Strong Girls, Trung tâm nguồn lực gia đình

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •   Trước giờ học: Bữa sáng phục vụ từ 7:15-7:45 

sáng hàng ngày. 
 •   Sau giờ học: Chương trình K1-Lớp 4 (Imajine 

That) Thứ hai, Thứ ba, Thứ năm và Thứ sáu 3:30-
6:00 chiều và Thứ tư 12:30-6:00 chiều.  

Trường đặc quyền UP 
Academy Holland
K1-Lớp 5
85 đường Olney, Dorchester 02121
Hillary Casson, Hiệu trưởng
617-635-8832
Đặc điểm nổi bật:

 • Chương trình giáo dục nhân vật hàng ngày: Làm 
việc chăm chỉ để thông minh hơn

 • Giáo viên đặc biệt môn toán và đọc lớp 5, và 
chuyên gia toán nhân viên

 • Hai phòng thí nghiệm máy tính hỗ trợ chương 
trình toán và đọc

 • Gia đình tham gia sự kiện: Family Unity Dinner, 
Game Night, Family Heritage Night, and Math & 
Literacy Instructional Night

 • Chương trình đọc người thực: Người trong cộng 
đồng đến đọc cho lớp học giúp thúc đẩy đọc viết

 • Thêm giúp đỡ sau giờ học, bao gồm dạy kèm, City 
Year và Đại học Bound

 • Chương trình trị liệu trường học với nhân viên xã 
hội toàn thời gian

 • Chương trình nghệ thuật, cung cấp nghệ thuật 
và âm nhạc

 • Câu lạc bộ nghệ thuật và câu lạc bộ ca hát
 • Chương trình Open Circle xây dựng cộng đồng và 

củng cố hành vi tích cực trong lớp học
 • Các tòa nhà tươi sáng, đẹp, vừa được cải tạo

Chương trình học đặc biệt:
 • Đủ các lớp và chương trình giáo dục đặc biệt cho 

người học tiếng Anh
Chương trình sau giờ học tại trường:

 • City Year, thứ hai-thứ năm; Trung tâm cộng đồng 
Holland, thứ hai-thứ sáu

Bậc MCAS (2013 và 2014):    4

Trường Warren/Prescott 
K–8
K2-Lớp 8
50 đường School, Charlestown 02129
Michele Davis, Hiệu trưởng
617-635-8346
Đặc điểm nổi bật:

 • Ngôi trường nhỏ với bầu không khí gia đình
 • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm: 90% đã có 

hoặc đang học tập lấy bằng sau đại học
 • Dạy kèm cung cấp bởi các cơ quan cộng đồng địa 

phương
 • Chương trình Big Sister và Big Brother
 • Kéo dài thời gian học tập cho tất cả lớp
 • Giáo viên chuyên ngành về nghệ thuật, âm nhạc, 

thể dục, khoa học và tiếng Tây Ban Nha
 • Chương trình giải lao thúc đẩy các hoạt động an 

toàn, tích cực, và vui vẻ cho tất cả học sinh
 • Bữa trưa giàu năng lượng
 • Hợp xướng, nhạc kịch, và các tác phẩm sân khấu
 • Chương trình con đường Toán học khác và 

chương trình Quy luật toán học
 • Đào tạo chuẩn bị khẩn cấp
 • Chương trình thể dục bao gồm BOKS, đạp xe, tập 

yoga và bóng đá
Chương trình học đặc biệt:

 •  Lớp học giáo dục đặc biệt
Đối tác:

 • Đại học âm nhạc Berklee, Đại học cộng 
đồng Bunker Hill, Câu lạc bộ Boys and Girls 
Charlestown, Charlestown Lacrosse, Science 
From Scientists, Courageous Sailing, IBM, Bệnh 
viện đa khoa Massachusetts, MIT, Trung tâm trẻ 
em New England

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Chương trình trước giờ học: Thể hình BOKS tập 

trung vào thói quen khỏe mạnh, dinh dưỡng và 
tập thể dục 

 •  Chương trình sau giờ học: 
 • Miễn phí: Con đường toán học, bóng đá (trung 

học), nghệ thuật thị giác (trung học), nhà hát 
(trung học), điệp khúc, tác phẩm sân khấu, bóng 
đá TỶ SỐ Mỹ, Boy Scouts and Girls Scouts, 10 
nam, 10 nữ, chèo thuyền, và nhiều hơn nữa 

 • Tính phí: ngày mở rộng cho mẫu giáo, lớp một và 
hai; giúp đỡ làm bài tập về nhà lớp ba; nhạc cụ, 
nghệ thuật thị giác (lớp 3-5), và nhiều hơn nữa. 
Có học bổng cho các chương trình tính phí.

Bậc MCAS (2013 và 2014):    1

Trung tâm học tập West 
Zone Early
Tại trường Hennigan
K0-Lớp 1
200 đường Heath, Jamaica Plain 02130
Jean Larrabee, Hiệu trưởng
617-635-8275
Đặc điểm nổi bật:

 • Không khí trường học nhỏ, cung cấp giảng dạy cá 
nhân phát triển thích hợp cho mỗi đứa trẻ trong 
thiết lập hòa nhập

 • Giáo viên được đào tạo ở Reading Recovery, 
Leveled Literacy Intervention, và chương trình 
học tập cảm xúc xã hội Open Circle

 • Giáo viên có nhiều chứng chỉ: Mầm non, ESL, 
Giáo dục đặc biệt, Đọc và Khoa học

 • Giáo viên khoa học môi trường và chương trình 
giảng dạy phù hợp với STEM với các chương trình 
cho gia đình tham gia học tập với trẻ

 • Lớp công nghệ mới: máy tính Apple, iPad, 
Chrome Book, Apple TV,  kích hoạt WiFi Kindle 
toàn trường

 • Chứng nhận NAEYC, trợ giảng trình độ cao, nhiều 
người có bằng đại học

 • Thường xuyên đến thăm các nguồn lực và bảo 
tàng cộng đồng cung cấp cơ hội học tập và kết 
nối với chương trình đào tạo bên ngoài lớp học

 • Điều phối viên lĩnh vực cộng đồng
 • Chăm sóc ngoài giờ với bơi lội, và ngày khoa học 

gia đình
 • Hội cha mẹ hoạt động rất mạnh với các thành 

viên trong Hội đồng cha mẹ toàn thành phố
 • Cơ hội tham gia nhiều mặt gia đình, một số trong 

đó bao gồm: Tech Goes Home, Giờ cà phê gia 
đình, Thứ sáu gia đình, ngày Khoa học gia đình, 
Đêm Toán, Lớp học tình nguyện, Ngày gia đình 
vui vẻ, Đi kèm thực tế, Gây quỹ

Chương trình học đặc biệt:
 • Giáo dục đặc biệt: tích hợp lớp học mầm non
 • Trường hòa nhập: học sinh giáo dục chung và 

giáo dục đặc biệt học cùng nhau
 • Giáo viên âm nhạc toàn thời gian
 • Khoa học môi trường: Giáo viên khoa học toàn 

thời gian
 • Học bơi: K2 và Lớp 1

Đối tác:
 •  Home for Little Wanderers, Đối tác giáo dục 

Boston, Connolly Branch Library, Boston 
Symphony Orchestra, Boston Public Schools 
Healthy Start, Đại học Northeastern, Lynch 
Leadership Academy

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Trước giờ học: 7:30 ăn sáng tiếp theo các hoạt 

động trung tâm và thời điểm theo nhóm nhỏ
 •  Sau giờ học: Chăm sóc ngoài giờ miễn phí đến 

4:35 chiều với các hoạt động phong phú, chẳng 
hạn như bơi, yoga, tennis, khoa học và các 
chuyến đi đến thư viện và nguồn lực cộng đồng 
địa phương 
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Xem danh sách đầy đủ của những tổ chức đối tác của trường và các dịch vụ, hãy vào  
hồ sơ của trường tại http://partnerbps.org/locations

Trường tiểu học Winship
K0-Lớp 5
54 đường Dighton, Brighton 02135
Monakatellia Ford, Hiệu trưởng
617-635-8399
Đặc điểm nổi bật:

 • Được Hiệp hội giáo dục trẻ sơ sinh quốc gia 
(NAEYC) công nhận

 • Tập trung vào Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, 
Nghệ thuật, Toán (STEAM) với lớp học ngoài trời

 • Trường tiểu học nhỏ, chu đáo với đội ngũ nhân 
viên có trình độ cao

 • Chương trình can thiệp đọc và toán mạnh, đáp 
ứng nhu cầu cá nhân học sinh

 • Dịch vụ tư vấn tại chỗ cung cấp bởi đội ngũ nhân 
viên của bệnh viện nhi Franciscan

 • Đối tác City Connects, liên kết nhà trường và gia 
đình với các nguồn lực cộng đồng

 • Chương trình Big Brother and Big Sister ghép cặp 
học sinh với các sinh viên đại học trong các hoạt 
động vui chơi giải trí cuối tuần

 • Hỗ trợ mạnh mẽ cho người học ngôn ngữ thứ hai 
và gia đình họ (Dự án Alerta, các lớp học ESL cho 
cha mẹ)

 • Sinh viên sư phạm từ Đại học Boston và Đại học 
Đông Bắc

 • Trợ giảng giúp giáo viên và học sinh theo cá nhân 
và nhóm nhỏ

 • Đổi mới hoàn toàn, xây dựng thời Victoria, trong 
khoảng cách đi bộ từ MBTA ở trung tâm Brighton

Trường tiếp nối K-8: Đảm bảo chuyển đến trường 
Edison K-8

Chương trình học đặc biệt:
 •  Giáo dục đặc biệt: lớp mầm non K0/K1; K2 và 

chương trình chuyển tiếp tiểu học Lớp 1
 •  Người học tiếng Anh: lớp học giảng dạy tiếng 

Anh kết hợp kiến thức (SEI) K1

Đối tác:
 •  Đại học Boston, Đại học Boston, Đại học 

Northeastern, BUILD tutoring (Đại học Boston), 
City Connects, Bệnh viện nhi Franciscan, Big 
Brothers Big Sisters, Temple Beth Zion tutoring, 
Oak Square YMCA, Playworks, Xây dựng thành 
công cho trẻ (BOKS), Chương trình hợp tác đọc 
viết BCNC, Strong Women Strong Girls, Viết nhạc, 
Công ty Generations, Cradles to Crayons, Girl 
Scouts

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Trước giờ học, từ 7:30 sáng: YMCA thực hiện cho 

học sinh 4 tuổi trở lên; có một số học bổng. Thể 
dục BOKS miễn phí

 •  Sau giờ học: YMCA-thực hiện chương trình đến 
6:00 chiều cho học sinh 4 tuổi trở lên; Cho phép 
truy cập, có phiếu giảm giá và học bổng, Chơi chủ 
động sau giờ học cho lớp 4 và 5, Chương trình 
dự án ALERTA sau giờ học cho người học tiếng 
Anh lớp 3-5, Soạn nhạc BU, Girl Scouts, Strong 
Women Strong Girls

Bậc MCAS (2013 và 2014):    3

Trường tiểu học Winthrop
K1-Lớp 5
35 đường Brookford, Dorchester 02125
Leah Blake McKetty, Hiệu trưởng
617-635-8379
Đặc điểm nổi bật:

 • Văn hóa “Phạm vi đại học”
 • Khoa xuất sắc dành riêng cho thành tích học sinh
 • Dạy kèm sau giờ học
 • Chương trình năng lực xã hội Open Circle
 • Đối tác đáng kinh ngạc
 • Nhiều hoạt động thu hút cha mẹ, kể cả 

Curriculum Nights, lớp học và bản tin và các hoạt 
động toàn trường, trò chơi toán mang về nhà và 
nhiều hơn nữa

 • Cố vấn bán thời gian, làm việc với cá nhân và 
nhóm nhỏ học sinh 

Trường tiếp nối K-12: Đảm bảo chuyển đến lớp 6 
Học viện Dearborn STEM (khoa học/công nghệ/
kỹ thuật/toán) Lớp 6-12.

Chương trình học đặc biệt:
 •  Lớp học tiên tiến (AWC) cho các học sinh đủ điều 

kiện lớp 4 và 5
Đối tác:

 •  Nhà bếp, Trung tâm y tế Dimock, Girl Scouts, 
Natixis Global Asset Management, Reebok BOKS 
Kids, Harvard Stage, Strong Women Strong Girls, 
The Food Project, YMCA

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 •  Trước giờ học, 7:15-8:10 sáng hàng ngày: chương 

trình thông qua Đối tác YMCA chi phí thấp
 •  Sau giờ học, to 6:00 chiều hàng ngày: chương 

trình YMCA thực hiện đề nghị giúp đỡ bài tập về 
nhà và các hoạt động củng cố; lệ phí tùy theo 
hoàn cảnh gia đình; chấp nhận  phiếu giảm giá

 • Chương trình sau giờ học năm thành phố, 
Starfish

 • Bổ sung các khóa học phong phú sau giờ học, 
cung cấp dạy kèm trực tiếp hỗ trợ từ giáo viên

Bậc MCAS (2013 và 2014):    4

Trường Young Achievers 
Science & Mathematics K–8

 • K1-Lớp 8
 • 20 đường Outlook, Mattapan 02126
 • Virginia Chalmers, Hiệu trưởng
 • 617-635-6804

Đặc điểm nổi bật:
 • Trường học thí điểm môn toán và khoa học
 • Tất cả học sinh học 7 giờ, 45 phút mỗi ngày học
 • Lớp học nhỏ 18-20 học sinh, với 1-2 người lớn
 • Chương trình giáo dục đặc biệt hòa nhập
 • Điều phối viên tiếp cận cộng đồng gia đình, tạo 

điều kiện gia đình tham gia quản lý và cộng đồng 
nhà trường

 • Nhà trường cộng đồng đầy đủ dịch vụ: chúng tôi 

hợp tác tích cực với các đại lý cộng đồng
 • Chăm sóc sức khỏe chủ động
 • Thăm gia đình mỗi học sinh mẫu giáo mới và lớp 

đầu tiên
 • Chương trình mùa hè
 • Bài tập về nhà giúp đỡ và hỗ trợ dạy kèm
 • Âm nhạc, nghệ thuật, thể dục, cờ vua, võ thuật, 

khiêu vũ
Chương trình học đặc biệt:

 • Giáo dục đặc biệt:  chương trình hòa nhập K-8; 
chương trình Học tập hành vi thích nghi (LAB) 
lớp 6-8

 • Người học ngôn ngữ tiếng Anh: chương trình 
Giảng dạy tiếng Anh kết hợp kiến thức (SEI), 
tiếng Tây Ban Nha, K1-lớp 4

Đối tác:
 •  Dịch vụ trẻ em Roxbury, Trường The City, 

Expeditionary Learning Outward Bound, Full 
Service Community School Round Table, Trung 
tâm y tế cộng đồng Mattapan, Sportsmen’s 
Tennis & Enrichment Club, Trung tâm tự nhiên 
Boston,  Thompson Island, Harlem Lacrosse

Chương trình trước và sau giờ học tại trường:
 • Trước giờ học, 7:00-8:15 sáng: nhân viên Chương 

trình học tập mở rộng phong phú thực hiện 
chương trình đa dạng.

 • Sau giờ học, K-lớp 5, 4:30-6:00 chiều: khoa học, 
phong phú, dạy kèm và giúp làm bài tập về nhà. 

 • Golden Knights Academies cho lớp 5-8
 • HASP, thứ hai-thứ năm, 4:15-6:30 chiều: City Year 

thực hiện chương trình dạy kèm và giúp đỡ làm 
bài tập về nhà chuyên sâu cho học sinh lớp 6-8

 • Cheerleading
 • Thể thao liên trường (bóng đá, bóng rổ, bóng đá 

(nam và nữ), theo dõi
 • Harlem Lacrosse—Đội nam 

Bậc MCAS (2013 và 2014):  3

Trường giáo dục đặc biệt
Không thể lựa chọn những trường này thông qua quá trình sắp xếp thông thường. Học sinh phải được giới thiệu thông qua cuộc 
họp Nhóm đánh giá giáo dục đặc biệt.

Trường Carter
396 đường Northampton, Boston 02118
Mark O’Connor, Hiệu trưởng
617-635-9832 Giờ: 9:30–3:30
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường nhỏ cung cấp chương trình cá nhân, 
cường độ cho học sinh khuyết tật nặng/sâu sắc

 • Tỷ lệ học sinh trên nhân viên 5:3
 • Hỗ trợ gia đình và tham gia, kể cả hỗ trợ cha mẹ 

song ngữ
 • Tập trung hướng dẫn: Phát triển, cung cấp và 

chia sẻ các bài học và chương trình cá nhân tăng 
khả năng giao tiếp của học sinh trong tất cả môi 
trường

 • Hai y tá toàn thời gian và thiết bị y tế
 • Phương pháp nhóm liên ngành
 • Phương pháp trị liệu đã có: vật lý trị liệu, cơ năng 

trị liệu, giao tiếp, hành vi, tầm nhìn và giáo dục 
thể chất thích nghi

 • Trị liệu nghệ thuật sáng tạo
 • Học tập và giải trí ngoài trời trong Vườn cảm giác 

đẹp, có đường dành cho xe lăn và đường bao 
nước

 • Trải nghiệm cộng đồng: Symphony, bowling, vũ 
hội tại Đại học Northeastern, sự kiện disco, và 
bến cảng du lịch

 • Trị liệu dưới nước năm học tại Bệnh viện trường 
Mass tại Canton và lựa chọn chương trình hè 
tháng bảy

 • Nằm ở trung tâm phía sau Đại học Northeastern 
tại trạm Mass. Ave.Orange Line 

Đối tác: 
 • Đại học kiến trúc Boston, Đại học Boston, Trường 

kỹ thuật BU, Thiết kế kiến trúc Cannon, Kiến trúc 
sư quang cảnh David Berarducci, Trường Friends 
of the William E. Carter, Gilbane Construction, 
Maya Granek, Brien Baker Architects, Đại học 
Northeastern, Cấu trúc xây dựng Tone, Trung tâm 
y tế đường Whittier, Trị liệu nghệ thuật

Trường Horace Mann cho 
người khiếm thính và khó 
khăn nghe
40 trường Armington, Allston 02134
Maritza Ciliberto, Hiệu trưởng
617-635-8534 (V/TTY) Giờ: 7:20–1:40
Đặc điểm nổi bật:

 • Trường hàng đầu cho người khiếm thính với lịch 
sử phân biệt

 • Các dịch vụ cá nhân, lâm sàng và học tập cho học 
sinh khiếm thính và khó khăn nghe từ mầm non 
đến trung học

 • Các dịch vụ dành cho trẻ em với công nghệ cấy 
ghép ốc tai điện tử: trang Nội trú Bệnh viện đa 
khoa nhi

 • Trị liệu thính lực và phát âm/ngôn ngữ
 • Hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL): Tiếng nói 

có hỗ trợ ký hiệu và chỉ hướng dẫn bằng lời
 • Kết nối các dịch vụ tâm lý nhóm, xã hội, lâm sàng 

và chẩn đoán
 • Chương trình cha mẹ/tiếp cận bên ngoài cho trẻ 

sơ sinh cho người khiếm thính và khó khăn nghe

 • Giành giải thưởng nhân viên, bao gồm Hiệu 
trưởng của năm, Đại sứ giáo dục từ Met Life/
National Civic League, năm 2006, và giải thưởng 
Shattuck tôn vinh dịch vụ xuất sắc của nhân viên 
thành phố

 • Hệ thống liên lạc khẩn cấp internet màn hình 
rộng và video số ở tám địa điểm trung tâm trong 
toàn trường

 • Học viên bác sĩ và y tá từ Trung tâm y tế Joseph 
M. Smith trong trường

 • Trang thực tập và lâm sàng cho 25 học sinh 
tốt nghiệp từ Đại học Boston, Đại học Lesley, 
Đại học Emerson, Đại học Harvard, Đại học 
McDaniel (Maryland) và Đại học bang San Diego 
(California)

 • Đối tác nhà trường: AIIM-Quốc tế, Fidelity, 
ImageMax, Datamax, Mass Nhà ở, Mellon Bank 
CORE và IKON.

Trường McKinley
Velecia Saunders, Hiệu trưởng
617-635-9976

Tiểu học McKinley
90 đại lộ Warren, Boston 02116
Christine Stella, Giám đốc chương trình
617-635-99978 

Trung học McKinley
50 đường Thánh Mary, Boston 02215
Joseph Brown, Giám đốc chương trình
617-635-9853 

Dự bị trung học McKinley
97 đường Peterborough, Boston 02215
Joseph Brown, Giám đốc chương trình
617-635-9907 

Học viện phía Nam 
McKinley
90 đại lộ Warren, Boston 02116
Christine Stella, Giám đốc chương trình
617-635-9976 
Đặc điểm nổi bật:

 • Bốn trường trong một, cung cấp giáo dục đặc 
biệt cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12

 • Tập trung vào các nhu cầu cảm xúc, hành vi và 
học tập 

 • Hệ thống quản lý hành vi cấu trúc cao
 • Hỗ trợ lâm sàng cường độ
 • Các chương trình học tập đầy đủ
 • Tất cả học sinh được sắp xếp thông qua Họp 

nhóm Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) 
 • Bốn nhà giáo dục của năm ở Boston: David 

Russell, Meredith Berke, Cara Bufalino và James 
Scaringe

 • Có tên trong nhóm trường tiểu học thực hiện tốt 
do tạp chí Boston, 2005

Đối tác nhà trường: 
 • Trung tâm công nghệ phía Nam, Blue Cross Blue 

Shield, Haley House và Dịch vụ trẻ em Wediko
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Độ tuổi yêu cầu đăng ký học
 { Mẫu giáo 0 (K0)      3 tuổi trước 1/9/2017 (tuyển sinh rất hạn chế)
 { Mẫu giáo 1 (K1)      4 tuổi trước 1/9/2017 (tuyển sinh hạn chế)
 { Mẫu giáo 2 (K2)      5 tuổi trước 1/9/2017
 { Lớp 1                       6 tuổi trước 1/9/2017

Chúng tôi rất tiếc, nhưng không có ngoại lệ cho các yêu cầu này, kể cả trải nghiệm học tập 
trước đây của trẻ. 

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.

Danh sách tùy chỉnh lựa chọn trường

1.  __________________________________

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

6.  __________________________________

7.  __________________________________

8.  __________________________________

9.  __________________________________

10. _________________________________

11. _________________________________

12. _________________________________

12. _________________________________

14. _________________________________

Tên trường:

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:
z{ Ít nhất hai giấy tờ chứng minh in sẵn địa chỉ hiện 

tại của quý vị. Xem trang 3 để biết chi tiết. 

z{ Hồ sơ tiêm chủng còn hạn. Xem trang 3 để biết 
chi tiết.

z{ Giấy khai sinh của học sinh (có đóng dấu nổi), hộ 
chiếu, hoặc mẫu I-94

z{ Nhận dạng ảnh của Phụ huynh / người giám hộ

z{ 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.
z{ Đăng nhập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối 

Internet.

z{ Hoàn thành mẫu đơn của quý vị trên mạng trước.

z{ Đến bất kỳ Trung tâm Lễ tân nào với các tài liệu 
yêu cầu (xem ở trên) để hoàn tất quy trình. 

www.bostonpublicschools.org/register

z{   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 
f  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 
f 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)
f 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)
f 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)
f 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
f Mở cửa Thứ Hai & Thứ Ba, 8:30 sáng -5: 00 

chiều
f 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 nghứ: 

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


