
Gặp một Chuyên gia Đăng ký, người 
sẽ xem xét tài liệu về nơi ở và tất cả các 
tài liệu khác cần thiết để ghi danh vào 
Trường Công Lập Boston; khi được xem 
xét, chuyên gia sẽ bắt đầu quá trình đăng 
ký.

Đơn xin của bạn chuyển sang Chuyên gia nơi nó có 
đánh giá cuối cùng. Con của bạn sau đó được chỉ định 
một chỗ trong một trường học. Một khi được giao, nếu 
con của bạn đủ điều kiện cho xe buýt, thì việc nhập 
học vận chuyển sẽ xảy ra tự động và thông báo chuyển 
của bạn sẽ được gửi đến nhà bạn

Nếu con quý vị là Kế Hoạch Giáo Dục Cá 
Nhân (IEP), đơn của quý vị sau đó sẽ tới 
Sở Giáo Dục Đặc Biệt. Ở đó, nhân viên 
được đào tạo sẽ xem xét IEP của con bạn 
và xác định một trường học có thể phục 
vụ tốt nhất các nhu cầu của con bạn.

Học sinh, kèm theo phụ huynh, sẽ 
đánh giá ngôn ngữ vào ngày và giờ 
đã lên lịch. Sau đó, người kiểm tra 
sẽ đưa ra các đề nghị của trường dựa 
trên mức độ thành thạo của học sinh.

Đường vào Đăng ký 

Đối với những giờ học gần đây nhất, hãy ghé thăm: 
www.bostonpublicschools.org/belltimes

NACC: Trung tâm Thẩm định 
và Tư vấn Người mới 
đến 

SPED:  giáo dục đặc biệt 

Hướng dẫn Chọn và Đăng ký 
Phiên bản Năm học 2018-2019 “School Year Edition” 

Thông tin cho các gia đình BPS đến và hiện tại đang tìm kiếm một trường học,  
chương trình hoặc vị trí mới.

BPS TRUNG 
TÂM CHÀO 
MỪNG

CHUYÊN GIA 
PHÂN CÔNG 

Vietnamese
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Các Trường Công Lập Boston cung cấp các chương trình học 
thuật, xã hội-cảm xúc, văn hoá và ngoại khoá đáp ứng nhu cầu 
đa dạng của tất cả các gia đình trong thành phố. Từ lớp mẫu 

giáo đến trung học đệ nhị cấp và tiếp tục học trung học, các trường 
học của chúng tôi cố gắng để phát triển trong mỗi người học kiến   
thức, kỹ năng và tính cách để vượt trội trong trường đại học, nghề 
nghiệp và cuộc sống. 
BPS cung cấp:  

{{ Đảm bảo đầy đủ ngày “K2” cho tất cả trẻ em 5 tuổi, hơn 2.400 
ghế K1 dành cho trẻ 4 tuổi và chương trình 3 năm tuổi “K0” được 
chọn; Những chương trình giáo dục sớm này bao gồm từ các 
trường học mở cửa cho những người học sớm, đến một chương 
trình Montessori, cho các trường công lập truyền thống.
{{ Các trường có các cấu hình cấp khác nhau bao gồm số lượng 

các chương trình K-8 và 7-12 ngày càng tăng;
{{ Một loạt các mô hình trường học bao gồm các trường học chính 

quy, đổi mới, thí điểm và các trường charter trong học khu;
{{ Các trường có chương trình dành cho học sinh tài năng và có 

năng khiếu, học sinh đang học Tiếng Anh, và học sinh khuyết tật.
Khi bạn khám phá các lựa chọn trường học của mình, hãy thăm 
trường của chúng tôi và nói chuyện với hiệu trưởng, giáo viên, học 
sinh và phụ huynh. Chúng tôi biết rằng bạn sẽ tìm thấy một số sự lựa 
chọn làm cho Trường Công Lập Boston trở thành đúng nơi ở của gia 
đình bạn!

BPS biết rằng giờ học là một yếu tố quan trọng khi chọn 
trường. Các quyết định về những giờ này đôi khi xảy ra sau khi 
in ấn bản này. Để xem giờ học mới nhất của năm học 2018-
2019, hãy truy cập www.bostonpublicschools.org/belltimes.

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG 
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Có gì bên trong...
Khám Phá Các Trường 

Công Boston 2017
Phiên bản các trường trung học 

Một ấn phẩm của  
Các Trường Công Boston 

Bolling Municipal Building 
2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 
617-635-9000

Tommy Chang, Ed.D. 
Quản lý

Ủy ban trường học của  
Thành phố Boston

Michael O’Neill, Chủ tịch
Hardin Coleman, Phó chủ tịch     

Jeri Robinson
Regina Robinson 

Alexandra Oliver-Davila
Michael Loconto
Dr. Miren Uriarte

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 2.

Được xuất bản bởi  
Các Trường Công Boston  

Phòng Truyền Thông

Tháng mười một 2016
Các Trường Công Lập Boston không phân biệt đối xử về 
cơ sở chủng tộc, màu da, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, 
giới tính / giới tính, nhận dạng giới tính, tín ngưỡng 
tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, trả đũa, khuynh 
hướng tình dục, gen di truyền hoặc tình trạng quân đội 
và không chịu bất kỳ hình thức đe dọa, đe dọa, cưỡng 
bức và / .

ENGLISH: Discover Boston Public Schools is available 
in English, Arabic, Cape Verdean creole, Chinese, 
French, Haitian creole, Portuguese, Somali, Spanish, 
and Vietnamese. For a copy, or for assistance, please 
call or visit any Welcome Center, listed on page 2.

ARABIC: اكتشف مدارس بوسطن العامة متاحة باللغة اإلنجليزية 
 والعربية والكريولية الرأس األخضر والصينية والفرنسية

 والكريولية الهايتية والبرتغالية والصومالية واإلسبانية والفيتنامية.
 للحصول على نسخة، أو للمساعدة، يرجى االتصال أو زيارة أي

   .مركز الترحيب، المدرجة في الصفحة 2

CAPE VERDEAN: Diskubri Skolas Públiku di Boston sta 
dispunivel na Inglês, kriolu di Kabu Verdi, Xinês, 
Kriolu di Aiti, Portugês, Sumalianu, y Vietnamita. Pa 
obte un kópia o asistensia, pur favor telefona o vizita 
kualker Sentru di Boas-Vindas ki sta na pájina 2.
CHINESE: 波士頓公立學校探索有英文、
佛德角土語、中文、海地土語、葡萄
牙文、索馬里文、西班牙文及越南文
版本，索取或求助，請電或到訪列在第 
2 頁的歡迎中心。

FRENCH: Découvrez Boston Public Schools est disponible 
en anglasi, arabe, créole capverdien, chinois, francais, 
créole haïtien, portugais, somali, espagnol et vietnamien. 
Pour obtenir une copie, ou de l’aide, s’il vous plaît appeler 
ou visiter un centre d’accueil, figurant à la page 2.

HAITIAN CREOLE: Dekouvri Lekòl Piblik Boston yo ekri an 
Angle, an Kreyòl Kapvèdyen, an Chinwa, an Krèyol Ayisyen, 
an Pòtigè, an Somalyen, an Panyòl ak an Vyetnamyen. Si 
ou bezwen yon kopi, osnon pou tout lòt kesyon, telefone 
oswa ale nan nenpòt Biwo Sant Dakèy yo, w ap jwenn yon 
lis nan paj 2.  

PORTUGUESE: Descubra as Escolas Públicas de Boston 
está disponível em inglês, caboverdeano, chinês, haitiano, 
português, somali, espanhol e vietnamita. Para uma cópia 
ou para assistência, por favor telefone ou visite qualquer 
Centro de Bem Vindos, listado na página 2.

SOMALI: Qoraalada barashada Dugsiyada Dadweynaha 
Boston waxa la helayaa iyagoo ku qoran Ingiriisi, Keb-
feerde koroyoole, Shiine, Hayshiyan koroyoole, Boortaqiis, 
Soomaali, Isbaanish, iyo Fiyatnaamiis. Nuqul qoraalkaas 
ah iyo wixii kaalmo ah, wac ama soo booqo mid ka mid ah 
Xarumaha Soo-dhaweynta Waalidka ee ku qoran bogga 2.

SPANISH: Descubra las Escuelas Públicas de Boston está 
disponible en inglés, caboverdiano criollo, chino, haitiano 
criollo, portugués, somalí, español y vietnamita. Para 
obtener una copia en cualquiera de estos idiomas o para 
más información, por favor llame o visite cualquier Centro 
de Bienvenida que se encuentran enumerados en la 
página 2.

VIETNAMESE: Tập Khám Phá Trường Công Lập Boston được 
ấn hành bằng Anh Ngữ, Cape Verdean creole, Trung Hoa, 
Haitian creole, Bồ Đào Nha, Somali, Tây Ban Nha, và tiếng 
Việt Nam.  Nếu quý vị muốn có tập này, hoặc cần sự giúp 
đỡ, vui lòng gọi điện thoại hoặc đến bất kỳ Trung Tâm Chào 
Đón nào, được liệt kê ở trang 2.
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Hướng dẫn đăng ký nhanh
AI nên đăng ký học?
Tại tiểu bang Massachusetts, mọi trẻ em phải bắt đầu đi học vào tháng Chín của năm dương lịch mà người đó sáu 
tuổi. (Một năm sinh của năm 2012 cho năm học 2018-2019). Ở Boston, ghế được bảo đảm cho Mẫu giáo K2 cho 
tất cả các học sinh sẽ có 5 học sinh vào ngày 1 tháng 9 năm 2018 cho năm học 2018-2019. Ngoài ra còn có chỗ 
ngồi hạn chế trẻ em từ 3 đến 4 tuổi, mặc dù chúng không được đảm bảo.

Những lựa chọn trường học của tôi là gì?
BPS cung cấp một danh sách tùy chọn các lựa chọn trường học cho mỗi gia đình dựa trên địa chỉ nhà của họ.
Truy cập DiscoverBPS.org cho danh sách cá nhân của bạn.

Tôi có thể đăng ký Ở ĐÂU?
Hãy ghé thăm bất kỳ trung tâm chào đón nào của chúng 
tôi. Tìm hiểu thêm tại
www.bostonpublicschools.org/welcomeservices

{{ Dorchester - 1216 Dorchester Ave
{{ East Boston - 312 Border Street
{{ Roslindale - 515 Hyde Park Ave
{{ Roxbury - 2300 Washington Street, 2nd floor
{{ Trung tâm Chào mừng tại Allston, Dorchester, và 

Mattapan

Khi nào tôi nên đăng ký?
Năm học 2017-2018 : Bây giờ
Năm học 2018-2019, để có cơ hội tốt nhất để có được sự lựa chọn hàng đầu của bạn:

Ngày 3 tháng 1 đến 9 Tháng 2 Lớp Mẫu giáo và Lớp 6, 7 hoặc 9
Ngày 12 tháng 2 đến 23 tháng 3 Mẫu giáo, Lớp 1-5, 8, 10-12

Ghế được đảm bảo cho các lớp K2-12 bất kể khi bạn đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký 
trong vòng ưu tiên để có cơ hội tốt nhất để có được những lựa chọn hàng đầu của bạn.

Tôi làm thế nào để đăng ký?
Truy cập Trung tâm Chào mừng. Tất cả các đăng ký, chuyển trường và thay đổi địa chỉ phải do cha mẹ hoặc người 
giám hộ. Để sắp xếp chuyến thăm của bạn, đăng ký trước có sẵn tại sis.mybps.org và các cuộc hẹn có thể được lên 
lịch tại booknow.appointment-plus.com/8517n4dg. Vui lòng mang theo với bạn:

{{ Xác định ảnh phụ huynh
{{ Giấy khai sinh của trẻ (hoặc, nếu cần, hộ chiếu hoặc I-94)
{{ Hồ sơ chủng ngừa được cập nhật của trẻ (xem trang 5)
{{ Hai bằng chứng về cư trú tại Boston (xem trang 5)

Giờ làm việc Trung Tâm Chào mừng
Dorchester, Roslindale, and Roxbury

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

8:30-5:00 8:30-5:00 Noon-7:00 8:30-5:00 8:30-5:00

East Boston

Thứ hai Thứ ba Thứ tư*

8:30-5:00 8:30-5:00 Noon-7:00

*Tháng 1 và cuối tháng 8 đến đầu tháng 9
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Ai cần đến Trung tâm Chào mừng?

Nếu bạn là... Sau đó

 • Trong năm học cuối 
cùng của bạn tại trường 
dành cho người mới bắt 
đầu học (ELC / EEC / 
EES)

 • Ở lớp 8 và vào năm học 
cuối của bạn ở trường

 • Gần đây được mời vào 
một lớp học nâng cao

 • Các gia đình quan tâm 
đến việc ghi danh vào 
một trường học EFA

 • Trong năm cuối cùng 
của bạn tại một trường 
học K-5

 • Mới với Trường Công Lập 
Boston

 • Gia đình không có chỗ 
K0, K1 hoặc K2 vào năm 
ngoái

 • Quan tâm đến chuyển 
đổi trường học

Đi đến một Trung tâm 
Chào mừng với sự hợp tác 
thích hợp
(xem trang 5)

Tiến tới trường Pathway / 
Đảm Bảo
(Đến Trung Tâm Chào Mừng chỉ khi 
bạn muốn có những lựa chọn khác.)

Hoàn thành đơn lựa chọn 
do trường hiện tại phân 
phối
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Tìm hiểu về trường của chúng tôi
Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu thêm về mỗi trường?
Trực tuyến: DiscoverBPS.org là công cụ trực tuyến của chúng tôi để giúp bạn tìm hiểu về các chương trình khác 
nhau, giờ, chính sách đồng bộ, tiện ích và hiệu suất học tập của các trường trong danh sách của bạn.
Phần thông tin: Vào mùa thu, trên toàn thành phố, nhân viên Trung tâm Chào mừng sẽ tổ chức các buổi 
thông tin để giúp các gia đình hiểu rõ hơn về quá trình đăng ký và lựa chọn. Để biết lịch biểu, hãy ghé thăm 
bostonpublicschools.org/welcomeservices hoặc hỏi một Trung tâm Chào Mừng.
Thời gian Xem trước của Trường: Mỗi trường tổ chức ba lần khác nhau trong Tháng Mười Hai và Tháng Một 
để các gia đình đến thăm trường và tương tác với các giảng viên và nhân viên. Để biết lịch biểu, hãy truy cập 
bostonpublicschools.org/schoolpreview hoặc Trung tâm Chào mừng.
Triển Lãm Trường học Toàn Thành phố: Sự kiện này là cơ hội cho bạn để tìm hiểu về tất cả các Trường Công Lập 
Boston ở một nơi. Sự kiện này được tổ chức tại Vườn TD, Thứ 7 ngày 9 tháng 12 năm 2017 từ 9 giờ sáng đến 1 giờ 
chiều. Mỗi trường được đại diện.

Các trường được đánh giá như thế nào?
Tất cả các trường học trong Trường Công Lập Boston (cho năm 2017-2018) được Nhà nước Massachusetts xếp 
hạng nhưng theo những cách khác nhau tùy theo cấp lớp của mỗi trường. Tất cả các trường tiểu học, trung học 
cơ sở, và K-8 đều được phân thành các phần trăm thành tích, so sánh các trường cấp lớp tương tự dựa trên dữ liệu 
kiểm tra của tiểu bang. Các trường trung học được đánh giá từ 1 đến 5, trong đó 1 trường là các trường đạt được 
các mục tiêu nhằm lấp đầy khoảng cách thành tích, và 5 trường là các trường mà nhà nước đã chọn để tiếp nhận 
để tạo điều kiện thuận lợi cho những thay đổi đáng kể. Các trường ở các cấp thấp hơn cũng được cấp 4 và 5 nếu 
họ cần được cải thiện đáng kể, và Mức 3 nếu họ tham gia thi rất thấp.
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Đăng ký Con của Bạn
Trước khi Bạn Đến Trung tâm Chào Mừng
{{ Lấy danh sách các trường tại DiscoverBPS.org
{{ Đăng ký trước trực tuyến tại sis.mybps.org
{{ Lập lịch cuộc hẹn tại booknow.appointment-plus.com/8517n4dg
{{ Mang theo các giấy tờ sau:
{9Giấy khai sinh của đứa trẻ, mẫu I-94 hoặc hộ chiếu
{9Hồ sơ chủng ngừa được cập nhật của trẻ
{9Xác nhận ảnh của phụ huynh / giám hộ
{9Bằng Chứng về Nơi Cư Trú: hai trong số những bản này được in trước với tên và địa chỉ hiện tại của phụ 
huynh / người giám hộ của học sinh:
{{ Một hóa đơn tiện ích (không thể là hóa đơn điện thoại nước hoặc điện thoại di động), được ghi trong 60 

ngày qua
{{ Hợp đồng thuê hiện tại, Mục 8 thoả thuận, hoặc giấy chứng nhận thường trú của BPS, có trong vòng một 

năm
{{ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc thế chấp, hoặc hóa đơn thuế tài sản có trong năm trước
{{ Mẫu W2 có niên đại trong vòng một năm, hoặc một biên lai lương trong vòng 60 ngày qua
{{ Thư của cơ quan chính phủ được chấp thuận, có trong vòng 60 ngày qua
{{ Bản sao kê của ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, có trong vòng 60 ngày qua

Truy cập Trung tâm Chào mừng
Đem các tài liệu được liệt kê ở trên vào một trong bốn Trung Tâm Chào Mừng của chúng tôi (xem trang 2).
{{ Nếu bạn đang đăng ký cho năm học này, hãy đến càng sớm càng tốt, bất cứ lúc nào chúng tôi mở cửa.
{{ Nếu bạn đang đăng ký cho năm học tiếp theo:

{9Nhập điểm số K0, K1, 6, 7 hoặc 9: truy cập bất kỳ Trung tâm chào mừng nào trong khoảng thời gian từ 
ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 để có cơ hội nhận được sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Bạn sẽ được 
thông báo trước ngày 30 
tháng 3.
{9 Vào bất kỳ lớp nào khác, hãy 
truy cập vào Trung tâm Chào 
mừng từ ngày 12 tháng 2 đến 
ngày 23 tháng 3 để có cơ hội 
tốt nhất để có được các lựa 
chọn hàng đầu của bạn. Bạn 
sẽ được thông báo trước ngày 
31 tháng 5.
{9Ghế được đảm bảo cho lớp 
K2-12 bất kể khi bạn đăng ký.

Truy cập  
bostonpublicschools.org/register 

để xem video đăng ký

Tìm hiểu về trường của chúng tôi

Yêu Cầu Về Chủng Ngừa Để Được  Ghi Danh Vào Trường
(Ghi chú: Các yêu cầu này chỉ áp dụng cho năm học này) 

K0/K1
(3-4 tuổi) 

K2 
(4-5 tuổi) 

Lớp 1-6 Lớp 7-12

Viêm gan B 3 mũi 3 mũi 3 mũi chích 3 mũi chích
DtaP/DTP/
DT/Td

≥ 4 mũi chích 
DTaP/DTP

5 mũi chích 
DTaP/DTP

≥4 mũi chích DTaP/DTP 
hoặc ≥3 mũi chích Td

4 mũi chích DTaP/DTP 
hoặc ≥3 mũi chích Td +1 
mũi Tdap

Bại liệt ≥ 3 mũi chích 4 mũi chích ≥ 3 mũi chích ≥ 3 mũi chích
Hib 1-4 mũi chích 0 0 0
MMR 1 mũi chích 2 mũi chích Lớp 1-5: 2 MMR 

Lớp 6: 2 sởi, 1 quai bị,  
1 rubella

2 MMR

Thủy đậu
(Chicken 
pox)

1 mũi * 2 mũi *  Lớp 1-5: 2 mũi chích*
Lớp 6: 1 mũi chích*

2 mũi *

*hoặc giấy tờ xác nhận bị bệnh

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang: www.mass.gov và gõ “immunization” trong ô Tìm kiếm. Liên 
hệ với bộ phận Dịch Vụ Y Tế BPS theo số điện thoại 617-635-6788 nếu quý vị có điều cần hỏi. 
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Đăng ký Con của Bạn
Bước tiếp theo

{{ Nếu con của bạn không phải là Người Học Anh 
ngữ và không có khuyết tật: Con của bạn sẽ được 
chỉ định trong một vài ngày nếu bạn đăng ký vào 
năm học này. Nếu bạn đăng ký vào năm học tiếp 
theo, vui lòng xem những ngày được liệt kê ở bìa 
bên trong.
{{ Nếu một ngôn ngữ khác tiếng Anh được nói ở 

nhà: Gia đình của bạn có thể cần phải đến Trung 
tâm Thẩm định và Tư vấn Mới để kiểm tra ngôn ngữ.
{{ Nếu con của bạn bị tàn tật: Lựa chọn của trường 

bạn sẽ được gửi đến Văn phòng Giáo dục Đặc biệt 
để xem xét (và có thể chuyển).
{{ Các yêu cầu dạy nghề ngoài khu học chánh: 

Học sinh xem xét lựa chọn này nên liên lạc với 
Văn phòng Hướng nghiệp và Giáo dục Kỹ thuật 
để được giúp đỡ trong quá trình này (msylvaria@
bostonpublicschools.org). Hạn chót cho yêu cầu này 
là ngày 1 tháng 4.
{{ Nếu bạn đang đăng ký cho cả năm học này và 

năm học kế tiếp: Con của bạn có thể được phân 
vào một trường trong năm nay và một trường khác 
trong năm tới. Mặc dù Trường Công Lập Boston cố 
gắng hết sức để đưa học sinh vào cùng một trường 
trong cả hai năm, nhưng không phải lúc nào cũng 
có chỗ ngồi trong suốt các năm học tại cùng một 
trường học. Đăng ký vào học sớm nhất cho lớp năm 
sau sẽ làm tăng cơ hội của con quý vị để có chỗ 
ngồi trong cùng một trường học trong cả hai năm.

Yêu cầu Tuổi để Ghi danh vào năm học 
2018-2019

Năm sinh
Độ tuổi Ngày  

1 tháng 9 năm 2018 Cấp
Người học sớm

2015 3 tuổi K0
2014 4 tuổi K1
2013 5 tuổi K2
2012 6 tuổi 1

Trường tiểu học
2011 7 tuổi 2
2010 8 tuổi 3
2009 9 tuổi 4
2009 10 tuổi 5

Trung học cơ sở
2007 11 tuổi 6
2006 12 tuổi 7
2005 13 tuổi 8

Trung học phổ thông
2004 14 tuổi 9
2003 15 tuổi 10
2002 16 tuổi 11
2001 17 tuổi 12

2000 18 tuổi
Học sinh sẽ được đặt 

dựa trên nhu cầu cụ thể 
và chương trình sẵn có.

1999 19 tuổi
1998 20 tuổi
1997 21 tuổi
1996 22 tuổi

Học sinh Trải qua Vô gia cư
Nếu bạn di chuyển đến nơi ở, được tăng gấp đôi (chia sẻ nhà ở của những người khác do mất nhà ở và khó khăn 
về kinh tế) hoặc đang sống trong bất kỳ tình huống tạm thời nào, đi đến bất kỳ Trung tâm Chào mừng và cho họ 
địa chỉ mới của bạn.
Học sinh có quyền ở lại trường hiện tại trong suốt thời gian vô gia cư, ngay cả khi họ chuyển đến một khu học 
chánh khác. Giao thông sẽ được cung cấp nếu chuyến đi cho sinh viên K0-K2 là 45 phút hoặc ít hơn. Giao thông 
vận tải sẽ được cung cấp cho học sinh lớp 1 đến lớp 12 nếu chuyến đi là một giờ hoặc ít hơn. Học sinh có quyền ở 
tại trường hiện tại của mình dù họ sống với cha mẹ hay không. Cha mẹ / người giám hộ cũng có thể chọn ghi danh 
cho đứa trẻ trong một trường học trong danh sách, thị trấn, hoặc thành phố mới nơi cư trú tạm thời. Nếu một học 
sinh trở nên vô gia cư vào mùa hè và phải di chuyển, học sinh có thể trở lại trường học mà người đó đã theo học 
lần cuối. Giao thông có thể được cung cấp trừ khi địa chỉ mới nằm trong phạm vi một dặm từ trường của học sinh. 
Nếu gia đình chuyển sang nhà ở vĩnh viễn, học sinh có thể hoàn thành năm học cùng trường và sẽ được cung cấp 
phương tiện di chuyển.
Để được hỗ trợ, vui lòng gọi cho Mạng lưới Tài nguyên Giáo dục Vô gia cư ở số 617-635-8037.
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BPS có chính sách phân công học sinh tại nhà để giao cho học sinh từ lớp K0 đến 
lớp 8. Tất cả các trường trung học của chúng tôi vẫn là lựa chọn toàn thành phố 
cho tất cả học sinh.
Kế hoạch tại nhà sử dụng ngôi nhà của một sinh viên làm điểm khởi đầu.
BPS cung cấp một danh sách các lựa chọn trường học được tùy chỉnh để đảm bảo rằng mọi gia đình đều được tiếp 
cận các trường học có chất lượng cao, bất kể họ sống ở đâu. Mỗi gia đình đều có ít nhất sáu trường; hầu hết sẽ có 
từ 10 đến 14 lựa chọn. Học sinh Anh ngữ và Học sinh Giáo dục đặc biệt có thể được sửa đổi trong danh sách lựa 
chọn của mình tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của họ. Xem trang 13 để biết chi tiết.

Nó bao gồm:
{{ Mỗi trường trong một bán kính một dặm của ngôi nhà
{{ Khi cần thiết, các lựa chọn chất lượng cao gần đó
{{ Các chương trình học cụ thể cho cấp lớp của trẻ, như chương trình song ngữ, chương trình K0, các lựa chọn 

trong thành phố, các lựa chọn của khu vực, và / hoặc một chương trình AWC
{{ Trường được xác định bởi các chính sách trước đây, chẳng hạn như trường học thay đổi địa điểm xây dựng

Học sinh đăng ký trong thời gian đăng ký ưu tiên có cơ hội tốt nhất để được phân vào các trường hàng đầu. Kế 
hoạch Trang chủ sử dụng một thuật toán, tương tự như một cuộc xổ số, để xác định sự phân công dựa trên số ngẫu 
nhiên và hàng loạt các ưu tiên (xem trang 8 để biết chi tiết). Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo người nộp đơn 
sẽ được giao cho một trong những lựa chọn hàng đầu của mình. Ngoài ra, do số lượng chỗ ngồi hạn chế, chúng tôi 
không thể đảm bảo giao cho K0 hoặc K1.

Những ý chính dựa trên Địa chỉ nhà
Ví dụ về học sinh K2 sống tại  
2300 Washington Street, Roxbury

{Các trường học trong vòng 1 dặm
{Thêm các tùy chọn chất lượng cao
{Các lựa chọn toàn bộ
{Trung học gần nhất dành cho người học sớm (EEC/ELC)
{Tất cả 
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“Ưu tiên” là gì?
Đôi khi, một trường học không có chỗ cho mỗi học 
sinh liệt kê nó như một sự lựa chọn. Khi điều này xảy ra, 
máy tính chỉ định học sinh dựa trên mức độ ưu tiên:

1. Ưu tiên trường hiện tại
2. Ưu tiên cho anh chị em
3. Ưu tiên EEC / ELC
4. Mức độ ưu tiên ở Đông Boston / Non-East Boston

Ưu tiên trường hiện tại
Điều này cho phép học sinh ưu tiên cho một chương 
trình trong trường của mình đối với một học sinh khác 
đang theo học tại một trường khác. Ví dụ, một học 
sinh hiện đang theo học lớp 3 tại Trường Hennigan sẽ 
được ưu tiên cho một lớp AWC tại Lớp Hennigan lớp 4 
trên một học sinh lớp 3 theo học tại trường Mendell đã 
chọn chương trình AWC của Hennigan về sự lựa chọn 
của họ danh sách.

Ưu tiên cho anh chị em
Trường Công Lập Boston làm việc để giữ cho gia đình 
ở cùng một trường học nếu đó là những gì phụ huynh 
thích. Để giúp làm điều này có thể, chính sách ưu tiên 
cho các anh chị em tăng cơ hội để họ có thể học cùng 
trường. Tuy nhiên, bởi vì các trường học không phải 
lúc nào cũng có chỗ cho tất cả các anh chị em đăng ký, 
thì các bài tập của anh chị em trong cùng một trường 
cũng không được bảo đảm.

Ưu tiên cho học sinh nộp đơn cho Lớp 2 từ 
Trường cho Người Học Lớn
Học sinh hoàn thành lớp 1 tại Trường dành cho Người 
Học sớm hơn mà không có một trường học được đảm 
bảo sẽ có ưu tiên cao hơn cho các ghế lớp 2 có sẵn 
trước học sinh mới hoặc chuyển tiếp học sinh không 
có anh chị em ở trường đó.

Mức độ ưu tiên ở Đông Boston / không phải 
Đông Boston
Với địa lý độc đáo của Boston, học sinh sống ở East 
Boston được ưu tiên cho các trường học ở East Boston 
và học sinh sống ở bên ngoài East Boston được ưu 
tiên cho các trường ngoài East Boston, trừ khi họ chọn 
cách khác.

Danh sách chờ
Nếu bạn không có lựa chọn đầu tiên, BPS sẽ cố gắng 
sắp xếp cho con của bạn một trong những lựa chọn 
khác của bạn. Con của bạn cũng sẽ được đặt trên một 
hoặc nhiều người chờ đợi dựa trên các quy tắc dưới 
đây.

Các gia đình đăng ký trước ngày 23 tháng 3 
năm 2018:

{{ Sẽ có trên tất cả danh sách chờ đợi cho các trường 
mà họ xếp hạng trong danh sách lựa chọn của họ 
cho đến ngày 16 tháng 6 năm 2018. Trong thời 
gian này, sinh viên sẽ được giao cho các trường 
học từ danh sách chờ đợi khi có chỗ ngồi.
{{ Sau ngày 16 tháng 6 năm 2018, học sinh sẽ tự 

động ở lại một danh sách chờ đợi, trường được 
xếp hạng cao nhất của họ, trừ khi cha mẹ liên lạc 
với Trung tâm Chào mừng để chỉ định khác.
{{ Nếu có chỗ ngồi, học sinh sẽ được tự động 

chuyển vào bảng xếp hạng cao hơn thông qua 
tháng 7. Nếu bạn hài lòng với việc chuyển của con 
mình và không muốn con mình chuyển sang học 
tại một trường cao hơn, vui lòng loại bỏ con của 
bạn khỏi danh sách chờ đợi.

Những gia đình đăng ký sau ngày 23 tháng 3 
năm 2018:

{{ Sẽ tự động được đặt vào danh sách chờ đợi cho 
trường xếp hạng cao nhất của họ.

Ghi chú của danh sách chờ:
{{ Danh sách chờ hết hạn ngày 30 tháng 11 cho các 

lớp 1-12 và ngày 31 tháng 1 cho các lớp K0-K2.
{{ Do các vấn đề về năng lực, Trường Công Lập 

Boston có thể phải chỉ định những học sinh mới 
đăng ký, từ 5 tuổi trở lên, đến các trường học trước 
học sinh hiện đang chờ đợi.
{{ Nếu bạn kích hoạt lại danh sách chờ đợi mà bạn 

đã xoá trước đó, con của bạn sẽ được thêm vào 
cuối danh sách chờ đợi.

Nhận Chuyển từ Danh Sách Chờ 
Đợi

{{ Sau tháng 7, nếu có chỗ trống, Trường Công Lập 
Boston sẽ liên lạc với gia đình bằng email hay 
điện thoại. Vui lòng đảm bảo thông tin liên lạc 
được cập nhật bằng cách gọi điện thoại hoặc ghé 
thăm một trong các Trung tâm Chào mừng.

Số ngẫu nhiên
Máy tính cho mỗi ứng dụng một số ngẫu nhiên. 
Số ngẫu nhiên được sử dụng để phá vỡ “mối quan 
hệ” giữa những học sinh có cùng mức độ ưu tiên 
cho trường.
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Con đường Trung học
Đối với học sinh phổ thông, mọi trường tiểu học được 
kết nối với một trường học 6-8 hoặc K-8 như một con 
đường được bảo đảm (xem bản đồ đường đi ở trang 
17). Vào tháng Giêng, các gia đình lớp năm ở các 
trường tiểu học sẽ nhận được một lá thư liệt kê trường 
học của con đường của bạn. Nếu bạn hài lòng với lựa 
chọn con đường của mình, bạn sẽ được tự động ghi 
danh vào lớp 6. Nếu bạn muốn có những lựa chọn 
khác, vui lòng truy cập Trung tâm Chào mừng trong 
quá trình đăng ký ưu tiên để có sự thay đổi tốt nhất 
trong việc nhận được trường ưa thích của bạn.

Chuyển trường
Trong BPS, việc chuyển đổi là khi một học sinh chuyển 
từ một Trường Công Lập Boston sang một Trường 
Công Lập Boston khác. Nếu con của bạn hiện đang 
theo học tại một trường học bên ngoài Boston, hoặc 
theo học tại một trường tư, địa phương, hay trường 
charter, xin vui lòng theo các hướng dẫn để đăng ký ở 
trang 5 thay thế.
Để gửi chuyển khoản, cha mẹ phải truy cập vào Trung tâm Chào 
mừng với ID ảnh.

{{ Chuyển trường vào cuối năm học hiện tại vào 
ngày 30 tháng 11 năm 2017 cho lớp 1-12 và Ngày 
31 tháng 1 năm 2018 cho K0-K2.
{{ Việc chuyển tiếp cho năm học tiếp theo bắt đầu 

từ tháng Giêng, năm 2018. Vui lòng làm theo thời 
gian đăng ký ở bìa bên trong.

Xin lưu ý:
{{ Do hạn chế về chỗ ngồi, không thể đảm bảo sẽ 

chuyển. Nếu có, học sinh sẽ được chỉ định vào 
trường ưu tú nhất với chỗ trống.
{{ Việc chuyển sẽ thay thế bất kỳ bài tập, bảng xếp 

hạng và danh sách chờ đợi trước. Điều này có 
nghĩa là, nếu chuyển trường được cấp cho năm 
học hiện tại, con quý vị sẽ bị mất năm học hiện tại.
{{ Tương tự, nếu chuyển trường được cấp cho năm 

học tiếp theo, con quý vị sẽ bị mất học vào năm 
học tiếp theo.
{{ Đối với tất cả các yêu cầu chuyển trường, nếu 

không có chỗ ngồi, con của bạn sẽ được đưa vào 
danh sách chờ đợi cho trường lựa chọn đầu tiên 
của họ cho đến khi hết hạn chờ đợi.

Thay đổi địa chỉ của bạn
Nếu bạn đã di chuyển từ khi đăng ký, hãy ghé thăm 
Trung tâm Chào mừng với ID ảnh của bạn và hai bằng 
chứng về nơi ở của Boston (xem trang 5).
Lưu ý rằng chúng tôi không thể thay đổi trạm xe buýt của bạn cho 
đến khi bạn thay đổi địa chỉ của mình.
Khám phá danh sách lựa chọn mới của gia đình bằng 
cách nhập địa chỉ mới của bạn vào DiscoverBPS.org.
Nếu trường học hiện tại của con quý vị nằm trong danh sách căn 
nhà mới của quý vị:

{{ Con của bạn có thể ở lại trường hiện tại của mình 
và có thể đủ điều kiện để đi lại.
{{ Hoặc, bạn có thể chọn một trường học mới cho 

con bạn.

Nếu trường học hiện tại của con bạn KHÔNG nằm trong danh sách 
địa chỉ nhà mới của bạn:

{{ Con của bạn có thể ở lại trường hiện tại, nhưng sẽ 
không đủ điều kiện để đi lại.
{{ Bạn có thể chọn một trường học mới cho con của 

bạn trong danh sách lựa chọn của mình và nó có 
thể đủ điều kiện để vận chuyển.



10 Discover Boston Public Schools 2018  

Vận chuyển
Vận chuyển
617-635-9520 Thông tin
bostonpublicschools.org/transportation

Những học sinh này hội đủ điều kiện để 
được chuyên chở:

{{ Những học sinh sống từ một dặm trở lên từ Trung 
tâm Giáo dục sớm, Trung tâm Học vấn Sớm, hoặc 
trường tiểu học
{{ Những học sinh sống từ một năm rưỡi trở lên từ 

trường trung học
{{ Những học sinh sống hai dặm hoặc nhiều từ 

trường trung học của họ
Hầu hết các sinh viên đi xe buýt được đưa lên và bỏ 
đi ở một góc gần nhà của họ. Học sinh lớp 7-12 được 
vượt qua MBTA hoặc kết hợp giữa T vượt qua và xe 
buýt của trường. Học sinh lớp sáu có thể chọn để nhận 
được một thẻ MBTA bằng cách liên lạc với Văn phòng 
Giao thông vận tải.

Khi con của bạn được chuyển đến trường, bạn sẽ được 
thông báo nếu con của bạn đủ điều kiện đi lại. Đối với 
đăng ký cùng năm, bạn sẽ nhận được thông tin của 
bạn bằng thư trong vòng hai tuần. Đối với đăng ký 
năm sau, bạn sẽ nhận được điểm dừng xe buýt, số xe 
buýt và lịch trình của con bạn qua đường bưu điện vào 
tháng Tám.

Giao thông cho học sinh khuyết tật
Học sinh khuyết tật có thể nhận được dịch vụ góc-
to-góc, dịch vụ MBTA, hoặc dịch vụ chuyển tiếp tận 
nhà, như đã nêu trong Chương Trình Giáo Dục Cá 
Nhân (Individualized Education Program - IEP). Để yêu 
cầu dịch vụ, vui lòng liên hệ với y tá của trường hoặc 
Health Services theo số 617-635-6788 trong suốt mùa 
hè. Xin lưu ý rằng vận chuyển y tế không được tự động 
gia hạn mỗi năm.

Giao thông thay thế
“Vận chuyển thay thế”, đến hoặc đi từ bến xe buýt khác 
với điểm dừng tại nhà (như chương trình sau giờ học), 
có thể được yêu cầu. Những sinh viên không đủ điều 
kiện để di chuyển đến và từ nhà cũng có thể yêu cầu 
dịch vụ này. Yêu cầu của bạn phải tuân theo những 
hạn chế sau:

{{ Điểm dừng bạn yêu cầu phải nằm trên tuyến xe 
buýt hiện tại và không được thêm thời gian vào 
tuyến đường.
{{ Phải có chỗ trên xe buýt để cho học sinh mới được 

giao cho tuyến xe buýt.
{{ Điểm dừng thay thế phải được yêu cầu trong cả 

tuần, không chỉ những ngày nhất định.
{{ BPS không cung cấp dịch vụ thay thế trực tiếp từ 

nhà đến cửa trừ khi nó được yêu cầu trong một 
IEP.

Để biết thêm thông tin và xin vận chuyển thay thế, vui 
lòng liên hệ Văn phòng Giao thông vận tải.
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Chương trình được cung cấp
Mẫu giáo
BPS cung cấp một số lựa chọn để giúp những 
người học trẻ của chúng tôi bắt đầu thành công:

{{ Mẫu giáo (K2). Mẫu giáo là chương trình sáu giờ 
(cả ngày) dành cho trẻ 5 tuổi được cung cấp trong 
tất cả các trường tiểu học. Việc giao trường được 
đảm bảo cho tất cả trẻ em đăng ký K2 cả ngày. 
Tuy nhiên, do hạn chế về không gian, nên bạn 
không thể đảm bảo một bài tập được giao cho 
một trường bạn chọn. Để đăng ký K2, trẻ em phải 
được năm tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 năm 
2018.
{{ Mẫu giáo Mẫu giáo (K0 hoặc K1). Có hơn 2.400 

chỗ ngồi có sẵn trong K1 cho trẻ em được bốn 
tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 năm 2018. 
Ngoài ra còn có một số lượng hạn chế các lần 
mở cửa ở K0 cho trẻ em được ba tuổi vào hoặc 
trước ngày 1 tháng 9 năm 2018. Do chỗ ngồi hạn 
chế nên không thể đảm bảo các bài tập cho các 
chương trình này.
{{ Trường dành cho Người Học Lớn (ELC / EEC). 

Một số trường cung cấp các chương trình học cả 
ngày từ K0 / K1 đến lớp 1 hoặc 3. Các trường này 
cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ 
học miễn phí từ 7 giờ 30 sáng đến 4 giờ 35 phút. 
Do chỗ ngồi hạn chế, chúng tôi không thể đảm 
bảo phân công cho các chương trình này, nhưng 
chúng tôi khuyến khích các gia đình đăng ký.

Chú ý quan trọng của Mẫu giáo
{{ Tất cả các học sinh lớp mẫu giáo được bảo đảm 

chỗ ngồi thông qua lớp cao nhất của trường được 
chỉ định, theo hướng dẫn của kế hoạch phân công 
học sinh của chúng tôi.
{{ Muốn biết chương trình mẫu giáo mà con quý vị 

hội đủ điều kiện, vui lòng xem biểu đồ ở trang 6.
{{ Luật tiểu bang quy định mỗi trẻ phải đi học bắt 

đầu vào tháng Chín của năm dương lịch mà đứa 
trẻ đó được sáu tuổi.
{{ Trong khi chương trình K1 ở Trường Công Lập 

Boston dành cho trẻ 4 tuổi đã được mở rộng 
trong những năm gần đây, sự phân công không 
thể đảm bảo. Nếu bạn cần một chương trình cho 
ba hoặc bốn tuổi, bạn được khuyến khích kiểm tra 
Head Start, Lựa chọn Chăm sóc Trẻ em của Boston 
(childcarechoicesofboston.org) và các lựa chọn về 
trường mẫu giáo khác.

Countdown to Kindergarten 
tham gia vào các gia đình, nhà 
giáo dục và cộng đồng trong 
nỗ lực toàn thành phố để tăng 
cường cơ hội học tập sớm và hỗ 
trợ việc chuyển tiếp sang mẫu 
giáo. Thị trưởng Martin J. Walsh, 
Ủy ban Trường học Boston và 
Tổng giám đốc Dr. Tommy Chang hợp tác với 28 tổ chức 
địa phương để thực hiện chiến dịch sẵn sàng cho trường 
học giúp các gia đình tham gia tích cực vào việc giáo dục 
trẻ em ngay từ đầu, hiểu giá trị của trường mẫu giáo và 
tìm hiểu cách thức để chọn trường và sau đó đăng ký tại 
Trường Công Lập Boston.

Truy cập countdowntokindergarten.org để biết các 
chương trình và lịch các sự kiện gần bạn.
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Chương trình được cung cấp
Lớp nâng cao (lớp 4-6)
617-635-9450 Kiểm tra
617-635-9512 Assignment
617-635-9202 Chương trình giáo dục
bostonpublicschools.org/AWC
Lớp nâng cao (AWC) là một chương trình toàn thời 
gian trong Trường Công Lập Boston cung cấp một 
chương trình học tập nhanh cho học sinh lớp 4-6. Học 
sinh được yêu cầu phải hoàn thành nhiều công việc 
học tập và học tập tại nhà nhiều hơn chương trình 
truyền thống. Để tham gia, học sinh phải hội đủ điều 
kiện và được mời dựa trên điểm của học sinh về bài 
kiểm tra tiếng Anh của Terra Nova (phiên bản thứ 3). 
Các kỳ kiểm tra tình trạng hội đủ điều kiện này được 
đưa ra vào mùa thu năm lớp 3, 4 và 5. Nếu con của 
bạn được mời tham gia vào AWC, danh sách lựa chọn 
trường học của bạn sẽ bao gồm cả AWC và chương 
trình học thường lệ. Do sự sẵn có có giới hạn, lời mời 
không phải là sự đảm bảo cho việc phân công AWC. 

Xuất Xắc cho tất cả (các lớp 4-6)
617-635-9202 Thông tin
bostonpublicschools.org/EFA
Xuất Xắc cho tất cả (EFA) là một sáng kiến được thiết 
kế để mở rộng việc tiếp cận với chương trình giảng 
dạy nghiêm ngặt và những kinh nghiệm làm giàu cho 
học sinh trong Trường Công Lập Boston. Các lớp học 
EFA được cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho học 
sinh trong các lĩnh vực học thuật, làm giàu, học tập tình 
cảm xã hội, cá nhân hóa học tập, và chức năng điều 
hành. Các trường học tập trung nhiều vào nâng cao 
kỹ năng viết của học  sinh và cung cấp kinh nghiệm 
trong việc thiết kế và giải quyết các vấn đề mới lạ. Học 
sinh lớp 4 và 5 trong các trường học EFA thực hiện một 
dự án liên ngành cuối năm và trình bày sản phẩm cuối 
cùng của họ cho phụ huynh, đồng nghiệp và nhà giáo 
dục. EFA cũng có một chương trình STEM mạnh mẽ. 
Học sinh lớp 4 được hướng dẫn mã hóa. Học sinh lớp 
5 nhận robot. Ở nhiều trường học, học sinh cũng được 
dạy ngôn ngữ thế giới. Giáo viên trong các trường 
thí điểm EFA nhận được sự phát triển chuyên môn bổ 
sung bằng văn bản, thiết kế bài học, hướng dẫn chung 
về cốt lõi và học tập tình cảm xã hội. Các trường tham 
gia trong năm học 2018-2019 là Phineas Bates, Curley, 
Edison, Ellis Mendell, Học viện thí điểm Gardner, Grew, 
Guild, Harvard-Kent, Holmes, King, Philbrick, Orchard 
Gardens và Sumner.

Trường thi (lớp 7-12)
617-635-9512 Thông tin
bostonpublicschools.org/exam
BPS có ba “trường thi” dành cho lớp 7-12 chấp nhận 
sinh viên thông qua một quy trình riêng: Học viện 
Boston Latin, Trường Boston Latin School, và Trường 
Toán học và Khoa học John D. O’Bryant. Tất cả ba 
trường chấp nhận học sinh mới cho lớp 7 và 9. Trường 
O’Bryant cũng chấp nhận một vài học sinh mới cho 
lớp 10. Học sinh được nhận vào trường dựa trên điểm 
trung bình của học sinh (GPA) và điểm thi lấy từ kỳ thi 
Nhập học Trường Độc lập ( TÔI HIỂU RỒI).
Những học sinh hiện không tham gia vào Trường 
Công Lập Boston phải thăm Trung tâm Chào Mừng và 
xác minh nơi ở của họ trước khi thi. Để được xem xét 
để nhập học vào một kỳ thi, xác minh này phải xảy ra 
trước khi học sinh làm bài kiểm tra theo lịch trình vào 
ngày 4 tháng 11 (hoặc thi make-up).

Học sinh khuyết tật
617-635-8599 Thông tin
Văn Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt và Học Sinh 
cung cấp hướng dẫn và trợ giúp cho các gia đình và 
trường học trong việc hỗ trợ sự thành công của học 
sinh khuyết tật.
Nếu bạn nghi ngờ rằng sinh viên Trường Công Lập 
Boston của bạn có thể bị tàn tật, vui lòng liên hệ với 
hiệu trưởng của trường học của bạn. Nếu học sinh của 
bạn không tham dự một Trường Công Lập Boston, hãy 
liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt và 
Dịch vụ Học Sinh theo số được liệt kê ở trên.
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Chương trình được cung cấp
Người học Tiếng Anh
617-635-9435 Thông tin
617-635-1565 Thử nghiệm và Xếp vị trí (NACC)
bostonpublicschools.org/ELL
Học viên Anh ngữ (ELS, trước đây được gọi là Học 
sinh đang học Anh ngữ) là những người nói tiếng mẹ 
đẻ của các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, và những 
người chưa đủ trình độ tiếng Anh học thuật để thực 
hiện công việc bình thường bằng tiếng Anh mà không 
cần hỗ trợ ngôn ngữ. Gần 18.000 học sinh trong 
Trường Công Lập Boston (31% của tất cả sinh viên 
Trường Công Lập Boston) được phân loại là Học sinh 
đang Học Anh ngữ.
Nếu học sinh nói một ngôn ngữ khác tiếng Anh, họ 
sẽ đăng ký đánh giá ngôn ngữ với Trung tâm Tư vấn 
và Đánh giá Người mới đến (NACC). NACC đặt tại 
tầng 2 của Tòa nhà Bolling (2300 Washington Street), 
và các cuộc đánh giá được quản lý bởi nhân viên đa 
ngôn ngữ trong những ngày học giữa 9 giờ sáng-5 giờ 
chiều. Những đánh giá này rất quan trọng để xác định 
kỹ năng tiếng Anh của học sinh và giúp các gia đình 
lựa chọn các dịch vụ giáo dục tốt nhất cho họ. Sau khi 
các gia đình nhận được bài tập của mình, họ có thể 
liên hệ với Văn phòng của Chuyên gia thông tin Gia 
đình của Người học Anh Ngữ.

Các lựa chọn chương trình EL:
{{ Giáo dục song ngữ hai chiều (Giáo dục song 

ngữ) Người nói tiếng Anh bản địa và người nói 
cùng một ngôn ngữ khác học chung. Mục đích là 
để tất cả học sinh trở nên thông thạo và biết chữ 
bằng cả hai ngôn ngữ. Trường Công Lập Boston 
có các trường hiện đang cung cấp chương trình 
Haiti Creole hoặc Tây Ban Nha.
{{ Hướng dẫn tiếng Anh (SEI) Trong các lớp học 

SEI, các giáo viên có trình độ sẽ hướng dẫn những 
người EL trong môn Anh ngữ, toán, khoa học và 
lịch sử / nghiên cứu xã hội. Giáo viên có thể nói 
tiếng mẹ đẻ của học sinh để giúp làm rõ việc 
giảng dạy.
{{ Giáo dục song ngữ Chuyển tiếp (TBE) Phụ 

huynh của học sinh EL có thể yêu cầu một chương 
trình TBE nếu họ nghĩ rằng con của họ sẽ tiến bộ 
học tập tốt hơn và học tiếng Anh nhanh hơn trong 
lớp học SEI. Trong một lớp học TBE, việc giảng 
dạy diễn ra trong ngôn ngữ đầu tiên của học sinh 
nhằm tạo điều kiện học tập về toán học, khoa học 
và nghiên cứu xã hội. Khi học sinh trở nên thông 
thạo tiếng Anh, giáo viên sử dụng ngôn ngữ chính 
ít thường xuyên hơn, 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 tổng 
quát.
{{ Học sinh BPS giới thiệu về chương trình này dành 

cho học sinh từ 8 tuổi trở lên, mới đến Hoa Kỳ, có 
trình độ tiếng Anh thấp, và kinh nghiệm học tập 
không đủ mạnh để chuẩn bị cho đại học và nghề 
nghiệp. Trong chương trình này, học sinh được 
học các kỹ năng đọc / viết, toán học, khoa học, và 
xã hội trong các lớp nhỏ. Họ cũng học thêm các 
lớp về công nghệ, nghệ thuật và thể dục thể thao. 
Tất cả các giáo viên SLIFE tạo ra một kế hoạch bao 
gồm các mục tiêu và giám sát cho mỗi học sinh để 
đảm bảo sự tiến bộ của họ.
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Các lớp học về trường K-8

TRƯỜNG HỌC VỊ TRÍ TRANG CÁC LỚP DỰ 
KIẾN NĂM 
2018-2019

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH 
TRƯỚC VÀ SAU 
GIỜ HỌC

CÁC LỚP 
AWC / EFA

CHƯƠNG TRÌNH 
LEANER TIẾNG 
ANH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC ĐẶC BIỆT

CHÍNH 
SÁCH 
ĐỒNG NHẤT

Adams East Boston 18 K1°-5 290 A SEI-S AUT, INC Có

Alighieri Montessori East Boston 18 K0-6 91 A  Có

Baldwin ELC Brighton 18 K0-1 172 B / A EC-INC, INC Không

Bates Roslindale 19 K1°-5 260 B / A EFA: 4-6 EC-INC, INC Có

Beethoven West Roxbury 19 K1-2 319 B / A SEI-M EI Có

Blackstone South End 19 K0-5 574 B / A SEI-S EC-INC, EC-SS,  INC, MD Có

Boston Teachers Union Jamaica Plain 20 K1-8 290 A MILD-II Không

Bradley East Boston 20 K0-5 296 B AWC: 4-5 EC-INC, EC-SS, INC Có

Channing Hyde Park 20 K1°-5 219 B / A AWC*: 4-5 EC-SS Có

Chittick Hyde Park 20 K1°-5 312 A EC-INC, INC, AUT Có

Clap Dorchester 21 K1°-5 155 B / A EC-INC, INC Có

Condon South Boston 21 K1°-8 905 B / A AWC: 4-6 SEI-M EC-INC, EC-SS, INC, LD,  
SEV-II

Có

Conley Roslindale 21 K1°-5 213 B / A EC-INC, EC-SS, INC, 
MOD-II

Có

Curley Jamaica Plain 21 K1°-8 934 B / A AWC*: 4-6 SEI-S, SLIFE-S EC-INC, EC-SS, INC, AUT, 
MILD-II

Không

Dever Dorchester 22 K1-5 359 SEI-S EI Có

Dudley St. NCS Roxbury 22 K1-5 285 A  Có

East Boston EEC East Boston 22 K1°-1 194 B / A SEI-M EC-INC, INC Có

Edison Brighton 23 K1-8 634 B / A EFA: 4-6 SEI-M, SLIFE-M INC, EI Có

Eliot North End 23 K1°-8 634 A EC-INC, INC, LD Có

Ellis Roxbury 24 K1°-5 461 B / A EFA: 4-5 SEI-S EI Có

Ellison/Parks EES Mattapan 24 K0-3 186 B / A SEI-M EC-INC, INC Có

Chương Trình Học Anh Ngữ *
Những Người Học Tiếng Anh theo học trong 
tất cả các Trường Công Lập Boston được hưởng 
các dịch vụ ESL và chỉ dẫn về nội dung được 
bảo vệ. 
SEI: Hướng dẫn tiếng Anh được che chở
SLIFE: Đào tạo ngôn ngữ cường độ cao 
DL: Ngôn ngữ kép
C  Trung Quốc 
K  Cape Verdean
M  Đa ngôn ngữ
H  Haitian Creole
S  Tiếng Tây Ban Nha
V  Tiếng Việt

Hiểu được các trường học trong nháy mắt Bảng
Trang Chuyển đến trang này để biết thêm thông tin về 

trường học
K1° K0 dành cho học sinh khuyết tật cho trường học 

này
Các Chương Trình Trước Sau Giờ Học / Sau Giờ Học     

B-Trước / A-Sau khi được cung cấp
Nâng cấp AWC/EFA hoặc Xuất sắc cho Tất cả, mức cung 

cấp
*Lớp Hybrid, trong đó học sinh của AWC chia sẻ một lớp 
học và chương trình AWC với học sinh phổ thông.
Chính sách đồng nhất
Có 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.

Không Trường không có đồng phục nhưng có thể có quy 
định về cách ăn mặc.

Chương trình Giáo dục Đặc biệt 
AUT  Tự kỷ
EC-INC Trẻ Thơ Tiêu chí
EC-SS Thời thơ ấu-cách biệt đáng kể
EI  Sự suy giảm về cảm xúc
EI-INT Thiệt hại về cảm xúc-nội tâm
INC Mức độ Cần thiết cao
LD  Khuyết tật học tập
MD đa khuyết tật
Mild-II Thiếu trí tuệ nhẹ 
Mod-II ự suy giảm trí tuệ vừa phải 
Sev-II Suy Giảm Trí Tuệ nặng  
PI  Thiệt hại thể chất
 Phục vụ tất cả học sinh được nhận vào thông 
qua quá trình xổ số hoặc tuyển sinh đặc biệt 

Chúng tôi hoan nghênh bạn để tìm hiểu thêm về tất cả các trường học của chúng tôi. Để biết trường học nào sẽ nằm trong danh 
sách lựa chọn của con bạn, vui lòng truy cập DiscoverBPS.org và nhập địa chỉ của bạn, hoặc liên hệ / ghé thăm Trung tâm Chào 
mừng. Bởi vì mỗi gia đình có danh sách riêng của họ theo các quy tắc của kế hoạch tại nhà (xem trang 7), chúng tôi đã liệt kê 
thông tin về tất cả các trường trong bản tin này. Hãy chắc chắn tập trung vào các trường học trong danh sách cụ thể của bạn.
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Để xem danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác của trường,  

vui lòng truy cập partnerbps.org/locations

Các lớp học về trường K-8
TRƯỜNG HỌC VỊ TRÍ TRANG CÁC LỚP DỰ 

KIẾN NĂM 
2018-2019

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH 
TRƯỚC VÀ SAU 
GIỜ HỌC

CÁC LỚP 
AWC / EFA

CHƯƠNG TRÌNH 
LEANER TIẾNG 
ANH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC ĐẶC BIỆT

CHÍNH 
SÁCH 
ĐỒNG NHẤT

Everett Dorchester 24 K1°-5 276 B / A EC-INC, EC-SS, INC Có

Gardner Allston 25 K1°-8 400 B / A EFA: 4-6 EC-INC, INC Có

Greenwood Dorchester 25 K1-8 405 B / A SEI-S, DL-S EI, LD Có

Grew Hyde Park 26 K1-5 256 B / A EFA: 4-5  Có

Guild East Boston 26 K1°-5 294 B / A EFA: 4-5 SEI-S EC-INC, INC, LD Có

Hale Roxbury 26 K1-5 158 B / A  Có

Haley Roslindale 27 K1°-8 445 B / A EC-INC, INC Có

Harvard/Kent Charlestown 27 K1°-5 472 B / A EFA: 4-5 SEI-C EC-SS, INC, EI, LD Có

Haynes EEC Roxbury 27 K0-1 211 B / A SEI-M EC-INC, INC Có

Henderson Dorchester 58 K0-12 605 B / A EC-INC, INC Có

Hennigan Jamaica Plain 28 K2-8 579 B / A AWC*: 4-6 SEI-M, SLIFE-S INC, LD Có

Hernández Roxbury 28 K1-8 393 A DL-S  Có

Higginson Roxbury 28 K1°-2 168 B / A SEI-S EC-INC, INC Có

Higginson/Lewis Roxbury 29 K1-8 309 B / A INC, AUT Có

Holmes Dorchester 29 K1°-5 358 B / A EFA: 4-5 INC, EI Có

Hurley South End 29 K1°-8 357 A DL-S EC-SS Có

Jackson/Mann Allston 30 K1°-8 655 B / A AWC: 4-6 SEI-M INC, AUT Không

Kennedy, J. F. Jamaica Plain 30 K1°-5 391 A SEI-S LD Có

Kennedy, P. J. East Boston 31 K1°-5 305 B / A SEI-S EC-SS, INC Có

Kenny Dorchester 31 K1°-5 328 B / A INC, LD Có

Kilmer West Roxbury 31 K1°-8 466 B / A INC, AUT Không

King Dorchester 32 K1°-8 482 A EFA: 4-6 EC-INC, EC-SS, INC, AUT Có

Lee Academy Dorchester 32 K0-3 223 B / A INC Không

Lee K-8 Dorchester 32 K1°-8 651 A AWC*: 4-6 EC-INC, INC, AUT Có

Lyndon West Roxbury 33 K1-8 584 B / A Mild-II Có

Lyon K-8 Brighton 33 K1-8 130 B / A INC Có

Manning Jamaica Plain 33 K1°-5 153 B / A EC-INC, EI Không

Mason Roxbury 34 K0-5 239 B / A EC-INC, INC Có

Mather Dorchester 34 K1-5 604 B / A SEI-V LD Có

Mattapan EES Mattapan 34 K1°-2 294 N/A SEI-H, DL-H EC-INC, INC, AUT Có

McKay East Boston 35 K1-8 769 A SEI-S INC Có

Mendell Roxbury 35 K1°-5 270 B / A EFA: 4-5 EC-INC, INC Có

Mildred Ave. Mattapan 36 K1-8 556 A SEI-M, SLIFE-S INC, Mild-II, Mod-II Có

Mission Hill Jamaica Plain 36 K0-8 243 B / A EC-INC, INC Không

Mozart Roslindale 36 K1°-5 181 B / A AUT Có

Murphy Dorchester 37 K1°-8 940 B / A AWC: 4-6 SEI-M EC-INC, INC, EI, MD Có

O’Donnell East Boston 37 K1-5 246 B / A SEI-S  Có

Ohrenberger West Roxbury 37 3-8 644 B / A AWC: 4-6 SEI-M EI Có

Orchard Gardens Roxbury 38 K1°-8 897 A EFA: 4-6 SEI-K, SLIFE-K AUT Có
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Trung học đườngCác lớp học về trường K-8
TRƯỜNG HỌC VỊ TRÍ TRANG CÁC LỚP DỰ 

KIẾN NĂM 
2018-2019

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH 
TRƯỚC VÀ SAU 
GIỜ HỌC

CÁC LỚP 
AWC / EFA

CHƯƠNG TRÌNH 
LEANER TIẾNG 
ANH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC ĐẶC BIỆT

CHÍNH 
SÁCH 
ĐỒNG NHẤT

Otis East Boston 38 K1°-5 404 B / A SEI-M INC Có

Perkins South Boston 38 K2-5 214 B  Có

Perry South Boston 39 K1-8 220 B / A Mod-II Có

Philbrick Roslindale 39 K1°-5 166 B / A EFA: 4-5 EC-INC Có

Quincy Chinatown 39 K1°-5 834 B / A AWC: 4-5 SEI-C EC-INC, EC-SS, INC, 
LD, PI

Có

Roosevelt Hyde Park 40 K1°-8 452 B / A EC-INC, INC Không

Russell Dorchester 40 K1°-5 402 B / A SEI-S EC-SS Có

Shaw Dorchester 40 K1°-3 252 B / A EC-SS Có

Sumner Roslindale 41 K1-5 580 B / A EFA: 4-5 SEI-S INC, LD Có

Taylor Mattapan 41 K1°-5 515 B / A SEI-H, SLIFE-H EC-INC, INC, Mod-II Có

Tobin Mission Hill 42 K1°-8 431 B / A SEI-S EC-INC, EC-SS Có

Trotter Dorchester 42 K1°-8 516 A EC-SS Có

Tynan South Boston 42 K1°-5 236 B EC-INC, AUT Có

Umana East Boston 43 K1°-8 1,004 B / A AWC: 6 SEI-S, SLIFE-S, 
DL-S

AUT, Mod-II Có

UP Academy Dorchester Dorchester 43 K1-8 740 A  Có

UP Academy Holland Dorchester 44 K1-5 774 A Mild-II Có

Warren/Prescott Charlestown 44 K1°-8 600 B / A INC, AUT Có

West Zone ELC Jamaica Plain 44 K0-1 115 B / A EC-INC, INC Có

Winship Brighton 45 K1°-5 222 B / A EC-SS Có

Winthrop Dorchester 45 K1°-5 324 B / A AWC*: 4-5 EC-INC Có

Young Achievers Dorchester 45 K0-8 561 B / A SEI-S EC-INC, INC, EI Có

Schools that Start at Grade 6
TRƯỜNG HỌC VỊ TRÍ TRANG CÁC LỚP DỰ 

KIẾN NĂM 
2018-2019

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH 
TRƯỚC VÀ SAU 
GIỜ HỌC

CÁC LỚP 
AWC / EFA

CHƯƠNG TRÌNH 
LEANER TIẾNG 
ANH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC ĐẶC BIỆT

CHÍNH 
SÁCH 
ĐỒNG NHẤT

Boston Green Academy Brighton 71 6-12 498 B / A  Grades 6-8: 
Có

Dearborn STEM Dorchester 53 6-12 347 SEI-K, SLIFE-K INC Không

Edwards Charlestown 23 6-8 309 B / A SEI-M INC, LD, EI Có

Frederick Dorchester 25 6-8 489 A SEI-M, SEI-S, 
SLIFE-M, SLIFE-S

INC, LD, Mod-II, PI Có

Irving Roslindale 30 6-8 323 A EFA: 6 SEI-S, SEI-M INC, LD Có

McCormack Dorchester 35 6-8 369 A SEI-S, SLIFE-S EI, Mild-II Có

Quincy Upper Chinatown 62 6-12 508 LD, Mod-II Không

TechBoston Academy Dorchester 64 6-12 920 A SEI-H, SLIFE-H INC, EI Không

Timilty Roxbury 41 6–8 338 A AWC*: 6 SEI-S LD Có

UP Academy Boston South Boston 43 6–8 513 A  Có
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vui lòng truy cập partnerbps.org/locations

Trung học đường
Lưu ý: Học sinh sống trong hoặc 
đi học tại trường Tiểu học ở East 
Boston có Đường Dẫn Trung học 
đến Học viện Umana ở Đông 
Boston hoặc Trường Trung học 
Edwards ở Charlestown.

Huyền thoại
Trường trung chuyển 
Pathway

Con đường Trường 
học 

Trường K-8

Trường K-12

Con đường được xác 
định
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Trường tiểu học Adams
K1-Lớp 5
Joanna McKeigue Cruz, Hiệu trưởng
165 Webster St., East Boston 02128
617-635-8383
Trường Adams là một cộng đồng học tập nhỏ ở 
Đông Boston nhìn ra Công Viên Piers và Cảng 
Boston. Chúng tôi có một nhân viên tận tình, cam 
kết, chăm chỉ làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng 
tất cả học sinh đang trên con đường trở thành 
trường cao đẳng và sự nghiệp sẵn sàng.
Tính năng đặc biệt:

 • Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ miệng trong K1 và 
K2.

 • Các chương trình làm giàu trong âm nhạc và 
nghệ thuật.

 • Một Hội Đồng Phụ Huynh với các viên chức được 
bầu, đại diện phụ huynh trong Hội Đồng Nhà 
Trường, và hai giáo viên phục vụ như là Điều 
phối viên Sự Tham gia của Gia đình và Sinh viên 
của trường.

 • Nhiều hoạt động dành cho phụ huynh bao gồm 
cả định hướng Mẫu giáo, Nhà mở, Đêm Toán Gia 
Đình, các buổi họp phụ huynh, và các bữa ăn tối 
cho gia đình.

 • Giáo dục thể chất, máy tính, khoa học, và sân 
khấu là những chương trình đặc biệt trong ngày 
cho sinh viên.

 • Các giáo viên can thiệp toàn thời gian để giúp 
học sinh lớp K1-5.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo viên tại Resource Room cung cấp dịch vụ 
cho học sinh của chúng tôi với những khuyết tật 
về học tập nhẹ.

 • SEI và Hybrid để hỗ trợ người học tiếng Anh.
 • Một giáo viên ESL toàn thời gian để hỗ trợ thêm 

cho người học tiếng Anh của chúng tôi.
 • Bệnh Tự Kì Chuyên Khoa Dành cho các lớp K0-5.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Các chương trình được cung cấp thông qua các 
trung tâm học tập cộng đồng Boston, VSA của 
Massachusetts, YMCA, Playworks và Bảo tàng 
Mỹ thuật

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung học Edwards hoặc Học viện 
Umana.

Baldwin Early Learning Pilot
K0-lớp 1
Tavia Mead, Hiệu trưởng
121 Corey Rd., Brighton 02135
617-635-8409
Học viện Pilot Đầu tiên của Baldwin được dành để 
trở thành một nhà lãnh đạo đổi mới trong giáo dục 
thời thơ ấu. Chúng tôi cam kết cung cấp các khối 
xây dựng cho nền tảng vững chắc cho sự thành 
công của mỗi đứa trẻ trong tương lai thông qua 
việc đánh giá đời sống văn hoá và gia đình, thúc 
đẩy công lý xã hội và dịch vụ cộng đồng.
Tính năng đặc biệt:

 • Giáo viên được cấp phép kép hoặc ba lần trong 
Thời thơ ấu, Giáo dục Đặc biệt, và Tiếng Anh như 
Ngôn ngữ thứ hai.

 • Đội ngũ nhân viên đa dạng, đa ngôn ngữ.
 • > 90% học sinh lớp 1 của chúng tôi đạt điểm 

cao hơn hoặc cao hơn trong việc đánh giá bài 
đọc.

 • Chương trình Đọc nhà tại nhà.
 • 170+ sinh viên của chúng tôi đọc trên 45.000 

cuốn sách với gia đình mỗi năm.
 • Vườn trường CitySprouts được lồng ghép vào 

chương trình giảng dạy cho tất cả các cấp lớp.
 • Nghệ thuật, âm nhạc, máy tính và các chuyên gia 

giáo dục thể chất.
 • Nhiều chuyến đi thực địa và các sự kiện trường 

đặc biệt trong suốt cả năm.
 • Nhiều sự kiện gia đình trong suốt cả năm bao 

gồm Đêm Chương trình, Lễ Hữu Nghị và Hội 
Thảo Phụ Huynh.

 • Bơi hướng dẫn cho học sinh lớp 1.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Trường học bao gồm đầy đủ.
Con Đường K-8: Đảm bảo được phân bổ cho lớp 

2 tại Trường Edison K-8.

Trường Alighieri Montessori
K0-Lớp 6
Glenda Colón, hiệu trưởng
37 Gove St., East Boston, MA 02128
617-635-8529
Trường Dante Alighieri Montessori cung cấp cho 
trẻ em các mục tiêu học tập cá nhân. Các lớp học 
có lứa tuổi khác nhau, nơi trẻ em và người lớn làm 
việc cạnh nhau trong môi trường đẹp, lấy trẻ làm 
trung tâm. Các tài liệu học tập đặc biệt Montessori 
khuyến khích tập trung, phối hợp, trật tự, và tôn 
trọng.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình thực hành Montessori.
 • Giáo viên được Montessori chứng nhận.
 • Hướng dẫn cá nhân.
 • Nhấn mạnh vào can thiệp sớm.
 • Học ngoài trời, bao gồm làm vườn.
 • TAB tích hợp dựa trên sự lựa chọn và âm nhạc.
 • Cộng đồng thân thiện với gia đình, bao gồm nhà 

mở, định hướng, lễ kỷ niệm, và ăn tối kín.
Nhập học đặc biệt:

 • Học sinh quan tâm đến việc áp dụng sẽ có tên 
của họ gửi cho Alighieri. Nhân viên nhà trường 
sẽ liên lạc với các gia đình, theo thứ tự tròn và 
ngẫu nhiên, và xác định mức độ kinh nghiệm 
của họ với chương trình Montessori và sau đó 
cung cấp cho sinh viên một bài tập nếu có chỗ 
ngồi.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Hướng dẫn ESL được cung cấp trong trường học 
của chúng tôi cho tất cả học sinh đang học Anh 
ngữ từ năm tuổi trở lên.

 • Giáo dục đặc biệt được cung cấp từ Thứ Hai đến 
Thứ Sáu.
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Trường tiểu học Bates
K1-Lớp 5
Rodolfo Morales, Hiệu trưởng
426 Beech St., Roslindale 02131
617-635-8064
Trường Bates cung cấp một nền giáo dục có chất 
lượng trong một môi trường an toàn và hỗ trợ, tôn 
trọng sự đa dạng của tất cả các cá nhân. Chúng tôi 
phát triển công dân và lãnh đạo có trách nhiệm, 
liên quan đến cha mẹ và cộng đồng, và thấm 
nhuần sự yêu thích học tập trong một bầu không 
khí nuôi dưỡng. Bao gồm có nghĩa là tất cả mọi 
người.
Tính năng đặc biệt:

 • Hội chợ Sách Scholastic.
 • Hội Đồng Nhà Trường và Hội Đồng Phụ Huynh 

gặp nhau để hợp tác tối đa.
 • Các chuyên gia bao gồm các lớp chuyên biệt cho 

mỗi lớp, cung cấp thêm giáo viên cho sinh viên.
 • Các chuyến đi thực tế về thể dục, nghệ thuật, và 

khoa học hàng tuần cho mỗi cấp lớp kết nối với 
chương trình giảng dạy.

 • Sân chơi lớn, cấu trúc chơi và Playworks để phát 
huy sức khoẻ, vui chơi.

 • Thành phố Gắn kết điều hợp viên để hỗ trợ các 
gia đình có nhu cầu về hành vi, y tế, chăm sóc trẻ 
em và nhà ở.

 • Tiếng Tây Ban Nha ở lớp 4 và lớp 5.
 • Làm các vấn đề về âm nhạc cung cấp hướng dẫn 

nhạc cụ trong các lớp 3-5.
 • Excellence For All cho chương trình từ lớp 4-5.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình trước và sau giờ học do YMCA hỗ 
trợ.

Con Đường K-8: Đảm bảo cho lớp 6 tại trường 
Irving Middle School.

Trường tiểu học Beethoven
K1-lớp 2
Edward Puliafico, Hiệu trưởng
5125 Washington St., West Roxbury 02132
617-635-8149
Beethoven là một môi trường học tập thân thiện và 
hăng hái cho cả học sinh và gia đình các em. Cộng 
đồng của chúng tôi vượt ra ngoài lớp học, và chúng 
tôi cố gắng để cho học sinh của chúng tôi suy nghĩ 
về thế giới xung quanh họ. Trong bức tường của 
trường, chúng tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày và “” 
Học với Joy! “
Tính năng đặc biệt:

 • Một phòng thí nghiệm máy tính mới.
 • Making Music Matter, một chương trình âm 

nhạc cho phụ huynh.
 • Chương trình đọc sách tại nhà được công nhận 

trên toàn quốc.
 • Rất tình nguyện viên bố mẹ rất năng nổ.
 • Liệu pháp lời nói, trị liệu nghề nghiệp và tư vấn.
 • Người cố vấn và giáo viên sinh viên của Trường 

Cao đẳng Boston.
 • Hỗ trợ mạng lưới cho sinh viên gặp khó khăn.
 • Tòa nhà sáng sủa và sạch sẽ với sân vườn đẹp 

cảnh quan và sân chơi tuyệt vời.
 • Đối tác: Boston College, Curry College, EdVestors 

và West Roxbury Garden Club.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo dục đặc biệt: mỗi lớp một lớp.
 • Những Người Học Tiếng Anh: Tiếng Anh Ẩn
 • Immersion (SEI), một lớp cho mỗi lớp.
 • Trước khi chương trình trường học trong tòa nhà 

của chúng tôi:
 • Chương trình trước giờ học từ 7:00 đến 8:15
 • mỗi sáng.

Con Đường K-8: Đảm bảo phân bổ đến lớp 3
 • ở lớp 3 của Ohrenberger.

Trường Blackstone
K0-lớp 5
Jamel Adkins-Sharif, Hiệu trưởng
380 Shawmut 1Ave., Boston 02118
617-635-8471
Tại Blackstone Innovation School, chúng tôi trao 
quyền cho nhau để học hỏi, phát triển, thành công 
và trở thành bản thân tốt nhất của chúng tôi. Làm 
việc cùng nhau, chúng tôi nuôi dưỡng các giá trị 
cốt lõi nằm trong chúng ta; tôn trọng, đoàn kết và 
xuất sắc.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình giáo dục trẻ thơ được chính thức 
của NAEYC công nhận cho học sinh từ 3-5 tuổi.

 • Thể dục, nghệ thuật, nghiên cứu xã hội, âm nhạc 
và công nghệ.

 • Phòng khám sức khoẻ hiện đại: Trung tâm Y 
tế Cộng đồng South End: Trung tâm Y tế Cộng 
đồng Tiến sĩ Gerald Hass.

 • Anh / Chị, Ăn trưa với anh em, Năm thành phố và 
các chương trình cố vấn khác.

 • Các lớp nhảy và chuyển động châu Phi-Latin.
 • Các đêm gia đình hàng quý với các chủ đề khác 

nhau: Đêm biết chữ, bữa tối đa văn hóa, ban 
đêm mát-xa, đêm STEAM.

 • Tư vấn, chăm sóc nha khoa, chích ngừa bệnh 
cúm và thăm khám chăm sóc ban đầu cho học 
sinh và gia đình thông qua Trung tâm Y tế Cộng 
đồng South End tại chỗ.

 • Trang chủ Tham quan để xây dựng mối quan hệ 
với gia đình và học sinh.

 • Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Thứ hai và các lớp 
học để cha mẹ chúng ta ở lại.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: thứ Hai đến thứ Sáu, 7: 15-8: 15; 
$ 5 mỗi ngày.

 • Sau giờ học: (miễn phí) Imajine Chương trình 
sau giờ học, lớp K0 / K1 / K2, M-F; IBA sau 
giờ học, chương trình 1-2, M-F; Chương trình 
Starfish của thành phố, các lớp 3-5, Thứ 2-Thứ 5.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung học Timilty.
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Liên đoàn Giáo viên Boston 
K-8 School
K1-lớp 8
Lindsay Chaves, Yolette Ibokette, 
giáo viên chính
25 Đồi Walk Hill, Jamaica Plain 
02130
617-635-7717
Hội Liên hiệp Giáo viên Boston cố gắng 
giáo dục học sinh đạt các tiêu chuẩn 
cao và giúp họ đạt được tiềm năng giáo 
dục và trở thành những công dân có 
năng lực, chăm sóc và tham gia. Chúng 
tôi mong muốn cung cấp cho tất cả 
học sinh một nền giáo dục nghệ thuật 
khắt khe và rộng khắp trong một môi 
trường toàn diện, dân chủ, nuôi dưỡng 
và an toàn, chào đón các gia đình và 
tận dụng những kiến thức chuyên môn 
của các giáo viên giỏi.
Tính năng đặc biệt:

 • Giáo dục nghệ thuật tự do khắt khe.
 • Tập trung vào trường học tích cực 

khí hậu.
 • Cam kết liên quan đến các gia đình.
 • Đang đánh giá, can thiệp, và hỗ trợ.
 • Nghệ thuật, Âm nhạc và Thể dục / Y 

tế cho tất cả học sinh.
 • Học tập tình cảm xã hội, bao gồm 

Open Circle, Công lý Phục hồi, và 
hợp tác với Urban Improv.

 • Hai bác sĩ lâm sàng toàn thời gian 
từ The Home for Little Wanderers tại 
chỗ để cung cấp dịch vụ tư vấn cá 
nhân và nhóm nhỏ.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ 
và Giáo Dục Đặc Biệt:

 • Hai phòng học riêng biệt đáng kể 
cung cấp dịch vụ cho các học giả 
Giáo dục Đặc biệt.

Sau khi chương trình học tập 
trong tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình sau giờ học do Hyde 
Park YMCA điều hành cho lớp K1-6, 
cũng như các cơ hội làm giàu khác 
của câu lạc bộ như Yoga,Đá bóng, 
kịch, Vẽ, và Keoring.

Trường tiểu học Chittick
K1-Lớp 5
Michelle Burnett, Hiệu trưởng
154 Ruskindale Rd., Hyde Park 
02136
617-635-8652
Trường Chittick là một trường nhỏ 
cung cấp một môi trường an toàn, nuôi 
dưỡng, học tập đầy thử thách. Chúng 
tôi trao quyền cho tất cả trẻ em của 
chúng tôi để tin tưởng và đạt được.
Tính năng đặc biệt:

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

 • Hội Đồng Phụ Huynh Mạnh.
 • Các bản tin hàng tháng và các nhà 

hoạch định sinh viên để giúp cha 
mẹ thông báo về các hoạt động 
trong lớp học và trường học.

 • Chuyên gia về âm nhạc, nghệ thuật 
sân khấu, nghệ thuật thị giác, thể 
dục thể thao và tiếng Tây Ban Nha.

 • Chương trình Playworks nhằm 
khuyến khích thời gian chơi an toàn, 
lành mạnh.

 • Phòng thí nghiệm piano mới và 
hướng dẫn piano cho sinh viên.

 • Các đối tác của trường bao gồm 
BOKS (Building Our Kids Success), 
Boston, Harvard University, Hyde 
Park YMCA, MusiConnects, Boston, 
Home Little Wanderers, Đại học Tufts 
và Wheelock College.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ 
và Giáo Dục Đặc Biệt:

 • Strand Tự kỷ Chuyên dụng cao cho 
sinh viên về quang phổ tự kỷ.

Con Đường K-8: Đảm bảo cho lớp 6 
tại trường Irving Middle School.

Trường tiểu học Bradley
K0-lớp 5
Claire Carney, Principal
10 Beachview Rd., East Boston 
02128
617-635-8422
Trường Bradley cung cấp môi trường 
học tập hướng an toàn, thúc đẩy, và 
điều tra theo yêu cầu với kỳ vọng cao 
đối với tất cả học sinh. Học sinh tại 
Trường Bradley có tối thiểu 5 khóa học 
bổ túc mỗi tuần. Ở lớp 4 và 5, tất cả học 
sinh đều có ngoại ngữ.
Tính năng đặc biệt:

 • Chỉ dẫn khiêu vũ hàng tuần thông 
qua CMCB cho sinh viên K0-5 từ 
tháng 10 đến tháng 5.

 • Các lớp giáo dục thể chất và phong 
trào học sinh K-5.

 • Lớp học ngoài trời để tham gia và 
thực hành nghiên cứu khoa học.

 • Tiếp cận với nội dung học tập 
nghiêm ngặt cho tất cả, bao gồm 
cả học sinh khuyết tật và người học 
tiếng Anh.

 • Giảng dạy ngoại ngữ (Nhật hay Tây 
Ban Nha) cho tất cả học sinh lớp 4 
và lớp 5.

 • Hướng dẫn nghệ thuật cho tất cả 
học sinh.

Con Đường K-8: Đảm bảo được 
chuyển sang lớp 6 tại Trường Trung 
học Edwards hoặc Học viện Umana.

Trường tiểu học Channing
K1-Lớp 5
Carline Pignato, Hiệu trưởng
35 Sunnyside St., Công viên 
Hyde 02136
617-635-8722
Nhiệm vụ của trường Channing là tạo 
ra một môi trường coi trọng cả đứa trẻ. 
Chúng tôi tin rằng để phát triển toàn 
bộ đứa trẻ, kỳ vọng cao, giá trị cốt lõi, 
chương trình học tiến bộ, lãnh đạo 
mạnh mẽ, giảng dạy sáng tạo dựa trên 
tiêu chuẩn, và đánh giá thích hợp phải 
xảy ra. Chúng tôi khuyến khích sự tham 
gia của phụ huynh và cộng đồng. Sự 
xuất sắc là lựa chọn duy nhất.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình máy tính.
 • Chương trình khoa học môi trường.
 • Lớp Cấp Cao cho Các Học Sinh đủ 

điều kiện lớp 4 và lớp 5.
 • Học tập kinh nghiệm.
 • Chương trình giáo dục thể chất.
 • Giáo viên có trình độ cao.
 • Các đối tác của trường bao gồm 

Hyde Park Community Center, Hyde 
Park YMCA, Bảo tàng Khoa học và 
Thư viện Kennedy.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ 
và Giáo Dục Đặc Biệt:

 • Giáo viên ESL cho người học tiếng 
Anh.

Sau khi chương trình học tập 
trong tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình sau giờ học YMCA.
Con Đường K-8: Đảm bảo việc 

chuyển nhượng đến trường trung 
học Irving.
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Trường tiểu học Clap
K1-Lớp 5
Marcia Riddick, Hiệu trưởng
35 Harvest St., Dorchester 02125
617-635-8672
Nhấn mạnh vào thực tiễn, kinh nghiệm 
học tập thực tế, cách tiếp cận giáo dục 
này làm tăng thành tích học tập, giúp 
sinh viên phát triển mối quan hệ với 
cộng đồng của họ, nâng cao sự đánh 
giá của sinh viên đối với thế giới tự 
nhiên và tạo ra cam kết cao hơn để 
phục vụ như những người có đóng góp 
tích cực.
Tính năng đặc biệt:

 • Các chương trình trước và sau giờ 
học, dạy kèm, và Sáng kiến Ten Boys.

 • Khoa học, âm nhạc, nghệ thuật thị 
giác và thể dục thể thao.

 • Hội họp Thị trưởng với các thành 
viên của cộng đồng.

 • Hướng dẫn nghiêm túc cho tất cả 
học sinh.

 • Bản tin trường học hàng tháng.
 • Đại học Phụ Huynh.
 • Hội Đồng Phụ Huynh và Trường Khu 

Học Chánh rất năng động.
 • Chuyến đi thực địa phù hợp với 

chương trình giảng dạy.
 • Các đối tác của trường bao gồm Hội 

Lịch sử Dorchester, Đại học Lesley, 
Trường cao đẳng Lasalle, UMass, 
CSR, Trang chủ dành cho những 
người lang thang nhỏ, YMCA, và 
Celtics.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo phân 
bổ cho lớp 6 tại Trường Trung Cấp 
McCormack.

Trường Curley K-8
K0-Lớp 8
Katherine Grassa, Hiệu trưởng
40 Pershing Rd., Jamaica Plain 
02130
617-635-8239
Giáo viên của chúng tôi thực hiện một 
mô hình cân bằng cân bằng mà sẽ 
được tăng cường thông qua sự hợp tác 
của chúng tôi với Collaborative Literacy 
của trường đại học Lesley. Trường 
chúng tôi cung cấp hỗ trợ học tập bổ 
sung cho học sinh ở tất cả các lớp trong 
chương trình dạy kèm và dạy kèm sau 
giờ học của chúng tôi. Chương trình 
mẫu giáo của chúng tôi đã được công 
nhận bởi Hiệp hội Quốc gia về Giáo 
dục Trẻ nhỏ (NAEYC).
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình học Open Circle sử 
dụng K-5.

 • Chương trình Curley After School 
(CASP) dành cho học sinh lớp K-8.

 • Lớp 10 độ bền vững, Năm Thành 
Phố.

 • Công nhận NAEYC.
 • Immersion Anh Ngữ (SEI) dành cho 

Người Học Anh Ngữ.
 • Khiêu vũ, nghệ thuật sân khấu, 

nghệ thuật thị giác, thể dục thể 
thao.

 • Đội bóng rổ, theo dõi, bóng đá, 
bóng chày, quần vợt và bóng 
chuyền.

 • Các đối tác của trường khác bao 
gồm Trung tâm Dịch vụ Gia đình của 
Greater Boston, Hội Nghị Giáo Dục 
Ngoài Trời Harbor Island, Lễ Tự Do, 
Trường Wheelock College và UMass 
Boston.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ 
và Giáo Dục Đặc Biệt:

 • Chương trình Immersion English 
Immersion (SEI) dành cho người học 
tiếng Anh.

Trường tiểu học Conley
K1-Lớp 5
Joseph Foley, hiệu trưởng
450 Poplar St., Roslindale 02131
617-635-8099
Conley là một trường tiểu học nhỏ, đô 
thị, nằm trong một khu dân cư đa dạng 
ở Roslindale. Chúng tôi có một sân chơi 
vừa được cải tạo, rộng rãi với một bức 
tranh tường mới, đẹp, tường thuật, và 
một lớp học ngoài trời. Khoa của chúng 
tôi bao gồm các nhà giáo dục năng 
động, có động cơ, chăm sóc và có tay 
nghề cao, những người có kỳ vọng cao 
đối với bản thân và học sinh của mình.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình trước và sau giờ học.
 • Khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, thể 

dục, và các chuyên ngành toán học.
 • Tất cả học sinh lớp 2-5 đều có sách 

Google Chrome. Học sinh lớp K0 - 
1st có quyền truy cập vào iPads.

 • Giảng viên từ Boston Partners in 
Education và giáo viên sinh viên từ 
Đại học Boston, Đại học Lesley và 
UMass Boston.

 • Chương trình đọc sách trong nhà và 
Reading Fillings (RIF) tại ba sự kiện 
đặc biệt.

 • Dịch vụ tư vấn tại chỗ có sẵn cho tất 
cả học sinh và dịch vụ dạy kèm miễn 
phí cho học sinh có nguy cơ.

 • Hội Đồng Phụ Huynh Trường Active 
School.

 • Bản tin hàng tuần của phụ huynh và 
lịch hàng tháng.

 • Tech Goes Home với các lớp máy vi 
tính dành cho cha mẹ và con cái và 
là cơ hội để các gia đình mua máy 
tính.

 • Bốn đêm gia đình bao gồm Khoa 
học tại Bảo tàng Trẻ em, Toán Gia 
đình, Biết đọc và Nghệ thuật.

Con Đường K-8: Đảm bảo cho lớp 6 
tại trường Irving Middle School.

Trường Condon K-8
K1-lớp 8
Robert Chisholm, Hiệu trưởng
200 D St., South Boston 02127
617-635-8608
Trường Condon K-8 chào đón tất cả 
sinh viên vào một môi trường an toàn, 
hỗ trợ và hòa nhập, nơi họ có thể xây 
dựng các kỹ năng, kiến thức và tính 
cách để thành công trong một cuộc 
sống công dân tích cực trong các khu 
phố của Boston và xa hơn nữa.
Tính năng đặc biệt:

 • Trung tâm cộng đồng.
 • Sân chơi / Phòng học ngoài trời.
 • Chương trình trước và sau giờ học.
 • Phòng tập thể dục đầy đủ.
 • Chương trình Ngăn Ngừa Bắt Nạt.
 • Khiêu vũ, Nhà hát, Chorus, Dụng cụ, 

Studio Art
 • STEM Chuyên môn (Mã hóa và 

Robotics).
 • 2,5 Y tá.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ 
và Giáo Dục Đặc Biệt:

 • Bao gồm.
 • Ngôn ngữ lơ lửng đa ngôn ngữ 

(SEI).
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Trường tiểu học Dever
K1-Lớp 5
Todd Fishburne, Hiệu trưởng
325 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
617-635-8694
Dever phục vụ các gia đình có nguồn gốc văn hoá, 
kinh tế và ngôn ngữ đa dạng. Chúng tôi tin rằng 
tất cả sinh viên xứng đáng được tiếp cận giáo dục 
đẳng cấp thế giới sẽ cho phép họ vượt trội trong 
trường đại học, nghề nghiệp và hơn thế nữa.
Tính năng đặc biệt:

 • Thời gian học mở rộng.
 • Dịch vụ Điều dưỡng Toàn thời gian.
 • Hợp tác với một số chương trình điều trị, cung 

cấp tư vấn sức khoẻ tâm thần.
 • Chào đón môi trường song ngữ.
 • Chương trình ăn sáng, ăn trưa và ăn nhẹ toàn 

cầu miễn phí.
 • Tập trung vào các thực tiễn về văn hoá và ngôn 

ngữ.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Lớp giáo dục đặc biệt trong mỗi lớp
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Ngày học kéo dài từ 7:30 đến 3:30.
 • Hợp tác với Trung tâm Thanh niên Walter Denney 

(Câu lạc bộ Boys & Girls của Dorchester) cho 
chương trình sau giờ học.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo phân bổ cho lớp 6 tại 
Trường Trung Cấp McCormack.

Trường học East Boston Early 
Education Center
K1-lớp 1
Olga Frechon, Principal
135 Gove St., East Boston 02128
617-635-6456
Trường chúng tôi cung cấp một chương trình học 
chữ cân bằng cho hai giờ mỗi ngày, sáu mươi phút 
về toán, và hội thảo của nhà văn. Trẻ em tham gia 
vào các hoạt động nhóm toàn bộ và nhóm nhỏ.
Tính năng đặc biệt:

 • Hỗ trợ cho học sinh có nguy cơ thông qua 
Reading Recovery, dạy kèm tại trường và các 
chương trình đọc tin trên máy vi tính.

 • Thư viện lớp học với hơn 500 cuốn sách.
 • Chương trình dựa vào chữ học kết hợp âm nhạc 

và khoa học vào tất cả các lĩnh vực chủ đề.
 • Chúng tôi có một robot và chương trình kỹ thuật 

cho tất cả trẻ em.
 • Máy vi tính trong mọi lớp, cũng như trong thư 

viện và phòng nhân viên.
 • Trung tâm Truyền thông.
 • Toán cho vay thư viện với hơn 200 trò chơi và 

sách cho gia đình mang về nhà.
 • Chương trình đọc sách hàng tuần, Phân phát 

sách của Reading Is fundamental (RIF), và các 
buổi hội thảo để thúc đẩy sự hỗ trợ của phụ 
huynh tại nhà.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chăm sóc vòm miễn phí, từ 7:30 sáng đến 4:35 
chiều

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

Trường Dudley Street 
Neighborhood Charter School
K1-Lớp 5
Dawn Lewis, Hiệu trưởng
6 Shirley St., Roxbury 02119
617-635-8507
Nhiệm vụ của chúng tôi: (1) cung cấp một nền giáo 
dục đẳng cấp thế giới cho tất cả học sinh; (2) chuẩn 
bị cho giáo viên mới chất lượng cao nhất; và (3) 
phục vụ như một đối tác trong việc cải tiến tất cả 
các trường học trong khu vực Dudley.
Tính năng đặc biệt:

 • Được thành lập và điều hành bởi Kế hoạch 
Boston về Sự Xuất sắc-Boston Teacher Residency, 
một tổ chức có thành tích học tập đã được chứng 
minh là thành công trong sự hợp tác với Sáng 
kiến Khu phố Dudley Street.

 • Có thêm thời gian để giảng dạy và học tập thông 
qua một ngày học kéo dài và năm học.

 • Các lớp học hỗn hợp với cùng một giáo viên 
trong hai năm, do đó, giáo viên hiểu rõ về học 
sinh của mình.

 • Khuyến khích lên lớp tiếp theo dựa trên năng 
lực: sinh viên phải chứng tỏ họ đã đạt được các 
tiêu chuẩn học tập cao.

 • Hỗ trợ xã hội và cảm xúc mạnh mẽ thông qua 
các cơ quan đối tác của trường

 • Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng và các 
trường học khác ở khu vực Dudley.

 • Đăng ký mở cửa cho tất cả các sinh viên sống ở 
Boston.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: Ăn sáng miễn phí cho tất cả học 
sinh từ 8:15 đến 8:45.

 • Sau giờ học: từ 3: 15-4: 30 chúng tôi cung cấp 
khám phá nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, khám 
phá theo chủ đề, và dạy kèm như là một phần 
của ngày học mở rộng của chúng tôi cho tất cả 
học sinh mà không mất phí.
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Trường Edison K-8
K1-lớp 8
Samantha Varano, Hiệu trưởng
60 Glenmont Rd., Brighton 02135
617-635-8436
Thomas Edison K-8 phục vụ trẻ em trong một môi 
trường nuôi dưỡng và an toàn. Học sinh Edison học 
cách đọc, viết, tính toán và suy nghĩ thông qua một 
chương trình học kỳ vọng cao bao gồm giáo dục 
học thuật và nghệ thuật. Chúng tôi dành riêng cho 
Sức khoẻ và Sức khoẻ và có các tiện nghi tuyệt vời 
để vui chơi, tập thể dục và chiêm ngưỡng trên sân 
trường của chúng tôi.
Tính năng đặc biệt:

 • Nhạc cụ, sân khấu, khiêu vũ và nghệ thuật thị 
giác.

 • Bóng rổ, theo dõi, bóng chuyền và bóng đá.
 • Thoát yêu cầu danh mục đầu tư cho lớp 8.
 • Phòng thí nghiệm khoa học mới.
 • Thính phòng, phòng tập thể dục, phòng ăn phục 

vụ đầy đủ, và sân chơi.
 • Xuất sắc cho Tất cả trong lớp 4-6, bao gồm mã 

hóa, người máy và hướng dẫn ngoại ngữ.
 • Công nghệ trong lớp học.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chỉ dẫn tiếng Anh được che chở (SEI) cho học 
sinh lớp K1-8.

 • Nhấn mạnh vào các thông lệ đưa đón học sinh 
khuyết tật.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: do Trung tâm Cộng đồng Jackson 
/ Mann điều hành cho học sinh lớp K1-5.

 • Sau giờ học: Trung tâm cộng đồng Jackson / 
Mann, Học viện Thành công, Mỹ SCORES Bóng 
đá và viết thư Boston, thể thao chèo thuyền, Câu 
lạc bộ Khoa học, Debate Mate, và chương trình 
Playworks Junior Coach.

Trường Eliot K-8
K1-lớp 8
Traci Walker Griffith, Hiệu trưởng
Các lớp K1-3, 16 Charter St., Boston 02113,
617-635-8545
Lớp 4-8, 585 Thương mại St., Boston 
02109, 617-635-8912
Eliot là trường K-8 Innovation duy nhất ở Boston. 
Chúng tôi cung cấp một mảng năng động phong 
phú các chuyên ngành bao gồm giảng dạy tiếng Ý, 
sân khấu, thể dục thể thao, tranh luận, nghệ thuật, 
công nghệ, âm nhạc và robotics / kỹ thuật.
Tính năng đặc biệt:

 • Trường học liên tục hoạt động lâu năm nhất của 
Boston (thành lập năm 1713).

 • Giảng viên, sinh viên, gia đình và cộng đồng 
chăm sóc, cam kết và cộng tác.

 • Một trong những trường công lập duy nhất ở 
Boston với robot robot và chương trình kỹ thuật 
K-8.

 • Thành Phố Gắn Điều Hợp Viên Trường Học.
 • Chương trình ngôn ngữ và văn hoá Ý.
 • Chương trình chế biến gỗ và đóng sách trong sự 

cộng tác với North Bennet Street School.
 • Chương trình Playworks được nhúng trong thời 

gian nghỉ / rào cản chuyển động K-8.
 • STEAM chương trình học bao gồm cả mã hóa và 

cơ hội khoa học máy tính.
Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Chương trình Champions After School - 3: 30- 
6: 00 chiều

 • Các chương trình khác sau giờ học bao gồm 
Theater / Movement, Discover Champions, 
Middle School Wrestling, Boston Urban Debate 
League Team, và ISEE Keoring and Nâng cao 
(AWC) trong ELA và Math cho tất cả các cấp.

Trường trung học Edwards
Lớp 6-8
Laryssa Doherty, Hiệu trưởng
28 Phố Walker, Charlestown 02129
617-635-8516
Chúng tôi là trường học được lựa chọn cho sinh 
viên quan tâm đến sự hỗ trợ học thuật và nghệ 
thuật. Cộng đồng của chúng tôi sâu sắc tin vào sự 
tham gia của sinh viên toàn diện thông qua chương 
trình tư vấn sáng tạo “CREW” của chúng tôi. Thông 
qua chương trình này, sinh viên được hỗ trợ học tập 
và xã hội-cảm xúc bổ sung trong khi họ đang xây 
dựng mối quan hệ với một người lớn trong tòa nhà, 
người đóng vai trò là người bênh vực và là người 
tiên phong trong sự thành công của họ và học tập 
tại Edwards.
Tính năng đặc biệt:

 • Truy cập vào chromebooks và công nghệ 1: 1 cho 
tất cả học sinh.

 • Nhiều lựa chọn tự chọn cho sinh viên bao gồm 
nhảy, âm nhạc, nghệ thuật thị giác, công nghệ 
và STEAM.

 • Các đối tác thể thao mạnh mẽ bao gồm: bóng 
đá, bóng đá, bóng rổ, bài hát và bóng chày.

 • Tập trung vào hướng dẫn sinh viên làm trung 
tâm và cam kết tăng trưởng học thuật cho tất cả 
học sinh.

 • Các đội ngũ giáo viên có thời gian lập kế hoạch 
chung hàng tuần tập trung vào sự tăng trưởng 
của sinh viên.

 • Các cơ hội để lãnh đạo sinh viên và chương trình 
do sinh viên lựa chọn là một phần của CREW.

 • Chuẩn bị cụ thể để chuyển tiếp sang trường 
trung học, đặc biệt chú ý đến quá trình áp dụng 
và tuyển chọn.

 • Cơ hội học tập du lịch trong Charlestown và khu 
vực Boston lớn hơn.

 • Nhóm Khí hậu của Trường tập trung cao vào sự 
an toàn của sinh viên, kỷ luật và nền văn hóa 
sinh viên tích cực.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chương trình đa ngôn ngữ SEI dành cho sinh 
viên học tiếng Anh, được giảng dạy bởi các giáo 
viên có trình độ cao.

 • Mô hình bao gồm cho học sinh khuyết tật.
Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Các môn thể thao, câu lạc bộ và các hoạt động 
khác được cung cấp sau giờ học mỗi ngày.
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Trường Tiểu Học Ellis
K1-Lớp 5
Cynthia Jacobs-Tolbert, Hiệu trưởng
302 Walnut Ave., Roxbury 02119
617-635-8257
Nhân viên của Ellis tạo ra một môi trường khuyến 
khích học sinh học tập và đánh giá toàn thể đứa 
trẻ. Sự tham gia của phụ huynh là một phần quan 
trọng trong văn hóa trường học của chúng tôi. 
Chúng tôi làm việc để xây dựng một kết nối nhà 
ở trường để tăng cường sức mạnh của mỗi trường 
tiểu học của học sinh.
Tính năng đặc biệt:

 • lớp học máy tính iPad.
 • Phòng thí nghiệm khoa học thăm dò với người 

hướng dẫn khoa học có chứng nhận, cùng với 
những kinh nghiệm khoa học thực tiễn.

 • Hợp tác chặt chẽ với Higher Ground Inc
 • Chương trình Bridge to Excellence ở Boston 

trước và sau giờ học.
 • Đối tác của trường: Americas SCORES, Trung 

tâm Y tế Boston Bright Smiles Program, Boston 
College, Wheelock College và New England Eye 
Institute.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Hoàn thành SEI Spanish K1-Fifth grade
 • Strand chuyên dụng - suy yếu về cảm xúc
 • Lớp học tích hợp K0 / K1, nơi trẻ em có và không 

có khuyết tật học chung với nhau
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình Bridge to Excellence của Boston 
cung cấp một chương trình trước và sau giờ học 
với một chuyên gia về hành vi và Wheelock After 
School Field Placement Students.

 • Trước giờ học, 7: 00- 9:15 sáng tại Trung tâm 
Cộng đồng Bird Street.

 • Sau giờ học, 3 giờ 30 đến 6 giờ chiều tại Trung 
tâm Cộng đồng Bird Street Chương trình dành 
cho học sinh lớp 5 lớp K2 với các hoạt động làm 
giàu, thời gian làm bài, cờ vua, các hoạt động thể 
dục và nghệ thuật. Cước lệ phí trượt.

Đường dẫn K-12: Đảm bảo phân bổ cho lớp 6 
tại Học viện Dearborn STEM.

Trường tiểu học Everett
K1-Lớp 5
Karen Cahill, hiệu trưởng
71 Pleasant St., Dorchester 02125
617-635-8779
Everett cam kết với các học giả mạnh mẽ cũng 
như nhu cầu về sức khoẻ thể chất, xã hội, tình cảm 
và thể chất của học sinh. Nhu cầu xã hội của học 
sinh được đáp ứng thông qua chương trình giảng 
dạy năng lực xã hội của trường, cũng như chương 
trình y tế. Chuyên gia khoa học của chúng tôi làm 
việc với sinh viên K-5. Sinh viên cũng tham gia vào 
Truyền thông, thông qua nghệ thuật, ít nhất mỗi 
tuần một lần. Hướng dẫn âm nhạc đồng thanh 
được cung cấp cho học sinh một tuần một lần cùng 
với giáo dục thể chất.
Tính năng đặc biệt:

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

 • Chương trình sức khoẻ bao gồm giáo dục thể 
chất và hướng dẫn về sức khoẻ.

 • Bản tin hàng tuần để thông báo cho phụ huynh.
 • Hỗ trợ nhân viên cho những sinh viên đang gặp 

khó khăn, bao gồm một nhà tư vấn, chuyên gia 
trị liệu ngôn ngữ, và nhà trị liệu nghề nghiệp.

 • Các dịch vụ bao gồm và hỗ trợ tài nguyên học 
thuật cho học sinh ở tất cả các lớp

 • Trường học được giải thưởng và lớp học ngoài 
trời.

 • Bao gồm trong các lớp K-3.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Các dịch vụ bao gồm và hỗ trợ tài nguyên học 
thuật cho học sinh ở tất cả các lớp

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chúng tôi giúp đỡ các học sinh gặp khó khăn 
trong một nhóm nhỏ trước và sau giờ học.

 • Trước khi tham gia tại trường với YMCA (lệ phí).
 • Sau giờ học đến 6 giờ chiều do YMCA cung cấp; 

bao gồm hỗ trợ về nhà ở (phí). Chúng tôi cũng 
cung cấp một Câu lạc bộ Môi trường.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo phân bổ cho lớp 6 tại 
Trường Trung Cấp McCormack.

Trường học Ellison / Parks Early 
Education
K0-bậc 3
Benjamin Rockoff, Hiệu trưởng Tạm thời
108 Babson St., Mattapan 02126
617-635-7680
Trường Giáo Dục Sớm của Tiến Sĩ Catherine Ellison-
Rosa là một trường học hỗ trợ tất cả học sinh đạt 
được thành công học vấn và xã hội. Chúng tôi rất 
vui mừng được cung cấp một loạt các lớp đặc biệt 
thú vị bao gồm STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nghệ thuật và Toán), Robotics, Thể dục, Biết 
qua Nghệ thuật (Nhà hát) cho học sinh thuộc mọi 
cấp (K0-3) trong ngày học và hàng tuần.
Tính năng đặc biệt:

 • Các lớp nhỏ, với tỷ lệ 1 người lớn đến 10 trẻ 
trong lớp mẫu giáo và lớp mẫu giáo.

 • Một nhân viên đa dạng phản ánh sinh viên.
 • Chương trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn, văn 

hoá đáp ứng.
 • Đọc sách với bạn bè, Đọc sách của tôi và Các 

chương trình Đọc sách ở nhà để thúc đẩy việc 
đọc.

 • Sự tham gia tích cực của cha mẹ / gia đình, kể cả 
Chương trình Men’s and Night của phụ nữ nhằm 
khuyến khích cha mẹ / người giám hộ đọc cho 
con mình và trở nên có liên quan nhiều hơn với 
cha mẹ.

 • Người chiến thắng của một số khoản trợ cấp: 
HASI (SmartTALK & MITM).

 • Biết đọc cho gia đình và đọc sớm đầu tiên từ Bộ 
Giáo dục Hoa Kỳ.

 • Chuyên gia tích hợp toàn thời gian và giáo viên 
Tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai (ESL).

 • Thiết kế đẹp, trẻ trung, nhà nước của xây dựng 
nghệ thuật và sân chơi.

 • Chuyên gia STEAM tập trung vào sự hội nhập 
của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật 
và Toán học.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Các lớp học tổng hợp của giáo dục phổ thông và 
học sinh giáo dục đặc biệt ở mọi cấp lớp.

 • SEI cho Học Sinh Đang Học Anh Ngữ và chương 
trình SEI Inclusion hỗ trợ Học Sinh Đang Học 
Anh Ngữ khuyết tật.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình miễn phí trước và sau giờ học được 
bao gồm và làm giàu từ 7: 15-8: 15 sáng và 2: 
45-4: 35.

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển đến lớp 
4 tại trường Mildred Avenue K-8.
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Trường trung học Frederick
Lớp 6-8
Pauline Lugira, Hiệu trưởng
270 Columbia Rd., Dorchester 02121
617-635-1650
Tại Frederick chúng tôi cung cấp cho sinh viên một 
kinh nghiệm học tập mạnh mẽ trong một môi 
trường nuôi dưỡng. Được đặt theo tên của Lilla G. 
Frederick, một nhà hoạt động cộng đồng thuộc 
cộng đồng Grove Hall ở Boston, chúng tôi cung cấp 
cho sinh viên khả năng tiếp cận và tiếp xúc thông 
qua hợp tác cộng đồng và sự tham gia của công 
dân. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ cha mẹ thông 
qua việc liên lạc, hội thảo và tình nguyện viên tốt.
Tính năng đặc biệt:

 • Một trường học cộng đồng, được hỗ trợ bởi các 
đối tác mạnh mẽ.

 • Hướng dẫn dữ liệu hướng dẫn để hỗ trợ những 
kết quả mạnh mẽ cho việc học của học sinh.

 • Chương trình học tập nghiêm ngặt được tăng 
cường bằng các cuộc điều tra, thăm dò, kinh 
nghiệm, và thực hành học tập.

 • Chương trình Nghệ thuật với Nhạc, Nghệ thuật 
2D và Lớp Nghệ thuật 3D.

 • Các lớp học thể dục hàng ngày.
 • Dịch vụ Tư vấn tại chỗ dành cho tất cả học sinh.
 • Máy tính xách tay có kết nối Internet không dây 

cho mọi học sinh và cơ hội cho gia đình sở hữu 
một máy tính gia đình thông qua Công nghệ 
Goes Home.

 • Y tá toàn thời gian.
 • Một tòa nhà đẹp, mới, hiện đại với truy cập 

Internet, phòng thể dục, studio gốm sứ, phòng 
khiêu vũ, nhạc hợp xướng và phòng thí nghiệm 
khoa học và công nghệ.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo dục Song ngữ Chuyển tiếp, SEI và Ngôn 
ngữ bản xứ.

 • Các chương trình ESL: tiếng Anh Ngữ tiếng Tây 
Ban Nha, Ngôn Ngữ Tiếng Anh Ngang Ngữ Đa 
ngôn ngữ và Tiếng Tây Ban Nha SLIFE Đa ngôn 
ngữ

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Dạy kèm, thể thao (bóng rổ, quần vợt, bóng bầu 
dục, đấu vật, bóng đá, bóng đá và bóng chày), 
câu lạc bộ và các hoạt động bao gồm nghệ thuật, 
kịch, nhạc nhạc, câu lạc bộ khoa học và toán học, 
câu lạc bộ truyền thông và hơn thế nữa; hầu hết 
đều miễn phí.

 • Các lớp học và hoạt động dạy kèm miễn phí vào 
thứ bảy.

Gardner Pilot Academy
K1-lớp 8
Erica Herman, Hiệu trưởng
30 Athol St., Allston 02134
617-635-8365
Học viện Pilot Pilot Academy giáo dục tâm trí và 
phát triển đặc tính của tất cả học sinh trong mối 
quan hệ hợp tác với gia đình và cộng đồng để đảm 
bảo rằng tất cả trẻ em đều trở nên có trách nhiệm 
với xã hội và đạt được sự xuất sắc trong học tập. 
Gardner cam kết cung cấp việc giảng dạy và học 
tập có chất lượng cao cho tất cả học sinh cùng với 
những cơ hội làm giàu có ý nghĩa thông qua cộng 
tác cộng đồng mạnh mẽ. Năm nay, chúng tôi tự 
hào cung cấp các chương trình sau giờ học, Adult 
Education, dịch vụ y tế, dịch vụ tư vấn, dạy kèm / 
hướng dẫn, và giáo dục nhân vật cho học sinh và 
gia đình của chúng tôi.
Tính năng đặc biệt:

 • Các cơ hội nghệ thuật: Chương trình Nghệ thuật 
thứ Sáu bao gồm các cơ hội nghệ thuật chuyên 
nghiệp cho TẤT CẢ các học sinh mỗi sáng Thứ 
Sáu.

 • Health and Wellness: Chương trình Playworks 
dành cho tất cả học sinh, y tá trường học toàn 
thời gian, phòng khám tại chỗ, cố vấn trường 
học toàn thời gian, và Điều phối viên Kết nối 
Thành phố Toàn thời gian.

 • Sự Tham Gia của Gia Đình: 5 sự kiện toàn trường 
mỗi năm để kết nối các gia đình với học tập của 
học sinh.

 • Hợp tác giữa Đại học và Cộng đồng: 35 đối tác 
chính để cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực y tế, xã 
hội cảm xúc, học thuật, và nghệ thuật.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Trường học đầy đủ cho tất cả học sinh ở tất cả 
các lớp.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Miễn phí trước giờ học, bắt đầu lúc 7:30 sáng 
cho tất cả học sinh. Chạy bằng thực tập sinh toàn 
thời gian của chúng tôi, trước khi các chương 
trình học tập trung vào việc thu hút các câu lạc 
bộ để giúp sinh viên sẵn sàng học hỏi vào lúc 
8:30 sáng

 • Sau giờ học đến 6 giờ chiều được cung cấp hợp 
tác với YMCA của Greater Boston. Chương trình 
chất lượng cao cung cấp sự phát triển về mặt 
học thuật, xã hội và tình cảm. Phí hàng tuần; học 
bổng và mức giá giảm. America SCORES Chương 
trình banh và bóng đá Boston dành cho học sinh 
trung học vào mùa thu và mùa xuân, $ 25 mỗi 
mùa cho mỗi học sinh.

Trường Sarah Greenwood K-8
K1-lớp 8
Karla Gandiaga, Hiệu trưởng
189 Glenway St., Dorchester 02121
617-635-8710
Chúng tôi rất vui khi mang các chương trình 
Nghiên cứu Dân tộc và Sữa mới cho tất cả học sinh. 
Chương trình học được giảng dạy qua mô hình 
học tập dựa trên dự án hỗ trợ sự khác biệt. Chúng 
tôi cũng có một chuyên gia về đọc song ngữ và 
hai chuyên gia về phòng tài nguyên để hỗ trợ sinh 
viên. Sinh viên của chúng tôi sẽ được hưởng Khu 
STEAM mới, nơi các giáo viên chuyên nghiệp mang 
lại sự học tập thông qua Art, Makerspace, Báo chí 
Hình ảnh, Âm nhạc, Thể dục và Vi tính. Chúng tôi có 
một thư viện song ngữ, nơi thư viện của chúng tôi 
giúp sinh viên tìm kiếm các tài liệu thú vị.
Tính năng đặc biệt:

 • Học tập dựa trên dự án.
 • Thư viện song ngữ.
 • Makerspace.
 • 2 phòng học nghệ thuật mới.
 • Âm nhạc cho tất cả học sinh trong phòng âm 

nhạc mới.
 • Chúng tôi có dịch vụ tư vấn tại chỗ và các dịch 

vụ hỗ trợ sinh viên và các dịch vụ gia đình thông 
qua Bệnh viện Franciscan, City Connects và 
Rosie’s Place.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: chương trình thể dục BOKS Kidz 
và Fivestar bắt đầu lúc 7:00 sáng

 • Sau giờ học: Chơi bóng cho các lớp 6-8 với bóng 
chuyền, bóng chày, dutch kép, và theo dõi.
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Trường tiểu học Grew
K1-Lớp 5
Christine Connolly, hiệu trưởng
40 Gordon Ave., Hyde Park 02136
617-635-8715
Trường Tiểu Học Grew thúc đẩy tinh thần tăng 
trưởng và sự lãnh đạo chung cho toàn thể nhân 
viên, học sinh, gia đình và cộng đồng. Chào đón và 
tham gia, chúng tôi nắm lấy các đức tính của chúng 
ta về sự đồng cảm, tò mò, hợp tác và kiên trì. Chúng 
tôi phát triển toàn bộ đứa trẻ và nhận ra những 
điểm mạnh của mỗi người.
Tính năng đặc biệt:

 • Turnaround Grant tài trợ cơ hội phát triển giáo 
dục cao cấp cho nhân viên và cải thiện cơ hội cho 
sinh viên.

 • 8 Thành Phố năm Các Thành viên hỗ trợ sự cải 
thiện toàn bộ trường học cũng như hỗ trợ tập 
trung từ lớp 3 đến lớp 5.

 • Một huấn luyện viên hướng dẫn và nhà can 
thiệp để hỗ trợ cải tiến liên tục trong giảng dạy 
và các can thiệp tập trung cho sinh viên.

 • Cải thiện công nghệ để tạo cho sinh viên cơ hội 
thường xuyên tham gia học tập thông qua công 
nghệ.

 • Lớp học ngoài trời mới - trường học.
 • Quan hệ đối tác với Hale Reservation để xây 

dựng cộng đồng trường học và học tập khoa học 
được cải thiện.

 • Eliot School of Fine Arts để đảm bảo sinh viên có 
nghệ thuật.

 • Excellence For All Trường cung cấp công việc tiên 
tiến cho tất cả học sinh. Điều này cũng tạo cơ 
hội làm giàu cho tiếng Tây Ban Nha, mã hóa, và 
Robotics cho học sinh từ lớp 4-6.

 • Các mối quan hệ đối tác khác: Boston Ballet, 
giáo viên của trường Cao đẳng Lasell, Imajine Đó 
là chương trình sau giờ học.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học, từ 7:30: chương trình thể dục của 
Reebok BOKS (xây dựng trên sự thành công của 
trẻ em) một vài buổi sáng mỗi tuần.

 • Nhiều chương trình sau giờ học bao gồm 
America SCORES Boston sau khi học bóng đá và 
viết hai ngày một tuần cho lớp 3-5.

Con Đường K-8: Đảm bảo cho lớp 6 tại trường 
Irving Middle School.

Trường tiểu học Guild
K1-Lớp 5
Karen L. McCarthy, Hiệu trưởng
195 Leyden St., East Boston 02128
617-635-8523
Guild School ăn mừng sự đa dạng, có kỳ vọng cao 
và bao hàm niềm tin rằng tất cả học sinh đều có thể 
đạt được thành công trong học tập. Giá trị cốt lõi 
của chúng tôi là: ân cần, Cộng đồng, Sáng tạo, Tôn 
trọng, và Xuất sắc.
Tính năng đặc biệt:

 • Một nhân viên từng đoạt giải thưởng, bao gồm 
các nhà khoa học của vòng chung kết năm và 
nhân viên được Ủy ban quốc gia Ban.

 • Thành viên đoàn năm Thành phố cung cấp hỗ trợ 
học tập và cố vấn cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5.

 • Tham gia mạnh mẽ của phụ huynh, bao gồm 
hàng giờ “Cà phê Giờ”, và các sự kiện xây dựng 
cộng đồng, học thuật và nghệ thuật.

 • Hội Đồng Phụ Huynh tại trường học hoạt động 
và chào đón.

 • Chương trình học tình cảm mạnh mẽ và tập 
trung lấy học sinh làm trung tâm trong tất cả các 
lớp học.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Excellence for All Program, bao gồm các lớp học 
tiếng Tây Ban Nha bắt đầu từ lớp bốn

 • Khóa học tăng tốc học thuật dành cho tất cả sinh 
viên WINN (Những gì tôi cần bây giờ).

 • Tuyệt vời hướng dẫn cho người học tiếng Anh 
được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ cao.

 • Dây chuyên dụng dành cho học sinh khuyết tật, 
bao gồm cả lớp học hòa nhập.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Thời gian học kéo dài với chương trình sau giờ 
học toàn diện dành cho học sinh ở mọi cấp.

 • Trước giờ học, từ 7:10 sáng Các Guild Gators cho 
học sinh lớp K-5 với sự giúp đỡ và chuyển động / 
thể dục thể thao.

 • Sau giờ học, cho đến 6 giờ chiều Các cơ hội dạy 
kèm và làm giàu cùng với East Boston YMCA.

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung học Edwards hoặc Học viện 
Umana.

Trường tiểu học Hale
K1-Lớp 5
Romaine Mills-Teque, Hiệu trưởng
51 Cedar St., Roxbury 02119
617-635-8205
Trẻ em là trái tim và tâm hồn của Trường Nathan 
Hale, một trường học dựa vào cộng đồng nhỏ nằm 
ở trung tâm lịch sử Roxbury. Gia đình học đường 
của chúng tôi cam kết giảng dạy và thực hành 
tốt nhất để chuẩn bị cho tất cả học sinh đạt được. 
Nathan Hale tiếp tục nỗ lực để duy trì sự tiến bộ 
xuất sắc hàng năm dựa trên các tiêu chuẩn của 
Mass cũng như các kỹ năng của thế kỷ 21.
Tính năng đặc biệt:

 • Công nghệ Goes Home.
 • Phòng thí nghiệm máy tính hiện đại.
 • Các dự án học tập dịch vụ cộng đồng.
 • Các Chương trình Thành tựu Junior.
 • Kỳ vọng cao đối với các nhà nghiên cứu và hành 

vi.
 • Niên giám năm.
 • Hội đồng Sức khoẻ, Công nhân Xã hội Học 

đường.
 • Cam kết để có hiệu quả Giảng dạy và Thực tiễn 

tốt nhất.
 • Boston Celtics và NE Patriots School Partnerships.
 • Giải thưởng quốc gia về Nhân viên và Hiệu 

trưởng, Giải thưởng Đồng Quốc gia về Y tế.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học, 7: 15-8: 00 a.m: BOKS, một 
chương trình thể dục thể thao vui nhộn.

 • Sau giờ học, cho đến 6 giờ sáng: Chạy bởi Bird 
Street Community Center cung cấp các chương 
trình về nhạc cụ, cờ vua, thơ, nghệ thuật, và thời 
gian làm bài tập.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung học Timilty.
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Trường tiểu học Haley
K1-lớp 8
Kathleen Sullivan, Hiệu trưởng
570 Đường cao tốc quân sự Hoa Kỳ, 
Roslindale 02131
617-635-8169
“Trường hợp mỗi học sinh được truyền cảm hứng 
để đạt được tiềm năng cao nhất của họ.” Trường 
chúng tôi được tổ chức trên ba trụ cột: công bằng, 
cam kết, và cộng đồng. Công bằng:
Sự giảng dạy của chúng tôi bao hàm, cá nhân, và 
dựa trên những điểm mạnh và nhu cầu đa dạng 
của học sinh. Sự tham gia: Mỗi đứa trẻ đều có động 
lực để học hỏi thông qua trải nghiệm đáng nhớ 
và những mối liên hệ với cộng đồng của chúng ta. 
Cộng đồng: Trẻ em và gia đình họ được xác nhận, 
tôn trọng và tham gia.
Tính năng đặc biệt:

 • Toàn trường tập trung vào cộng đồng và môi 
trường.

 • Hợp tác với Trung tâm Tự nhiên Boston.
 • Sân trường đẹp, lớp học ngoài trời, và khu vườn.
 • Nhiều cơ hội cho sự tham gia của phụ huynh.
 • Học tập phiêu lưu.
 • Hỗ trợ Mô hình Y tế Hành vi Toàn diện (CBHM).

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chúng tôi là một trường học bao gồm đầy đủ. 
Học sinh ở tất cả các lớp có và không có khuyết 
tật học cùng nhau trong tất cả các lớp học với 
sự hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân 
của họ.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình trước khi học cho lớp K-5 với mức 
phí. Đôi người Hà Lan thông qua Quỹ Bóng Đá 
Chơi và Bóng rổ và Bóng đá thông qua Điền kinh 
BPS cho các lớp 6-8.

 • Sau giờ học đến 6 giờ chiều: Haley / YMCA After 
School Program.

Trường Tiểu Học Harvard-Kent
K1-Lớp 5
Jason Gallagher, Hiệu trưởng
50 Bunker Hill St., Charlestown 02129
617-635-8358
Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một trường 
công lập Boston Public School nổi tiếng, xuất sắc, 
nhiệt tình và nở rộ, nhằm nuôi dưỡng một cộng 
đồng trẻ thơ đa dạng để trở thành những người 
học suốt đời. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ TẤT CẢ học 
sinh phát triển tình yêu suốt cuộc đời.
Tính năng đặc biệt:

 • Các chương trình học thuật mù chữ và toán học 
mạnh mẽ, bao gồm cả việc áp dụng Chuẩn Bị 
Giáo dục Khẩn cấp trong ELA và EM4 trong toán 
học.

 • Harvard / Kent Leadership Scholarship Program, 
cung cấp học bổng trị giá $ 1,000 cho 6 lãnh 
đạo sinh viên mỗi năm học.

 • Mùa hè hợp tác với Courageous Sailing.
 • Các sự kiện giáo dục tuyệt vời cho các gia đình, 

bao gồm cả đêm Bedtime Story và Hội chợ Y tế 
Gia đình hàng năm của chúng tôi.

 • ReadBoston để giúp sinh viên trẻ trở thành độc 
giả mạnh mẽ hơn.

 • Phòng học và thư viện rộng rãi, phòng tập thể 
dục tuyệt vời và phòng thí nghiệm máy tính mới 
của Boston Celtics.

 • Nhiều chương trình sinh viên bổ sung bao gồm 
BOKS, School Chorus, Kids Cooking Green, 
Across the Bridge.

 • Tại trường và tư vấn điều chỉnh cho sinh viên.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Các chương trình giáo dục đặc biệt: suy giảm 
tình cảm và học tập khuyết tật.

 • Immersion Anh Ngữ (SEI) dành cho người học 
tiếng Anh (tiếng Trung).

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học, 7: 45-9: 10 a.m: 5-12 tuổi với 
công việc hướng dẫn nhẹ, chương trình thể dục 
BOKS và các hoạt động để sẵn sàng cho việc học 
với mức $ 25 mỗi tuần.

 • Hướng dẫn đọc chuyên biệt cho lớp K2-5. 8 tuần 
cho những độc giả đang gặp khó khăn.

 • Sau giờ học: Chương trình Toán cho lớp 3-5; làm 
giàu và giải trí.

 • K1-K2 sau giờ học, 20 đô la mỗi tuần, bao gồm 
bóng đá và các hoạt động có tổ chức khác.

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung học Edwards.

Trung tâm giáo dục sớm Haynes
K0-lớp 1
Donette Wilson, Hiệu trưởng
263 Blue Hill Ave., Roxbury 02119
617-635-6446
Tập trung của chúng tôi vào toàn bộ đứa trẻ làm 
cho trường học của chúng tôi đặc biệt. Cơ sở vật 
chất hiện đại của chúng tôi dành cho trẻ nhỏ có quy 
mô lớp học nhỏ, một ngày dài và đội ngũ giảng dạy 
trong lớp học cho phép trẻ tham gia đầy đủ vào việc 
học của mình. Đếm ngược của Bảo tàng Trẻ em đến 
lớp Mẫu giáo được mô phỏng theo lớp học mẫu 
giáo điển hình của riêng chúng tôi. Chương trình 
chăm sóc xung quanh của chúng tôi cung cấp cơ 
hội cho trẻ em trải nghiệm nhiều hoạt động khác 
nhau như bơi lội, tennis, karate, khiêu vũ, bóng 
rổ, chạy câu lạc bộ. Tất cả các khóa học này có một 
thành phần học tập củng cố ngày học tập.
Tính năng đặc biệt:

 • Biểu diễn múa mùa đông và nhạc mùa đông.
 • Nhiều hoạt động vui nhộn bao gồm Harvest 

Fest, Field Day và Splash Day.
 • Bơi với Kroc địa phương.
 • Ngày Giải thưởng Hàng năm để tôn vinh thành 

tích học sinh toàn trường.
 • Các môn đặc biệt: múa, khoa học, âm nhạc Ăn 

sáng miễn phí, ăn trưa, và chương trình ăn nhẹ 
buổi chiều.

 • Một cơ sở được xây dựng cho trẻ nhỏ.
 • Sân chơi mới tháng 9 năm 2014, với lớp học 

ngoài trời.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Immersion Anh Ngữ (SEI) dành cho học sinh 
đang học tiếng Anh ở mọi cấp.

 • Lớp học bao gồm đầy đủ.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước khi đi học và sau giờ học bao gồm các bài 
học về nhạc cụ dây, ca đoàn Boys ‘Choir, Girls’ 
Choir, những người bạn đọc một mình, thời gian 
trò chơi, lớp học nấu ăn, các lớp nghệ thuật, bơi 
lội, khiêu vũ, tennis, bóng rổ, Book Club , và Thế 
vận hội đặc biệt.
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Trường Hennigan K-8
K2-Lớp 8
Maria Cordon, Hiệu trưởng
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
617-635-8264
Chúng tôi hoan nghênh và chào mừng một cộng 
đồng sinh viên đa dạng. Tất cả học sinh của chúng 
tôi học trong môi trường văn hoá nhạy cảm với các 
nhà giáo dục đã từng được đào tạo để đáp ứng nhu 
cầu học tập đa dạng của học sinh. Trường Hennigan 
cung cấp cơ hội cho tất cả học sinh thành công ở 
cấp tiểu học để chuẩn bị cho sự thành công ở cấp 
trung học cơ sở, cao đẳng, đại học. Chúng tôi cung 
cấp một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt tập 
trung vào kiến thức dựa trên nội dung. Trường 
Hennigan được đặt tên là “High Support School” và 
do đó, được hỗ trợ thêm cho nhân viên và sinh viên. 
Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch chiến lược để 
thúc đẩy việc học của tất cả học sinh của chúng tôi.
Tính năng đặc biệt:

 • Nâng cao Work Class dành cho các sinh viên nói 
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ở các lớp 4 và 
lớp 5.

 • Giảng Dạy MCAS cho Học Sinh.
 • Nhóm Khảo sát thành tựu học tập Nhóm điều 

phối các dịch vụ giáo dục, nguồn lực, tư vấn, vận 
động và tham vấn.

 • Lớp học Year Year và Hỗ trợ Sau Giờ học.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Somali và ELL Dân số được hỗ trợ bởi chương 
trình ACEDONE sau giờ học.

 • Immersion Anh Ngữ (SEI) và lớp học đa ngôn 
ngữ ở lớp K2-8.

 • Các lớp giáo dục đặc biệt: phát triển tình cảm 
và xã hội (ESD), tiếng Tây Ban Nha; và khuyết tật 
học tập của học sinh (SLD).

 • Hướng dẫn ESL cho lớp K-5 và SLIFE dành cho 
người nói ngôn ngữ bản địa.

 • Hỗ trợ ESL trong các lớp K2-7.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: Hennigan Community Center, $ 
20 mỗi tuần. Chương trình trước giờ học BOKS 
từ 8 giờ 10 phút sáng, miễn phí.

 • Sau giờ học: Nhiều chương trình, cả có và không 
có phí.

Trường tiểu học Higginson
K1-Lớp 2 Bao gồm
Marie Mullen, hiệu trưởng
160 Harrishof Street, Roxbury 02119
617-635-8618
Trường Henry L. Higginson phục vụ học sinh trong 
các lớp K0-2 có và không có khuyết tật, kể cả học 
sinh đang học Anh ngữ, trong một môi trường 
đầy đủ. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ sinh viên 
của chúng tôi đạt được tiềm năng cao nhất về mặt 
học thuật, xã hội và tình cảm của họ. Những kinh 
nghiệm và bài học mà học sinh học tại Higginson 
sẽ giúp họ phát triển thành những học sinh và cá 
nhân có trách nhiệm và tin tưởng, cả trong và ngoài 
lớp học.
Tính năng đặc biệt:

 • Các lớp học K0 / K1 của chúng tôi có 15 học sinh; 
9 sinh viên giáo dục phổ thông và 6 sinh viên. 
Phòng học K2- 2 của chúng tôi có 20 sinh viên; 
15 sinh viên giáo dục phổ thông và 5 sinh viên.

 • Các lớp học của chúng tôi được dẫn dắt bởi một 
giáo viên được chứng nhận kép hoặc tri và một 
giáo viên chuyên nghiệp. 98% phụ tá của chúng 
tôi có Bằng Cao đẳng hoặc bằng Cử nhân.

 • Sức Khỏe Hành Xử Toàn Diện với Các Trường 
Công Lập Boston và Bệnh Viện Nhi Đồng, Dịch 
Vụ Trẻ Em của Roxbury, Sân Cao Đẳng và Tufts 
Dental Program.

 • Các môn chuyên ngành về thể dục, nghệ thuật 
thị giác, và âm nhạc.

 • Cam kết đáp ứng nhu cầu của người học với nhu 
cầu đa dạng.

 • Trường dành cho người học sớm ở khu vực lân 
cận.

 • Đội ngũ nhân viên đa dạng nói được nhiều ngôn 
ngữ khác nhau của sinh viên chúng tôi phục 
vụ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Cape Verdean 
Creole và tiếng Pháp.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • K0-lớp 2 SEI bao gồm các sợi cho người học 
tiếng Anh.

 • Bao gồm toàn bộ giáo dục phổ thông, giáo dục 
đặc biệt và sinh viên học tiếng Anh.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo chuyển nhượng cho 
một lớp học cho lớp 3-8 tại Higginson / Lewis 
Trường K-8.

Hernández K-8 School
K1-lớp 8
Ana Tavares, Hiệu trưởng
61 Trường St., Roxbury 02119
617-635-8187
Chúng tôi là một trường song ngữ. Mỗi học sinh 
được giảng dạy bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban 
Nha bất kể ngôn ngữ chính của họ. Học sinh tham 
gia vào các nghiên cứu theo chủ đề, dựa theo lớp 
và Các Tiêu Chuẩn Chung. Chúng tôi cũng là một 
trường Discovery. Điều này cho phép chúng tôi có 
các lựa chọn chương trình giảng dạy khác nhau 
(không phải là các văn bản, bài kiểm tra, hoặc 
lịch biểu như nhau) là tiêu chuẩn trong hệ thống 
trường học. Chúng tôi làm việc hợp tác trong các 
nhóm giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của tất cả 
người học.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình Nghệ thuật tổng hợp và hợp tác 
với các bảo tàng khu vực.

 • Tình trạng Trường Khám phá.
 • Tự trị bằng chương trình học và đánh giá.
 • Thăm nhà.
 • Học tập dựa trên dự án.
 • Tập trung nghệ thuật.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chương trình song ngữ, tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha.

Chương trình học tập sau giờ học trong tòa 
nhà của chúng tôi:

 • Sau giờ học, 2: 30-6: 00.: dạy kèm, làm bài tập 
về nhà, nghệ thuật và thủ công, võ thuật, kịch 
nghệ, nghệ thuật thị giác, yoga, khiêu vũ, khiêu 
vũ và đánh trống Phi châu, Sole Train, Phụ Nữ 
mạnh mẽ,Cô Gái mạnh mẽ, trung học cơ sở sự 
lãnh đạo, $ 300 mỗi tháng, một phần học bổng 
có sẵn.
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Trường Higginson-Lewis K-8
K1-lớp 8
Darlene Ratliff, Hiệu trưởng
131 Walnut Ave., Roxbury 02119
617-635-8137
Trường của chúng tôi là một trường học dựa trên 
cộng đồng, theo định hướng gia đình, đầy đủ dịch 
vụ và tập trung vào học tập mạnh mẽ. Tòa nhà hiện 
đại của chúng tôi bao gồm một phòng tập thể dục, 
phòng ăn, và thính phòng, tất cả đều được sử dụng 
để tăng cường các dịch vụ học tập của chúng tôi. 
Tất cả các đối tác của chúng tôi đều hỗ trợ các hoạt 
động tình cảm học tập và xã hội, nhằm nâng cao và 
nâng cao thành tích của học sinh thông qua các giá 
trị hướng dẫn của chúng tôi: Tôn trọng, Quyền sở 
hữu, Trách nhiệm giải trình và Trách nhiệm.
Tính năng đặc biệt:

 • Nghệ thuật và múa giáo dục.
 • Chương trình thể dục thể thao bao gồm chèo 

thuyền cộng đồng, BOKS, các hoạt động ngoại 
khóa.

 • Có rất nhiều quan hệ đối tác cộng đồng cung 
cấp nguồn lực cộng đồng.

 • Hợp tác giáo dục với Đại học Northeastern và 
trường Cao đẳng Wheelock.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo dục đặc biệt: chương trình tự kỷ.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước khi đi học: Hợp tác với Trung tâm Cộng 
đồng Bird St dành cho lứa tuổi 5-12; lệ phí trượt 
bắt đầu từ 50 đô la một tuần.

 • Sau giờ học: Hợp tác với Trung tâm Cộng đồng 
Bird St. dành cho học sinh tiểu học; quy mô lệ 
phí trượt, $ 50 một tuần hoặc chứng từ được 
chấp nhận.

 • Chương trình miễn phí sau giờ học cho các lớp 
3-8 do Chương trình Year City và Young People 
tổ chức.

Trường Hurley K-8
K1-lớp 8
Marjorie Soto, Hiệu trưởng
70 Worcester St., Boston 02118
617-635-8489
Hurley, nằm ở South End của Boston, là một trường 
ngôn ngữ K-8. Chúng tôi dạy cho học sinh tiếng Tây 
Ban Nha và tiếng Anh của chúng tôi trong suốt cả 
năm để giúp họ trở nên song ngữ. Chúng tôi cung 
cấp cho sinh viên nghệ thuật, STEM, thể dục thể 
chất, âm nhạc và khiêu vũ.
Tính năng đặc biệt:

 • Tập trung mạnh mẽ vào nghệ thuật, bao gồm 
hợp tác với Urban Voices, Urbanity, Nhạc viện 
New England và Bảo tàng Mỹ thuật.

 • THÂN CÂY.
 • Sân bóng đá.
 • Thư viện trường học song ngữ tự động hoàn 

toàn.
 • Ngày thực địa hàng năm, đêm xem phim và 

đêm gia đình.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chương trình ngôn ngữ kép cho tất cả học sinh.
Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Bodega de Arte Sau giờ học từ 2 giờ 30 đến 6 
giờ chiều.

Trường tiểu học Holmes
K1-Lớp 5
Yeshi Gaskin Lamour, Hiệu trưởng
40 trường St., Dorchester 02124
617-635-8681
Trường Đổi mới Holmes là một trường học bao gồm 
thế kỷ 21 trong Trường Công Lập Boston. Hiện tại 
chúng tôi có 21 lớp học được bao gồm bởi giáo viên 
được chứng nhận kép hoặc tri. Tất cả học sinh tham 
gia vào công việc xã hội và các đơn vị học theo chủ 
đề theo dự án. Tất cả học sinh đều được tiếp cận với 
nghệ thuật, khoa học, mã hóa, người máy, tiếng Tây 
Ban Nha, thể dục, Tae Kwon Do, và âm nhạc. Chúng 
tôi cũng có một dàn đồng ca và ban nhạc đầy đủ.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình âm nhạc mạnh mẽ với ban nhạc và 
dàn đồng ca, và chương trình “Save the Music” 
của VH1.

 • Đếm ngược đến lớp mẫu giáo Cha mẹ và trẻ em 
Playgroup.

 • Cấp từ ASTOS để hỗ trợ hoạt động sáng tạo cho 
học sinh có và không có khuyết tật.

 • Tình nguyện viên từ Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang và Học viện Milton.

 • Trẻ em Phát hiện Tư pháp.
 • Mạng thành tựu.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Trường hợp bao gồm đầy đủ, K0-lớp 5.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: 7: 00-9: 00 giờ sáng (tỷ lệ thay 
đổi)

 • Sau giờ học: Đạt được! của GRASP, 3 giờ 20 phút 
sáng đến 6 giờ chiều. học giả và làm giàu (tỷ lệ 
thay đổi).

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung Học Frederick.
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Trường trung học Irving
Lớp 6-8
Carmen Davis, Hiệu trưởng
105 Đường cao tốc Cummins, Roslindale 
02131
617-635-8072
Các giá trị cốt lõi của chúng tôi là Tôn trọng, Trách 
nhiệm và Tính toàn vẹn. Thông qua mối quan hệ 
hợp tác của chúng tôi với Bệnh viện Nhi Đồng và Sở 
Y tế Hành vi BPS, chúng tôi cố ý làm việc để tạo ra 
và duy trì một môi trường trường học tích cực, nơi 
tất cả học sinh, gia đình và nhân viên có thể phát 
triển. Là một nhân viên chúng tôi cam kết sống 
trong tầm nhìn về sự xuất sắc của chúng tôi (LOVE) 
thông qua: (1) Phát triển các mối quan hệ cá nhân 
với sinh viên để hiểu được thế mạnh, ước mơ của 
họ và các lĩnh vực mà họ cần hỗ trợ để phát triển. 
(2) Hỗ trợ sự phát triển xã hội và tình cảm của học 
sinh trong khi cố tình phá hoại trường học đối với 
đường ống của trại giam. (3) Lập kế hoạch bài học 
có cơ cấu, hấp dẫn, dựa trên tiêu chuẩn, thách thức 
và hỗ trợ mỗi học sinh ở đó. (4) Xây dựng mô hình 
tư duy phát triển cho sinh viên. (5) Mô hình hóa các 
giá trị cốt lõi của chúng tôi cho sinh viên. (6) Tham 
gia thực sự vào các cơ hội học tập chuyên nghiệp. 
(7) Mô hình hợp tác hiệu quả và truyền thông để 
cải thiện kết quả cho sinh viên.
Tính năng đặc biệt:

 • Extended Learning Thời gian cho đến 2:05 cho 
tất cả học sinh.

 • Chỉ dẫn về giáo dục nhóm nhỏ bốn lần mỗi tuần 
để hỗ trợ tất cả học sinh tăng trưởng trong kỹ 
năng đọc và viết.

 • Chương trình nghệ thuật thị giác mạnh mẽ.
 • Giáo viên cộng tác hàng tuần ở các lớp học và các 

nhóm nội dung để cải tiến thực hành của mình.
 • Các giáo viên gặp mặt hàng tuần với cha mẹ.
 • Môi trường học tập an toàn.
 • Các Lớp Học Nâng Cao cho các học sinh đủ điều 

kiện lớp 6.
 • Tư vấn Nhóm nhỏ mỗi tuần một lần để hỗ trợ 

xây dựng kỹ năng tình cảm xã hội của sinh viên 
và nhận thức về công bằng xã hội.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • CSL - Thay Đổi Học Sinh Sống cho chương trình 
giáo dục đặc biệt đủ điều kiện.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Câu lạc bộ dành cho Năm Thành phố và Boys 
and Girls của Boston.

Trường Tiểu Học F. F. Kennedy
K1-Lớp 5
Christine Copeland, Quyền Hiệu trưởng
7 Đường Bolster, Đồng bằng Jamaica 
02130
617-635-8127
Trường John F. Kennedy mong muốn chuẩn bị cho 
sinh viên của mình đáp ứng được các yêu cầu cao 
của các tiêu chuẩn của thế kỷ 21. Do đó, học sinh 
của John F. Kennedy sẽ hòa đồng, các nhà tư tưởng 
sáng tạo, các nhà giải quyết vấn đề có kỹ năng, các 
nhà truyền thông hiệu quả và công nghệ. Họ cũng 
sẽ được Hoạt động, Tự tin, Kỷ luật, Tôn trọng, Loại và 
Trung thực. Cộng đồng John F. Kennedy bao gồm 
một nhân viên tận tụy, các gia đình hỗ trợ và sinh 
viên có động cơ. Chương trình giảng dạy của chúng 
tôi hỗ trợ kỹ năng biết chữ và toán học.
Tính năng đặc biệt:

 • Open Circle là một chương trình học tập toàn 
diện và phân biệt đối xử cho trẻ em từ lớp K-5.

 • Hướng dẫn toàn thời gian về khoa học, kỹ thuật, 
máy tính và giáo dục thể chất.

 • Nhóm bữa ăn sáng dành cho phụ huynh hàng 
tuần và các buổi thông tin về các vấn đề giáo 
dục.

 • Các chương trình cơ bản, tập trung vào việc tăng 
số lượng và chất lượng đọc của học sinh.

 • Giáo viên học sinh từ Wheelock College và thực 
tập sinh.

 • Phòng tập thể dục rộng rãi và thính phòng.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Immersion Anh Ngữ (SEI) dành cho Người Học 
Anh Ngữ.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Các chương trình sau giờ học với Bird Street, 
America SCORES New England Soccer và City 
Year, và Đội Đặc nhiệm Hyde Square.

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển đến lớp 
6 tại Trường Cấp 3 Curley K-8.

Trường Jackson / Mann K-8
K1-lớp 8
Andy Tuite, hiệu trưởng
40 Armington St., Allston 02134
617-635-8532
Trường Jackson Mann K-8 chào mừng sinh viên từ 
khắp thành phố, và phản ảnh cả Trường Công Lập 
Boston và Thành Phố Boston. Ngoài các chương 
trình giáo dục phổ thông, chúng tôi còn có Chương 
trình Immersion Anh ngữ, AWC, chương trình giáo 
dục đặc biệt, và các chương trình cáp tự kỷ thành 
công.
Tính năng đặc biệt:

 • Câu lạc bộ Boys and Girls của West End House - 
Đối tác Học Mở rộng.

 • Dạy kèm và làm việc theo nhóm nhỏ từ các sinh 
viên của trường Boston và trong chương trình 
sau giờ học của chúng tôi với Trung tâm Cộng 
đồng Jackson / Mann dành cho sinh viên cần 
được giúp đỡ thêm.

 • Các hội thảo cho cha mẹ về các vấn đề phát triển 
của trường và trẻ em được phát triển bởi các 
nhân viên, City Connects, và Bệnh viện Nhi đồng 
Franciscan.

 • City Kết nối chương trình và dịch vụ được đồng 
tài trợ bởi Trường Công Lập Boston và Cao đẳng 
Boston.

 • Các buổi họp giữa phụ huynh và giáo viên và 
liên lạc điện thoại liên tục giữa nhà và trường 
học.

 • Trường học kéo dài bao gồm cả một ngày học 
và ngoài quan hệ đối tác với West End Boys and 
Girls Club.

 • Chương trình Học tập Học việc với các doanh 
nghiệp địa phương bao gồm Cradles to Crayons.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Trường giáo dục đặc biệt.
 • Chương trình Tự kỷ cho K0-lớp 8.
 • Ngâm Ngừa Anh Ngữ Đa Ngôn Ngữ (SEI) đa cấp 

cho các lớp K2-8.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình miễn phí trước khi đi học.
 • Sau giờ học: Hợp tác và hỗ trợ từ Trung tâm Cộng 

đồng Jackson / Mann, Tenacity, Nhà West End, 
chuẩn bị ISEE, và Học viện Thành công Thành 
công (một chương trình của Steppingstone).
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Trường Tiểu Học P.J Kennedy
K1-Lớp 5
Kristen Goncalves, Hiệu trưởng Tạm thời
343 Saratoga St., East Boston 02128
617-635-8466
Trường Tiểu Học Patrick J. Kennedy nằm nép mình 
giữa lòng Đông Boston. Chúng tôi là một trường 
học nhỏ và chặt chẽ, hiện đang tuyển sinh khoảng 
300 sinh viên. Nhân viên của chúng tôi với hơn bốn 
mươi chuyên gia được dành để phục vụ trẻ em của 
chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là giáo dục học 
sinh của chúng tôi bằng cách cung cấp môi trường 
an toàn, lành mạnh và giống gia đình. Chúng tôi 
cung cấp một môi trường chăm sóc và kích thích 
cho tất cả học sinh của chúng tôi để phát triển cả về 
mặt học thuật lẫn tình cảm.
Tính năng đặc biệt:

 • Các Nhóm Thạc Sĩ Phụ Huynh Học Đường cấp 
lớp K0-1 và đang học mỗi năm một lớp.

 • American Heart Association Teaching Garden để 
trồng và trồng rau.

 • Nhà bếp đầy đủ dịch vụ trong phòng ăn phục vụ 
bữa trưa nóng sốt tươi hàng ngày thông qua dự 
án Hub and Spoke.

 • Các chuyên gia học thuật hàng ngày bao gồm 
PE, Khoa học, Âm nhạc, Nhà hát.

 • FoodCorps - chương trình Americorps dạy cho 
học sinh về tầm quan trọng của dinh dưỡng và 
sức khoẻ. Bao gồm các thử nghiệm hương vị, và 
các bài học dinh dưỡng.

 • Hàng ngày “Trẻ em Lựa chọn” chặn, nơi sinh viên 
lựa chọn từ một lựa chọn cao hấp dẫn tự chọn có 
liên quan đến tiêu chuẩn học tập để thực hành, 
học tập dựa trên dự án.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Ba giáo viên ESL toàn thời gian cho học sinh 
đang học Tiếng Anh.

 • Giáo dục đặc biệt: một lớp học thời thơ ấu K0 / 
K1 và lớp học kết hợp K2-4.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học, 7: 30-9: 00 giờ sáng: thời gian 
hoạt động và cơ hội để làm việc ở nhà với mức 5 
USD mỗi ngày.

 • America SCORES Bóng đá Boston và viết cho lớp 
3-5 vào mùa thu và mùa xuân.

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung học Edwards hoặc Học viện 
Umana.

Trường Kilmer K-8
K1-lớp 8
Emily Berman, Hiệu trưởng
35 Baker St. (K-3); 140 Russett Rd. (4-8)
West Roxbury 02132
617-635-8060
Kilmer là một trường học khắt khe về mặt học thuật 
với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và chăm 
sóc. Chúng tôi là một trường học trong hai tòa nhà. 
Các học sinh cấp lớp K1-3 và hai lớp nhu cầu đặc 
biệt (K0 / K1 và K2-2) nằm trong tòa nhà ban đầu. 
Học sinh lớp 4-8 và hai lớp nhu cầu đặc biệt (3-5 
và 4-8) đang ở trong một trường mới được cải tạo. 
Tất cả học sinh của chúng tôi học cách đọc và viết 
thông qua bài học toàn bộ, nhóm nhỏ và công việc 
cá nhân. Chúng tôi cung cấp nghệ thuật, âm nhạc, 
thể dục thể thao và khoa học. Phòng thí nghiệm 
khoa học ở Trường Upper được cập nhật và trang bị 
đầy đủ. Kilmer tập trung vào thành tích cao cho tất 
cả học sinh.
Tính năng đặc biệt:

 • Máy tính hiện đại và phòng thí nghiệm khoa học 
được trang bị đầy đủ.

 • Tỷ lệ thành công MCAS cao.
 • Phụ huynh tham gia.
 • Được tạp chí Boston bình chọn là Trường Tiểu 

Học Công Cộng Boston xếp hạng hàng đầu.
 • Người nhận Wallace Grant.
 • Tập trung vào sự tăng trưởng của mỗi đứa trẻ.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chuyên ngành K-8 cho các học sinh bị chứng 
tự kỷ.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước và sau giờ học chăm sóc cho tất cả học sinh 
có mặt hàng ngày. Tất cả học sinh đều đủ tiêu 
chuẩn để đi xe buýt đến và đi từ khuôn viên thấp 
hơn cho chương trình này.

 • Trước và sau giờ học nhạc cụ được cung cấp qua 
Trường Âm nhạc Dedham với một khoản phí.

Trường tiểu học Kenny
K1-Lớp 5
Emily Bryan, hiệu trưởng
19 Oakton Ave., Dorchester 02122
617-635-8789
Trường Tiểu Học Thomas J. Kenny cam kết cung cấp 
cho mỗi đứa trẻ những chỉ dẫn học tập nghiêm túc 
và những cơ hội làm giàu có ý nghĩa trong một môi 
trường an toàn và hỗ trợ. Chúng tôi là một trường 
học nhỏ K-5 đánh giá các học giả, âm nhạc, nghệ 
thuật và lãnh đạo.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình Mẫu giáo được chính thức công 
nhận bởi NAEYC.

 • Lớp học khoa học chuyên dụng với động vật 
sống, cơ hội học tập thực hành và công nghệ 
giảng dạy.

 • Sân chơi mới, sân bóng đá và các đối tác dựa trên 
thể thao bao gồm Playworks.

 • Khu vườn ngoài trời và không gian lớp học, cũng 
như hợp tác với Farm for City Kids. Học sinh 
dành một tuần ở trang trại ở Lớp 5, làm việc và 
học hỏi về cuộc sống của nông dân.

 • Berklee College of Music nhạc cụ nhóm nhỏ Chỉ 
dẫn sau giờ học.

 • Hiệp hội Big Sister của Greater Boston cung cấp 
tư vấn nhóm.

 • Học sinh sử dụng công nghệ giảng dạy hàng 
ngày thông qua xe đẩy của máy tính xách tay 
Chromebook và MacBook. Phần mềm dạy học 
được cung cấp cho tất cả học sinh, bao gồm Lexia 
Pro và RAZ Kids.

 • Chương trình Wayne là chương trình thể thao 
điều trị cung cấp sự can thiệp lâm sàng thông 
qua các đội bóng đá cho học sinh bắt đầu từ 6 
tuổi.

 • Mô hình bao gồm phát triển (K2, lớp 1 và lớp 2) 
với các dịch vụ giáo dục đặc biệt bổ sung và các 
dịch vụ ESL.

Các chương trình đặc biệt:
 • Giáo Dục Đặc Biệt: Học Khuyết Tật Đặc Biệt (LD), 

Các Chương trình Trẻ thơ; Lập trình ESL.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học, 7: 30-9: 15 sáng, do nhân viên 
trường Kenny điều hành; $ 65 / tháng; BOKS 
trước khi vận động trường học cho lớp 2-5.

 • Sau giờ học, K-1 $ 120 / tháng và các chương 
trình đào tạo và làm giàu miễn phí hàng ngày 
1-5 thông qua Quỹ BELL, bắt đầu từ giữa tháng 
10 đến tháng 3.

Đường dẫn K-8: Được chuyển đến lớp 6 tại 
trường Mildred Avenue.
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M. L. King Jr. Trường K-8
K1-lớp 8
Grace Coleman, Hiệu trưởng
77 Lawrence Ave., Dorchester 02121
617-635-8212
Nhiệm vụ của Trường Martin Luther King, Jr. K-8 
Inclusion là làm việc hướng tới mục tiêu chung 
là chuẩn bị cho sinh viên thành công trong xã hội 
luôn thay đổi của chúng ta. Chương trình giảng dạy 
nghiêm túc và tập trung vào lãnh vực của chúng 
tôi trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần 
thiết để phát triển sự tự nhận thức, trách nhiệm với 
gia đình và cộng đồng, và động lực để vượt trội.
Tính năng đặc biệt:

 • Toà nhà tân trang lại.
 • Khuôn viên đang được tu sửa và sẽ trang bị các 

thiết bị sân chơi mới và lớp học ngoài trời,
 • Nghệ thuật, âm nhạc, điệp khúc, biểu diễn và 

thể dục thể thao.
 • Hội đồng sinh viên.
 • Robotics và Câu lạc bộ Hiệp hội các Đan viện 

Quốc gia Hoa Kỳ.
 • Quan hệ đối tác của đảo Thompson tập trung 

vào việc mở rộng sự tiếp cận của học sinh vào 
giáo dục khoa học “thế giới thực”.

 • Home for Little Wanderers cung cấp dịch vụ tư 
vấn tại chỗ cho sinh viên cần dịch vụ.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Chương trình sau giờ học, 2: 30-6: 00 chiều chạy 
trên trang của YMCA.

Trường thí điểm học viện Lee
K0-lớp 3
Amelia Gorman, Hiệu trưởng
25 Dunbar Ave., Dorchester 02124
617-635-8618
Trường thí điểm Lee Academy là một trường tự trị 
bao gồm đầy đủ, được xây dựng dựa trên quan hệ 
đối tác với gia đình, nhà giáo dục và thành viên 
cộng đồng. Bằng cách đáp ứng các nhu cầu xã 
hội-cảm xúc của trẻ em và bằng cách hướng dẫn 
họ phấn đấu đạt được sự xuất sắc trong học tập, 
chúng tôi là một cộng đồng bao gồm, đa dạng và 
công bằng, có giá trị cho tất cả các loại người học 
và nguồn gốc. Chúng tôi chào mừng niềm vui học 
hỏi bằng cách nuôi dưỡng sự sáng tạo và sự tò mò 
trong khi nuôi dưỡng thiên tài cá nhân của mỗi 
đứa trẻ.
Tính năng đặc biệt:

 • Tae Kwon Do, khiêu vũ, nghệ thuật thị giác, yoga 
hướng dẫn, khoa học, và thể dục.

 • Cộng đồng bao gồm của người học.
 • Một số lớp học Pre-K NAEYC Accredited có tỷ lệ 

giáo viên rất thấp.
 • Trường hợp tác Lesley Literacy
 • Lặp lại một số điểm: một số trẻ có cùng một giáo 

viên trong 2 năm.
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Phát triển 

Chuyên môn hỗ trợ tốt hơn cho việc học của học 
sinh.

 • Hợp tác với YMCA địa phương.
 • Chương trình Học vấn về Kỹ năng Xã hội: Các 

giáo viên có chứng chỉ Open Circle, Second Step 
và Playmakers để giúp thúc đẩy Phát triển Cảm 
xúc Xã hội.

 • Chương trình thăm nhà.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Các lớp học bao gồm toàn bộ lớp (Giáo dục phổ 
thông, Giáo dục Đặc biệt, và Học sinh đang Học 
Anh ngữ hòa nhập vào cùng một lớp học).

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Các chương trình trước giờ học từ 7:30 sáng, bao 
gồm cả phòng tập thể dục Reebok BOKS.

 • Chương trình sau giờ học từ 3: 25-6: 00: Imajine 
Chương trình đó giúp cho việc làm bài tập, các 
hoạt động làm giàu học tập, và thời gian chơi.

Con Đường K-8: Đảm bảo nhiệm vụ cho lớp 4 
cho Young Achievers.

Trường Lee K-8
K1-lớp 8
Kimberly Crowley, Hiệu trưởng
155 Talbot Ave., Dorchester 02124
617-635-8687
Cộng đồng trường Joseph Lee K-8 liên tục hoạt 
động nhằm tạo ra một môi trường có tiêu chuẩn và 
sự mong đợi cao cho tất cả học sinh. Chúng tôi tin 
rằng mô hình này khuyến khích tổ chức, sẵn sàng 
cho đại học, cũng như tiềm năng học vấn cao hơn.
Tính năng đặc biệt:

 • Các chương trình và hệ thống bao gồm để thúc 
đẩy sự bao gồm của tất cả học sinh.

 • Cấp Lớp Nâng Cao cho các học sinh đủ điều kiện 
lớp 4, 5 và 6.

 • Chương trình nghệ thuật, âm nhạc, máy tính và 
giáo dục thể chất.

 • Thực tập sinh từ UMASS Boston, Đại học Harvard, 
Trường Simmons và Đại học Wheelock.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chương trình chuyên biệt dành cho học sinh bị 
chứng tự kỷ rối loạn.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Sau khi chương trình học cho học sinh từ lớp 
K0-8 đến 5:15 chiều
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Trường Lyndon K-8
K1-lớp 8
Kathleen Tunney, Nhóm quản lý
20 Mt. Vernon St., West Roxbury 02132
Các lớp K-3, 617-635-6824
Lớp 4-8, 617-635-6336
Ban giám đốc và nhân viên trường Lyndon chuẩn 
bị cho sinh viên của chúng tôi là những người học 
suốt đời. Mặc dù được biết đến với chương trình 
học tập mạnh mẽ của chúng tôi, chúng tôi còn cung 
cấp chương trình học bao gồm nghệ thuật thị giác, 
ban nhạc, khiêu vũ, nhóm thảo luận, công nghệ, và 
các chương trình học tập và sau giờ học. Các giáo 
viên được đào tạo về Lớp học Phản hồi và Bước Hai, 
các chương trình xã hội đã xây dựng một cộng đồng 
học tập mạnh mẽ với những mục tiêu xã hội và học 
vấn cao là những giá trị cốt lõi của trường.
Tính năng đặc biệt:

 • Một chương trình nghệ thuật đầy đủ với nghệ 
thuật thị giác, âm nhạc tổng hợp, điệp khúc, 
chương trình nhạc cụ và khiêu vũ.

 • Thư viện cho vay hỗ trợ và duy trì bởi tình 
nguyện viên của phụ huynh.

 • Tất cả giáo viên được đào tạo trong lớp học Phản 
hồi và Bước hai, các chương trình xã hội đã xây 
dựng một cộng đồng học tập mạnh mẽ.

 • Nhiều cơ hội gia nhập gia đình, bao gồm cả PTA, 
Bạn của Lyndon và Hội đồng trường.

 • Chuyên gia Biết đọc, giáo viên ESL và giáo viên 
Giáo dục Đặc biệt.

 • Quan hệ đối tác với Bệnh viện Nhi, Nhà dành 
cho những người lang thang nhỏ và Sức khoẻ 
Cộng đồng South Bay, cung cấp cho sinh viên 
của chúng tôi sự hỗ trợ và hướng dẫn.

 • Lyndon được trang bị giỏ hàng Chromebook cấp 
cho lớp 2-8. Lớp mẫu giáo và lớp học đầu tiên có 
trung tâm Chromebook.

 • Học sinh tham gia vào các hoạt động STEM và 
các đơn vị học tập.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo dục đặc biệt: 4 phòng học SAR, các lớp 
2/3/4, 4/5/6, 6/7/8 và 7/8.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Các chương trình trước và sau giờ học do West 
Roxbury / Roslindale YMCA cung cấp.

Lyon K-8 School
K1-lớp 8
Deborah Rooney, Hiệu trưởng
50 và 95 Beechcroft St., Brighton 02135
617-635-7945
Trường Mary Lyon K-8 tin rằng tất cả học sinh đều 
có thể học hỏi và được hưởng một nền giáo dục 
có chất lượng cao. Chúng tôi cam kết trở thành 
một trường học chào đón nồng nhiệt, phấn đấu 
thúc đẩy sự phát triển về học vấn, xã hội và tình 
cảm. Thông qua tư duy sáng tạo, liên tục suy nghĩ 
về thực tiễn của chúng tôi, và sự cống hiến để 
bảo đảm rằng mỗi học sinh đều được tiếp cận với 
chương trình giảng dạy, chúng tôi sẽ cố gắng tạo 
ra những trải nghiệm học tập phong phú để phát 
triển toàn bộ cho trẻ.
Tính năng đặc biệt:

 • Các Chọn lựa cho  Trường Trung Học Pilot cho các 
lớp 9-12

 • Nhân viên có trình độ cao: Tất cả giáo viên đều 
có bằng Thạc Sĩ và được chứng nhận kép trong 
cả giáo dục thường xuyên và đặc biệt.

 • Các chuyên gia về âm nhạc, nghệ thuật, công 
nghệ và thể dục thể thao.

 • Tham gia vào Hội đồng trường và Hội đồng Phụ 
huynh.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Trường hoàn toàn bao gồm: tất cả các lớp học 
đều có học sinh giáo dục đặc biệt và học sinh 
phổ thông.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học, 7: 30-9: 15 sáng có sẵn cho tất cả 
học sinh lớp K-6.

 • Sau giờ học, 3: 30-4: 30 cho học sinh đủ điều 
kiện: âm nhạc, ban nhạc, ca hát, cơ hội, và các 
hoạt động giải trí.

 • K-12 Pathway: Đảm bảo cho lớp 9 tại trường 
trung học Lyon.

Trường tiểu học Manning
K1-Lớp 5
Ethan D’Ablemont-Burnes, Hiệu trưởng
130 Ngõ Louder, Jamaica Plain 02130
617-635-8102
Manning tập trung vào các kỹ năng tư duy bậc 
cao và một chương trình bao gồm để hỗ trợ thành 
công cho tất cả trẻ em của chúng ta. Quy mô nhỏ 
của chúng tôi cho phép chúng tôi phát triển mối 
quan hệ có ý nghĩa với sinh viên để chúng tôi có 
thể cá nhân hóa các chiến lược giảng dạy và phát 
triển xã hội của học sinh. Chúng tôi được hỗ trợ 
bởi Hội đồng Phụ huynh đang hoạt động và mối 
quan hệ hợp tác mạnh mẽ với Phòng học Đáp ứng, 
Playworks, và Bệnh viện Faulkner, trong số những 
người khác. Sinh viên được cung cấp thêm khoa 
học, thư viện, nghệ thuật, thể dục, và âm nhạc mỗi 
tuần.
Tính năng đặc biệt:

 • Văn hoá trường học tích cực được nuôi dưỡng 
bởi lớp học Phản hồi.

 • Giáo viên kỹ thuật khoa học toàn thời gian và thư 
viện, giáo viên nghệ thuật, và giáo dục thể chất 
thông qua Playworks.

 • Nhà tâm lý học.
 • Liệu pháp nghề nghiệp và ngôn ngữ.
 • Âm nhạc với Trung tâm Âm nhạc Cộng đồng 

Boston.
 • Máy vi tính trong mỗi lớp học.
 • Sự tham gia của cha mẹ hoạt động như là tình 

nguyện viên, người gây quỹ, và các thành viên 
của Hội Đồng Giáo Dục của Phụ Huynh và 
Trường Học.

 • Các buổi họp phụ huynh riêng lẻ.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo dục đặc biệt: Lớp học K0-K1 kết hợp trẻ thơ; 
K2-lớp 5 là các lớp bổ sung có hỗ trợ thêm.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học từ 8: 00-9: 25 giờ sáng: chương 
trình trả phí với nghệ thuật và hàng thủ công, cờ 
vua và câu lạc bộ Lego và các hoạt động ngoài 
trời.

 • Sau giờ học từ 3: 25-5: 45 sáng: chương trình 
học phí cung cấp các hoạt động như nhảy múa 
(ballet và hip hop), thể dục thể thao, karate, 
woodworking, âm nhạc, đi thuyền buồm, lễ tự 
phát, hàng rào, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. 
Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ học tập và làm 
giàu.

Con Đường K-8: Đảm bảo được phân bổ cho lớp 
6 tại Trường Liên kết Giáo viên Boston (BTU) K-8.



BPS K-8: Hồ sơ trường học

34 Discover Boston Public Schools 2018  •  BostonPublicSchools.org/welcomeservices

Trường tiểu học Mason
K0-lớp 5
Lauretta Lewis-Medley, Hiệu trưởng
150 Norfolk Ave., Roxbury 02119
617-635-8405
Nhiệm vụ của Mason School là cung cấp một 
chương trình học tập toàn diện và chặt chẽ được hỗ 
trợ bởi các nhân viên cam kết, sinh viên thực tập, 
cha mẹ tận tụy và một cộng đồng mạnh mẽ cộng 
tác và học tập với nhau. Giáo viên được chứng nhận 
kép và đã có sự phát triển chuyên môn liên quan 
đến SPED, hướng dẫn ESL và các nội dung. Mason 
khuyến khích các nhà lãnh đạo giáo viên đảm nhận 
vai trò lãnh đạo khác nhau và phục vụ như là người 
cố vấn cho sinh viên thực tập.
Tính năng đặc biệt:

 • Mẫu giáo được Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục 
Trẻ nhỏ (NAEYC) công nhận.

 • Đối tác với City Connects để đáp ứng nhu cầu xã 
hội, cảm xúc và học tập của sinh viên.

 • Nghệ thuật, âm nhạc, múa, thể dục, công nghệ 
và chỉ dẫn bơi (Lớp 1-5) được cung cấp.

 • Tiếp tục học khoa học thông qua Trung tâm 
Thiên nhiên Boston, Dự án Thực phẩm và Bãi 
biển Ferry.

 • Đại học Boston, Đại học Northeastern và 
Wheelock College cung cấp thực tập sinh và các 
trợ giáo.

 • READ Boston Grant cung cấp sách miễn phí và 
các sự kiện biết chữ cho tất cả học sinh.

 • Vòng lặp xảy ra trong các lớp K2 / 1 và với một 
lớp 2/3 và 4/5.

 • Đọc Khôi phục sự can thiệp về đọc viết dựa trên 
nghiên cứu để đấu tranh với học sinh lớp một.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo Dục Đặc Biệt: hai lớp học hòa nhập cho mỗi 
lớp từ K0 / K1-Lớp 5.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học từ 7: 30-8: 10 am: điểm K-5, $ 45 
mỗi tháng.

 • Sau giờ học từ 2 giờ 30 đến 6 giờ sáng. YMCA 
cung cấp chương trình cho lớp K2-5, quy mô lệ 
phí trượt; từ 3 giờ đến 5 giờ 30 phút chiều. vào 
thứ ba và thứ năm, Dự án Tuổi trẻ cung cấp thêm 
dịch vụ dạy kèm môn Toán.

Đường dẫn K-12: Đảm bảo phân bổ cho lớp 6 
tại Học viện Dearborn STEM.

Trường tiểu học Mather
Rochelle Valdez, Hiệu trưởng
K1-Lớp 5
Một Parish St., Dorchester 02122
617-635-8757
Tất cả học sinh đọc thuộc lòng Lời cam kết của 
trường Mather mỗi sáng, đôi khi bằng tiếng Việt, 
Cape Verdean hay Spanish để kỷ niệm các nền văn 
hoá của học sinh.
Tính năng đặc biệt:

 • Trong Các Đối tác của Trường: e-Inc, BalletRox, 
Arbor, Trang chủ dành cho Những Người 
Wanderers nhỏ, Xe đạp Boston, Câu lạc bộ trượt 
băng Boston, Winsor.

 • Các tình nguyện viên người lớn hàng tuần trong 
lớp học.

 • Trường Mạng Thành Tích, Cộng tác Biết đọc.
 • Active School Site Council và Hội Đồng Phụ 

Huynh của Trường.
 • Các chương trình dinh dưỡng qua Đại học 

Northeastern cho các lớp tiểu học và UMASS cho 
các lớp trên.

 • Mùa Thành phố đã tham gia Mather và tạo ra 
một khu vườn ăn được, nơi con cái chúng ta học 
về dinh dưỡng.

 • Nằm trên đồi House House lịch sử, bên cạnh 
trạm cứu hỏa và 2 nhà thờ.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chương trình SEI của Việt Nam cho các lớp K-5.
 • Học sinh khuyết tật học tập toàn bộ (LD) dành 

cho học sinh lớp 1-5.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình thể thao trước khi học (BOKS).
 • Sau giờ học, 4: 10-6: 00: 40 đô la một tuần. Học 

sinh được hỗ trợ làm bài tập ở nhà và làm giàu 
thêm các cơ hội như hip-hop và võ thuật.

 • Các chương trình Out of School khác bao gồm: 
Bóng rổ 3 điểm, Hoa Kỳ SCORES bóng đá, Ca 
sĩ thành phố Boston, BRYE, Brookline Literacy, 
Đoàn nhạc Mather, Boy / Cub Scouts, Sprouts 
thành phố, Hướng đạo sinh, Học viện Thứ bảy, 
Viet-Aid, Quần vợt thể thao, Dạy nhảy, khiêu vũ 
với sách.

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung Học Frederick.

Trường tiểu học Early Mattapan
K1-Loại 2
Walter Henderson, Hiệu trưởng
100 Hebron St., Mattapan 02126
617-635-8792
Trường tiểu học Early Mattapan sẽ phục vụ như là 
một mô hình về sự xuất sắc trong giáo dục mầm 
non, chuyên cung cấp những thực hành nhạy cảm 
với chấn thương và bao gồm cả giáo dục tổng quát 
và các chương trình giáo dục đặc biệt cho học sinh 
bị chứng tự kỷ trong một môi trường hòa nhập.
Chúng tôi sẽ thu hút các gia đình của chúng tôi 
bằng cách tích cực hợp tác với họ để thúc đẩy một 
môi trường học tập tích cực và thú vị. Các gia đình 
sẽ có thể tham gia hội chợ sách, hội nghị giáo chức 
phụ huynh, buổi xem lại dữ liệu giáo viên phụ 
huynh, cũng như Hội Đồng Phụ Huynh.
Tính năng đặc biệt:

 • Các chương trình giáo dục đặc biệt cho học sinh 
bị chứng tự kỷ trong một môi trường bao gồm.

 • Ngày học kéo dài.
 • Năm học Mở rộng.
 • Các thực hành nhạy cảm với chấn thương.
 • Công nghệ, bao gồm Smartboards, iPads và Vi 

tính.
 • Chương trình đọc sách tại nhà.
 • Mở vòng tròn.
 • Phòng tập thể dục hàng tuần; thể dục thể dục 

thích nghi và bơi lội.
 • Các can thiệp tập trung cho sinh viên.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Haiti Creole K1 chương trình ngôn ngữ kép.
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Trường trung học McCormack
Lớp 6-8
Elvis Henriquez, Hiệu trưởng
315 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
617-635-8657
Trường trung học John W. McCormack phục vụ một 
nhóm sinh viên đa dạng. Chúng tôi tự hào trong sứ 
mệnh của chúng tôi để hỗ trợ cả sự phát triển học 
vấn và cá nhân cho mỗi trẻ em bước qua cánh cửa 
của chúng tôi. McCormack tạo ra một môi trường 
nơi chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu của mỗi 
học sinh. Chúng tôi sử dụng thực tiễn khôi phục để 
tạo ra một môi trường học tập tích cực hơn. Chúng 
tôi đã biến đổi không gian trong trường học để 
hỗ trợ sự lành mạnh về xã hội và tình cảm của học 
sinh.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình mạnh mẽ được cung cấp bởi năm 
thành phố, trường Eliot Trường Mỹ thuật & Ứng 
dụng, Quỹ Boston Trinity, và Tenacity.

 • Chương trình trực quan và biểu diễn nghệ thuật 
có sẵn cho tất cả học sinh.

 • Khoa học và nghiên cứu xã hội hàng ngày cho 
tất cả học sinh.

 • Hỗ trợ thêm về môn học về đọc và toán học nếu 
cần.

 • Tủ của Catie - Các trường được trang bị Tủ Clim 
Catie cho học sinh nghèo khổ có khả năng lựa 
chọn và lựa chọn quần áo và các nhu yếu phẩm 
cơ bản cần thiết và tự hào.

 • Tham gia giải đấu trường trung học cho bóng đá, 
bóng rổ, sân bóng rổ và bóng chày.

 • Tech Goes Home cung cấp một chương trình đào 
tạo mà giáo viên của chúng tôi sử dụng để dạy 
cho các gia đình hiểu biết về máy vi tính.

 • Các giá trị của trường: Work Hard. Làm việc cùng 
nhau. Tham gia ngày

 • Khoa chăm sóc tập trung vào sự thành công và 
hạnh phúc của mỗi học sinh.

 • Một cộng đồng trường học tuyệt vời chào đón tất 
cả các gia đình và muốn bạn trở thành một phần 
của McCormack.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Sau giờ học từ 2: 20-4: 30: Các hoạt động làm 
giàu bổ sung và học tập đa dạng, được cung cấp 
bởi các đối tác của chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ 
Năm.

Trường tiểu học Mendell
K1-Lớp 5
Julia Bott, Hiệu trưởng
164 Trường St., Roxbury 02119
617-635-8234
Mendell là một trường nhỏ có dưới 250 sinh viên. 
Chúng tôi chăm sóc và cam kết giáo viên với giấy 
phép ở tất cả các cấp lớp và giáo dục đặc biệt và 
cấp phép ESL ở hầu hết các cấp lớp. Chúng tôi có 
một Hội Đồng Phụ Huynh, Hội Đồng Nhà Trường 
và Nhóm Tham Gia làm việc để hỗ trợ trường học 
và xây dựng một cộng đồng học đường mạnh mẽ 
và trọn vẹn.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình nghệ thuật toàn diện bao gồm 
giáo viên dạy nghệ thuật toàn thời gian cho tất 
cả các lớp, giáo viên dạy âm nhạc bán thời gian 
cho học sinh lớp K1-1st và viết kịch bản âm nhạc 
và thực hiện việc giáo dục cho học sinh lớp 2 
thông qua Lớp học Cantatas.

 • Hai nhân viên tư vấn tại trường để cung cấp các 
dịch vụ tư vấn cá nhân và nhóm, Đội lãnh đạo.

 • Giáo viên Khoa học Toàn thời gian cho tất cả các 
cấp lớp.

 • Nhiều hoạt động gia đình, bao gồm các cuộc 
hội thảo về cách chuẩn bị cho trẻ em MCAS, khả 
năng biết đọc và học của gia đình, và các hoạt 
động vui nhộn như Ngày Magical Mendell.

 • Inclusive với sự hỗ trợ tăng cho ALL Learners.
 • Lớp học ngoài trời để thực hành giảng dạy về 

khoa học và nghệ thuật.
 • Các hoạt động thể dục và nghỉ ngơi được cung 

cấp bởi huấn luyện viên Playtime toàn thời gian; 
Giáo viên thể dục thể chất bán thời gian.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chăm sóc trước khi học bắt đầu lúc 7:30 sáng 
cho lớp K1-5 bằng cách sử dụng mô hình làm 
giàu câu lạc bộ (lệ phí trượt).

 • Sau giờ học chăm sóc từ 3: 30-6: 00 chiều cho 
lớp K1-5 (lệ phí trượt).

 • Chương trình YMCA tại chỗ cho K2-5 với các hoạt 
động ngoại khóa.

 • K1 sau giờ học do giáo viên và nhân viên 
Mendell cung cấp.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung học Timilty.

Trường McKay K-8
K1-lớp 8
Jordan Weymer, Hiệu trưởng
122 Cottage St, Đông Boston 02128
617-635-8510
Trường Donald McKay K-8 là một cộng đồng chào 
đón bao hàm cả tính độc đáo của mỗi đứa trẻ. 
Chúng tôi trao quyền cho học sinh làm hết sức 
mình bằng cách đặt kỳ vọng cao, tích cực tham gia 
vào các gia đình và bồi dưỡng các giá trị cốt lõi của 
sự tôn trọng, nỗ lực và trách nhiệm. Các nhân viên 
trường McKay tin rằng, “Học sinh của chúng tôi 
sẽ học thông qua sự hướng dẫn của chuyên gia. 
Chúng tôi chịu trách nhiệm chung về giáo dục học 
sinh và sẽ hợp tác trong một môi trường hỗ trợ để 
đảm bảo tất cả học sinh thành công. “
Tính năng đặc biệt:

 • Công nghệ Goes Home: học sinh và phụ huynh 
tham gia các lớp học máy tính với nhau và có thể 
mua một máy tính mới với chi phí thấp vào cuối 
chương trình.

 • Chương trình trái cây và rau tươi cung cấp cho tất 
cả học sinh đồ ăn nhẹ lành mạnh.

 • Bao gồm đầy đủ, các lớp học đồng giảng dạy từ 
lớp 2-8.

 • Chương trình Pre-AP trong tiếng Anh, Toán và 
Khoa học Trung học.

 • Học viện thành công Steppingstone cho học sinh 
lớp 5-8.

 • Chương trình nhận dạng sinh viên của Flying 
Cloud và Student of the Week.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Tại chỗ, các bác sĩ lâm sàng song ngữ.
 • Chương Trình Giảng Dạy Tiếng Anh Ngang Tiếng 

Tây Ban Nha (SEI) ở các lớp K2-5.
 • Các chương trình sau giờ học và các chương trình 

học về ngôn ngữ của học sinh nói tiếng Anh như 
một ngôn ngữ thứ hai.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Chương trình YMCA cho tất cả học sinh, lệ phí.
 • Mỹ SCORES Bóng đá Boston cho lớp 3-8.
 • Thành Phố Năm Ripples cho lớp 3-8.
 • Học viện Thành công Steppingstone College cho 

học sinh lớp 4 và lớp 5.
 • Sau giờ học kèm với giáo viên được cấp phép.
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Trường tiểu học Mildred Avenue K-8
K1-lớp 8
Andrew Rollins, Hiệu trưởng
5 Mildred Ave., Mattapan 02126
617-635-1642
Năm 2016, trường Mildred Avenue K-8 trở thành 
trường Cấp 1 đầu tiên ở Mattapan. Năm 2017, 
chúng tôi đã vinh dự được đặt tên cho một trong 
những finalist của School On The Move Prize có uy 
tín. Là một cộng đồng, chúng tôi hỗ trợ học viên về 
mặt học thuật, xã hội, và tình cảm như là một phần 
của gia đình Mildred mỗi ngày và mỗi ngày.
Tính năng đặc biệt:

 • Chuẩn bị bài kiểm tra ISEE để vào các trường thi.
 • Nâng cao Work Class cung cấp một chương trình 

giảng dạy danh dự nhanh hơn.
 • Chuyến đi thực địa thường xuyên và cơ hội học 

tập kinh nghiệm.
 • Hợp tác với Boston Youth Wrestling, Harlem 

Lacrosse và Leadership, và Play Ball cung cấp 
nhiều cơ hội thể thao.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Chương trình đến 5 giờ chiều (Thứ Hai-Thứ Năm, 
và Thứ Sáu trong các lớp tiểu học thấp hơn). 
Chương trình tiểu học thấp hơn được cung cấp 
bởi Trung tâm Cộng đồng Mildred Avenue và 
PACE (thứ Hai đến thứ Sáu).

 • Chương trình tiểu học bậc cao được cung cấp 
theo năm Thành phố (thứ Hai đến thứ Năm).

 • Chương trình trung học được lãnh đạo bởi giáo 
viên Mildred và có nhiều đối tác cộng đồng. (Thứ 
hai thứ năm).

Trường tiểu học Mozart
K1-Lớp 5
Michael Baulier, Hiệu trưởng
236 Beech St., Roslindale 02131
617-635-8082
Sinh viên của Mozart là những ngôi sao ROCK: họ 
là Tôn trọng, Cởi mở, Hợp tác và Loại. Chúng tôi là 
một trường nhỏ và chào đón với một chương trình 
cho học sinh bị chứng tự kỷ. Chúng tôi tạo ra cơ hội 
hàng ngày cho học sinh có và không có chứng tự kỷ 
để giao tiếp với nhau và học hỏi cùng nhau.
Tính năng đặc biệt:

 • Chỉ dẫn về công nghệ được đưa vào lớp học lớp 
1 đến lớp 5.

 • Các lớp chuyên khoa về Khoa học, Thể dục, Nghệ 
thuật, Âm nhạc và Thư viện.

 • Bài học sáo, clarinet, trumpet và violin dành 
cho học sinh từ lớp 3-5 thông qua hợp tác với 
Making Music Matters!

 • Chương trình Chăm sóc Trẻ Sơ sinh Được Chính 
thức của NAEYC.

 • Cơ sở vật chất đẹp bao gồm một lớp học ngoài 
trời thường xuyên của các lớp học Khoa học và 
một sân chơi cải tạo.

 • Tư vấn và dạy kèm thông qua mối quan hệ hợp 
tác với Home For Little Wanderers và Liên minh 
Do Thái về Biết đọc.

 • Các cơ hội tăng cường thông qua hợp tác với 
BOKS, YMCA, và Sáng kiến Con trai 10.

 • Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và tận tâm 
với doanh thu rất thấp.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo dục đặc biệt: chương trình tự kỷ cho lớp 
K0-5.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình trước và sau giờ học tại trường do 
YMCA dẫn đầu cho học sinh lớp K1-5

 • Trước giờ học: Lệ phí, các mức giá khác nhau. 
Chương trình hoạt động thể dục BOKS, chương 
trình miễn phí do Reebok tài trợ.

 • Sau giờ học, 3: 30-6: 00: đối với các lớp K2-5 do 
West Roxbury YMCA điều hành; cho K1 do nhân 
viên của trường Mozart điều hành.

Con Đường K-8: Đảm bảo cho lớp 6 tại trường 
Irving Middle School.

Trường Mission Hill K-8
K0-Lớp 8
Ayla Gavins, Hiệu trưởng
20 trẻ em St, Jamaica Plain 02130
617-635-6384
Cộng đồng học tập nhỏ nhấn mạnh một chương 
trình giảng dạy hợp tác dựa trên dự án, bao gồm tất 
cả các khả năng học tập. Trải nghiệm kinh nghiệm 
là cốt lõi của chương trình giảng dạy. Bất cứ khi nào 
có thể, có hai người lớn trong mỗi lớp học. Sinh 
viên tốt nghiệp khi họ có thể chứng minh rằng họ 
có các kỹ năng, bố cục và kiến thức cần thiết để giải 
quyết tình trạng trung học và thanh thiếu niên. Nhà 
trường đã yêu cầu các cuộc họp thông tin cho các 
gia đình quan tâm trước khi con của họ có thể được 
chính thức chấp nhận. Các gia đình phải đưa ra 
quyết định thông báo và nắm lấy sứ mệnh và tầm 
nhìn của trường. Sự tham gia và hỗ trợ của gia đình 
là cần thiết cho sự thành công trong học tập.
Tính năng đặc biệt:

 • Nghệ thuật nhấn mạnh thông qua phần lớn 
ngày học.

 • Tập trung vào ba đề tài toàn trường mỗi năm.
 • Tốt nghiệp dựa trên hiệu suất.
 • Tập trung vào thói quen của trí tuệ và công việc.
 • Sử dụng nhiều đánh giá, không chỉ là kiểm tra 

chuẩn, để đo thành tích của học sinh.
 • Hợp tác nhà / trường học được duy trì thông qua 

sự tham gia của gia đình trong các triển lãm 
đang diễn ra của sinh viên.

 • Hợp tác với các trường đại học và viện bảo tàng 
địa phương tập trung vào việc học.

 • Chia sẻ và học tập từ các nhà giáo dục sáng tạo 
trong nước và quốc tế.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Bao gồm toàn bộ học sinh phổ thông và giáo 
dục đặc biệt.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học, 8: 00-9: 15 giờ sáng cho tất cả 
các lớp.

 • Sau giờ học, 3: 30-6: 00 chiều cho học sinh lớp 
K0-6.

 • Trẻ em K0 chỉ có thể tham dự một chương trình, 
trước hoặc sau giờ học, không phải cả hai.
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Trường Murphy K-8
K1-lớp 8
Courtney Sheppeck, Hiệu trưởng
1 Worrell Street, Dorchester 02122
617-635-8781
Trường Murphy K-8 là một trường học lớn với số 
học sinh đa dạng. Chúng tôi tự hào về các phương 
pháp giảng dạy mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng học 
tập suốt đời của chúng tôi bắt đầu ở Murphy và 
tất cả sinh viên đều có thể đạt được ở trình độ cao. 
Chúng tôi nắm lấy #murphymindset, có nghĩa là 
chúng tôi áp dụng “Growth Mindset”, một hệ thống 
niềm tin mà chúng tôi học hỏi từ những thất bại 
của chúng tôi và chúng tôi khuyến khích các cuộc 
đấu tranh có hiệu quả để chúng tôi có thể đạt được 
ước mơ và mục đích suốt đời của mình. Chúng tôi 
tin rằng học tập suốt đời bắt đầu ở Murphy và tất cả 
sinh viên đều có thể đạt được ở trình độ cao.
Tính năng đặc biệt:

 • Quan hệ đối tác với Emmanuel College, Đại 
học Tufts, UMass, và Bệnh viện đa khoa mà mỗi 
người đều mang thực tập sinh và giáo viên học 
sinh để giúp đỡ trong lớp học.

 • Một giảng viên tận tâm, bao gồm các giáo viên 
dẫn đầu, giáo viên-huấn luyện viên, người chiến 
thắng của Boston Teacher of the Year và các giáo 
viên được chứng nhận của National Board.

 • Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Độc lập (ISEE) cho 
tất cả học sinh lớp 6/8.

 • Chương trình sẵn sàng lên đại học AVID.
 • Bơi, âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ, và thể dục 

thể thao với phòng tập thể dục được tân trang 
với tường đá.

 • Ba phòng máy điện toán di động mới.
 • Sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh, với các ủy 

ban tích cực.
 • Hợp tác với nhiều doanh nghiệp, trường đại học, 

và các tổ chức văn hoá.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học, 7: 30-8: 15 sáng cũng như các 
bữa tiệc BOKS Kidz vào các Thứ Hai, Thứ Tư và 
Thứ Sáu từ 7-8 giờ sáng

 • Sau giờ học, Thứ Hai đến Thứ Sáu cho đến 6:15 
sáng: giúp đỡ về nhà, nghệ thuật, âm nhạc, công 
nghệ, cờ vua, khoa học, lịch sử, năng lượng tái 
tạo, kịch, Đích điểm tưởng tượng, các bài học 
nhạc cụ, và các chương trình STEM.

Trường tiểu học O’Donnell
K1-Lớp 5
C. Sura O’Mard, Hiệu trưởng
33 Trenton St., East Boston 02128
617-635-8454
Hugh Roe O’Donnell là một trường học thân thiện, 
an toàn, thành công, có hiệu suất cao và thân thiện 
với gia đình. Cộng đồng O’Donnell chào đón sinh 
viên thuộc mọi sắc tộc, và chúng ta công nhận và 
tôn vinh sự đa dạng văn hoá sâu sắc mà trường 
O’Donnell đại diện. Tất cả các giao tiếp bằng tiếng 
Anh và tiếng Tây Ban Nha. Với cách tiếp cận tích hợp 
để học tập, sinh viên của O’Donnell được tạo cơ hội 
để phát huy tiềm năng của họ cho thành công giáo 
dục. Chúng tôi sử dụng các chiến lược học tập dựa 
trên dự án bao gồm việc kỷ niệm sự đa dạng văn 
hoá phong phú cho phép sinh viên của chúng tôi 
tiếp xúc với tất cả các môn học bao gồm âm nhạc, 
thể dục, STEM và các phương thức học tập khác.
Tính năng đặc biệt:

 • Lịch Sử Còn Lại Nghiên Cứu Xã Hội cho các lớp 
K-5.

 • Các sáng kiến đọc sách của Hatchett Group và 
Generations Inc. đối với các lớp tiểu học.

 • 10 Sáng kiến Bò: Các chương trình cố vấn cho trẻ 
em dân tộc thiểu số có nguy cơ.

 • Khu Phía Ngoài Nhà ở Giá cả phải chăng (NOAH) 
Trại hè Trường học, Tháng 7-Tháng Tám.

 • Phát hiện sự phát triển nhân vật Tư pháp, công 
bằng xã hội và chương trình nâng cao nhận thức 
công dân.

 • Tech Goes Home: cha mẹ và học sinh tham gia 
các lớp học máy tính với nhau và có thể mua một 
máy tính không có lãi.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Dự án ALERTA / UMass Boston học tập và làm 
giàu cho sinh viên Latino.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Sau giờ học: ALERTA cho lớp 3-5, miễn phí, 3: 
30-5: 00 Thứ Tư và Thứ Năm.

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung học Edwards hoặc Học viện 
Umana.

Trường Ohrenberger
Lớp 3-8
Sonie Felix, Hiệu trưởng
175 West Boundary Rd., West Roxbury 
02132
617-635-8157
Trường Ohrenberger phấn đấu để phát triển một 
cộng đồng học tập chăm sóc, trong đó tất cả học 
sinh đều có thể phát triển. Chúng tôi làm việc chăm 
chỉ để thấm nhuần một tình yêu học tập trong sinh 
viên của chúng tôi và đẩy họ trở thành những nhà 
tư tưởng phê bình và lãnh đạo cộng đồng.
Tính năng đặc biệt:

 • Các cơ hội thể thao ngoại khóa cho học sinh lớp 
6-8.

 • Sau giờ học kèm thêm thông qua hợp tác với 
trường Noble và Greenough.

 • Gần 50 sinh viên được nhận vào các trường thi 
mỗi năm.

 • Giảng dạy thông qua một quan hệ đối tác với 
Liên minh Chữ Emmanuel Literacy.

 • Giáo viên của sinh viên từ Đại học Northeastern, 
Cao đẳng Curry và UMASS.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chương trình đa ngôn ngữ SEI ở tất cả các cấp 
lớp.

 • Giáo dục đặc biệt: hỗ trợ phòng tài nguyên; 
Chương trình Học tập và Ứng xử Thích nghi (L / 
AB) dành cho học sinh khuyết tật về tình cảm.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học từ 7 giờ sáng đến 6 đô la Mỹ mỗi 
ngày

 • Sau giờ học: các chương trình làm giàu cộng tác 
với Trung tâm Cộng đồng Ohrenberger, 1-2 buổi 
chiều mỗi tuần 35 đô la cho 10 buổi học; giữ trẻ 
từ 2: 30-5: 30 cho các lớp 3-5, $ 20 mỗi ngày.
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Trường K-8 Orchard Gardens
K1-lớp 8
Doris Venditti, Quyền Hiệu trưởng
906 Albany St., Roxbury 02119
617-635-1660
Trường Pilot Kardash Gardens đảm bảo cho tất cả 
sinh viên một trải nghiệm học tập nghiêm túc, 
được cung cấp trong một môi trường đánh giá và kỷ 
niệm mối quan hệ mạnh mẽ giữa sinh viên, nhân 
viên, gia đình và cộng đồng. Tất cả sinh viên sẽ tin 
tưởng vào khả năng của họ để đạt được và được 
cung cấp một loạt các phong phú thêm để được 
chuẩn bị đầy đủ cho sự thành công trong đại học 
và sự nghiệp. Chúng tôi đang trên đường trở thành 
một trong những trường hàng đầu trong tiểu bang.
Tính năng đặc biệt:

 • Âm nhạc, nghệ thuật, kịch, múa, và chương trình 
truyền thông thư viện.

 • Nhiều chương trình kéo dài ngày.
 • Tư vấn Hướng dẫn và Điều phối viên Hỗ trợ Sinh 

viên.
 • Hợp tác chặt chẽ với các gia đình thông qua báo 

cáo tiến độ hàng tháng.
 • Điều phối viên Gia đình hợp tác với gia đình.
 • Một tòa nhà đẹp, hiện đại được xây dựng vào 

năm 2003.
 • Câu lạc bộ và thể thao cho học sinh lớp 3-8.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Dây chuyên dụng dành cho học sinh khuyết tật.
 • Các giáo viên có kỹ năng can thiệp hỗ trợ chuyên 

môn.
 • Chương trình Immersion English Immersion 

(SEI) dành cho sinh viên nói tiếng Tây Ban Nha 
và Cape Verdean Creole.

 • Chương trình chuyên biệt cho học sinh bị gián 
đoạn giáo dục chính quy.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Sau giờ học: Câu lạc bộ Boys and Girls / Năm 
thành phố (lớp 3-5), Các trường Công dân (bắt 
buộc đối với các lớp 6-8); Mỹ SCORES chương 
trình bóng đá và viết (lớp 3-5); thể thao và câu 
lạc bộ (đủ tiêu chuẩn dựa trên điểm tham dự và 
điểm).

Trường tiểu học Otis
K1-Lớp 5
Paula Cerqueira-Goncalves, Hiệu trưởng
218 Marion St., East Boston 02128
617-635-8372
Otis là một trong số ít các trường được tuyển chọn 
sử dụng Điều phối viên Hiện trường Cộng đồng 
toàn thời gian. Vị trí này đóng một vai trò quan 
trọng trong giao tiếp với gia đình về chính sách 
của trường và tiến bộ của học sinh. Chúng tôi có 
một nhóm giáo viên có trình độ cao và đa dạng 
nhằm phản ánh sự đa dạng trong số học sinh của 
chúng tôi. Phần lớn nhân viên của Otis nói hai 
hoặc nhiều ngôn ngữ. Hầu hết đều có giấy phép 
ESL của họ ngoài giấy phép chính. Chúng tôi luôn 
kết thúc năm học của mình bằng một sự chú ý cao, 
chương trình sản xuất hàng năm của học sinh lớp 
5 tại trường East Boston High School Auditorium. 
Sinh viên của chúng tôi tận hưởng đầy đủ các nghệ 
thuật, âm nhạc, sân khấu, khoa học, và máy tính.
Tính năng đặc biệt:

 • Đội ngũ nhân viên đa dạng, đa dạng.
 • Tỷ lệ phụ huynh tham gia Đại học Phụ Huynh 

cao.
 • Các giáo viên chuyên về nghệ thuật, âm nhạc, 

khiêu vũ, khoa học và máy tính,
 • Chúng tôi cung cấp âm nhạc, nghệ thuật, khoa 

học, máy tính, thể dục thể thao, phòng thí 
nghiệm Bàn phím, và Extended Learning Time 
School.

 • Tương tác Polyvision Người Da trắngboards 
trong hầu hết các lớp học.

 • Hợp tác với Harbourside để cung cấp cho các bậc 
cha mẹ sau giờ học ESL.

 • Active Parent Council, với các đại diện của Hội 
Đồng Nhà Trường.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt: Chương Trình 
Trẻ Sanh Tích Hợp, K0 / K1.

 • Những Người Học Anh Ngữ: Lớp Ngữ Ngữ Anh 
Ngữ Được Ẩn (SEI); chương trình đa ngôn ngữ.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: 7: 15-8: 15 sáng, chương trình 
thể dục BOKS, câu lạc bộ làm bài tập ở nhà và 
kèm thêm.

 • Sau giờ học: chương trình cho trẻ em phụ huynh 
tham gia chương trình ESL tại chỗ, Thứ Hai đến 
Thứ Năm, 3: 15-5: 15; dạy kèm của giáo viên 
Otis cho các sinh viên được chọn; Chương trình 
YMCA, 3: 15-6: 30

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Trung học Edwards hoặc Trường 
McKay.

Trường tiểu học Perkins
K2-lớp 5
Craig Martin, hiệu trưởng
50. Rev. Burke St., South Boston 02127
617-635-8601
Trường Tiểu Học Perkins đang chuẩn bị cung cấp 
cho con của bạn một trải nghiệm học tập vô song 
mở rộng chúng như các nhà tư tưởng, các nhà giải 
quyết vấn đề, và các đại lý thay đổi. Với việc giảng 
dạy và học tập vững chắc, chúng tôi sẽ nâng cao sự 
sáng tạo, niềm đam mê và sự lạc quan mà con quý 
vị mang đến trong trường. Mục tiêu của chúng tôi 
là giáo dục, trao quyền, và nâng cao con trai / con 
gái của bạn để xuất sắc như người học và công dân 
toàn cầu.
Tính năng đặc biệt:

 • Mô hình Đội Trường Thành công hỗ trợ các nhu 
cầu xã hội và tình cảm của học sinh.

 • Anh em của phân biệt, chương trình MJP Boys.
 • Wonderfully Made, Nhóm MJP Girls ‘.
 • Chương trình Các Đại sứ Sinh viên MJP Perkins 

Pride.
 • Ngày Chương trình Học giả Cộng đồng.
 • Sáng kiến Chương trình 2 Giờ của MJP dành cho 

Phụ Huynh.
 • Đêm biết viết Potluck Quốc tế.
 • STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ 

thuật, & Toán học) Câu lạc bộ.
 • Độc quyền MJP Điền vào Chương trình Gầu.

Trước khi chương trình trường học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình BOKS trước giờ học.
Đường dẫn K-8: Đảm bảo phân bổ cho lớp 6 tại 

Trường Trung Cấp McCormack.
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Trường Perry K-8
K1-lớp 8
Geoffrey Rose, Hiệu trưởng
745 Đông 7th St., Nam Boston 02127
617-635-8840
Trường Perry K-8 là một cộng đồng làm việc cùng 
nhau để chuẩn bị cho sinh viên của chúng ta thành 
công trong tương lai. Chúng tôi phát triển mối 
quan hệ mạnh mẽ với gia đình và học sinh để cung 
cấp nền giáo dục tốt nhất cho mỗi trẻ, mỗi ngày. 
Trọng tâm của chúng tôi là tiến hành học vấn và xã 
hội cho sinh viên của chúng tôi thông qua những 
kinh nghiệm sáng tạo được thiết kế để thúc đẩy 
tích cực việc học tập của cả trẻ.
Tính năng đặc biệt:

 • Lớp ngoài trời ngoài trời được tạo bởi Schoolyard 
Initiative.

 • Chương trình Sức khoẻ toàn diện bao gồm thể 
dục thể thao và sức khoẻ.

 • Thực hiện đầy đủ các yêu cầu dựa trên chương 
trình giảng dạy khoa học.

 • Lớp đơn lớp K1-8th.
 • Nhạc cụ dây, điệp khúc, và các lớp học âm nhạc.
 • Học sinh được tiếp cận với công nghệ: Tất cả 

giáo viên đều có máy chiếu. Chúng tôi cũng sử 
dụng hai giỏ hàng Chromebook, ba giỏ hàng 
iPad và một giỏ hàng Macbook để hỗ trợ các bài 
học hàng ngày.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Các chương trình giáo dục đặc biệt chuyên sâu 
dành cho học sinh bị suy giảm trí tuệ.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: 7: 30-9: 15 giờ sáng, Thứ Hai đến 
Thứ Sáu.

 • Chương trình thể dục Shark Squad vào thứ Ba 
và thứ Tư.

 • Sau giờ học: 3: 30-5: 30 chương trình dành cho 
sinh viên K1-5 do Perry làm nhân viên, thứ Hai 
đến thứ Sáu.

Trường tiểu học Philbrick
K1-Lớp 5
Danladi Bobbitt, Principal
40 Philbrick St., Roslindale 02131
617-635-8069
Philbrick là một trong những trường công lập nhỏ 
nhất của Boston. Quy mô của trường cho phép giáo 
viên chú ý cá nhân tới tất cả trẻ em và thiết lập một 
môi trường thân thiện và nuôi dưỡng. Chúng tôi tin 
rằng học sinh của chúng tôi sẽ được học nếu được 
cung cấp một kinh nghiệm giáo dục nghiêm túc và 
trọn vẹn. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng 
cách tiếp cận hội thảo để đọc, viết và hướng dẫn 
toán học. Chúng tôi cung cấp các lớp đặc biệt về 
khoa học, âm nhạc, thể dục thể thao, nghệ thuật và 
chúng tôi thiết lập mối quan hệ đối tác kinh doanh, 
cộng đồng và gia đình rộng khắp.
Tính năng đặc biệt:

 • Máy tính xách tay không dây, truy cập iPad cho 
sinh viên, lớp 4 và 5 có Mã hóa và Robotics như 
một phần của chương trình STEM của chúng tôi.

 • Xuất sắc cho tất cả.
 • Các hội nghị giải thưởng cộng đồng trường học 

hàng tháng.
 • Viết nhạc, bài học nhóm nhỏ từ lớp 4-5.
 • Cấp độ lớp K-5 của trường Elliott.
 • Gần sân trường và sân trường tân trang lại gần 

đây.
 • Chuyến đi cắm trại hàng năm đến Bãi biển Ferry 

ở Maine cho học sinh lớp 5, với trọng tâm khoa 
học.

 • Chương trình Family Night.
 • Khoa học và trợ cấp về văn học.
 • Hội thảo phụ huynh.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: 8: 00-9: 15 sáng do một nhân 
viên của Philbrick điều hành với mức giá 35 đô 
la một tuần; bao gồm BOKS thể dục ba ngày 
một tuần.

 • Sau giờ học: chương trình có cấu trúc do cha mẹ 
Philbrick điều hành, năm ngày một tuần; lệ phí 
trượt. Ngoài ra các hoạt động làm phong phú 
như nấu ăn, nghệ thuật và hàng thủ công, học 
tiếng Quan Thoại, và nhiều hơn nữa với chi phí 
bổ sung trên một quy mô trượt.

Con Đường K-8: Đảm bảo cho lớp 6 tại trường 
Irving Middle School.

Trường tiểu học Quincy
K1-Lớp 5
Cynthia Soo Hoo, Hiệu trưởng
885 Washington St., Boston 02111
617-635-8497
Các Quincy có một di sản mạnh mẽ của rigor học 
tập, tôn sùng kính tôn trọng, kiên trì, và kỷ luật tự 
trong học sinh của chúng tôi. Dựa vào năng lượng 
của các khu phố và sự đa dạng của học sinh để tạo 
ra một cộng đồng sôi động nhằm chuẩn bị cho tất 
cả sinh viên quốc tịch toàn cầu.
Tính năng đặc biệt:

 • Quy mô lớp học nhỏ ở các lớp 1 và lớp 2.
 • Chương trình khoa học robot cho lớp 5.
 • Câu lạc bộ, vũ đoàn, nghệ thuật thị giác, và bơi 

lội.
 • Dàn nhạc JQS cho K2 cho học sinh lớp 7.
 • Các sự kiện văn hóa như Lễ hội mùa đông, Tết 

Trung Quốc.
 • Hội thảo cho phụ huynh bằng tiếng Trung và 

tiếng Anh.
 • Số giờ cà phê / trà hàng tuần cho phụ huynh.
 • Khu phức hợp hiện đại với sàn chơi trên sân 

thượng và không gian học tập ngoài trời.
 • MA DESE chỉ định trường Cấp 1.
 • Giảng dạy tiếng Quan Thoại cho tất cả học sinh.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: Các hoạt động miễn phí được giáo 
viên thể dục bảo trợ ba buổi sáng một tuần; Câu 
lạc bộ Đi bộ Vùng lân cận, phòng tập thể dục 
BOKS.

 • Sau chương trình làm giàu của trường: Phụ nữ 
mạnh mẽ, Nhóm nữ quyền lực, thể thao, nghệ 
thuật & thủ công, Legos, mã hóa, ban nhạc, dàn 
hợp xướng vv

Con Đường K-12: Đảm bảo cho lớp 6 tại trường 
Josiah Quincy Upper School.
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Roosevelt K-8 School
K1-lớp 8
Lynda-Lee Sheridan, Hiệu trưởng
30 Millstone Rd. (K1-1), 95 Needham Rd. 
(2-8)
Hyde Park 02136
617-635-8676
Trường Franklin D. Roosevelt K-8 là một trường mới 
được cải tạo, hai trường. Chúng tôi là một chương 
trình hòa nhập đầy đủ cam kết phát triển sự xuất 
sắc trong học tập ở mỗi trẻ. Chúng tôi là một cộng 
đồng các học giả. Hợp tác với gia đình và cộng 
đồng, nhân viên của chúng tôi cung cấp một môi 
trường học tập an toàn, nuôi dưỡng con cái của 
chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cá tính của mỗi đứa 
trẻ và cố gắng trao quyền cho mỗi học sinh với 
những kỹ năng tư duy sáng tạo và phê bình. Nhân 
viên của chúng tôi mô hình hóa các thói quen học 
tập suốt đời, tôn trọng người khác và đảm bảo 
quyền công dân mà chúng tôi muốn hướng tới 
trong mỗi sinh viên Roosevelt.
Tính năng đặc biệt:

 • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.
 • Các dịch vụ tư vấn tại chỗ được cung cấp bởi 

Arbor, Dự án Tiểu học, Trang chủ dành cho 
những người lang thang nhỏ.

 • Chương trình Công nghệ Goes Home được cung 
cấp cho các gia đình ngoài giờ học.

 • Mạnh tham gia gia đình / cộng đồng.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo dục đặc biệt: trường học hòa nhập đầy đủ.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học, 7: 30-8: 15, được giảng dạy tại 
mỗi khu; Chương trình di chuyển miễn phí 
BOKS hai ngày một tuần tại mỗi khuôn viên, 
mùa thu và mùa xuân.

 • Sau giờ học: Tiếng ồn nhỏ cho lớp K1 5 mỗi 
ngày; câu lạc bộ người máy của học sinh tiểu 
học; Chương trình Kịch kịch mạnh mẽ cho các 
lớp 2-8; Câu lạc bộ thảo luận cho học sinh trung 
học.

 • Sau khi học thể thao: America SCORES bóng đá, 
lớp 3-5, mùa thu và mùa xuân; Thể thao bên 
trong theo mùa (bóng rổ, bóng chày đôi, bóng 
chuyền, xuyên quốc gia), lớp 6-8.

Russell Trường tiểu học
K1-Lớp 5
Tamara Blake-Canty, Hiệu trưởng
750 Columbia Rd., Dorchester 02125
617-635-8803
Trọng tâm của Trường Russell:

1. Học lực
2. Hỗ trợ sinh viên
3. Cam kết của cộng đồng

Tính năng đặc biệt:
 • Hợp tác với Quỹ Kraft và Fuel Up to Play 60 cung 

cấp cho sinh viên cơ hội lãnh đạo trong bối cảnh 
sức khoẻ và sự lành mạnh.

 • Điểm đến học tập kinh nghiệm cho các trang 
web như Hale Reservation, Cảng Islands, Bảo 
tàng Khoa học, Wakefield Estate, Plymouth 
Plantation và Aquarium.

 • Russell được đặt tên là trường học đồng cấp với 
Liên minh cho một Chương trình Healthy School 
Generation của Healthyier.

 • Thể dục, Khoa học, Nghệ thuật, Thư viện và Âm 
nhạc.

 • Cross các hoạt động học tập kỷ luật và các dự án 
thông qua các giáo viên chuyên môn.

 • Các công nghệ như bảng thông minh lớp học, 
iPads, máy tính, máy quay lật và Adobe Youth 
Voices Grant.

 • Hội đồng chăm sóc sức khoẻ của học sinh, 
chương trình 10 Boys Initiative, và chương trình 
Coaches Junior.

 • Hợp tác chặt chẽ giữa hành chính đã nghỉ hưu và 
nhân viên hiện tại để duy trì sự nhất quán trong 
giáo dục của sinh viên và hỗ trợ gia đình.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Sau giờ học: Chương trình trao quyền cho nữ 
sinh LEAP từ lớp 4-5; Russell Runs theo dõi và 
lĩnh vực cho lớp K-5; robot học cho lớp 3-5; Các 
cô gái trong Khoa học cho các cô gái từ lớp 4-5; 
Tech Goes Trang chủ đào tạo cho gia đình về việc 
sử dụng công nghệ cho giáo dục; chương trình 
bổ sung bởi BOKS và Bird Street.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo phân bổ cho lớp 6 tại 
Trường Trung Cấp McCormack.

P.A. Shaw Trường tiểu học
K1-Lớp 3
Akosua Osei-Bobie, Hiệu trưởng
429 Norfolk St., Dorchester 02124
617-635-8777
Chúng tôi ở P.A. Shaw, tin tưởng vào việc phát 
triển các nhà tư tưởng phê bình và công dân tích 
cực trong cộng đồng. Thông qua các hướng dẫn 
nghiêm ngặt, học tập dựa trên yêu cầu, và thực tiễn 
cam kết của gia đình, chúng tôi sẽ thúc đẩy các mối 
quan hệ cần thiết để đảm bảo rằng tất cả trẻ em 
thành công.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình thăm nhà.
 • Lớp học K0 / K1.
 • Nâng cao chương trình Người đọc trong K1.
 • Các lớp học Thư viện và Phương tiện truyền 

thông.
 • Cộng đồng trường học nhỏ: Lớp K0-3.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Lớp học K0 / K1 dành cho trẻ khuyết tật.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước khi học từ 7: 15-9: 15 giờ sáng tại YMCA 
Dorchester.

 • Sau giờ học từ 3: 30-6: 00 chiều tại Shaw cũng 
 • do YMCA Dorchester cung cấp.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo phân bổ cho lớp 4 tại 
Trường Mildred Avenue.
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Sumner Trường tiểu học
K1-Lớp 5
Catherine MacCuish, Hiệu trưởng
15 Basile St., Roslindale 02131
617-635-8131
Sumner cam kết phát triển và nuôi dưỡng tài năng 
và khả năng của mỗi đứa trẻ trong môi trường an 
toàn và môi trường học tập. Chương trình học tập 
vững chắc của chúng tôi tập trung vào việc xây 
dựng một môi trường học tập mạnh mẽ với những 
nỗ lực để kỷ niệm tất cả các thành tựu học vấn và 
hành vi. Chúng tôi là một trường học đầy đủ dịch 
vụ nhấn mạnh các dịch vụ nghệ thuật và trường 
học. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và các chương 
trình như dạy kèm, ban nhạc, và các can thiệp chiến 
lược thông qua các chương trình như Đáp ứng với 
Can thiệp. Khoa Sumner đi xa hơn để đảm bảo rằng 
mỗi đứa trẻ đều có được sự giáo dục và dịch vụ 
thành công nhất.
Tính năng đặc biệt:

 • Partner for Student Success School mở rộng 
giảng dạy và học tập ngoài giờ học.

 • Đáp ứng can thiệp thông qua Khung thành tích 
học tập.

 • Tập trung mạnh mẽ vào việc phân biệt giảng 
dạy.

 • Nhiều cơ hội cho sự tham gia của gia đình.
 • Cộng đồng đa dạng.
 • Healthy School Program với trọng tâm là dạy trẻ 

em những lựa chọn lành mạnh.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Các lớp Giáo dục đặc biệt, các lớp 1-5.
 • Immersion Anh Ngữ (SEI) dành cho Người Học 

Anh Ngữ.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: các hoạt động dạy viết và toán cho 
các lớp K1-5; lệ phí trượt và viện trợ tài chính 
có sẵn.

 • Sau giờ học: chương trình 1-5 do Boys and Girls 
Clubs của Boston cung cấp; Các chương trình K1 
và K2 tập trung vào hỗ trợ học tập, các hoạt động 
làm phong phú và giải trí.

Con Đường K-8: Đảm bảo cho lớp 6 tại trường 
Irving Middle School.

Taylor Trường tiểu học
K1-Lớp 5
Jennifer Marks, Hiệu trưởng
1060 Morton St., Mattapan 02126
617-635-8731
Trường Charles H. Taylor cung cấp truy cập và cơ hội 
cho tất cả học sinh học trong một môi trường bao 
trùm và tôn trọng mọi nền văn hóa. Thông qua việc 
thực hiện Các Tiêu Chuẩn Cốt lõi Chung và trọng 
tâm giảng dạy của chúng tôi về việc biết chữ, chúng 
tôi sẽ hỗ trợ tất cả học sinh trong việc đạt được 
thành công học vấn và hành vi. Nhóm của chúng tôi 
làm việc chăm chỉ để tạo ra một khu vui chơi trường 
học nơi sinh viên và gia đình cảm thấy được chào 
đón. Chúng tôi tin tưởng vào việc duy trì kỳ vọng 
cao và cung cấp mức hỗ trợ cao để đảm bảo rằng tất 
cả sinh viên đều đạt được tiềm năng đầy đủ của họ.
Tính năng đặc biệt:

 • Hệ Thống Can Thiệp Tích cực Tích cực của Trường.
 • Khóa học tiếng Nhật dành cho học sinh lớp 

Nâng cao.
 • Giảng dạy tiếng Pháp.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Dây giáo dục đặc biệt cho học sinh ESD / SAR.
 • Chương trình Ngữ ngữ tiếng Anh được Bảo vệ 

Haiti (SEI) nổi bật dành cho các lớp K1-5.
 • Chương trình trước và sau giờ học:
 • Trước giờ học: 7: 00-9: 00 sáng chương trình 

dạy kèm và làm giàu với $ 40 một tuần; BOKS, 5 
ngày một tuần.

 • Sau giờ học: 3: 30-5: 45 làm giàu, làm bài tập về 
nhà và dạy kèm, $ 65 một tuần.

Đường dẫn K-8: Được chuyển đến lớp 6 tại 
trường Mildred Avenue.

Timilty Middle School
Lớp 6-8
T’Sheba Martin, hiệu trưởng
205 Roxbury St., Roxbury 02119
617-635-8109
Tính thời gian nhấn mạnh các kỹ năng lập luận dựa 
trên bằng chứng và các hoạt động được tích hợp 
trên tất cả các lớp học. Chúng tôi cũng là trường 
Mở rộng Thời gian Học tập, cung cấp cách tiếp cận 
sáng tạo để học tập thông qua một ngày học dài 
hơn. Trường chúng tôi còn có các chương trình như 
“Dress for Success”, các nhóm nhỏ gồm 80-100 
sinh viên, học vấn và toán học được tích hợp trong 
chương trình giảng dạy, cũng như các khóa học về 
thể dục, y tế, nghệ thuật thị giác, nhạc khí và tiếng 
Nhật. Các cộng đồng học tập chuyên nghiệp họp 
mặt hàng ngày để đáp ứng nhu cầu giảng dạy của 
tất cả học sinh.
Tính năng đặc biệt:

 • Trường dạy học về Sáng tạo Kỹ thuật số-Verizon 
Initiative (VILS) iPad 1: 1.

 • Chương trình nâng cao nhận thức và sự sẵn sàng 
của trường.

 • Tech Goes Home: học sinh và phụ huynh học lớp 
máy vi tính cùng nhau và có thể được vay tiền 
không lãi để mua máy tính.

 • Người chiến thắng hai lần của Giải thưởng Quốc 
gia về Sự xuất sắc của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

 • Người chiến thắng nhiều giải thưởng khác, bao 
gồm Giải thưởng Danh hiệu Quốc gia I Title và 
đặc biệt là Chương trình trao đổi học bổng cho 
sinh viên với những người lớn ở Boston.

Các chương trình sau giờ học:
 • STE (A) M Team thông qua Sociedad Latina; 

bài học chuỗi miễn phí qua dàn nhạc Citywide 
String Orchestra; MathSTARS thông qua 
MathPOWER (Đại học Northeastern); học tập và 
làm giàu với UU Urban Ministry; SquashBusters.
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Tobin K–8 School
K1-lớp 8
Efrain Toledano, hiệu trưởng
40 Smith St., Mission Hill, Roxbury 02120
617-635-8393
Nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện một chương 
trình học tập nghiêm ngặt với cơ hội biểu hiện 
nghệ thuật và kỳ vọng rõ ràng trong bầu khí quyển 
an toàn, nuôi dưỡng, tôn trọng và đầy cảm hứng.
Tính năng đặc biệt:

 • Phòng thí nghiệm máy tính tân tiến do Reltel 
Allen của Celtics tặng.

 • Một sự hợp tác với Mass Art.
 • Các cơ hội âm nhạc và nhảy múa được cung cấp 

thông qua Sociedad Latina.
 • Các công việc hè cho học sinh lớp 8 tại Brigham 

and Women’s Hospital.
 • Thị trường thức ăn tự do sẵn có cho gia đình 

Tobin.
 • Hội Đồng Phụ Huynh và Hội Đồng Nhà Trường.
 • Giảng viên cho Tất cả, một chương trình dạy kèm 

1 đến 1 cho học sinh lớp 7 và lớp 8.
 • Nhà giáo dục Boston của năm đoạt giải thưởng 

nhân viên.
 • Học sinh lớp 5-8 tham gia vào các phòng thí 

nghiệm khoa học vào mỗi Thứ Sáu khác thông 
qua hợp tác giữa trường với Brigham và Bệnh 
viện Phụ nữ.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Immersion Anh Ngữ (SEI) dành cho Người Học 
Anh Ngữ

Chương trình trước và sau giờ học:
 • Trƣớc và sau giờ học: Cầu Boston đến Sự xuất 

sắc cho lớp K2 2, 8: 00-9: 30 sáng và 4: 10-5: 
30 chiều

 • Sau giờ học: nhân viên đi bộ từ 1-5 học sinh đi 
quanh Trung tâm Cộng đồng Tobin từ 4: 10-5: 
30 (tỷ lệ trượt). Sociedad Latina cho lớp 6-8, 3: 
30-5: 00 chiều tại Timilty; miễn phí, vận chuyển 
cung cấp.

Trotter K-8 School
K1-lớp 8
Sarita Thomas, hiệu trưởng
135 Humboldt Ave., Dorchester 02121
617-635-8225
Tại Trotter, chúng tôi đang chuẩn bị cho sinh viên 
của chúng tôi được trao quyền và có những rủi ro 
về học vấn. Để hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta 
phải tạo ra một môi trường trường học an toàn và 
lành mạnh.
Tính năng đặc biệt:

 • Dịch vụ dạy kèm và cung cấp bởi Đại học Boston, 
đối tác chính của chúng tôi. Một thư viện mới 
đẹp và đẹp được cung cấp bởi Target.

 • Lớp ngoài trời cho các hoạt động khoa học, toán 
và viết.

 • Tech Goes Home trong phòng máy tính mới của 
chúng tôi: cha mẹ và con của họ tham gia lớp 
máy tính với nhau và có thể mua một máy tính 
với chi phí thấp.

 • Chương trình trước và sau giờ học - dạy kèm học 
thuật, thể thao và làm giàu qua các câu lạc bộ, 
chương trình hướng dẫn.

 • Chương trình Sáng kiến 10 Nữ, PlayWorks, Hoa 
Kỳ Điểm Boston, Hướng đạo sinh.

 • Chương trình Xe đạp Boston, Khiêu vũ với Sách, 
Hợp tác Big Sisters với BLA, Phụ nữ mạnh mẽ, 
Strong Girls Hợp tác với Simmons College.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Tiến hành bởi Imajine Đó là từ 2 giờ 00 sáng đến 
6 giờ chiều. Giúp đỡ, dạy kèm, thể thao và làm 
giàu qua các câu lạc bộ như nhảy múa, đồ gỗ và 
bóng rổ (phí).

 • Nhiều chương trình làm giàu bổ sung miễn phí 
cho sinh viên của Trotter, chẳng hạn như Year 
Year City, gia sư, Big Sisters. Những điều này sẽ 
không phù hợp với những gia đình cần chăm 
sóc con sau giờ học.

Tynan Trường tiểu học
K1-Lớp 5
Leslie Gant, Hiệu trưởng
650 East 4th St., Nam Boston 02127
617-635-8641
Chúng tôi đang chuẩn bị cho sinh viên của chúng 
tôi thành công về mặt học thuật và xã hội. Chúng 
tôi làm việc chăm chỉ để giúp sinh viên của chúng 
tôi trở thành công dân toàn cầu có khả năng đọc và 
viết bằng cách sử dụng các thông tin dựa trên bằng 
chứng trong tất cả các lĩnh vực nội dung. Sinh viên 
của chúng tôi có quyền truy cập vào Chromebook 
và sử dụng công nghệ trong các khu vực nội dung. 
Họ phát triển một sự đánh giá cao về Biết và Đọc 
thông qua nghe, đọc, viết và nói. Tất cả học sinh 
tham gia vào Khoa học, Thể dục, STEM, và Nhạc 
Vocal mỗi tuần. Chúng tôi nhấn mạnh đến 4 giá trị 
cốt lõi của Tynan: Hãy tử tế, tôn trọng, an toàn và 
chịu trách nhiệm trên cơ sở hàng ngày và chúng tôi 
cam kết ăn mừng những món quà mà mỗi trẻ đem 
lại cho cộng đồng chúng ta.
Tính năng đặc biệt:

 • Các chương trình khoa học của Cơ quan Tài 
nguyên Nước (MWRA).

 • Một chương trình dàn nhạc mới cho học sinh 
lớp 3-5.

 • Công nghệ Goes Lớp học máy tính gia đình cho 
gia đình.

 • Boston Partners in Education / PowerLunch, 
Đuôi.

 • Cố vấn học sinh lớp K đến 3.
 • Một giáo viên Chuyên khoa Khoa học và Khoa 

học Kỹ thuật Công nghệ (STEM).
 • Dân số học đa dạng về văn hoá.
 • Các tình nguyện viên và trợ giảng từ NSTAR, Các 

đối tác của Boston trong lĩnh vực giáo dục, ông 
bà nuôi dưỡng, và các thế hệ, Inc.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo dục đặc biệt: chương trình tự kỷ.
 • Chương trình dành cho Người Học Anh Ngữ.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: BOKS thể dục thể thao từ Reebok.
 • Sau giờ học: Trung tâm Cộng đồng Tynan; xe 

buýt đến nhà South Boston và South Boston 
Boys & Girls Club.

Đường dẫn K-8: Đảm bảo phân bổ cho lớp 6 tại 
Trường Trung Cấp McCormack.
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Umana Academy
K1-lớp 8
Claudia Gutierrez, Hiệu trưởng
312 Border St., East Boston 02128
617-635-8481
Tầm nhìn của Học viện Mario Umana là: để nuôi 
dưỡng và trao quyền cho tất cả học sinh để suy nghĩ 
một cách phê bình, đạt được sự xuất sắc trong học 
tập, góp phần là công dân toàn cầu và thành công 
trong một thế giới đa dạng văn hoá và ngôn ngữ. 
Mở rộng thời gian học tập cung cấp thêm thời gian 
để hỗ trợ học tập và làm giàu.
Tính năng đặc biệt:

 • Chúng tôi mong muốn trở thành một trường 
STEM và hiện đang hợp tác với East Boston 
Chương trình Trung học Khoa cố vấn.

 • Chúng tôi đang thí điểm Chương trình EcoRise 
cho phép sinh viên đóng vai trò tích cực trong 
các vấn đề môi trường trong cộng đồng của họ.

 • Đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả học sinh là 
ưu tiên của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng các 
khối START (các khối can thiệp và làm phong 
phú) để giải quyết các nhu cầu của học sinh, đẩy 
học tập của họ.

 • Chúng tôi giữ mối quan hệ hợp tác cung cấp cho 
sinh viên của chúng tôi với các chuyên gia trong 
các ngành công nghiệp khác nhau thông qua 
chương trình Big Cheese Reads.

 • Sinh viên của chúng tôi được tiếp cận với các 
đối tác thường trú như Tenacity, RALLY, Gear Up, 
những người cung cấp cho sinh viên sự hỗ trợ 
trong việc phát triển về mặt học thuật và tình 
cảm xã hội.

 • Để tìm hiểu thêm hãy ghé thăm website www.
bostonpublicschools.org/umana của chúng tôi.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo Dục Đặc Biệt: chương trình dành cho học 
sinh bị suy yếu trí tuệ loại K2-8.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Bóng đá và thơ ca trong mùa thu và mùa xuân 
(America SCORES), Bóng rổ và Coed Hockey 
trong mùa đông; Câu lạc bộ Khoa học / Kỹ sư & 
Thể thao, Câu lạc bộ Môi trường.

UP Academy Charter School of 
Boston
Lớp 6-8
Katy Buckland, Hiệu trưởng
215 Dorchester St., Nam Boston 02127
617-635-8819
Trường chúng tôi tập trung vào việc tạo ra các môi 
trường có cấu trúc, độ nghiêm ngặt cao và hỗ trợ, 
nơi mà tất cả học sinh đều có thể vượt trội.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và dựa 
trên tiêu chuẩn nhấn mạnh vào toán học và đọc 
sách.

 • Những kỳ vọng học tập và hành vi liên tục cao, 
nhất quán cho tất cả các bên liên quan, bao gồm 
sinh viên, gia đình và nhân viên.

 • Mở đường dây liên lạc giữa nhà trường và gia 
đình: báo cáo về sự tiến bộ của học sinh và hiệu 
suất được gửi về nhà hàng tuần.

 • Chương trình làm giàu vào thứ Sáu cho tất cả 
học sinh.

 • Chuẩn bị ISEE và SSAT cho học sinh lớp 8.
 • Quản Lý Sự Lựa Chọn Trường Trung Học Toàn 

Thời Gian Toàn Thời Gian.
 • Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục Đặc 

Biệt:
 • Mạng lưới hỗ trợ học thuật và các hỗ trợ khác cho 

tất cả học sinh, kể cả học sinh đang học tiếng 
Anh và học sinh khuyết tật.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Ngày học kéo dài Thứ Hai - Thứ Năm; sau khi 
chương trình học từ thứ Hai đến thứ Năm cho 
đến 3:30 và thứ Sáu đến 1:00.

UP Academy Charter School of 
Dorchester
K1-lớp 8
Brittany Morse, Hiệu trưởng
35 Westville St., Dorchester 02124
617-752-2788
UP Academy Dorchester nhằm mục đích đảm bảo 
tất cả học sinh có được kiến thức, kỹ năng và sức 
mạnh của nhân vật cần thiết để thành công trên 
con đường học đại học và đạt được tiềm năng của 
mình. Chương trình trường học của chúng tôi được 
mô phỏng trên các trường công lập đô thị có hiệu 
suất cao nhất tại Hoa Kỳ.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và dựa 
trên tiêu chuẩn nhấn mạnh vào khả năng biết 
chữ và toán.

 • Những kỳ vọng học tập và hành vi liên tục cao, 
nhất quán cho tất cả các bên liên quan, bao gồm 
sinh viên, gia đình và nhân viên.

 • Mạng lưới hỗ trợ học thuật và các hỗ trợ khác cho 
tất cả học sinh, kể cả học sinh đang học Anh ngữ 
và học sinh khuyết tật.

 • Mở đường dây liên lạc giữa trường học và gia 
đình: báo cáo về sự tiến bộ của học sinh và hiệu 
suất mỗi tuần.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Hỗ trợ toàn diện cho tất cả học sinh, bao gồm 
học sinh thuộc Chương trình Giáo dục Đặc biệt 
và Người học Tiếng Anh.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: Bữa sáng phục vụ từ 7: 15-7: 45 
phút mỗi ngày.

 • Sau giờ học: Lập trình cho lớp K1 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
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UP Academy Holland Charter School
K1-Lớp 5
Hillary Casson, hiệu trưởng
85 Olney St., Dorchester 02121
617-635-8832
Học viện UP Academy Hà Lan nhằm đảm bảo rằng 
tất cả học sinh đều có được kiến thức, kỹ năng và 
sức mạnh của nhân vật cần thiết để thành công trên 
con đường học đại học và đạt được tiềm năng đầy 
đủ. Thần chú của chúng ta là “Passion + Purpose.”
Tính năng đặc biệt:

 • Lời hứa hàng ngày: Làm việc chăm chỉ để thông 
minh hơn.

 • Điều Hợp Viên Cộng Đồng Gia Đình.
 • Hồ bơi với chương trình bơi lội đầy đủ.
 • Chương trình Mỹ thuật: Nghệ thuật & Boston 

Ballet.
 • Hai phòng thí nghiệm công nghệ.
 • Diamond Educators Mentoring Saturday chương 

trình.
 • Công nghệ Goes Home.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chương trình Ngữ ngữ tiếng Anh lưu trú ở Tây 
Ban Nha và Việt Nam (SEI).

 • Các lớp học và chương trình giáo dục đặc biệt 
đầy đủ cho học sinh đang học tiếng Anh.

Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà 
của chúng tôi:

 • Năm Thành Phố, Thứ Hai-Thứ Năm; Trung tâm 
Cộng đồng Holland, thứ Hai đến thứ Sáu.

Warren/Prescott K–8 School
K1-lớp 8
Michele Davis, Hiệu trưởng
50 Trường St., Charlestown 02129
617-635-8346
Tại Warren Prescott, chúng tôi tập trung vào cả đứa 
trẻ. Chúng tôi cung cấp một nền tảng vững chắc 
trong Anh văn, Toán học, Khoa học và Nghiên cứu 
Xã hội. Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn về âm 
nhạc, nghệ thuật, thể dục và Tây Ban Nha K1-8.
Tính năng đặc biệt:

 • Dịch vụ dạy kèm do các cơ quan cộng đồng địa 
phương cung cấp.

 • Big BrKhác và chương trình Big Sister.
 • Trường Học mở rộng cho các lớp K1-8.
 • Giáo viên chuyên môn về nghệ thuật, âm nhạc, 

thể dục thể thao, khoa học và tiếng Tây Ban Nha.
 • Một chương trình nghỉ ngơi nhằm thúc đẩy hoạt 

động an toàn, tích cực và thú vị cho tất cả học 
sinh.

 • Power Lunch.
 • Điệp khúc, vở nhạc kịch và các tác phẩm sân 

khấu.
 • Một chương trình Toán học khác và Chương trình 

Quy tắc Toán.
 • Đào tạo chuẩn bị khẩn cấp.
 • Các chương trình thể dục bao gồm BOKS, đi xe 

đạp, yoga, và bóng đá.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Lớp học giáo dục đặc biệt.
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Chương trình trước giờ học: BOKS Fitness tập 
trung vào thói quen, dinh dưỡng và tập thể dục 
lành mạnh

 • Các chương trình sau giờ học: 
Miễn phí: Toán học, bóng đá (trường học), nghệ 
thuật thị giác (trường phổ thông), sân khấu 
(trường phổ thông), điệp khúc, sản xuất sân 
khấu, bóng đá America SCORES, Hướng đạo 
sinh và Hướng đạo sinh, 10 cậu bé, 10 cô gái, đi 
thuyền buồm và hơn thế nữa. 
Lệ phí: Lớp mẫu giáo, lớp một và lớp hai ngày 
kéo dài; giúp đỡ về bài tập ở nhà lớp ba; nhạc 
cụ, nghệ thuật thị giác (lớp 3-5) và nhiều thứ 
khác. Học bổng cho các chương trình học phí.

West Zone Early Learning Center 
K0-lớp 1
Jean Larrabee, Hiệu trưởng
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
617-635-8275
Trọng tâm của chúng tôi là tạo ra những cơ hội học 
tập mà sẽ làm tăng sinh viên viết và ngôn ngữ nói 
mà sẽ cho phép họ trở thành đại học và sự nghiệp 
sẵn sàng.
Tính năng đặc biệt:

 • Giáo viên và chương trình giảng dạy về Khoa học 
Môi trường phù hợp với STEM với các chương 
trình dành cho gia đình để học hỏi với con của 
họ.

 • Phương pháp dạy nhạc chuyên nghiệp toàn thời 
gian gồm sử dụng dụng cụ.

 • Các giáo viên có trình độ cao, hầu hết đều có 
trình độ cao đẳng.

 • Các lần ghé thăm thường xuyên các nguồn tài 
nguyên cộng đồng và các viện bảo tàng tạo cơ 
hội để học hỏi và kết nối với giáo trình bên ngoài 
lớp học.

 • Cộng đồng điều phối.
 • Chăm sóc xung quanh với bơi lội, khoa học, làm 

vườn và Khoa học Gia đình ngày.
 • Các giáo viên được đào tạo về Reading Recovery, 

can thiệp ngôn ngữ mức độ, Open Circle, Đọc Dự 
án, CPI, First Aid / CPRLead.

 • Giáo viên có giấy chứng nhận về Tuổi thơ, ESL, 
Giáo dục đặc biệt, Đọc, Ủy ban Quốc gia Trẻ thơ, 
Âm nhạc và Khoa học.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo Dục Đặc Biệt: Các lớp học Mầm non kết hợp
 • Trường học bao gồm: học sinh phổ thông và 

giáo dục đặc biệt học chung với nhau
Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: ăn sáng 7:30 theo hoạt động của 
trung tâm và nhóm nhỏ.

 • Sau giờ học: Chăm sóc tận cùng miễn phí đến 
4:35 chiều với các hoạt động làm phong phú, 
chẳng hạn như bơi lội, yoga, tennis, khoa học, 
và các chuyến đi đến thư viện địa phương và các 
nguồn lực của cộng đồng.
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Winship Trường tiểu học
K1-Lớp 5
Monakatellia Ford, Hiệu trưởng
54 Dighton St., Brighton 02135
617-635-8399
Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho sinh viên 
các kinh nghiệm làm giàu và học tập nghiêm túc 
thông qua STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, 
Nghệ thuật và Toán). Chúng tôi cam kết tổ chức kỷ 
niệm sự đa dạng của cộng đồng để thúc đẩy sự 
phát triển của học sinh.
Tính năng đặc biệt:

 • Được công nhận bởi NAEYC.
 • Chương trình đọc và toán toán mạnh để đáp ứng 

nhu cầu của từng cá nhân.
 • Các dịch vụ tư vấn tại chỗ do nhân viên của Bệnh 

viện dành cho Trẻ em Franciscan cung cấp.
 • Thành phố Kết nối quan hệ đối tác, nối kết 

trường học và gia đình với các nguồn lực của 
cộng đồng.

 • Chương trình Big BrKhác và Big Sister kết hợp 
sinh viên của chúng tôi với sinh viên đại học vào 
các hoạt động giải trí và cuối tuần.

 • Hỗ trợ mạnh mẽ cho người học ngôn ngữ thứ 
hai và gia đình họ (Project Alerta, các lớp ESL cho 
phụ huynh).

 • Các giáo viên sinh viên từ Boston College, Đại 
học Boston và Đại học Northeastern.

 • Giảng viên giúp đỡ giáo viên và sinh viên riêng 
lẻ và theo từng nhóm nhỏ.

Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Giáo Dục Đặc Biệt: Lớp Học Mẫu Nhỏ K0 / K1; K2 
và chương trình Chuyển tiếp Tiểu học lớp 1.

 • Những Người Học Anh Ngữ: Lớp Học K1 Ẩn 
Danh Anh Ngữ (SEI).

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước giờ học: từ 7:30 sáng do chương trình 
do YMCA cung cấp từ 4 tuổi trở lên (một số học 
bổng có sẵn); BOKS thể dục thể thao (miễn phí).

 • Sau giờ học: chương trình chạy YMCA đến 6 
giờ chiều. dành cho lứa tuổi từ 4 trở lên (Các 
khoản trợ cấp, chứng từ và học bổng tiếp cận); 
Playworks hoạt động chơi cho lớp 4-5; Chương 
trình ALERTA của Dự án dành cho học sinh đang 
học Tiếng Anh ở các lớp 3-5; BU Làm Nhạc; 
Hướng đạo sinh; Phụ nữ mạnh mẽ, Cô gái mạnh 
mẽ.

Con Đường K-8: Đảm bảo được chuyển sang lớp 
6 tại Trường Edison K-8.

Winthrop Trường tiểu học
K1-Lớp 5
Leah Blake McKetty, Hiệu trưởng
35 Brookford St., Dorchester 02125
617-635-8379
Trường Tiểu Học Winthrop là một trường tiểu học 
nhỏ. Chúng tôi cố gắng để có mối quan hệ nhà 
trường tốt với mọi gia đình Winthrop và có nhân 
viên tận tâm để thấy sinh viên của chúng tôi thành 
công. Gia đình chúng tôi là đối tác của chúng tôi và 
cùng nhau, chúng tôi có thể đảm bảo rằng mọi trẻ 
đều được chuẩn bị tốt cho tương lai sau thời gian 
của mình tại trường Winthrop.
Tính năng đặc biệt:

 • Chương trình Năng lực xã hội Mở rộng.
 • Hợp tác chặt chẽ với Boston College và là thành 

viên của chương trình STEP UP 5 trường.
 • Hợp tác Incredible.
 • Nhiều hoạt động để thu hút phụ huynh, bao 

gồm cả Chương trình Khiêu sinh, các chuyến đi 
chơi cuối tuần của gia đình, các bản tin lớp học 
và toàn trường, trò chơi toán về nhà và các bài 
học về nhà.

 • Một cố vấn bán thời gian làm việc với các cá 
nhân và các nhóm nhỏ.

 • Các đối tác khác của trường: Trường Cao đẳng 
Boston, Quỹ Sách dành cho Trẻ em, Các đối tác 
cho Sự thành công của Trường, Bước Lên 5 Sáng 
kiến Cao đẳng, Wheelock College và YMCA 
Central Branch.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước khi học từ 7: 15-8: 10 AM mỗi ngày: lập 
trình thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi 
với YMCA với một khoản phí nhỏ.

 • Sau giờ học đến 6 giờ chiều hàng ngày: chương 
trình do YMCA quản lý cung cấp các hoạt động 
giúp đỡ và làm phong phú các loại bài tập ở nhà 
(quy mô học phí giảm, các chứng từ được chấp 
nhận); Chương trình City Year After School; Sao 
biển; câu lạc bộ làm giàu, bao gồm võ thuật, 
múa, nghệ thuật, khoa học.

Đường dẫn K-12: Đảm bảo phân bổ cho lớp 6 
tại Học viện Dearborn STEM.

Young Achievers Science & 
Mathematics K–8 School
K0-Lớp 8
Sean Guthrie, Hiệu trưởng
20 Outlook Rd., Mattapan 02126
617-635-6804
Trọng tâm duy nhất của trường chúng tôi là khoa 
học và toán học. Chúng tôi cố gắng làm cho cơ hội 
học tập của sinh viên trở nên sống động, sử dụng 
các nguồn lực cộng đồng và các đối tác.
Tính năng đặc biệt:

 • Các lớp học nhỏ có từ 18 đến 20 học sinh, mỗi 
học sinh từ 1-2 người lớn.

 • FCOC tạo điều kiện cho gia đình tham gia vào 
quản trị và cộng đồng trường học.

 • Full Service Community School tích cực hợp tác 
với các cơ quan cộng đồng.

 • Sáng kiến chăm sóc sức khoẻ tích cực.
 • Các chuyến thăm nhà đến mỗi trường mẫu giáo 

mới và gia đình lớp một.
 • Giúp đỡ về nhà và trợ giúp kèm thêm.
 • Acceleration Academy trong Tháng Hai (ELA) và 

April (Math) Vacations.
 • Âm nhạc, Nghệ thuật, PE, cờ vua, Võ thuật, Khiêu 

vũ.
Các Chương Trình Học Anh Ngữ và Giáo Dục 
Đặc Biệt:

 • Chương trình bao gồm Giáo dục đặc biệt K-8; 
Chương trình Học tập Khả năng Thích ứng (LAB) 
6-8.

 • Chương trình Ngữ ngữ tiếng Anh được che chở 
(SEI) Chương trình tiếng Tây Ban Nha cho các 
lớp K1-4.

Các chương trình trước và sau giờ học trong 
tòa nhà của chúng tôi:

 • Trước khi học từ 7: 00-8: 15 sáng: chương trình 
làm giàu do nhân viên chương trình Học Mở 
Rộng của chúng tôi.

 • Sau giờ học: lớp K-5 từ 4: 30-6: 00 chiều khoa 
học, làm giàu, gia sư và trợ giúp về bài tập về 
nhà; các lớp 5-8 Học viện Kim cương; các lớp 6-8 
Thứ Hai-Thứ Năm từ 4: 15-6: 30 chiều chương 
trình dạy kèm chuyên sâu và chương trình giúp 
đỡ về nhà cho học sinh lớp 6 đến lớp 8 chạy theo 
năm Thành Phố; Cheerleading; Thể thao điền dã 
bao gồm bóng đá, bóng rổ (trai và gái), bóng đá, 
bài hát; Nhóm Harlem Lacrosse Boys.
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THÔNG TIN TRƯỜNG TRUNG HỌC
Bao gồm với mỗi Hồ sơ của Trường Trung học, trang 48-85, là các đồ thị ghi chi tiết về Ghi Danh & Ghi Danh; Năm 
2017 MCAS kết quả bằng Anh ngữ, Toán, và Khoa học; Kết quả tốt nghiệp trung học; Thành công Trường Cao đẳng; 
và Mức trách nhiệm giải trình của Nhà nước. 
	Để biết thông tin mới nhất về sự lựa chọn của trường, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc gọi bất kỳ 

Trung Tâm Chào Mừng, được liệt kê ở trang 3. 

Hiểu kết quả nhà nước và trách nhiệm giải trình
Bộ Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts (DESE) sử dụng các bài kiểm tra chuẩn, cũng như thông tin tốt 
nghiệp / thả ra, để xác định trình độ của trường, so với các trường khác trong toàn tiểu bang.
Thông tin về trách nhiệm giải trình của Bang hiện có tại www.doe.mass.edu.

MCAS được cấp theo các cấp khác nhau về Anh Ngữ (ELA), toán học 
và khoa học. ELA kiểm tra việc đọc hiểu và thành phần. MCAS được 
thiết kế để xác định mức độ thành tích của học sinh và trường học 
trong các môn này. Có bốn cấp hiệu suất cho sinh viên:
Nâng cao: Học sinh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các môn học 
nghiêm ngặt và cung cấp các giải pháp phức tạp cho các vấn đề phức 
tạp.
Thông Thạo: Học sinh thể hiện sự hiểu biết vững chắc về những 
vấn đề khó khăn và có thể giải quyết nhiều vấn đề.
Cần Cải Thiện: Học sinh thể hiện sự hiểu biết một phần về chủ đề 
và có thể giải quyết một số vấn đề đơn giản.
Thất bại: Học sinh tỏ ra rất ít kiến thức về môn học và không giải 
quyết các vấn đề đơn giản.
Trách nhiệm giải trình. Khoảng cách thành thạo là khoảng 
cách giữa trình độ thông thạo hiện tại của nhóm và mức độ thành thạo 
100%.
Nhà nước đo lường sự tiến bộ của các học khu và khu học chánh cho tất 
cả học sinh và lên đến 11 phân nhóm học sinh. Nhóm “nhu cầu cao” 
bao gồm tất cả các học sinh khuyết tật, học viên Anh ngữ (EL), cựu  học 
sinh EL, và  học sinh có gia đình thu nhập thấp.

Tất cả các trường và khu học chánh của tiểu bang Massachusetts có đầy đủ 
số liệu đều được xếp vào một trong năm mức độ trách nhiệm giải trình và 
trợ giúp. Mức độ của một trường được xác định so với tất cả các trường học 
phục vụ cùng cấp trong tiểu bang. Các trường có thành tích cao nhất là Cấp 
độ 1 và thấp nhất là Cấp độ 5. Cấp được xác định như sau:
Cấp độ 1: Gặp gỡ các mục tiêu hẹp (cho tất cả học sinh và sinh viên có 
nhu cầu cao). Các trường cấp 1 có mức độ đạt được cao đặc biệt, tăng trưởng 
cao và thu hẹp khoảng cách được đặt tên là Trường Khen thưởng.
Mức 2: Không đạt được các mục tiêu hẹp khoảng cách (cho tất cả và / 
hoặc cao nhu cầu học sinh); hoặc tỷ lệ tham gia MCAS thấp
Cấp độ 3: Thực hiện ít nhất 20% số trường (bao gồm các nhóm nhỏ 
nhất); hoặc tỉ lệ tốt nghiệp thấp hoặc tỷ lệ tham gia MCAS rất thấp
Cấp độ 4: Các trường Cấp 3 có mức sinh thấp nhất
Cấp độ 5: Theo thời gian theo trường học.
Truy cập www.mass.gov và nhấp vào “education” để tìm hiểu thêm.
Chú ý: Các trường học rất nhỏ, là các trường mới, hoặc là các trường được tổ 
chức lại rất nhiều, được ghi “Không đầy đủ dữ liệu”. Tham quan các trường 
này là cách tốt nhất để có được một cái nhìn hoàn toàn về những gì mà 
trường đó cung cấp.

Bảng Nhìn nhận Hiểu được các trường học 
Trang Chuyển đến trang này để biết thêm 

thông tin về trường học
Đơn xin đặc biệt:
Có Kiểm tra với trường về đơn xin nhập 

học đặc biệt.
Không Trường học không có đơn xin nhập học 

đặc biệt

Chương Trình Học Anh Ngữ *
Những Người Học Tiếng Anh theo học trong 
tất cả các Trường Công Lập Boston được hưởng 
các dịch vụ ESL và chỉ dẫn về nội dung được 
bảo vệ. 
SEI: Hướng dẫn tiếng Anh được che chở
SLIFE: Đào tạo ngôn ngữ cường độ cao 
DL: Ngôn ngữ kép
C  Trung Quốc 
K  Cape Verdean
M  Đa ngôn ngữ
H  Haitian Creole
S  Tiếng Tây Ban Nha
V  Tiếng Việt

Chương trình Giáo dục Đặc biệt 
AUT  Tự kỷ
EI  Sự suy giảm về cảm xúc
EI-INT Thiệt hại về cảm xúc-nội tâm
INC Mức độ Cần thiết cao
LD  Khuyết tật học tập
MD đa khuyết tật
Mild-II Thiếu trí tuệ nhẹ 
Mod-II ự suy giảm trí tuệ vừa phải 
Sev-II Suy Giảm Trí Tuệ nặng  
PI  Thiệt hại thể chất
 Phục vụ tất cả học sinh được nhận vào thông 
qua quá trình xổ số hoặc tuyển sinh đặc biệt 
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TRƯỜNG HỌC TRANG ĐƠN 
XIN ĐẶC 
BIỆT

TUYỂN 
SINH

SỰ MIÊU TẢ CÁC 
CHƯƠNG 
TRÌNH SEI

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC ĐẶC BIỆT

Another Course to College (ACC) 48 Không 219 Trường thí điểm nhỏ, lớp 9-12 INC
Boston Adult Technical Academy 67 Có 174 Chương trình thay thế trung học thay thế cho lứa tuổi 

19-22
SEI-M ALT ED

Boston Arts Academy 68 Có 470 Trường thí điểm; tập trung vào nghệ thuật và biểu diễn 

Boston Community Leadership Academy 69 Có 478 Trường thí điểm tập trung vào lãnh đạo cộng đồng SEI-M INC, AUT
Boston Day and Evening Academy 70 Có 414 Trường Horace Mann cho học sinh trên độ tuổi 

Boston Green Academy 71 Có 498 Trường điều lệ Horace Mann với trọng tâm "xanh" cho lớp 
6-12



Boston International High School 72 Có 362 Dành cho học sinh có giới hạn tiếng Anh và 3 năm học tại 
Hoa Kỳ

SEI-M MILD-II

Boston Latin Academy 73 Có 1,781 Trường thi, các lớp 7-12 INC (EI-INT)
Boston Latin School 74 Có 2,453 Trường thi, các lớp 7-12 INC (EI-INT)
Brighton High School  49 Không 669 Trường cao đẳng đại học và trung học chuẩn bị nghề 

nghiệp
SEI-S, SEI-M MILD-II, MOD-II, EI, LD

Burke High School 50 Không 476 Trường cao đẳng chuẩn bị, trung học SEI-K INC
Charlestown High School 51 Không 917 Trường cao đẳng đại học và trung học chuẩn bị nghề 

nghiệp
SEI-C, SEI-S, 
SLIFE-S

MILD-II, MOD-II, LD, MD, 
AUT

Community Academy 75 Có 78 Trường trung học thay thế EI 
Community Academy of Science and Health 52 Không 376 Trường nhỏ chuẩn bị học sinh cho đại học và sự nghiệp 

khoa học và y tế
SEI-H MILD-II, MOD-II, LD, AUT

Dearborn STEM Academy 53 Không 347 STEM trung học cơ sở và trung học phổ thông , cấp 6-12 SEI-K, 
SLIFE-K

INC

Dorchester Academy 54 Không 24 Trường nhỏ tập trung vào học bổng, nghệ thuật và kinh 
doanh

ALT ED

East Boston High School 55 Không 1,337 Trường cao đẳng đại học và trung học chuẩn bị nghề 
nghiệp

SEI-S, 
SLIFE-S

MILD-II, MOD-II, LD, EI-INT

The English High School 56 Không 526 Trường trung học phổ thông chuẩn bị đại học toàn diện SEI-S EI-INT, MD, PI, AUT
Excel High School 57 Không 494 Trường chuẩn bị đại học với trọng tâm về khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật, toán, nghệ thuật
SEI-V MILD-II, EI, LD

Fenway High School 76 Có 364 Trường thí điểm SEI-S LD
Greater Egleston High School 77 Có 97 Trường thí điểm dành cho học sinh lớp 10 đến lớp 12 ALT ED
Henderson Inclusion Upper School (9-12) 58 Không* 204 * Học sinh trường Henderson được bảo đảm nhập học INC
Kennedy Academy for Health Careers 78 Có 379 Trường học điều hành Horace Mann tập trung vào các 

ngành y tế


Lyon Pilot High School 59 Không* 120 Trường thí điểm đầy đủ; * Học sinh Lyon K-8 được đảm bảo 
nhập học

INC (EI)

Madison Park Technical Vocational 
High School 

60 Không* 854 Các lớp 9 và 10 được xếp hạng theo hình thức lựa chọn;  
* Lớp 11 & 12 cuộc phỏng vấn được yêu cầu tại trường

SEI-M, 
SLIFE-M



Margarita Muñiz Academy 61 Không 299 Trường Đổi mới; ngôn ngữ kép DL-S  
New Mission High School 79 Có 392 Trường thí điểm LD
O’Bryant School of Math and Science 80 Có 1,564 Trường thi, các lớp 7-12; tập trung vào toán học và khoa học INC (EI-INT)
Quincy Upper School 62 Không* 508 Lớp 6-12; * Trường tiểu học Quincy được đảm bảo vào học LD, MOD-II,  INC (EI-INT)
Snowden International School at Copley 63 Không 438 Nghiên cứu ngôn ngữ quốc tế và thế giới LD, EI-INT
TechBoston Academy 64 Không 920 Chuẩn bị đại học và trường thí điểm công nghệ; lớp 6-12 SEI-H, 

SLIFE-H
INC

Urban Science Academy 65 Không 395 Trường học nhỏ tập trung vào khoa học, công nghệ, nhân 
văn và nghệ thuật

INC, AUT

West Roxbury Academy 66 Không 472 Trường chuẩn bị đại học tập trung vào kinh doanh, nghệ thuật 
đồ hoạ, phương tiện truyền thông và tiếp thị

SEI-M MILD-II, AUT, MD
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AnKhác Course to College
612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136 

Michele Pellam, Hiệu trưởng
617-635-8865 • accbps.org
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ACC là một trường trung học chuẩn bị cho những Học sinh có nhu 
cầu tham dự các trường cao đẳng hoặc đại học bốn năm. Chúng 
tôi là một trường thí điểm nhỏ với tiêu chuẩn học tập nghiêm ngặt 
cũng như nhân viên chăm sóc và tràn đầy sinh lực hỗ trợ đầy đủ Học 
sinh và cho họ sự chú ý cá nhân họ xứng đáng. Tất cả học sinh của 
chúng tôi tham gia vào các hoạt động chuẩn bị cho đại học và có 
một cố vấn hàng tuần với cố vấn viên hướng dẫn của họ.

Tính năng đặc biệt
• Một trường học thí điểm và trường học nhỏ gồm 250 Học sinh, được 

hỗ trợ học tập cá nhân.
• Hồ sơ nhập học đại học xuất sắc: Sự chấp nhận của trường đại học là 

một yêu cầu tốt nghiệp.
• Nhân viên chăm sóc, năng động (bao gồm năm giáo viên Boston của 

năm).
• Tập trung chính vào kỹ năng đọc và viết phân tích.
• Đóng liên lạc cá nhân với cha mẹ.
• Cơ hội cho người cao niên học lớp đại học để được nhận tín chỉ.
• Đối tác: Đại học Harvard, chương trình doanh nghiệp BUILD, Trung 

tâm Viết của UMASS.
• Hội Quốc gia Danh dự, Công bằng Xã hội, Học tập Dịch vụ, và Chương 

trình Tranh luận.
• Chương trình Intrepid: Chương trình Thám hiểm ngoài trời cho người 

lớn tuổi.
• Nghệ thuật: Các môn tự chọn nghệ thuật thị giác và sân khấu được 

cung cấp.
• Máy và Kỹ thuật: môn tự chọn và đội nhóm.
• Chương trình giảng dạy chuẩn bị đại học nghiêm ngặt.
• Mức hỗ trợ cao từ giảng viên.
• Trọng tâm chính: phân tích đọc và viết.
• Đọc nhiều hơn so với hầu hết các trường trung học khác.
• Nhiều văn bản được giao hơn hầu hết các trường trung học khác.
• Sau khi làm bài tập về nhà, có thể giúp cho đến 5 giờ chiều.
• Thăm dò đại học ở mọi cấp lớp.

➜

Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 61%
Học sinh khuyết tật  22%
Người học Tiếng Anh 17%
Tỷ lệ có mặt 88%
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 61%
Học sinh khuyết tật  23%
Người học Tiếng Anh 42%
Tỷ lệ có mặt 76%

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 
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Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135

Robert Rametti, Hiệu trưởng
617-635-9873 • brightonhigh.org

Sự cam kết và sự cống hiến của giảng viên và nhân viên với học sinh 
của Brighton High cho phép sinh viên tập trung vào một trường học 
nhỏ, đồng thời mang lại lợi ích cho một trường học lớn, bao gồm 
các khoá học Nâng cao, các chương trình điền kinh mạnh mẽ, và các 
chương trình làm giàu bổ túc.

Tính năng đặc biệt
• Tập trung chuẩn bị cho tất cả học sinh cho các cơ hội sau trung học; 

chúng tôi có Giám đốc Toàn thời gian của Học tập Dạy học để giúp học 
sinh tìm kiếm các cơ hội thực tập thú vị.

• Con đường học tập gắn liền: Truyền thông, Nghệ thuật, Thiết kế, và 
Doanh nhân (MADE).

• Khóa học Nâng cao về Ngôn ngữ và Thành phần, Văn học và Thành 
phần, Khoa học Môi trường, Toán học, Địa lý Nhân văn, Tâm lý học và 
Sinh học.

• Chuẩn bị SAT trong cả ngày và sau giờ học thông qua Chương trình 
Let’s Get Ready của Boston College.

• Giáo dục mới thay thế cho Chương trình học giả (ACES) cho sinh viên 
cần một môi trường học tập cá nhân.

• Có hơn 3.000.000 đô la cho học bổng của sinh viên BHS.
• Hội Đồng Phụ Huynh và Hội Đồng Nhà Trường.
• Giảng dạy và làm giàu MCAS sau giờ học với chương trình PULSE.
• Các đội thi đấu thể lực cấp độ trong 18 môn thể thao.
• Giai đoạn tăng tốc để tốt nghiệp cho người học tiếng Anh.
• Boston College, Boston University, và Summer Search College Access 

Programs.
• Chương trình Học tập Cảm xúc và Học tập Xã hội Chuyên biệt (SEAL) 

dành cho sinh viên cần thêm cấu trúc và hỗ trợ.
• Chương trình Cao đẳng và Hướng nghiệp.
• Thi MCAS / SAT và dạy kèm sau giờ học
• Bồi dưỡng và giảng viên tận tụy và nhân viên.
• Nhóm tranh luận nổi bật.
• Nhóm người máy thành công (USFirst Competitor).
• Chương trình JROTC Xếp hạng Hàng đầu.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 61%
Học sinh khuyết tật  12%
Người học Tiếng Anh 34%
Tỷ lệ có mặt 90%

➜
   

2

Jeremiah E. Burke High School
60 Washington Street, Dorchester 02124

Lindsa McIntyre, Hiệu trưởng
617-635-9837 • jebhs.org

Trường Trung Học Burke cung cấp các cộng đồng nhỏ độc đáo được xác 
định là học viện cho mỗi cấp lớp. Việc học tập cá nhân trong các lớp 
giảng dạy dài hơn trong các học viện chuyên biệt này dẫn đến các mối 
quan hệ giữa sinh viên và giáo viên mạnh mẽ. Hợp tác vững chắc hỗ trợ 
các chương trình học tập và làm giàu. Các phương pháp giảng dạy sáng 
tạo được áp dụng. Mô hình hội thảo được sử dụng trong mỗi lớp học 
như mô hình giảng dạy với trọng tâm vào giàn giáo và sự phân biệt. 
Học sinh học được tối ưu hóa trong các lớp học nhỏ hơn với hơn một 
người trưởng thành trong hầu hết các trường hợp. Trường cung cấp cơ 
hội chuyển đổi cho Học sinh, bao gồm đi du lịch đến các tiểu bang và 
quốc gia khác, thăm trường đại học, khóa tu và đi cắm trại qua đêm.

Tính năng đặc biệt
• Chương trình học tập nghiêm ngặt: tập trung giảng dạy toàn trường vào 

việc biết đọc biết viết trong chương trình giảng dạy sử dụng các chiến 
lược AVID.

• Các cơ sở hiện đại, bao gồm thư viện và công nghệ; hoàn toàn đổi mới 
năm 2008.

• Các lớp học nâng cao về Thống kê, Khoa học Môi trường, Văn học Anh và 
Thành phần, và Lịch sử Hoa Kỳ.

• Tỷ lệ đi học trung bình trong các trường trung học.
• PULSE, Nhóm tranh luận, Phòng BARK, Chương trình Phục hồi Tín dụng 

sau giờ học bao gồm chuẩn bị thi SAT và MCAS.
• Trung tâm đại học và nghề nghiệp với một Hội đồng Công nghiệp Tư 

nhân Boston chuyên nghiệp sự nghiệp chuyên nghiệp.
• Môi trường thân thiện với gia đình, với một Trung tâm Gia đình có cán bộ 

điều phối để hỗ trợ mối quan hệ đối tác giữa nhà trường và phụ huynh, 
thông tin về phụ huynh và tiếp cận cộng đồng.

• Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên: hướng dẫn, trung tâm y tế, cố vấn, nuôi 
dưỡng vị thành niên, và hỗ trợ tài chính.

• Con đường Công nghệ được hỗ trợ bởi BFIT.
• Hợp tác tích cực với UMass Boston, cung cấp Học giả Đô thị và Dự án 

Reach.
• Hợp tác tích cực với trường Cao đẳng Quincy và Regis College để tạo ra 

con đường Điều dưỡng.
• Hợp tác tích cực với Hiến chương Collegiate Boston và trường trung học 

đệ nhất cấp đại học Cristo Rey Boston.
• Tập trung vào Chỉ thị - Văn bằng.
• Học sinh năm nhất, năm thứ hai và học viện.
• BTR đào tạo đoàn hệ giáo viên.
• Chương trình tư vấn AVID & Ignition. 
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 63%
Học sinh khuyết tật  25%
Người học Tiếng Anh 42%
Tỷ lệ có mặt 82%

Charlestown High School
240 Medford St., Charlestown 02129

William Thomas, hiệu trưởng
617-635-9914 • charlestownhs.org

Trường Trung Học Charlestown là một trường học đầy cảm hứng và đa 
dạng đón chào tất cả học sinh. Các con đường Hướng nghiệp trong 
Kinh doanh và Công nghệ là một đặc điểm đặc biệt cho phép sinh 
viên kiếm được 30 tín chỉ đại học từ Cao Đẳng Cộng đồng Bunker Hill. 
Chúng tôi có một trung tâm đại học duy nhất với các lớp AP và hỗ trợ 
học sinh mạnh mẽ.

Tính năng đặc biệt
• Một đội ngũ giảng viên giỏi với một cam kết đặc biệt để làm việc với một 

số lượng học sinh đa dạng và hỗ trợ học sinh để thành công trong công 
việc học tập nghiêm ngặt.

• Đường dẫn nghiệp vụ công nghệ thông tin mới chuẩn bị cho học sinh 
bước sang thế kỷ 21

• Các Cộng đồng Học tập Nhỏ tạo ra bầu không khí ở trường nhỏ với cơ hội 
học tập ở trường.

• Các môn tự chọn tập trung quanh nghệ thuật thị giác và biểu diễn, bao 
gồm Nhạc ban, Khiêu vũ, và Nghệ thuật Trực quan.

• Một lớp 9 và 10 tập trung vào thành công trong MCAS.
• SAT chuẩn bị cho các lớp 11 và 12.
• Hợp tác cao đẳng; tập trung chuẩn bị cho giáo dục đại học và kỷ lục chấp 

nhận tốt tại các trường cao đẳng và đại học bốn năm.
• 19 đội thể thao liên xã được hỗ trợ bởi Khuôn viên Học sinh Boston 

Scholar cho phòng học và hỗ trợ sinh viên.
• Các Khóa Học Nâng Cao và môn tự chọn thú vị như Ả Rập, Kỹ thuật, và 

Khoa học Pháp y.
• Chương trình Diploma Plus dành cho Học sinh quá lứa tuổi và dưới mức 

tín chỉ để họ có thể tốt nghiệp vào thời gian và tìm thấy thành công sau 
khi tốt nghiệp.

• Chương trình Math Upward Bound của Đại học Boston, một chương trình 
chuẩn bị đại học nghiêm ngặt và chương trình kinh doanh BUILD cung 
cấp hỗ trợ thêm cho Học sinh của chúng tôi.

• Chương trình Excellence của Toán học Liberty Mutual cung cấp học bổng 
cho sinh viên từ lớp 9 đến lớp 12.

• Nhiều chương trình sau giờ học, câu lạc bộ, và các hoạt động đặc biệt - từ 
Bowling đến Eurotrip!

• Cơ cấu Cộng đồng Học tập Nhỏ (SLC).
• Phương pháp tiếp cận “Focus on College” của chúng tôi.
• Sở Giáo dục Đặc biệt Đa dạng.
• EL cho học sinh nói tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 67%
Học sinh khuyết tật  36%
Người học Tiếng Anh 31%
Tỷ lệ có mặt 87%

Community Academy of Science & Health (CASH)
11 Charles St, Dorchester 02122

Robin Lee, Hiệu trưởng
617-635-8950 • bostonpublicschools.org/cash

CASH là một trường trung học nhỏ, sắp xếp đại học. Nhiệm 
vụ của chúng tôi là chuẩn bị cho học sinh từ các nguồn gốc 
khác nhau để theo đuổi các nghiên cứu tiên tiến và sự nghiệp 
trong các lĩnh vực khoa học và y tế. Tiếng nói của học sinh là rất 
quan trọng trong việc phát triển, thực hiện và đánh giá thực 
tiễn của chúng tôi. Các đối tác cộng đồng cung cấp các chương 
trình thực tập và các cơ hội nghề nghiệp để hội nhập chủ đề 
của trường. Dân số đa dạng của CASH cung cấp một truyền 
thống của những người trẻ tuổi được chuẩn bị và đa ngôn ngữ 
thành các lĩnh vực khoa học và y tế. Các khóa học do CASH và 
các trường đại học đối tác tài trợ hỗ trợ học lực nghiêm khắc để 
chuẩn bị cho học sinh vượt quá tiêu chuẩn.

Tính năng đặc biệt
• Nhân viên có trình độ cao cam kết với tất cả học sinh học tập ở 

trình độ cao hơn.
• Các Chương trình Tiếp cận Đại học / Chương trình Tiếp cận Đại 

học sớm, Chương trình thực tập và cơ hội học hành.
• Các hội chợ cao đẳng trường học và các chuyến thăm các trường 

đại học địa phương nhấn mạnh đến con đường khoa học và 
chăm sóc sức khoẻ.

• Mô hình UN, BuildOn, BUILD, Chương trình Khoa học Y khoa với 
Đại học Harvard.

• Tech Goes Home: sinh viên và phụ huynh học lớp máy tính với 
nhau và nhận khoản vay không lãi để mua máy tính.

• 55 phút giảng dạy khối trong tất cả các đối tượng.
• 6 khóa học Nâng cao.
• Nhiều “dịch vụ phụ trợ” bao gồm các hội thảo về sức khoẻ và 

chăm sóc sức khoẻ, các chương trình thể thao, các hoạt động 
ngoại khóa, và làm giàu thêm trong học tập kéo dài.

• Hỗ trợ từ các điều phối viên trường học và cộng đồng.
• Chương trình Bounded Đại học Boston.
• Mong đợi: Học tập Xuất sắc.
• Chương trình AVID.
• Trung tâm học tập cộng đồng cho các EL.
• Chương trình Sankofa dành cho nam giới có nguy cơ.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 62%
Học sinh khuyết tật  13%
Người học Tiếng Anh 48%
Tỷ lệ có mặt 92%

Dearborn STEM Academy (6-12)
2017-2018 Địa điểm: 60 Washington St., Dorchester 02124 / 2018-2019 Địa điểm: 35 Greenville St., Roxbury 02119

Lisa Gilbert-Smith, Hiệu trưởng
617-635-8412 • dearbornacademy.org

Trong năm học 2018-2019, Dearborn sẽ phục vụ 600 sinh viên 
trong một cơ sở STEM hiện đại, trị giá 70 triệu đô la Mỹ. Nhà trường 
đã được thiết kế một cách chu đáo để học tập cho thế kỷ 21. Nó sẽ 
có không gian linh hoạt cho sự hợp tác giữa sinh viên và người lớn 
và - như là một nhà nước của STEM xây dựng nghệ thuật - một công 
suất cao cho việc sử dụng công nghệ.

Tính năng đặc biệt
• Phương pháp tiếp cận STEM: Tất cả học sinh sẽ phát triển sự hiểu biết 

cơ bản về ngôn ngữ, khái niệm và ý tưởng phổ biến trên tất cả các 
lĩnh vực STEM; tốt nghiệp với một nhận thức mạnh mẽ về các ngành 
STEM, công việc và con đường sự nghiệp; và xác định mối quan tâm 
và những đặc điểm của STEM.

• Khoa học Máy tính ở mọi cấp; tất cả học sinh Dearborn học cách mã.
• Chương trình học được thực hành, theo nhóm, bắt nguồn từ việc giải 

quyết vấn đề, và được mô phỏng theo các dự án và công việc chuyên 
môn.

• Kế hoạch học tập cá nhân cho mỗi học sinh.
• Học sinh tốt nghiệp với một kế hoạch nghề nghiệp mà đưa họ đến 

đúng các tùy chọn giáo dục sau trung học / đào tạo và nghề nghiệp 
của sự lựa chọn của họ.

• Thăm dò và chuẩn bị đại học, với cố vấn hướng dẫn, thăm trường đại 
học, hội thảo với sinh viên đại học, và nhiều hơn nữa.

• Thực tập, học tập tại nơi làm việc và cơ hội việc làm mùa hè cho học 
sinh trung học.

• 60 phút trong thời gian học kéo dài mỗi ngày, hai giờ sau giờ học 
được dành cho việc hỗ trợ học tập và làm giàu cho những sinh viên 
cần hoặc muốn.

• Các cô gái và cậu bé học bóng đá ở trường đua ngựa Jeremiah Burke
• BUILD Boston, Câu lạc bộ Robotics, Trao đổi Y tế của Peer Health, 

Discovering Justice, và câu lạc bộ Boxing.
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MCAS 2017
Không có 

dữ liệu

Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 73%
Học sinh khuyết tật  34%
Người học Tiếng Anh 8%
Tỷ lệ có mặt 60%

Dorchester Academy
11 Charles Street, Dorchester 02122
Melissa Malone Sanjeh, Hiệu trưởng

617-635-9730 • bostonpublicschools.org/school/dorchester-academy

Học sinh Học viện Dorchester có cơ hội lựa chọn từ nhiều chương 
trình đại học và nghề nghiệp bao gồm Kinh doanh, Tài chính, Kinh 
tế và Tiếp thị; và Visual, Sáng tạo và Nghệ thuật biểu diễn. Tất cả các 
con đường đảm bảo rằng Học sinh tốt nghiệp sẵn sàng đại học. Các 
khóa học chữ ký của chúng tôi, với sự nhấn mạnh về quyền công 
dân, kỹ năng về tài chính và kỹ năng sử dụng lao động là rất cần 
thiết cho sứ mệnh của chúng tôi. Học sinh có thể chọn để tham gia 
AVID, một chương trình chuẩn bị đại học chuyên sâu cung cấp tư 
vấn cho Học sinh. Chúng tôi cũng cung cấp tuyển sinh kép vào các 
trường cao đẳng và đại học địa phương để sinh viên đủ điều kiện có 
thể lấy tín chỉ đại học.

Tính năng đặc biệt
• AVID (Advancement With Individual Determination): Một chương 

trình sẵn sàng cho đại học để đạt được thành tích của học sinh.
• BSA: Chương trình Chuẩn bị SAT với một hợp phần chuẩn bị đại học.
• Chương trình Lãnh đạo đang nổi lên: Một nhóm lãnh đạo sinh viên 

và cố vấn
• Chương trình nghệ thuật: Tính năng Nghệ thuật thị giác; Nghệ thuật 

sân khấu; và nghệ thuật truyền thông
• Chương trình Doanh nhân: Đặc trưng của TJX’s Youth Business 

Institute.
• Bộ môn Điền kinh Phấn khởi: Bóng đá, Bóng rổ, Bóng chày, Bóng 

chuyền, Bóng đá, Hoạt náo viên, Bóng mềm, Đấu vật, Theo dõi - Trong 
nhà / ngoài trời.

• Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ học sinh và học sinh: Học sinh vận 
động viên Boston Scholar (BSA) Bear.

• Trung tâm Bài tập: Hỗ trợ Học sinh nào muốn (hoặc cần) giúp đỡ 
thêm và hiểu bài tập ở nhà.

• Các Bộ Giáo dục Đặc biệt - Mô hình Giáo dục bao gồm.
• Trung tâm tham gia gia đình và cộng đồng tại chỗ.
• Hội Đồng Nhà Trường và Hội Đồng Phụ Huynh
• Honor Society - Chương trình Cao cấp của Honor

5%

Cao 
nhất

Thấp 
nhất

62%
32%

1%
4%

1%



   

Trung học tuyển sinhTrung học tuyển sinh

55
Để xem danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác của trường,  

vui lòng truy cập partnerbps.org/locations

Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại

MCAS 2017

Khoa
học

ELA

Toán 
học

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

1 2 3 4 5

➜

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Tỷ
 lệ

 H
S 

tố
t n

gh
iệ

p

56%

29%

Dữ liệu tốt nghiệp 
trung học 4 năm 
(2016)

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Tốt 

nghiệp
Ph

ần
 tr

ăm
 h

ọc
 si

nh
GED

68%

Vẫn còn ở 
trường

18%

➜
   

Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 46%
Học sinh khuyết tật  15%
Người học Tiếng Anh 43%
Tỷ lệ có mặt 88%

East Boston High School
86 Người Da trắng St., East Boston 02128

Phillip R. Brangiforte, Hiệu trưởng
617-635-9896 • ebhsjets.net

Chúng tôi là một trang web hỗ trợ PULSE, cung cấp dạy kèm sau 
giờ học cho học sinh năm nhất. Chúng tôi là một trường AVID 
(Advancement Via Individual Determination), cung cấp hỗ trợ cho 
những sinh viên có thể dưới danh dự danh dự nhưng có các điểm 
tham quan được đặt lên đại học. Sinh viên của chúng tôi đã tham 
gia Wheelock College Upward Bound, Học viện Mùa hè Harvard 
Crimson, và chương trình Dartmouth SEAD (Summer Enrichment at 
Dartmouth). Chúng tôi cũng cung cấp một chương trình SAT Prep 
với thành phần chuẩn bị đại học, chương trình Kết nối của Teen 
với thành phần sẵn sàng trong sự nghiệp, và Chương trình Boston 
Athlete Học sinh (BSA), một trung tâm hỗ trợ sinh viên và vận động 
viên.

Tính năng đặc biệt
• Phương châm của chúng tôi: Lớp học, niềm tự hào, và truyền thống.
• 30 phòng máy tính.
• Thư viện / Trung tâm Truyền thông với 25 máy tính mới.
• Xếp lớp Nâng cao và Danh dự các khóa học.
• Các môn tự chọn trong Học viện Quản lý, Học viện Y tế / Dịch vụ Nhân 

sinh, Truyền thông, Nghệ thuật Thị giác, Hát và JROTC.
• Tập trung toàn bộ vào việc biết chữ.
• Người chiến thắng giải thưởng Doanh nhân Doanh nhân, Sáng kiến 

Quan hệ Đối tác MGH, và Giải thưởng Di sản Văn hoá của Verizon.
• Được Hiệp hội Các trường học và Cao đẳng New England (NEASC) 

công nhận.
• Học viện Lớp 9 của chúng tôi cung cấp thêm hỗ trợ và dạy kèm thông 

qua các nguồn lực tại chỗ và các cơ quan bên ngoài.
• Lễ trao giải Học thuật (theo học kỳ) và Học bổng hàng năm và Giải 

thưởng Tiệc.
• Trung Tâm Tham Gia Cho Phụ Huynh tại chỗ để giúp cha mẹ học 

chương trình, chính sách và đánh giá của trường.
• MCAS, PSAT, và SAT kèm thêm sự hỗ trợ thêm cho học sinh lớp 11 và 

12 chưa vượt qua MCAS, bao gồm cả việc dạy kèm trước và sau giờ 
học và nhân viên hướng dẫn.

• Đối tác của trường: Bệnh viện đa khoa Massachusetts, Hợp tác giáo 
dục đại học, Nhóm công tác thanh niên của thanh niên EB, Massport, 
Boston Hotels, và Viện Benjamin Franklin.

1%

Trách nhiệm giải trình 
của Nhà nước

Cao 
nhất

Thấp 
nhất

7%

15%

51%

78%

23%

1% 13%

11%

1%

25%

5%

34%

28%
28%

48%

19%

13%



Trung học tuyển sinh

56 Discover Boston Public Schools 2018  •  BostonPublicSchools.org/welcomeservices

Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại

➜

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

Trách nhiệm giải trình 
của Nhà nước

MCAS 2017

Khoa
học

ELA

Toán 
học

1 2 3 4 5

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Tỷ
 lệ

 H
S 

tố
t n

gh
iệ

p

57%

28%

Dữ liệu tốt nghiệp 
trung học 4 năm 
(2016)

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Tốt 

nghiệp
Ph

ần
 tr

ăm
 h

ọc
 si

nh
GED

59%

Vẫn còn ở 
trường

11%

➜
   

Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 65%
Học sinh khuyết tật  20%
Người học Tiếng Anh 38%
Tỷ lệ có mặt 89%

The English High School
144 McBride St., Jamaica Plain 02130

A. Freda Johnson, Hiệu trưởng
617-635-8979 • englishhs.org

Trường Trung Học Anh Ngữ cung cấp cho sinh viên một loạt các 
khoá học Advance Placement và Media Arts, các đội bóng chày và 
bóng chuyền chiến thắng trong giải vô địch, và một hiệp hội cựu 
sinh viên có tham gia. Ngoài ra, học sinh lớp 9 sẽ bắt tay vào một 
cuộc hành trình để hiểu được sở thích, quan điểm và phong cách 
học tập độc đáo của mình với mỗi học sinh phát triển một kế hoạch 
giáo dục và nghề nghiệp riêng lẻ. Họ sẽ có cơ hội khám phá sự 
nghiệp trong:

• Kinh doanh / Tài chính / Doanh nhân
• Lập trình máy tính / Robotics
• Truyền thông / Phát thanh truyền hình và Nghệ thuật
• Sức khoẻ và Thể hình / Thể hình
• Dịch vụ bảo vệ
Tính năng đặc biệt
• Nhân viên tuyệt vời và giảng viên của chúng tôi cam kết phát triển 

học sinh và thành công trong học tập.
• Trường trung học công lập lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, được thành lập vào 

năm 1821.
• Các con đường Kỹ thuật để học sinh nhận được các chứng chỉ và 

chứng nhận được ngành công nhận.
• Các khóa học Tiếng Anh, Hóa Học, và Tây Ban Nha.
• Chương trình học tiếng Anh toàn diện (EL) bao gồm các khoá học 

tiếng Tây Ban Nha.
• Nhóm hỗ trợ sinh viên cung cấp hỗ trợ học tập và tư vấn.
• Các đối tác của trường, bao gồm các vận động viên Scholar của 

Boston, Hội đồng Công nghiệp Tư nhân, Năm Thành phố, Các Cộng 
đồng trong Trường học, Viết Boston, Hộ chiếu sang Cao đẳng, UAspire, 
Tìm kiếm Mùa hè và Vươn Lên trên.

• Các chương trình ngoại khoá mở rộng, các sản phẩm âm nhạc, thể 
thao, giải đấu tranh luận, giúp đỡ về nhà và nhiều thứ khác.

• Đi bộ tới Forest Hills và Green Street trên đường xe Cam và tới số xe 
bus 42.

• Lập kế hoạch học tập với mỗi học sinh.
• Hiện tại, chúng tôi có sáu ngày làm việc.
• Chúng tôi cung cấp một loạt các câu lạc bộ, thể thao, và các chương 

trình sau giờ học.
• Có một hiệp hội cựu học sinh tích cực.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 65%
Học sinh khuyết tật  27%
Người học Tiếng Anh 30%
Tỷ lệ có mặt 86%

Excel High School
South Boston Education Complex

95 G St., South Boston 02127
Renee McCall, Hiệu trưởng

617-635-9870 • excelhigh.org

Trường Trung Học Excel là một trường trung học đệ nhất cấp trung 
học cấp trung giúp thúc đẩy thành tích học tập cao và sự sáng tạo 
trong môi trường học tập an toàn và hỗ trợ. Chúng tôi tin rằng sự đa 
dạng là sức mạnh của chúng tôi và mọi thứ chúng tôi làm đều được 
hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi của chúng tôi về Tôn trọng, Trách 
nhiệm, Quốc tịch, và Nhu cầu. Hơn 50% giáo viên của chúng tôi có 
hai giấy phép giảng dạy, một trong khu vực môn học của họ và một 
trong giáo dục đặc biệt hoặc tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai (ESL). 
Năm ngoái, 100% người cao niên của chúng tôi đã được chấp nhận 
vào một trường cao đẳng 2- hoặc 4 năm hoặc chương trình sau 
trung học. Nói chung, họ đã được trao hơn ba triệu đô la học bổng 
và trợ cấp.

Tính năng đặc biệt
• Nâng cao Placement và các khóa học ghi danh kép trong môn Anh 

văn, toán, khoa học, tâm lý và lịch sử.
• Học sinh có hai lựa chọn Ngôn ngữ Thế giới: Pháp hoặc Tây Ban Nha.
• Các môn học như nghệ thuật thị giác, viết sáng tạo, báo chí, khoa học 

máy tính và thiết kế kỹ thuật.
• Các khóa học và thực tập trong các lĩnh vực liên quan đến STEM.
• Vị trí thứ nhất - Cá nhân, Vị trí thứ 3 - Đội, và Giải thưởng danh dự - Cá 

nhân tại Hội chợ khoa học toàn quốc năm BPS 2015.
• Các khóa học công nghệ bao gồm Microsoft Office, thiết kế web, 

webmaster và khoa học máy tính.
• Nhiều phòng máy tính, phòng thí nghiệm di động đi đến lớp học và 

iPad.
• Thực tập tại nhiều doanh nghiệp ở Boston và các tổ chức bao gồm 

Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Vertex Pharmaceuticals.
• Các cơ hội sau giờ học: Điền kinh, Khu vận động viên Boston Scholar, 

Câu lạc bộ Bài tập về nhà, Chuẩn bị thi MCAS, Tranh luận, BuildOn, 
Câu lạc bộ Môi trường, Mu Alpha Theta, Hội Danh dự Quốc gia, Câu 
lạc bộ Nghệ thuật.

• Toàn thời gian Family and Student Engagement Coordinator điều 
phối các hội đồng lãnh đạo của học sinh và phụ huynh.

• Chương trình Phục hồi Khóa học tại nhà, cơ hội cho học sinh lớp 12 và 
lớp 12 khóa học sau khi tốt nghiệp.

• Chương trình giảng dạy Fair Fair với các nhà khoa học từ Vertex 
Pharmaceuticals.

• Đối tác của Strong School: BUILD, Dự án của Người trẻ tuổi, UMass 
- Boston, Vertex Pharmaceuticals, Boston Debate League, Hội đồng 
Công nghiệp Tư nhân Boston và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston.

• AVID - Hệ thống Chuẩn bị Đại học.
• JROTC.
• Người giúp việc làm ở nhà cho lớp 9 và lớp 10.
• Các lớp nhảy Zumba và Urban Dance
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 55%
Học sinh khuyết tật  43%
Người học Tiếng Anh 12%
Tỷ lệ có mặt 92%
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Henderson Inclusion School
Lower Campus, K0-Grade 2: 1669 Dorchester Avenue, Dorchester 02122 

Upper School, các lớp 5-12: 18 Croftland St., Dorchester 02124
Patricia Lampron, Hiệu trưởng

617-635-6365 • bostonpublicschools.org/henderson

Tại Henderson, nhân viên hợp tác để đảm bảo sự thành công của 
mỗi học sinh. Chúng tôi lên kế hoạch và hướng dẫn sử dụng Khung 
Thiết kế Toàn diện cho Học tập (UDL) và tập trung vào việc cho phép 
tiếp cận chương trình giảng dạy cho mỗi học sinh. Tất cả học sinh 
đều nhận được sự hướng dẫn có chất lượng và nghiêm ngặt thông 
qua một mô hình đồng giảng dạy trong các lĩnh vực nội dung cốt 
lõi của ELA, Toán và Khoa học. Chúng tôi tìm cách tìm cách thu hút 
học viên của chúng tôi để tạo ra một tình yêu suốt đời. Chúng tôi 
chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi thành công về giáo dục bằng 
cách giảng dạy nghiêm túc thông qua giảng dạy tại nhà ga, mô 
hình nhóm nhỏ. Chúng tôi theo dõi sự tiến bộ của học sinh mỗi 6 
tuần và tạo kế hoạch hành động để bảo đảm thành công cho mỗi 
học sinh.

Tính năng đặc biệt
• Trường K-12 đầy đủ của Boston.
• Học sinh tham gia vào giáo dục tổng quát, học sinh khuyết tật, và học 

sinh được coi là tài năng và có năng khiếu học tập với nhau và từ mỗi 
khác.

• Giáo viên và đội ngũ nhân viên hỗ trợ để giúp trẻ học và thành công.
• Chúng tôi cung cấp một chương trình giảng dạy toàn diện với kinh 

nghiệm làm giàu.
• Hỗ trợ và làm giàu được cung cấp dựa trên nhu cầu cá nhân của học 

sinh.
• Các liệu pháp được cung cấp trong môi trường tự nhiên của lớp học.
• Quy mô lớp học nhỏ (quy mô lớp học trung bình là 22 học sinh).
• Hướng dẫn nghiêm túc, theo tiêu chuẩn.
• Công nghệ tiên tiến nhất trong mỗi lớp học.
• Sự tham gia vô song của cha mẹ.
• Các sách giáo khoa cập nhật nhất và tài liệu bổ sung.
• Mô hình hướng dẫn dựa vào dữ liệu.
• Trường Cải tiến.
• Quan hệ đối tác đặc biệt với các trường cao đẳng địa phương như 

UMASS Boston, Trường Tiến sĩ Henderson Inc, và Trường Charter của 
Nhà Láng giềng.

• Giảng dạy trong tất cả các lớp nội dung cốt lõi.
• Chương trình nghệ thuật sống động.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 

Kinh tế khó khăn 49%
Học sinh khuyết tật  41%
Người học Tiếng Anh 10%
Tỷ lệ có mặt 84%

Lyon Pilot High School
95 Beechcroft Street, Brighton 02135

JD Herve Anoh, Hiệu trưởng
617-635-8351 • bostonpublicschools.org/lyonhs

Trường trung học cơ sở Mary Lyon Pilot cam kết cung cấp một môi 
trường học tập hòa nhập hoàn toàn, nơi có điều kiện thay đổi hoặc 
tạo ra để sinh viên giáo dục phổ thông và học sinh khuyết tật tối đa 
hóa tiềm năng của họ. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ tất cả sinh viên để 
họ có thể đạt hoặc vượt qua các tiêu chuẩn học tập và phát triển các 
kỹ năng để có thể có được trong cuộc sống hàng ngày của họ. Thực 
hành giảng dạy tại Trường Trung học Pilot Mary Lyon là giáo dục 
mỗi học sinh như là một cá thể độc đáo sẵn sàng đáp ứng những 
thách thức của một cộng đồng ngày càng đa dạng và toàn cầu.

Tính năng đặc biệt
• Nhân viên, học sinh và gia đình làm việc hợp tác để cung cấp sự hỗ trợ 

cần thiết cho sự phát triển về học vấn, xã hội và tình cảm.
• Học sinh của chúng tôi học các chiến lược để giải quyết các vấn đề 

riêng lẻ và như là thành viên của một nhóm.
• Chúng tôi thúc đẩy hoạt động công dân chủ động thông qua hoạt 

động tình nguyện, chương trình thực tập, và các sự kiện cộng đồng.
• Giáo dục toàn diện.
• Quy mô lớp học nhỏ (20 học sinh / lớp).
• Chương trình chuẩn bị đại học.
• Sử dụng SMART Board làm công cụ giảng dạy thông thường.
• Đào tạo dựa trên năng lực và phân loại.
• Sử dụng phần mềm Jump Rope để nắm bắt tiến bộ hướng tới sự 

thành thạo.
• PSAT và các lớp SAT Prep.
• Giáo viên có trình độ cao: Tất cả giáo viên đều có bằng Thạc sĩ và được 

cấp phép song ngữ trong lĩnh vực nội dung và giáo dục đặc biệt.
• Các đối tác của trường: Walker Home and School và Boston College.
• Mô hình đồng giảng dạy.
• Đánh giá bao gồm danh mục điện tử.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 68%
Học sinh khuyết tật  35%
Người học Tiếng Anh 34%
Tỷ lệ có mặt 86%

Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Kevin McCaskill, Giám đốc điều hành

617-635-8970 • bostonpublicschools.org/madisonpark

Nhiệm vụ của Trường Trung học Kỹ thuật Hướng nghiệp Madison 
Park là cung cấp cho học sinh của chúng tôi các chương trình giáo 
dục kỹ thuật và học thuật nghiêm ngặt. Các chương trình của chúng 
tôi khuyến khích nhân vật cần thiết để tiếp tục theo đuổi và thành 
công trong các cơ hội sau trung học và sự nghiệp. Chúng tôi muốn 
tất cả học sinh của chúng tôi trở thành công dân có năng suất.

Tính năng đặc biệt
• Sự nghiệp và trường trung học chuyên nghiệp của Boston.
• 19 Chương 74-phê duyệt các chương trình dạy nghề.
• Các chương trình học tập và nghề nghiệp dựa trên tiêu chuẩn.
• Ba bộ phận chuyên ngành.
• Cơ hội cho tất cả học sinh để có được tín chỉ đại học và các chứng chỉ 

công nghiệp.
• Hợp tác xã, bóng tối, và các lâm sàng để phát triển kỹ năng nghề 

nghiệp.
• Chứng nhận của Hệ thống Giáo dục Thanh niên Ô tô, Hiệp hội Y tế 

Quốc gia, In ấn (Chương trình In ấn), Quỹ Giáo dục Ô tô Quốc gia, và 
Vụ Y tế Công cộng.

• Thành viên của SkillsUSA, một sự hợp tác của học sinh, giáo viên và 
ngành công nghiệp làm việc cùng nhau để đảm bảo Mỹ có một lực 
lượng lao động có tay nghề.

• 100% sinh viên trong chương trình Trợ lý Điều dưỡng nhận được sự 
cho phép của Trợ lý Điều dưỡng theo Thánh Lễ. Hội Chữ Thập Đỏ, 
2007.

• Thành viên của Hội Danh dự Quốc gia.
• OSHA 10 được chứng nhận trong tất cả các chương trình nghề nghiệp.
• Cơ hội ghi danh kép với các trường cao đẳng khu vực.
• Xếp Lớp Nâng Cao cho Người Mộc và Người Cao Niên.
• Chương trình Khám phá Nghề thứ Chín.
• Varsity Championship và Chương trình Thể thao Liên doanh.
• Cơ hội Doanh nhân.
• Cơ hội Chứng chỉ Công nghiệp.
• Co-op, Thực tập, Bóng tối, và Vị trí lâm sàng.
• Nhập học vào các lớp 11 và 12 yêu cầu một cuộc phỏng vấn để xác 

định phù hợp và sẵn có.
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➜

Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 64%
Học sinh khuyết tật  11%
Người học Tiếng Anh 51%
Tỷ lệ có mặt 94%
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Dữ liệu tốt nghiệp 
trung học 4 năm 
(2016)
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Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130

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

Học viện Margarita Muñiz là trường trung học hai ngôn ngữ đầu 
tiên của Trường Công Lập Boston! Học viện Muñiz mở cửa vào năm 
2013 và gần đây đã tốt nghiệp lớp học đầu tiên của học sinh lớp 9. 
Chúng tôi là một trường dành riêng cho việc chuẩn bị cho công dân 
và lãnh đạo thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Mỗi học 
sinh sẽ sẵn sàng cho cao đẳng và đóng góp cho cộng đồng và hơn 
thế nữa.

Tính năng đặc biệt
• Các chương trình giảng dạy chuẩn bị đầy thử thách, có liên quan đến 

văn hoá, và đại học.
• Mở cửa cho tất cả học sinh Boston thông qua hệ thống phân công 

BPS.
• Cơ hội để cạnh tranh cho Muñiz Academy College.
• Nhiều cơ hội để thu hút các gia đình.
• Các môn tự chọn và thực tập hướng tới sự sẵn sàng của đại học và 

nghề nghiệp, nghệ thuật, khoa học máy tính và / hoặc ngôn ngữ thứ 
ba.

• Một Trường Cải tiến với sự linh hoạt cao hơn các trường học trong 
khu học chánh thường xuyên trong các lĩnh vực ngân sách, nhân sự, 
chương trình học, và niên học để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học 
sinh và gia đình.

• Học tập lấy học sinh làm trung tâm.
• Chương trình học được thiết kế xung quanh các dự án điều tra.
• Thực tập và nghiên cứu thực địa.
• Các chương trình nghệ thuật mở rộng.
• Tác phẩm hợp tác và hợp xướng.
• Công nghệ như một công cụ cốt lõi để học tập.
• Các lớp học nhỏ.
• Học bổng cao đẳng đại học.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 64%
Học sinh khuyết tật  17%
Người học Tiếng Anh 16%
Tỷ lệ có mặt 94%

Quincy Upper School (Grades 6–12)
Các lớp 6-7: 900 Washington St., Boston 02111 • Các lớp 8-12: 152 Arlington St., Boston 02116

Richard Chang và Stephen Cirasuolo, Đồng trưởng Hiệu trưởng
617-635-8940 • jqus.org

Trường Josiah Quincy Upper cung cấp Chương trình Tú tài Quốc tế 
cho TẤT CẢ các học sinh lớp 6-12, bao gồm Nghệ thuật và Ngôn ngữ 
Thế giới là các môn chính, các cơ hội đi du lịch quốc tế với chi phí 
thấp và sau giờ học và các hoạt động thể thao. Sinh viên tốt nghiệp 
được tuyển chọn vào các trường đại học có chọn lọc, bao gồm các 
trường Ivy League.

Tính năng đặc biệt
• Chương trình Tú tài Quốc tế (IB).
• Chương trình Diploma của IB và Chương trình Trung học.
• Nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật thị giác, khiêu vũ và âm nhạc.
• Thể dục với sự hợp tác của Wang YMCA.
• Những đội thể thao
• Tiếng Quan Thoại và tiếng Tây Ban Nha.
• Sau khi học chương trình làm giàu.
• Giáo viên là lãnh đạo.
• Hợp tác công ty.
• Hợp tác dựa trên cộng đồng.
• Sự tập trung tìm kiếm và đổi mới.
• Sau khi chương trình trường học trong tòa nhà của chúng tôi: sinh 

viên được cung cấp một sự lựa chọn của các khóa học và phi học thuật.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 63%
Học sinh khuyết tật  21%
Người học Tiếng Anh 19%
Tỷ lệ có mặt 89%

Snowden International School at Copley
150 Newbury St, Boston 02116
Eugene Roundtree, Hiệu trưởng

617-635-9989 • snowdeninternational.net

Trường Quốc Tế Muriel S. Snowden là Trường Quốc Tế Tú Tài Quốc 
Tế với chương trình giảng dạy chuẩn bị đại học đòi hỏi và tập trung 
vào các nghiên cứu toàn cầu. Snowden có các yêu cầu tốt nghiệp 
khác bao gồm: bốn năm cùng ngôn ngữ (tiếng Nhật, tiếng Quan 
Thoại, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp), Dịch vụ Hành động 
Cộng đồng, báo cáo nghiên cứu cấp cao, và nghiên cứu Quan hệ 
Quốc tế. Học sinh phải đạt được điểm tối thiểu của một C- để vượt 
qua mỗi khóa học.

Tính năng đặc biệt
• Học tập toàn cầu thông qua các cơ hội học sinh đi du học và học tập 

trên trường quốc tế.
• Sinh viên có thể ghi danh vào chương trình Diploma của 

Baccalaureate Quốc tế đầy thử thách ở lớp 11 và 12. Học sinh nào đạt 
được tất cả các môn học trong chương trình hai năm nghiêm ngặt này 
sẽ được nhận bằng tốt nghiệp IB ngoài bằng Boston của họ. Trường IB 
World được tìm thấy ở sáu lục địa; bằng tốt nghiệp IB được công nhận 
bởi hơn 850 trường cao đẳng và đại học.

• Các nghiên cứu quốc tế tập trung cho tất cả sinh viên.
• Yêu cầu 4 năm học ngôn ngữ thế giới, lịch sử, khoa học và toán học.
• Yêu cầu giờ làm việc của cộng đồng.
• Tăng cường trách nhiệm thông qua khuôn viên mở (lớp học được tổ 

chức trong ba tòa nhà).
• Thúc đẩy điều tra, tư duy phê phán, đánh giá rủi ro, hiểu biết và tôn 

trọng liên văn hoá.
• Nhiều cơ hội để lôi kéo các gia đình, kể cả hai buổi họp phụ huynh và 

giáo viên mỗi năm.
• Sau khi được hỗ trợ từ trường thông qua Trung tâm Viết và Viết của 

Calderwood.
• Đối tác của trường: Nhà Tự do, Boston PIC, Sinh viên Trường Boston, 

Giải thưởng Nghệ thuật Khoa học, Mô hình Harvard, Nhà thờ Old 
South, Công ty Nhà hát Huntington.

• Trường BPS đầu tiên tốt nghiệp sinh viên IB Diploma.
• Trường Trung tâm Y tế.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 67%
Học sinh khuyết tật  22%
Người học Tiếng Anh 23%
Tỷ lệ có mặt 92%

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

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

Học viện TechBoston (TBA) được thành lập năm 2002 với sự hỗ 
trợ của Quỹ Bill và Melinda Gates. TBA cung cấp một chương trình 
giảng dạy chuẩn bị đại học, nơi công nghệ là cầu nối kết nối học 
sinh với kinh nghiệm học tập của họ. Tất cả học sinh được tiếp cận 
với công nghệ trong các lớp học của mình. Học sinh được hưởng 
lợi từ các lớp học danh dự, các lớp Nâng cao Placement, và các cơ 
hội ghi danh kép tại các trường cao đẳng địa phương. Học viện 
TechBoston cung cấp một chương trình học kéo dài cho phép tất cả 
sinh viên được tiếp cận với hỗ trợ học tập và các hoạt động ngoại 
khóa.

Tính năng đặc biệt
• Thí điểm 6-12 trường học với 1.000 sinh viên, cung cấp một chương 

trình giảng dạy chuẩn bị đại học với trọng tâm công nghệ và nghiên 
cứu theo ngành liên ngành, dựa trên dự án.

• Người chiến thắng của nhiều giải thưởng và sự khen thưởng, bao 
gồm Trường Trung học Mẫu và Giải thưởng Trường Trung học Đổi mới 
từ Quỹ Gates.

• Các lớp học Danh Dự và Cấp Cứu (AP) và các cơ hội ghi danh kép.
• Chương trình thể thao đầy đủ và các hoạt động sau giờ học cho tất cả 

các cấp.
• Cá nhân học tập và dạy kèm với giáo viên.
• Cơ hội làm giàu mùa hè.
• Chương trình Ngâm Anh Ngữ (SEI) được che chở (cluster and 

inklusion).
• Chương trình bao gồm cho học sinh khuyết tật.
• Trung tâm Cao đẳng tại chỗ.
• Máy tính xách tay và Chromebook trong mỗi lớp học.
• Các khóa học công nghệ tiên tiến, bao gồm kỹ thuật số, các ứng dụng 

thiết kế đồ hoạ của Adobe, lập trình máy tính và robot.
• Sau khi chương trình học tập trong tòa nhà của chúng tôi:
• Ngày mở rộng cho tất cả học sinh cung cấp các hỗ trợ học tập khác 

nhau
• Chương trình thể thao đầy đủ và các hoạt động sau giờ học cho tất cả 

các lớp khác nhau, từ bóng đá trung và cao đến câu lạc bộ thủ công và 
câu lạc bộ âm nhạc với sinh viên Berklee College

• Đối tác: Đột phá lớn hơn Boston, Quỹ Hayden, Nhà vận động Học 
sinh Boston, 826 Boston, CAST Thiết kế phổ quát cho Học studio, 
Dorchester YMCA, Sociedad Latina, Edvestors và LearnLaunch
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 55%
Học sinh khuyết tật  26%
Người học Tiếng Anh 13%
Tỷ lệ có mặt 86%

Urban Science Academy
West Roxbury Education Complex • 1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132

Jeffrey Cook, hiệu trưởng
617-635-8930 • urbansci.com

Học viện Khoa học đô thị là một trường học hướng về gia đình với 
chương trình giảng dạy chuẩn bị đại học và tập trung vào khoa học, 
công nghệ, nhân văn và nghệ thuật.

Tính năng đặc biệt
• Các khóa học về AP: sinh học, tính toán, hóa học, thống kê, chính phủ 

Hoa Kỳ, văn học Anh, tâm lý học, và tiếng Tây Ban Nha.
• Máy tính xách tay và công nghệ truyền thông.
• Trường EdVestors về Di chuyển trong năm 2011 và 2013.
• Giá trị cốt lõi của chúng tôi: kỳ vọng cao, hỗ trợ cao, hợp tác, cam kết, 

tôn trọng, cộng đồng.
• Học sinh, niên giám, nhiếp ảnh kỹ thuật số, PE / Y tế, nghệ thuật thị 

giác, khoa học Trái đất, pháp y, AVID, lịch sử lớn, chăm sóc sức khoẻ, 
khoa học, rạp hát.

• Cơ sở vật chất tuyệt vời, với phòng thí nghiệm khoa học và máy tính 
tiên tiến, lớp học ngoài trời, công viên, sông ngòi, lối đi bộ đường dài 
ngay bên ngoài cửa của chúng tôi, bao gồm một khu thể thao ngoài 
trời và sân trường ngoài trời trị giá 15 triệu đô la.

• Cơ hội thực tập và hỗ trợ khác thông qua các đối tác cộng đồng của 
chúng tôi.

• Chương trình sau giờ học mạnh mẽ cho tất cả học sinh với hàng loạt 
các câu lạc bộ, thể thao và các buổi hướng dẫn.

• Cơ hội lãnh đạo của sinh viên.
• Trường học hòa nhập đầy đủ với việc giảng dạy đồng thời trong các 

lớp học cốt lõi lớp 9 và 10, hỗ trợ đẩy và các trung tâm nguồn lực học 
thuật có ở tất cả các cấp lớp.

• Gia đình mạnh mẽ và sự tham gia của cộng đồng, được hỗ trợ bởi 
Điều phối viên Gia đình và Cộng đồng Toàn thời gian của chúng tôi.
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 60%
Học sinh khuyết tật  21%
Người học Tiếng Anh 26%
Tỷ lệ có mặt 85%

➜
   

West Roxbury Academy 
West Roxbury Education Complex • 1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132

Rudolph Weekes, Hiệu trưởng
617-635-8935 • bostonpublicschools.org/westroxbury

Học viện West Roxbury cam kết cung cấp một chương trình học 
nghiêm ngặt với sự nhấn mạnh về kinh doanh, nghệ thuật đồ hoạ 
và tiếp thị nhằm giúp sinh viên chuẩn bị cho đại học, nghề nghiệp 
và dịch vụ. Chúng tôi hy vọng rằng sinh viên của chúng tôi sẽ 
không chỉ tốt nghiệp với các môn học cần thiết để hoàn thành bậc 
trung học, mà còn có thể điều hướng lực lượng lao động thế kỷ 21 
đang phát triển liên tục.

Tính năng đặc biệt
• Chương trình giảng dạy nghiêm túc nhấn mạnh vào kinh doanh, 

nghệ thuật đồ hoạ và tiếp thị để chuẩn bị cho sinh viên đại học, nghề 
nghiệp và dịch vụ.

• Các khóa học về marketing, kinh tế, nhiếp ảnh, sản xuất truyền hình, 
công nghệ máy tính và thiết kế web.

• Bao gồm các học sinh học tiếng Anh và học sinh chuyên biệt trong tất 
cả các khóa học và các hoạt động lãnh đạo.

• Chương trình Thực tập, Chương trình Chuẩn bị Đại học Bound và đăng 
ký kép tại các trường cao đẳng khu vực.

• Được công nhận bởi Hiệp hội danh tiếng quốc gia.
• Nhiều hoạt động ngoại khóa, bao gồm cả varsity và junars varsity thể 

thao.
• Tập trung xây dựng sự lãnh đạo mạnh mẽ của sinh viên.
• Người nhận nhiều khoản tài trợ và giải thưởng.
• Cơ hội đi du lịch ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài.
• Hợp tác với Turner Broadcasting.
• Tích hợp sử dụng công nghệ trong các lớp học.
• Các chương trình dựa trên chủ đề trong kinh doanh / nghệ thuật thị 

giác.
• Bể bơi và cơ sở đào tạo trọng lượng.
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Trung học tuyển sinh

Học Sinh tốt 
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đại học

Học Sinh tốt 
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đã tốt nghiệp đại 

học
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 51%
Học sinh khuyết tật  7%
Người học Tiếng Anh 75%
Tỷ lệ có mặt 78%

MCAS 2017
Không có 

dữ liệu

Boston Adult Technical Academy
20 Church St., Boston 02116
Benjamin Helfat, Headmaster

617-635-1542 • bostonpublicschools.org/BATA

Học viện kỹ thuật dành cho người lớn Boston (BATA) là một trường 
trung học thay thế dành cho người trưởng thành, năng động, trẻ 
tuổi từ 19-22 tuổi. BATA là một cộng đồng đánh giá sự đa dạng, tự 
phát triển, trách nhiệm giải trình và tính linh hoạt cung cấp cho 
sinh viên những cơ hội sau trung học có ý nghĩa. Khi học sinh rời 
khỏi BATA, chúng tôi hy vọng rằng họ đã học được sự tự tin, trình độ 
ngôn ngữ và kỹ năng sau trung học để họ có thể tự tin vào các nhà 
lãnh đạo trong cộng đồng và thực hiện mục tiêu của mình.

Tính năng đặc biệt
• Một trường trung học thay thế cho học sinh lớn tuổi, tuổi từ 19-22.
• Cấp Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Boston.
• Chương trình học thuật về Anh văn, toán, khoa học và nhân văn.
• Máy vi tính trong lớp học.
• Các chương trình phục hồi tín dụng.
• Lựa chọn đăng ký kép trong một trường cao đẳng cộng đồng.
• Chương trình thám hiểm nghề nghiệp.
• Tốt nghiệp Huấn luyện viên.
• Hỗ trợ ứng dụng đại học và sau trung học.
• Đa ngôn ngữ, dân tộc đa dạng Lực lượng.
• ESL và các thành phần nội dung SEI.
• Cao đẳng và nghề nghiệp sau trung học chuẩn bị.
• Quá trình nhập học đặc biệt.
• Học sinh 19 tuổi phải liên lạc với trường để phỏng vấn.
• Học sinh 20-211 / 2 tuổi được tự động chỉ định một lần đăng ký với 

Trường Công Lập Boston.

Dữ liệu không đầy đủ

54%37%

2% 5%
2%
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Trách nhiệm giải trình 
của Nhà nước

Cao 
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Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại

1 2 3 4 5

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
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đại học

Học Sinh tốt 
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đã tốt nghiệp đại 

học
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 44%
Học sinh khuyết tật  13%
Người học Tiếng Anh 5%
Tỷ lệ có mặt 92%

Boston Arts Academy
174 Ipswich St., Boston 02215

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

Học viện Nghệ thuật Boston (BAA) là trường trung học công lập 
duy nhất ở Boston dành cho nghệ thuật thị giác và biểu diễn. 
Nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị một cộng đồng đa dạng các 
nghệ sỹ-học giả-công dân thành đạt để thành công trong trường 
đại học hoặc sự nghiệp chuyên nghiệp của họ, và là thành viên gắn 
bó với cộng đồng của họ. Học viện Nghệ thuật Boston tìm kiếm 
một học sinh say mê nghệ thuật, làm việc và học tập với nhau như 
một cộng đồng, và phản ánh sự đa dạng của thành phố Boston. 
Quá trình nhập học được thiết kế để cung cấp cho tất cả học sinh cơ 
hội thể hiện khả năng, tiềm năng và cam kết của họ.

Tính năng đặc biệt
• Một dự án hợp tác của Trường Công Lập Boston và Hiệp hội ProArts: 

Berklee, Boston Architectural College, Boston Conservatory, Emerson, 
MassArt và SMFA.

• Đào tạo trình độ cao cho sinh viên khiêu vũ, công nghệ thời trang, 
âm nhạc, sân khấu hoặc nghệ thuật thị giác trong một chương trình 
chuẩn bị đại học.

• Sự quan tâm cá nhân đối với mỗi sinh viên bởi đội ngũ nhân viên 
giàu kinh nghiệm, từng đoạt giải thưởng của chúng tôi.

• PSAT và SAT thi lớp học.
• Thành công sau khi tốt nghiệp: Hàng năm, bình quân 94% sinh viên 

tốt nghiệp được nhận vào đại học.
• Trường Công Lập Boston đầu tiên đã đặt tên cho một trường trung học 

đệ nhất cấp, cung cấp các dịch vụ toàn diện cho học sinh với các nhu 
cầu học tập đã được xác định.

• Đăng ký kép có sẵn trong các trường cao đẳng đối tác.
• Có học bổng nghệ thuật mùa hè.
• STEAM phòng thí nghiệm để tích hợp các đối tượng trong một chương 

trình giảng dạy thực hành dựa trên cuộc điều tra, phù hợp hơn với 
những gì sinh viên sẽ trải nghiệm trong trường đại học và lực lượng 
lao động.

• Hợp tác với ProArts và các tổ chức khác cung cấp tài nguyên và cơ hội 
cho sinh viên của chúng tôi.

Quá trình nhập học đặc biệt
• Tất cả học sinh quan tâm, ở tất cả các cấp độ của kinh nghiệm trước 

đây - từ người mới bắt đầu đến chuyên gia - được khuyến khích áp 
dụng: bostonartsacademy.org/admissions/admissions-overview-and-
process. Quá trình nhập học đặc biệt, bao gồm phần thử giọng hoặc 
trình bày. Ứng dụng hiện có trên mạng: bostonartsacademy.org/
admissions/application.
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Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học
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trung học 4 năm 
(2016)
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 56%
Học sinh khuyết tật  22%
Người học Tiếng Anh 25%
Tỷ lệ có mặt 90%

Boston Community Leadership Academy
Hyde Park Education Complex • 655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136

Francine Locker, hiệu trưởng
617-635-8937 • bclaboston.net

BCLA cung cấp một chương trình chuẩn bị đại học nghiêm ngặt với 
sự chấp nhận của đại học như là một yêu cầu tốt nghiệp. Trường 
thí điểm của chúng tôi tập trung vào phát triển các nhà lãnh đạo 
học giả tương lai thông qua học tập dịch vụ cộng đồng và tuân thủ 
các kỳ vọng học tập, xã hội và công dân nghiêm ngặt. Chúng tôi 
gặp mọi học sinh ở mức độ của họ và chuẩn bị cho họ thành công 
ở trường đại học. Các khóa học bao gồm lớp AP, ngôn ngữ thế giới 
và nghệ thuật. Tiếng nói của học sinh là có giá trị và thông báo cho 
thực tiễn và chính sách của trường.

Tính năng đặc biệt
• Một trường thí điểm với chương trình giảng dạy chuẩn bị đại học và 

chủ đề lãnh đạo cộng đồng.
• Yêu cầu học tập cho tất cả học sinh: triển lãm, thuyết trình danh 

mục đầu tư và dịch vụ cộng đồng có cấu trúc học thông qua Dự án 
Capstone Cao cấp.

• Chương trình thể thao với trường trung học New Mission.
• Các môn AP: Thành phần tiếng Anh, Calculus, Lịch sử Thế giới, Tâm lý 

học, Văn học, và Thống kê.
• Giáo dục cá nhân bao gồm Chương trình Tư vấn và Nhóm Hỗ trợ Học 

tập.
• Chương trình dạy kèm cao cấp với Boston Partners in Education.
• Y tế: Hợp tác với Boston Medical và Home for Little Wanderers.
• Open House, Giáo viên Hội nghị, và các cuộc họp hỗ trợ.
• Các đối tác: A-List, ACE, Aimhigh, BFIT, BSA, Lịch sử và Chính bản thân, 

Chương trình MedScience của Harvard, Hyde Park YMCA, Thông tin 
Chung, Hội đồng Công nghiệp Tư nhân, Tìm kiếm mùa hè và Tenacity.

• Bắt buộc chấp nhận đại học để tốt nghiệp.
• Sau chương trình học cho Lớp 9.
• Đánh giá xác thực thông qua các danh mục và triển lãm.
• Lớp tư vấn.
• Thể thao, câu lạc bộ, chính phủ học sinh, và Hội Danh dự Quốc gia.
Quá trình nhập học đặc biệt
• Gọi cho trường để sắp xếp một chuyến đi và phỏng vấn.
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Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại
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Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học
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đã tốt nghiệp đại 
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 56%
Học sinh khuyết tật  27%
Người học Tiếng Anh 9%
Tỷ lệ có mặt 53%

Boston Day and Evening Academy
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119

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

BDEA là một làm trung tâm học sinh dựa trên năng lực trường 
trung học.. Nó phục vụ cho bất kỳ học sinh Trường Công Lập Boston 
nào đã quá tuổi vào trường trung học, những người gặp rắc rối với 
vấn đề đi học, đã được giữ lại vào lớp 8, những người cảm thấy họ 
không nhận được sự quan tâm trong lớp mà họ cần thành công 
hoặc ai đã bỏ nhưng muốn trở lại trường học để kiếm được bằng tốt 
nghiệp của họ.

Tính năng đặc biệt
• Khả năng dựa trên năng lực: học sinh có thể tốt nghiệp tại một trong 

bốn buổi lễ được tổ chức mỗi năm.
• Một Trường Hiến pháp Horace Mann phục vụ 380 học sinh “không 

theo học” trong ba chương trình: Ngày, Tối, hoặc Học Từ xa
• Sự chú ý cá nhân đối với tất cả học sinh, với chương trình học tập nâng 

cao và học vấn, tỷ lệ học sinh -giáo viên nhỏ, dịch vụ hỗ trợ học sinh 
toàn thời gian và tư vấn.

• Khí quyển rực rỡ cho những học sinh không có kinh nghiệm thành 
công trong các trường khác.

• Lab Học tập đã dành toàn thời gian để giúp học sinh bắt kịp công việc 
đã bỏ lỡ hoặc đẩy nhanh việc học tập bên ngoài lớp học.

• Các khóa học đại học và nghề nghiệp (Thực tập và làm giàu chương 
trình) được cung cấp suốt cả tuần.

• Hỗ trợ cho các kết nối nhà-trường học mạnh mẽ thông qua nhóm cố 
vấn và hỗ trợ học sinh.

• Nhấn mạnh vào cơ quan học sinh , bao gồm cả trách nhiệm về giáo 
dục của họ và sự phát triển cá nhân.

• Trung tâm Hoạch định sau đại học liên quan đến việc học sinh ghi 
danh vào kế hoạch cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học.

• Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức nghệ thuật và cộng đồng giúp hỗ trợ 
học sinh học tập và Thói quen thành công.

• Toàn trường tập trung vào các mối quan hệ mạnh mẽ và lắng nghe 
“tiếng nói” của sinh viên.

• Văn hoá, khí hậu vui vẻ, hỗ trợ, chấn thương nhạy cảm, tôn trọng, 
chào đón, không đánh giá, vui vẻ

• Dịch vụ hỗ trợ học sinh gói gọn
• Chuyên về làm việc với học sinh quá tuổi
• Học sinh duy trì hai khu vườn đô thị hữu cơ.
Quá trình nhập học đặc biệt với nhập học quanh năm
• Quá trình bắt đầu với một quá trình nộp đơn. Gọi 635-6789 ext. 102 

để biết chi tiết.
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Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 61%
Học sinh khuyết tật  20%
Người học Tiếng Anh 13%
Tỷ lệ có mặt 90%

Boston Green Academy (6-12)
20 Warren St., Brighton 02135
Matthew Holzer, Hiệu trưởng

617-635-9860 • bostongreenacademy.org

Được thành lập vào năm 2011, Học viện Xanh Boston (BGA) cam kết 
cung cấp cho học sinh một chương trình giảng dạy đòi hỏi, có liên 
quan, kinh nghiệm lãnh đạo, và tiếp xúc với trường đại học và nghề 
nghiệp. Chúng tôi chuẩn bị cho họ để giải quyết các vấn đề về môi 
trường, xã hội và kinh tế thông qua các kinh nghiệm học tập trực 
tiếp, lấy học sinh làm trung tâm. Chúng tôi hoan nghênh học sinh 
có đủ khả năng - 30% sinh viên của chúng tôi có nhu cầu đặc biệt 
và 14% là Học sinh đang học Anh ngữ. Trong năm năm qua, chúng 
tôi đã là một trong những trường được cải tiến nhất trong Trường 
Công Lập Boston và toàn bộ bang Massachusetts; trong thời gian 
đó chúng tôi đã tăng tỷ lệ tốt nghiệp từ 55% lên 90% và tỷ lệ đại 
học từ 44% lên 88%.

Tính năng đặc biệt
• Trường Điều lệ Horace Mann.
• Chủ đề “Xanh” được dệt qua tất cả các khóa học.
• Khoa học các khóa học bao gồm Vật lý, Sinh học, Hóa học và Khoa học 

Môi trường AP.
• Các khóa học về Nhân văn kết hợp việc học chữ và nghiên cứu xã hội.
• Ít nhất có bốn khóa học AP và cũng có thể đăng ký kép với các trường 

cao đẳng địa phương.
• Khoa học Môi trường và chương trình giáo dục kỹ thuật bắt đầu từ lớp 

9 dẫn đến chứng nhận việc làm.
• Nghệ thuật, thể thao, và doanh nhân, câu lạc bộ, chuẩn bị SAT, chính 

phủ sinh viên, thực tập, và dạy kèm sau giờ học.
• Chương trình giảng dạy chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp.
• Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ sinh viên mạnh mẽ.
• Hỗ trợ tuyệt vời cho học sinh khuyết tật.
• Sử dụng danh mục đầu tư, dự án và triển lãm.
• Nhiều quan hệ đối tác trên khắp thành phố.
• Tuần lễ Dự án và Hỗ trợ & Làm giàu các khóa học.
• Trường học 6-12 đầy đủ để học sinh và gia đình gặp ít sự chuyển tiếp.
Quy trình nhập học đặc biệt
• Là một Học Khu Điều Hành Horace Mann tại Học khu, Học viện Xanh 

Boston phải tổ chức một cuộc xổ số để nhập học riêng biệt với quá 
trình nhập học bình thường của Trường Công Lập Boston. Để nộp đơn 
cho BGA, điền đơn đăng ký tại bostongreenacademy.org. Các ứng 
dụng sẽ đến vào ngày 2/16/18 đến 4 giờ chiều.

• Ghi danh theo xổ số; tất cả các sinh viên sống ở Boston đều có thể 
nộp đơn. Vui lòng điền vào đơn đăng ký tại bostongreenacademy.org/
apply
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 60%
Học sinh khuyết tật  4%
Người học Tiếng Anh 80%
Tỷ lệ có mặt 93%

Boston International High School
100 Maxwell St., Dorchester 02124

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

Học viện Người mới đến Boston (BINcA) là một Trường Công Lập 
Boston được thiết kế đặc biệt và có nhân viên phục vụ cộng đồng 
sinh viên nhập cư đa dạng.

Tuyên bố tầm nhìn: “Chúng tôi chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi 
được trao quyền, đóng góp công dân vào một xã hội toàn cầu thông 
qua một hành trình khám phá và thắc mắc. Cộng đồng trường học 
của chúng tôi phản ánh các giá trị cốt lõi của vận động, cộng đồng, 
đa dạng và kỳ vọng cao. Chúng tôi là trung tâm xuất sắc trong việc 
giáo dục học sinh Anh Ngữ và là nguồn tài nguyên cho những 
người khác cam kết với công việc này. “

Tính năng đặc biệt
• BINCA là một trường học tập trung vào việc chuẩn bị cho học sinh 

nhập cư học đại học và sự nghiệp.
• Trường đạt được thành tích cao, 100% EL với số học sinh nhập cư 100 

phần trăm.
• Nhiều giáo viên và nhân viên của chúng tôi là những người di dân và 

làm gương mẫu cho sinh viên của chúng tôi.
• Học sinh của BINcA được giúp đỡ tìm kiếm các công việc bán thời gian 

với Chuyên gia Hướng nghiệp PIC giúp học sinh tìm được việc làm 
trong mùa hè và việc làm trong năm học.

• BINcA có công nghệ hiện đại với phòng máy tính, xe máy và công 
nghệ được sử dụng như là một phần của việc giảng dạy hàng ngày.

• Hỗ trợ ứng dụng trường cao đẳng.
• Các chương trình vận động viên điền kinh.
• Chuẩn bị SAT cho học sinh lớp 11.
• Chương trình ESL / ELA chuyên sâu cho tất cả học sinh.
• Học sinh đại diện cho hơn 25 quốc gia.
• Sau khi học các lớp học.
• Tư vấn nghề nghiệp và cao đẳng.
• Chương trình làm giàu mùa hè
• Chương trình hỗ trợ học sinh và gia đình mạnh
Quy trình nhập học đặc biệt
• Học sinh được chỉ định dựa trên kết quả thi kiểm tra trình độ tiếng 

Anh. Xin vui lòng gọi Trung tâm Thẩm định và Tư vấn Người mới đến ở 
số 617-635-9010 về cách lên lịch kiểm tra.
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Khác

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 32%
Học sinh khuyết tật  3%
Người học Tiếng Anh 2%
Tỷ lệ có mặt 95%

Boston Latin Academy (7-12)
205 Townsend St., Dorchester 02121

Chimdi Uchendu, Hiệu trưởng
617-635-9957 • latinacademy.org

Học viện Boston Latin có lịch sử trọn vẹn một trăm ba mươi năm 
năm về sự xuất sắc trong học tập với tỷ lệ xếp hạng đại học xuất 
sắc. Chúng tôi khoe khoang một học sinh từ lớp 7 đến lớp mười hai 
đại diện cho dân số đa văn hóa giàu đa sắc của Boston và các nhà 
quản trị và giảng viên tận tụy, những người thách thức và khuyến 
khích học sinh. Chương trình giảng dạy đã được phát triển để đảm 
bảo rằng tất cả học sinh đều được chuẩn bị tốt để thành công trong 
trường đại học và trong cuộc sống. Các sinh viên được khuyến khích 
đánh giá cao những ý tưởng và thực tiễn được thể hiện trong kinh 
điển và để nhận ra sự liên tục phát triển giữa chúng và những thách 
thức phức tạp, luôn thay đổi của xã hội chúng ta. Trong khi đánh 
giá cao kinh điển, chúng tôi cũng sử dụng nghiên cứu dựa trên dữ 
liệu để thông tin và tưởng tượng lại chương trình giảng dạy của 
chúng tôi khi chúng tôi cố gắng để làm cho nó phù hợp với học sinh 
trong thế kỷ 21 của chúng tôi về những người học tham gia. Chúng 
tôi cố gắng để thách thức học sinh của chúng tôi với một chương 
trình giảng dạy nghiêm ngặt trong khi, đồng thời, cung cấp cho họ 
những khung để thành công.

Tính năng đặc biệt
• Truyền thống xuất sắc và độc quyền từ năm 1878.
• Các tiêu chuẩn cao về sự nghiêm khắc trong học tập trong một môi 

trường nuôi dưỡng.
• Trường ưu tú Blue Ribbon Quốc gia.
• Được Trường Mỹ gọi là Trường Trung học Xuất sắc Hoa Kỳ
• Ghi chép xuất sắc về vị trí đại học.
• Danh Dự và Khóa Học Nâng Cao trong tất cả các môn học.
• Các giảng viên chuyên trách thách thức và khuyến khích sinh viên.
• Chương trình dạy kèm ngang hàng điển hình.
• Quan hệ đối tác với IBM.
• Học vấn nghiêm túc trong một môi trường nuôi dưỡng.
• Nghệ thuật Âm nhạc, Nghệ thuật và Sân khấu.
• Nhà kính ngoài trời lớp học.
• Các đội thể thao và câu lạc bộ cạnh tranh.
• Học sinh đa dạng.
• Chương trình dạy kèm đồng đẳng.
• Các tổ chức cha mẹ hoạt động.
• Hiệp hội cựu sinh viên hỗ trợ.
Quy trình nhập học đặc biệt
• Nhập học dựa hoàn toàn vào điểm số của học sinh và điểm thi của kỳ 

thi lấy chứng chỉ ISEE (Independent Schools Entrance Exam). (Xem 
trang 12)

• Trường kiểm tra: Nhập học vào lớp 7 và lớp 9.
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Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 16%
Học sinh khuyết tật  2%
Người học Tiếng Anh 3%
Tỷ lệ có mặt 95%

Boston Latin School (7-12)
78 Ave. Louis Pasteur, Fenway 02115

Rachel Skerritt, Hiệu trưởng
617-635-8895 • bls.org

Boston Latin School, được thành lập vào năm 1635, là trường học 
lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Trường Latin Latinh phục vụ học sinh đa văn 
hóa về mặt kinh tế và văn hoá trong các lớp từ lớp 7 đến lớp 12. 
Trường Boston Latin cố gắng làm cho sinh viên của mình theo học 
một nền giáo dục cổ điển hiện đại để chuẩn bị cho các kỳ thi đại học 
thành công,

Tính năng đặc biệt
• 2.450 sinh viên
• Thách thức tôn vinh chương trình giảng dạy với 27 khoá học Nâng cao 

khác nhau ngoài các lớp học thường lệ.
• Các cộng đồng học tập nhỏ cho lớp 7 và lớp 8.
• Hỗ trợ ở trường cho học sinh ở tất cả các cấp, cũng như mối quan hệ 

hợp tác chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Đồng để giúp học sinh có các vấn 
đề tình cảm và xã hội, và hỗ trợ cho gia đình và nhân viên.

• Được công nhận trên toàn quốc: Xếp hạng bởi Tin tức và Thế giới của 
Hoa Kỳ: # 1 ở Massachusetts; # 42 ở Mỹ - 2017.

• Chương trình nghệ thuật bất thường, mạnh mẽ trong và ngoài trường 
học: hơn một nửa số học sinh tham gia vào các buổi hát hợp xướng và 
nhạc cụ hoặc các dịch vụ nghệ thuật thị giác.

• Sự chấp nhận của trường đại học: 99%.
• Mở rộng các dịch vụ ngoại khóa, thể thao, cộng đồng và nghệ thuật.
• Chương trình thể thao đa dạng: 31 môn thể thao; 59 đội.
• Nhiều hợp tác tích cực, bao gồm: Đại học Boston, Bệnh viện Nhi, Bảo 

tàng Stewart Gardner, Boston Pops và Ngân hàng State Street.
Quy trình nhập học đặc biệt
• Nhập học dựa hoàn toàn vào điểm số của học sinh và điểm thi của kỳ 

thi lấy chứng chỉ ISEE (Independent Schools Entrance Exam). (Xem 
trang 12)

• Tất cả học sinh phải lấy ISEE và nộp điểm cho Anh Ngữ và Toán.
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Trách nhiệm giải trình 
của Nhà nước

Cao 
nhất 

Thấp 
nhất

1 2 3 4 5

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học
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Dữ liệu tốt nghiệp 
trung học 4 năm 
(2016)
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MCAS 2017
Không có 

dữ liệu

Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 73%
Học sinh khuyết tật  18%
Người học Tiếng Anh 9%
Tỷ lệ có mặt 70%

Community Academy
25 Glen Road, Jamaica Plain 02130

Rayna Briceno, Hiệu trưởng
617-635- 7734 • bostonpublicschools.org/school/community-academy

Học viện Cộng đồng là một trường trung học nhỏ ở Jamaica Plain. 
Chúng tôi phục vụ những sinh viên chưa phát triển trong các môi 
trường truyền thống. Tỷ lệ 15 sinh viên / giáo viên cho phép tất cả 
sinh viên cá nhân học tập và hỗ trợ xã hội. Quy mô nhỏ tạo ra cảm 
giác mạnh mẽ về cộng đồng và cho phép cha mẹ có thể chủ động 
trong việc giáo dục trẻ em. Nhấn mạnh vào sự xuất sắc trong học 
tập, như được phản ánh trong số điểm thi MCAS tăng lên, thời gian 
dành cho việc dạy kèm cá nhân, và các lớp học chuẩn bị cho đại học. 
Chúng tôi hỗ trợ sinh viên phi truyền thống bằng cách cung cấp 
chương trình phục hồi tín dụng, trực tuyến.

Tính năng đặc biệt
• Một trường trung học nhỏ, thay thế phục vụ học sinh không phát triển 

mạnh trong một môi trường học tập truyền thống.
• Rất nhỏ các lớp học - chúng tôi trung bình 15 sinh viên hoặc ít hơn.
• Trước và sau giờ học hỗ trợ / dạy kèm.
• Cố vấn cá nhân cho mỗi học sinh.
• Tư vấn đại học.
• Cao đẳng và các lớp luyện thi MCAS.
• Tập trung vào thực hành học tập.
• Chuyến đi thực địa, bao gồm đi đến các trường cao đẳng địa phương 

và các hội chợ cao đẳng.
• Tương tác tích cực và hỗ trợ giữa sinh viên và học sinh.
• Thực hành, học tập cá nhân.
• Cố vấn hàng ngày.
• Cơ hội hồi phục tín dụng.
• Dịch vụ tư vấn.
Quy trình nhập học đặc biệt
• Học sinh phải được phân công thông qua Sở Giáo dục Thay thế hoặc 

được sự chấp thuận đặc biệt của Hiệu trưởng để áp dụng.
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Dữ liệu không đầy đủ
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Trách nhiệm giải trình 
của Nhà nước

Cao 
nhất 

Thấp 
nhất

Khoa
học

ELA

Toán 
học

Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại

1 2 3 4 5

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học
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(2016)
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 48%
Học sinh khuyết tật  20%
Người học Tiếng Anh 20%
Tỷ lệ có mặt 93%

Fenway High School 
67 Alleghany St., Roxbury 02120

Geoffrey Walker Hiệu trưởng
617-635-9911 • fenwayhs.org

Chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế để xây dựng kỹ 
năng và kiến thức của học sinh thông qua giải quyết các vấn đề và dự 
án theo cách thành công của người trưởng thành - các nhà khoa học, 
doanh nhân, nhân viên xã hội ... - giải quyết chúng. Để đảm bảo chúng 
tôi cũng chuẩn bị cho sinh viên để kiểm tra chuẩn và nhập học đại học, 
chúng tôi sắp xếp chương trình học của chúng tôi để Core chung và các 
tiêu chuẩn của các tổ chức toán học và khoa học quốc gia.

Tính năng đặc biệt
• Một danh tiếng quốc gia và nhiều giải thưởng cho sự đổi mới và xuất sắc.
• Một số sinh viên / giảng viên có trình độ học vấn cao, đa dạng, tôn trọng 

cộng đồng.
• Một bộ các hoạt động giảng dạy và cơ cấu trường học đã được thiết lập 

dựa trên ba nguyên tắc cơ bản: Thách thức trí tuệ, mối quan hệ cá nhân, và 
sự hợp tác với các tổ chức bên ngoài.

• Thành công học tập đã được chứng minh mà không có yêu cầu nhập học.
• Sử dụng rộng rãi danh mục đầu tư, dự án và triển lãm.
• Chương trình liên doanh, chương trình thực tập sáu tuần dành cho tất cả 

người cao niên.
• Thành công của học sinh: Được công nhận thành công với nam thanh niên 

có màu sắc và sinh viên Latino.
• Sinh viên đa dạng, tôn trọng, sinh viên và giảng viên có tinh thần cộng 

đồng.
• Tư vấn nhóm học sinh: sinh viên có mối quan hệ chặt chẽ với nhân viên và 

bạn cùng lớp trong bốn năm cùng nhau.
• Đối tác của trường: Bảo tàng khoa học Boston, Viện ung thư Dana-Farber, 

Cao đẳng Emmanuel, Lịch sử và chính bản thân, Viện Wentworth và 
Trường cao đẳng Fisher.

• SEI cho sinh viên nói tiếng Tây Ban Nha.
• Được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận là một trường Blue Ribbon.
• Đăng ký kép trường với Emmanuel College, Học viện Wentworth, và Fisher 

College.
• Một trong sáu trường đầu tiên của Trường thí điểm Boston.
• Đội bóng rổ nữ Đội hình IV nhà vô địch nhà nước.
• Hỗ trợ cố vấn và học sinh mạnh mẽ.
• Dự án Tuần - tuần học ngoài lớp học.
• Chương trình Ventures và thực tập cao cấp.
• 90% sinh viên tốt nghiệp ghi danh vào đại học
• Công nghệ Goes Home program for families.
Quy trình nhập học đặc biệt
• Sinh viên phải điền đơn đăng ký (tải về từ trang web hoặc gọi trường). 

Đơn yêu cầu một bài luận, thư giới thiệu và bảng điểm của trường. Sau 
khi xem xét tất cả các hồ sơ, gần khoảng 150 học sinh và phụ huynh được 
mời đến Fenway để gặp giảng viên và sinh viên vào giữa tháng Ba. Từ 
150, 100 sinh viên sẽ được nhận vào học tại Fenway.
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Trách nhiệm giải trình 
của Nhà nước

Cao 
nhất 

Thấp 
nhất

1 2 3 4 5

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học
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(2016)
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 60%
Học sinh khuyết tật  13%
Người học Tiếng Anh 24%
Tỷ lệ có mặt 43%

MCAS 2017
Không có 

dữ liệu

Greater Egleston High School (Grades 10-12)
80 School St, Roxbury 02119

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

Trường Trung học Greater Egleston (GEHS) có Học viện Scholar cho 
lớp 10 và 11, Học viện Chuẩn bị Cao đẳng dành cho Người cao 
niên và Học viện Học trực tuyến dành cho những học sinh quá độ 
cần phải làm việc để hỗ trợ gia đình, học sinh là phụ huynh và / 
hoặc học sinh có các tình huống liên quan đến y tế. CPA bao gồm 
chương trình ngâm nước đại học 10 tuần. Nhiệm vụ của chúng tôi 
là giới thiệu sinh viên với những nghề nghiệp tiềm năng bằng cách 
khám phá và nghiên cứu sự nghiệp, lựa chọn một trang web thực 
tập nghề nghiệp và phát triển các bộ kỹ năng trong lĩnh vực nghề 
nghiệp mà họ quan tâm.

Tính năng đặc biệt
• Nhấn mạnh vào các bài học, học sinh làm trung tâm, lãnh đạo, kỹ 

năng sống và học tập hợp tác.
• Sử dụng phạm vi đánh giá đa dạng bao gồm danh mục đầu tư, các dự 

án học tập hợp tác nhỏ, triển lãm, bài tập của từng cá nhân và MCAS.
• Các sự kiện định hướng gia đình: Định hướng, Sự công nhận của Sinh 

viên và Phụ Huynh / Giám Hộ Các Giải Thưởng Thành Công, Sự Tham 
Gia của Ban Quản Trị.

• Tỷ lệ chấp nhận đại học cao (90-100%) hàng năm.
• Chương trình Thực tập Nghề nghiệp & Học tập tại Boston.
• Các dự án nghiên cứu của trường, các thách thức về học thuật, và các 

chương trình sau giờ học.
• Chỉ dẫn phù hợp với DESE (Các tiêu chuẩn cốt lõi chung), BPS, tiêu 

chuẩn GEHS khuyến khích việc học thông qua tư duy phê phán, 
nghiên cứu và khả năng diễn đạt ý tưởng.

• Các lớp cao đẳng tại GEHS và các trường đại học.
• Tư vấn và tiếp cận với các ứng dụng đại học và các nguồn lực tuyển 

sinh.
• Hướng dẫn bao gồm các học viên đa dạng.
• Dịch vụ cộng đồng thực tập.
• Ban quản trị tích cực tham gia vào việc học.
• Nghiên cứu, thách thức học thuật, câu lạc bộ.
• Chuẩn bị đại học là một ưu tiên cho tất cả học sinh.
Quy trình nhập học đặc biệt
• Đơn xin học cho học sinh từ 17 tuổi trở lên. Nhập học dựa trên quá 

trình phỏng vấn và tuyển chọn. Liên lạc với nhà trường để biết thông 
tin.

2%

Dữ liệu không đầy đủ

31%

62%

5%
3%



Tuyển sinh Đặc biệt cho Trường Trung học

78 Discover Boston Public Schools 2018  •  BostonPublicSchools.org/welcomeservices

➜
   

MCAS 2017

➜

Trách nhiệm giải trình 
của Nhà nước

Cao 
nhất 

Thấp 
nhất

Khoa
học

ELA

Toán 
học

Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại

1 2 3 4 5

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học
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Dữ liệu tốt nghiệp 
trung học 4 năm 
(2016)
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 54%
Học sinh khuyết tật  16%
Người học Tiếng Anh 14%
Tỷ lệ có mặt 91%

Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
Tiến sĩ Caren Walker Gregory, Hiệu trưởng

Các lớp 9-10: 10 Fenwood Rd., Boston 02115
Các lớp 11-12: 110 The Fenway, Boston 02115

617-373-8576 • kennedyacademy.org

Học viện Y tế Kennedy là một trường trung học phổ thông chuẩn bị 
và nghề nghiệp cho sinh viên Boston khám phá nghề nghiệp trong 
các lĩnh vực y tế và liên quan đến y tế. Học viện cung cấp một môi 
trường học tập hỗ trợ nhằm tôn trọng và bao hàm sự đa dạng. Học 
sinh sẽ đạt được những kỹ năng sống cần thiết để trở thành những 
thành viên năng động và tích cực trong xã hội.

Tính năng đặc biệt
• Trường được đổi tên để vinh danh thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy.
• Một trường trung học an toàn với chương trình giảng dạy chuẩn bị đại 

học vững mạnh tập trung vào các môn học về sức khoẻ, toán, tiếng 
Anh, ngôn ngữ thế giới, khoa học, lịch sử và công nghệ.

• Học sinh trải qua khuôn viên trường đại học của Northeastern 
University.

• Sinh viên có thể sử dụng phòng thí nghiệm khoa học và thư viện đại 
học, thư viện và các nguồn thông tin khác.

• Một nơi học tập đa dạng và tôn trọng, nơi học sinh cam kết thành 
công và nhân viên của mình tin vào tiềm năng của mỗi học sinh.

• 50% cán bộ giảng dạy được chứng nhận kép trong lĩnh vực nội dung 
và giáo dục đặc biệt.

• 60% cán bộ giảng dạy nhận được chứng chỉ tiếng Anh Học sinh.
• Thực tập, dịch vụ cộng đồng, kinh nghiệm làm việc, và các chương 

trình hè vào các cơ sở chăm sóc sức khoẻ.
• Trường Công Lập Horace Mann, với sự tự do đặc biệt để theo đuổi các 

chương trình học thuật và thử thách đầy sáng tạo, đầy thử thách.
• AP tiếng Anh, Sinh học, Calculus, Lịch sử, Thống kê, Tâm lý học, và các 

lớp học tiếng Tây Ban Nha.
• Hướng dẫn cá nhân và hỗ trợ sinh viên về các vấn đề học tập, cá nhân 

và xã hội.
• Hiệp hội Quốc gia Honor, bóng rổ, theo dõi, bóng chày / bóng mềm, 

Nhóm tranh luận, Võ thuật, cờ bóng đá, Câu lạc bộ Kịch, Hội đồng Học 
sinh, niên giám, sự kiện xã hội, và các chuyến đi thực địa.

• Một số nhân viên được Ủy ban Quốc gia chứng nhận.
Quy trình nhập học đặc biệt
• Học sinh phải hoàn thành một đơn theo thời hạn để được bao gồm 

trong xổ số để ghi danh. Để biết thêm thông tin và bản sao của đơn 
xin của chúng tôi, hãy truy cập trang web.
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Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại
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Người Mỹ gốc Phi
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Người Châu Á

Người Da trắng
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Học Sinh tốt 
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đã tốt nghiệp đại 

học
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 53%
Học sinh khuyết tật  16%
Người học Tiếng Anh 6%
Tỷ lệ có mặt 92%

New Mission High School
Hyde Park Education Complex • 655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136

Naia Wilson, hiệu trưởng
617-635-6437 • newmissionhigh.org

Một trường đại học nhỏ chuẩn bị 7-12 trường học của 400 học sinh 
và một giảng viên tận tâm. Chúng tôi là “trường thi mà không có 
kỳ thi”. Chiến lược “Vị trí Nâng cao cho Tất cả” của chúng tôi chuẩn 
bị cho tất cả sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi cho các trường cao 
đẳng 4 năm. Chúng tôi cung cấp 9 khóa AP, trình bày danh mục đầu 
tư và quy trình đại học được cá nhân bảo đảm để giúp bạn có được 
trong trường đại học bạn chọn.

Tính năng đặc biệt
• Một cộng đồng trường học nhỏ tập trung vào việc trao quyền cho học 

sinh của chúng ta trở thành những người học tập suốt đời và tự định 
hướng.

• Quy mô lớp học trung bình: 22 sinh viên.
• Các khóa học tiếp cận đại học: Học sinh thể hiện cam kết của họ về 

học tập, thói quen của tâm trí, và kỹ năng cần thiết thông qua các bài 
trình bày danh mục đầu tư hai lần một năm.

• Thành công của học sinh: 100% học sinh lớp 10 đậu kỳ thi ELA năm 
2016 và thi MCAS.

• Các môn tự chọn như Cracking the SAT, Justice Justice, MCAS Prep, và 
viết bài hội thảo cung cấp cơ hội để phát triển kỹ năng toán và viết.

• Cung cấp các mô hình cung cấp hướng dẫn cá nhân cho học sinh 
khuyết tật, bao gồm nhưng không giới hạn, bao gồm.

• Sau khi học tập tại nhà Học viện, cung cấp một-trên một trợ giúp với 
giáo viên và gia sư.

• Các cố vấn học sinh cá nhân theo dõi cẩn thận những thách thức và 
tiến bộ của mỗi học sinh

• Cải tiến giáo viên và sự lãnh đạo thông qua sự cộng tác rộng rãi của 
trường trong các chu kỳ yêu cầu

• Thực tập cao cấp, dịch vụ cộng đồng, và bảo vệ cao cấp cần thiết cho 
tốt nghiệp,

• Các khóa học đại học được cung cấp thông qua Viện Benjamin 
Franklin, MassArt, RCC, Viện Wentworth, Wheelock College,

• Lập trình cá nhân.
• Trình bày danh mục đầu tư hai lần một năm.
• Truy cập cấp lớp trực tuyến cho gia đình.
• Bao gồm đầy đủ cho học sinh có nhu cầu đặc biệt.
Quy trình nhập học đặc biệt
• Thời gian được sắp xếp theo thời hạn của BPS Round One cho quá 

trình nộp đơn của chúng tôi. Hãy gọi hoặc ghé thăm trang web của họ 
để biết thêm thông tin.
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Các trường giáo dục đặc biệt
Các trường này không thể được lựa chọn thông qua quá trình phân công thường xuyên.

Học sinh phải được giới thiệu qua cuộc họp của Nhóm Đánh Giá Giáo Dục Đặc Biệt.

Tuyển sinh Đặc biệt cho Trường Trung học
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của Nhà nước
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Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại

1 2 3 4 5

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

Dữ liệu tốt nghiệp 
trung học 4 năm 
(2016)

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Tốt 

nghiệp
Ph

ần
 tr

ăm
 h

ọc
 si

nh
GED

96%

Vẫn còn ở 
trường

Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 45%
Học sinh khuyết tật  4%
Người học Tiếng Anh 4%
Tỷ lệ có mặt 95%

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học
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O’Bryant School of Mathematics and Science
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Tanya Freeman Wisdom, Hiệu trưởng
617-635-9932 • obryant.us

O’Bryant là trường thi duy nhất phản ảnh tổng số sinh viên của 
Trường Công Lập Boston. Chúng tôi có một sự tập trung STEM với 
các con đường Kỹ thuật và Khoa học Y tế cũng như một loạt các môn 
học Nhân văn. Các chương trình trên trang web của chúng tôi bao 
gồm âm nhạc, nghệ thuật thị giác, NJROTC, và người máy bằng một 
phòng thí nghiệm hiện đại.

Tính năng đặc biệt
• Trường thi tuyển dự bị đại học có kỳ vọng cao về học vấn và xã hội.
• Cộng đồng đa dạng, hỗ trợ của học sinh tham gia vào một chương 

trình học nghiêm ngặt.
• Nhấn mạnh vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học kết hợp với 

nhân văn.
• Học sinh lớp 7-12 tụ tập trong các cộng đồng học tập nhỏ.
• Các chương trình học chuyên sâu: Trường Âm nhạc, Nghệ thuật Thị 

giác Roland Hayes, và Huấn luyện viên Huấn luyện Viên Hải quân 
(NJROTC).

• Tỷ lệ chấp nhận cao đối với các trường đại học và cao đẳng, với nhiều 
cơ hội học bổng.

• Các lớp AP: Toán học (Calculus) (AB & BC), Vật lý B, Sinh học, Hóa học, 
Khoa học Môi trường, Thống kê, Kinh tế Vi mô, Anh Ngữ & Thành 
phần, Văn học Anh & Thành phần, Lịch sử Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ & 
Chính trị, Lịch sử Châu Âu, Pháp, Tiếng Tây Ban Nha.

• Trung tâm Tư vấn Cao đẳng và Hướng nghiệp, Trung tâm gia đình, 
Chương trình Điền Kinh Học giả Red Sox

• Giải Blue Ribbon, Giải thưởng của Siemens dành cho xếp lớp Nâng 
cao, Giải thưởng Vanguard cho chương trình Nâng cao Placement nổi 
bật, Huy chương Bạc từ US News and World Report, “Các trường trung 
học tốt nhất nước Mỹ”.

• Đội thi đấu thể thao.
• Các đối tác bao gồm: MIT, Harvard, Đông Bắc, Brigham và Bệnh viện 

Phụ nữ, Các trường cao đẳng Fenway và Microsoft.
• Hướng dẫn chất lượng cao.
• Trắc nghiệm thách thức.
• học sinh đa dạng.
• Kỳ vọng học vấn và xã hội cao
• Môi trường học tập an toàn, hỗ trợ.
• Chương trình thể thao và âm nhạc mạnh mẽ
• Các con đường chuyên môn trong Khoa học và Kỹ thuật Y tế.
• Làm giàu và các hoạt động ngoại khóa.
Quy trình nhập học đặc biệt
• Nhập học dựa hoàn toàn vào điểm số của học sinh và điểm thi của kỳ 

thi lấy chứng chỉ ISEE (Independent Schools Entrance Exam).
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Các trường giáo dục đặc biệt
Các trường này không thể được lựa chọn thông qua quá trình phân công thường xuyên.

Học sinh phải được giới thiệu qua cuộc họp của Nhóm Đánh Giá Giáo Dục Đặc Biệt.
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Trách nhiệm giải trình 
của Nhà nước

Cao 
nhất

Thấp 
nhất

1 2 3 4 5

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học
Không có dữ 
liệu
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Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 76%
Học sinh khuyết tật  100%
Người học Tiếng Anh 31%
Tỷ lệ có mặt 78%

The Carter School
396 Northampton St., Boston 02118

Mark O’Connor, Hiệu trưởng
617-635-9832 • williamecarterschool.org

Sinh viên của chúng tôi có sự chậm trễ nhận thức nghiêm trọng 
/ sâu sắc, các khuyết tật về thể chất và các tình trạng y khoa phức 
tạp, đòi hỏi sự chăm sóc cá nhân tổng thể. Tại trường của chúng tôi, 
chúng tôi thực hiện Mô hình liên ngành, nơi các giáo viên / nhà trị 
liệu làm việc về các mục tiêu học tập với nhau. Cộng đồng trường 
học của chúng tôi là đại diện cho nhiều chủng tộc và nền văn hoá. 
Vườn ươm cảm giác Healing Garden của chúng tôi thêm vào không 
gian học tập, cung cấp các hoạt động xanh và phong trào thể dục 
ngoài trời cho sinh viên của chúng tôi.

Tính năng đặc biệt
• Chương trình giáo dục đặc biệt chuyên sâu, cá nhân với tỷ lệ sinh viên 

/ nhân viên 5: 3.
• Nhân viên xã hội song ngữ và liên lạc gia đình.
• Hai y tá toàn thời gian.
• Phương pháp tiếp cận nhóm liên ngành.
• Các liệu pháp tại chỗ: liệu pháp vật lý, trị liệu nghề nghiệp, truyền 

thông, hành vi, tầm nhìn, nghệ thuật sáng tạo, và giáo dục thể chất 
thích ứng.

• Liệu pháp thủy học tại trường trung học Mass.
• Học tập ngoài trời và vui chơi giải trí tại Vườn Sensory xinh đẹp của 

chúng tôi, với lối đi dành cho xe lăn và các tính năng nước.
• Kinh nghiệm cộng đồng: Symphony, prom, Holiday Stroll.
• Cần trục thang máy, thiết bị PT.
• Nằm ở phía sau Đại học Northeastern ở đại lộ Mass. Trạm Orange Line.
• Đối tác của trường: Cao đẳng Boston và Northeastern (Nursing, PT), 

Trường cao đẳng Kiến trúc Boston, Cao đẳng Âm nhạc Berklee, Thiết 
kế của Anderson Miller, Thiết kế Cannon, Công trình cấu trúc và Công 
ty Xây dựng Gilbane, Bạn bè của trường William E. Carter, Kiến trúc sư 
cảnh quan David Berarducci, và Trung tâm Y tế Whittier Street.
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Các trường giáo dục đặc biệt
Các trường này không thể được lựa chọn thông qua quá trình phân công thường xuyên.

Học sinh phải được giới thiệu qua cuộc họp của Nhóm Đánh Giá Giáo Dục Đặc Biệt.

Các trường giáo dục đặc biệt
Các trường này không thể được lựa chọn thông qua quá trình phân công thường xuyên.

Học sinh phải được giới thiệu qua cuộc họp của Nhóm Đánh Giá Giáo Dục Đặc Biệt.
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Người Da trắng

Khác

Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 73%
Học sinh khuyết tật  98%
Người học Tiếng Anh 44%
Tỷ lệ có mặt 91%

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học
Không có dữ 
liệu
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Dữ liệu tốt nghiệp 
trung học 4 năm 
(2016)
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Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing
40 Armington St., Allston 02134

Maritza Ciliberto, Hiệu trưởng
617-635-8534 (V / TTY) • bostonpublicschools.org/horacemann

Là trường học lâu đời nhất dành cho người khiếm thính ở Hoa Kỳ, 
trường Horace Mann vẫn duy nhất bằng cách phục vụ học sinh từ 3 
đến 22 tuổi trong một trường toàn diện nhằm cải cách giáo dục. Là 
một trường Premier trong lĩnh vực Giáo Dục Điếc, trường hoạt động 
trong các xu hướng giảng dạy mới nhất, tạo cơ hội trong ngày học 
để cung cấp Cộng đồng Học tập Chuyên nghiệp cho tất cả các giảng 
viên. Dữ liệu đánh giá tổng thể và tổng kết được phân tích cẩn thận 
và phân tích riêng vì những hàm ý giảng dạy của nó để đảm bảo sự 
phát triển và thành quả của học sinh liên tục cũng như khả năng 
tiếp cận các tiêu chuẩn học tập.

Tính năng đặc biệt
• Trường Cấp cao dành cho người Khiếm thính với sự phân biệt lịch sử.
• Các dịch vụ lâm sàng và học thuật cá nhân, cá nhân cho học sinh bị 

điếc và khiếm thính trong các trường mẫu giáo đến cấp ba.
• Dịch vụ cho trẻ em với công nghệ ốc tai ngựa Cochlear.
• Bệnh viện đa khoa Mass General Hospital Nơi sinh.
• Trị liệu thính giác và ngôn ngữ / lời nói.
• Hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL), Hỗ trợ bằng giọng nói và 

hướng dẫn chỉ bằng miệng.
• Kết nối các nhóm dịch vụ tâm lý, xã hội, lâm sàng và chẩn đoán.
• Chương trình tiếp cận phụ huynh / trẻ sơ sinh cho người khiếm thính 

và khiếm thính, bao gồm cả chỉ dẫn ASL cho phụ huynh.
• Nhân viên đoạt giải, bao gồm Hiệu trưởng Đại học về Giải thưởng 

Giáo dục từ Metlife / National Civic League, năm 2006, và giải thưởng 
Shattuck vinh dự cho dịch vụ xuất sắc của một nhân viên thành phố.

• Màn ảnh rộng Internet và video kỹ thuật số.
• Hệ thống thông tin khẩn cấp tại tám địa điểm trung tâm trong suốt 

trường học, lớp Visual PA.
• Trung tâm Y tế JM Smith, Thạc sỹ và Thạc sỹ về Campus-bán thời gian.
• Thực tập và trang web lâm sàng cho 25 học sinh cao học từ Đại học 

Boston, Boston College, Lesley University, Emerson College, Đại học 
Harvard, Cao đẳng McDaniel ở Maryland và Đại học San Diego State 
ở California.

• Các đối tác của trường: AIIM-International, Fidelity, ImageMax 
DataMax, Nhà ở tập thể, Mellon Bank CORE và IKON.

• Dịch vụ lâm sàng và học thuật.
• Giáo dục thường xuyên với các lựa chọn chính.

Dữ liệu không đầy đủ

38%

41%

7%
11%

3%



   

Các trường giáo dục đặc biệt
Các trường này không thể được lựa chọn thông qua quá trình phân công thường xuyên.

Học sinh phải được giới thiệu qua cuộc họp của Nhóm Đánh Giá Giáo Dục Đặc Biệt.

83
Để xem danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác của trường,  

vui lòng truy cập partnerbps.org/locations

Trách nhiệm giải trình 
của Nhà nước

Cao 
nhất

Thấp 
nhất

Nâng caoMCAS: Thành thạo Cần cải thiện Thất bại

1 2 3 4 5

Người Mỹ gốc Phi

Người Hispanic

Người Châu Á

Người Da trắng

Khác

Toán 
học

ELA

Khoa
học

Không có dữ 
liệu

MCAS 2017

➜

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2015 
đã ghi danh vào 

đại học

Học Sinh tốt 
nghiệp năm 2009 
đã tốt nghiệp đại 

học

Thành công 
trường đại học

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Tỷ
 lệ

 H
S 

tố
t n

gh
iệ

p

21%

Dữ liệu tốt nghiệp 
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GED

29%

Vẫn còn ở 
trường

47%

Đăng ký & Tham Dự
    Chủng tộc / Dân tộc 
Kinh tế khó khăn 75%
Học sinh khuyết tật  96%
Người học Tiếng Anh 22%
Tỷ lệ có mặt 73%

➜
   

Trường McKinley
Velecia Saunders, Hiệu trưởng

617-635-9976
McKinley Elementary

90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Hiệu trưởng

617-635-99978
McKinley Middle

50 St. Mary St., Boston 02215
Joseph Brown, Hiệu trưởng

617-635-9853
McKinley Preparatory High

97 Peterborough St., Boston 02215
Anne De Barros Miller, Hiệu trưởng

617-635-9907
McKinley South End Academy

90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Hiệu trưởng

617-635-9976

Các Trường McKinley của Boston là bốn trường trong một, cung cấp 
chương trình giáo dục đặc biệt cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 
12.

Tính năng đặc biệt
• Tập trung vào nhu cầu cảm xúc, hành vi và học tập.
• Hệ thống quản lý hành vi cấu trúc cao.
• Tăng cường hỗ trợ lâm sàng.
• Đầy đủ các chương trình học tập.
• Tất cả học sinh được phân công qua Cuộc Họp Nhóm của Chương 

Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP).
• Bốn nhà giáo dục Boston của năm về nhân viên.
• Giảng dạy Nhà bếp - Trường Trung học Chuẩn Bị McKinley.
• Hợp tác với Wediko Children Services, Sole Train, Vertex, Nhà Fab Lab 

của Mel King, BU, Viện Nghệ thuật Đương đại, Nhà hát Huntington và 
Cao đẳng Cộng đồng Roxbury.

• Học tập dựa trên năng lực.
• Hợp tác đào tạo nghề với Trường trung học Madison Park.
• Trường Trung Học Madison Park phối hợp với môn điền kinh.
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44%
37%
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Nguồn Thông Tin cho Gia đình và Học Sinh 

Trường Công Lập Boston
www.bostonpublicschools.org
Số chính / Tất cả các Phòng ............................................ 617-635-9000
Giáo dục Người lớn ........................................................ 617-635-9300
Tham dự......................................................................... 617-635-8035
Hội đồng trường Boston ................................................ 617-635-9014
Hội đồng Cố vấn Sinh viên Boston  
 (BSAC) .............................................. 617-635-8079 số thêm 104
Hội đồng Phụ huynh Thành phố (CPC).......................... 617-635-9210
Truyền thông ................................................................. 617-635-9265
Dịch vụ tư vấn ................................................................ 617-635-8030
Tùy chọn giáo dục .......................................................... 617-635-8035
Tương quan (văn phòng trung tâm) .............................. 617-635-9660
 Văn phòng ............................................................. 617-635-7750
Những Người Học Tiếng Anh ......................................... 617-635-9435
Sự công bằng  
 (phân biệt đối xử và vấn đề quyền công dân) ....... 617-635-9650
Thực phẩm và Dịch vụ Dinh dưỡng ............................... 617-635-9144
Dịch vụ Hướng dẫn ........................................................ 617-635-8030
Y tế và Sức khoẻ ............................................................. 617-635-6643
Trung tâm Giáo dục Vô gia cư ........................................ 617-635-8037
Trung tâm Thẩm định và Tư vấn Người mới đến ............ 617-635-1565
Đại học phụ huynh ........................................................ 617-635-1683
Trung tâm trở lại trường học .......................................... 617-635-2273
Dịch Vụ An Toàn (Cảnh Sát Trường Học) ......................... 617-635-8000
Đường dây nóng của trường  
 (tháng 8, tháng 9 và tháng 1) ............................... 617-635-9046
Giáo dục đặc biệt ........................................................... 617-635-8599
Hội Đồng Cố Vấn Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt
 (www.BostonSpedPac.org) .................................... 617-297-7335
Hồ sơ của Học sinh ........................................................ 617-635-9506
Văn phòng của Giám sát viên ........................................ 617-635-9050
Trung tâm Đào tạo Tiêu đề I 
  (hội thảo cho các gia đình) ................................... 617-635-7750
Giao Thông .................................................................... 617-635-9520
Trung tâm Chào Mừng:
 Dorchester ............................................................. 617-635-8015
 East Boston ............................................................ 617-635-9597
 Roslindale ............................................................. 617-635-8040
 Roxbury ................................................................. 617-635-9010

Tổ chức & Dịch vụ Cộng đồng
Action for Boston Community Development (ABCD)
 617-357-6000 / www.bostonabcd.org
 GED, bằng tốt nghiệp trung học, chương trình việc làm, Head Start
American Student Assistance (ASA) College Planning Centers

1-877-332-4348 / www.asa.org/plan
Thông tin miễn phí về giáo dục đại học, hỗ trợ tài chính và nghề 
nghiệp 

Boston Centers for Youth & Families (Trung tâm cộng đồng) 
617-635-4920 / www.cityofboston.gov/BCYF
Chương trình thanh thiếu niên, giáo dục người lớn, giải trí, GED 

Boston Navigator ..................................................www.BOSTONavigator.org
Cơ sở dữ liệu mở rộng, có thể tìm kiếm các chương trình thời gian 
ngoài trường

Boston Partners in Education ..... 617-451-6145 / www.bostonpartners.org
Tình nguyện viên trường học, đào tạo phụ huynh 

Boston Public Library ................................................................ www.bpl.org
Sách, video, sử dụng máy tính, hoạt động cho mọi lứa tuổi, giấy bảo 
hiểm đi qua và thông tin về thư viện chi nhánh 

EDCO Youth Alternative ... 617-262-9562 / www.edcoyouthalternative.com
Bằng tốt nghiệp trung học và chương trình học cho nghề nghiệp cho 
thanh thiếu niên ngoài trường 

Federation for Children with Special Needs .. 617-482-2915 / www.fcsn.org
Vận động, thông tin và đào tạo 

Mayor’s Health Line .............................................................. 800–847-0710
Hoạt động và thông tin của thanh thiếu niên 

Mayor’s Youthline ..................617-635-2240 / www.bostonyouthzone.com
Hoạt động và thông tin của thanh thiếu niên 

Steppingstone Foundation.............................. 617-423-6300 / www.tsf.org
Chuẩn bị học tập miễn phí cho kỳ thi và các trường tư thục 

Bộ Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học 
Massachusetts
www.doe.mass.edu  
 1-781-338-3300
Trường Charter ....................1-781-338-3227 / www.doe.mass.edu/charter

Thông tin về các trường công lập dành cho cư dân Boston không thuộc 
Trường Công Lập Boston 

Thông tin về MCAS của Phụ Huynh 
  Đường dây nóng ........................1-866-MCAS220 / (1-866-622-7220)
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