Cập nhật về Trường Thi tuyển
Các Gia đình Trường tuyển tương lai:
Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Trường Thi tuyển BPS và đã kiên nhẫn chờ đợi trong suốt
quá trình xét tuyển. Như đã lưu ý trong thư trước, chúng tôi cam kết chia sẻ thông tin quan trọng về các
trường thi tuyển với tất cả các gia đình, và hôm nay viết thư này nhằm cung cấp những cập nhật mới nhất.
Thư này chứa các cập nhật và thông tin chi tiết hơn về những mục sau:
● Thư mời dự Trường Thi tuyển
● Hỗ trợ Học sinh SPED và EL trong các Trường Thi tuyển
● Cập nhật tuyển sinh lớp 10 của Trường O'Bryant
Thư mời dự Trường Thi tuyển
Vào thứ Ba, ngày 16 tháng 3, trong phiên tòa về vụ kiện liên quan đến quy trình tuyển sinh của Trường
Thi tuyển năm nay, thẩm phán đã tuyên bố mục tiêu của ông là đưa ra phán quyết về vụ việc trước ngày
15 tháng 4 năm 2021. Vụ kiện này ảnh hưởng đến thời gian thông báo cho các gia đình về việc xét tuyển
của Trường Thi tuyển. Chúng tôi cố gắng đẩy nhanh càng sớm càng tốt.
Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ trực tiếp bất kỳ tác động nào của trường hợp này đối với tiến độ nhập học với
các gia đình và trên trang web của chúng tôi. Các bản cập nhật sẽ được đưa ra hai tuần một lần, bao gồm
cả việc thêm thông tin vào Các Câu hỏi Thường gặp khi chúng tôi nhận được yêu cầu.
Hỗ trợ Học sinh SPED và EL
Boston Public Schools coi trọng giáo dục hòa nhập và luôn làm việc để chuẩn bị cho học sinh thành công
trong cộng đồng rộng lớn hơn. Chúng tôi rất vui mừng chào đón học sinh mới đến với các Trường Thi
tuyển của chúng tôi trong năm nay. Văn phòng Giáo dục Đặc biệt và Học viên Anh ngữ sẽ làm việc với
nhân viên của Trường Thi tuyển nhằm đảm bảo chúng tôi cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ cần thiết để đáp
ứng nhu cầu của học sinh.
Bên cạnh các hỗ trợ mà học sinh nhận được trong trường, tân sinh sẽ có cơ hội tham gia vào một chương
trình học tập mùa Xuân. Ngoài ra, học sinh cũng có thể tham gia vào chương trình mùa hè được cung cấp
tại Trường Thi tuyển mà các em đăng ký.
Mọi thắc mắc về giáo dục đặc biệt, vui lòng liên hệ với Văn phòng Giáo dục Đặc biệt tại
specialeducation@bostonpublicschools.org hoặc (617) 635-8599. Để biết thông tin về các dịch vụ dành
cho học viên Anh ngữ, vui lòng liên hệ với Văn phòng Học viên Anh ngữ tại
oell@bostonpublicschools.org hoặc (617) 635-9435.
Cập nhật tuyển sinh lớp 10 của Trường O'Bryant
BPS đã xác định không thể mời thêm học sinh lớp 10 theo học tại John D. O’Bryant School of
Mathematics and Science trong năm nay. Quyết định này dựa trên số lượng học sinh lớp 9 đã đăng ký tại
trường và số lượng chúng tôi dự kiến sẽ trở lại vào năm sau, cũng như phân tích về không gian phòng học

khả dụng trong tòa nhà. Chúng tôi đã thông báo trực tiếp quyết định này với những gia đình bị ảnh hưởng
và chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo tất cả học sinh được tiếp cận với các cơ hội học tập nghiêm túc và
một nền giáo dục công bằng, xuất sắc.
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