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NHÓM KINH
TẾ XÃ HỘI

BƯỚC MỘT: NHỮNG AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN GHI DANH?
Học sinh cần có điểm GPA tối thiểu là B để được coi là một phần của nhóm ứng viên.
• Năm học 2022-2023: học sinh sẽ được chấm điểm, từ 1-100, chỉ dựa trên điểm GPA
của các em.
• Từ năm học 2023-2024 trở đi: học sinh đủ điều kiện sẽ nhận được điểm tổng hợp dựa
trên một kỳ thi (30%) và GPA (70%) với các điểm bổ sung dự kiến khác.
Những học sinh đang trong tình trạng
vô gia cư hoặc đang được Sở Gia Đình
và Trẻ Em (DCF) chăm sóc, hoặc sống
trong nhà hỗ trợ của Sở Nhà Ở Boston
sẽ được cộng thêm 15 điểm.

HOẶC*

10 điểm khuyến khích sẽ được

cộng vào điểm cho học sinh đang
theo học tại trường trong năm học
trước khi ứng tuyển, trường có nhiều
hơn 40% học sinh thuộc gia đình có
khó khăn về kinh tế.

*Học sinh sẽ không

được cộng điểm cho
cả hai khu vực.

BƯỚC HAI: NHỮNG HỌC SINH NÀO ĐƯỢC NHẬN THƯ MỜI?
100% vị trí tuyển sinh được phân phối thông qua xếp hạng trong 8 nhóm kinh tế xã hội.
Nhóm kinh tế
xã hội nghĩa là
gì?

Nhóm các khu vực
địa lý trong thành
phố có các đặc
điểm kinh tế xã hội
giống nhau.

Sẽ có 8 nhóm kinh tế
xã hội trên toàn thành
phố và các nhóm sẽ có
quy mô khá tương đồng
dựa trên số trẻ em trong
độ tuổi đi học từ lớp 5-8.
Các nhóm kinh tế xã hội
theo kết quả điều tra
dân số sẽ được tính toán
lại hàng năm.

Mỗi nhóm thu nhập sẽ có
số lượng suất học tương
đối giống nhau. Thư mời
tuyển sinh sẽ được chia
thành 10 vòng với 10% vị
trí ở mỗi nhóm mỗi vòng.

Mỗi vòng sẽ bắt đầu từ
nhóm khó khăn nhất.

Đối với những học sinh
có điểm bằng nhau trong
cùng một nhóm kinh tế xã
hội, số ngẫu nhiên của các
em sẽ được sử dụng để
xác định thứ tự xếp hạng.
Các em có số ngẫu nhiên
thấp hơn sẽ được xếp
hạng cao hơn (những) học
sinh khác.

