
Chương trình tiên tiến & Xuất sắc cho tất cả 

Cho năm học 2020-2021 
 

 

Chương trình tiên tiến (AWC) là một chương trình học toàn thời gian tại Hệ thống Trường Công lập 

Boston, trong đó các hoạt động học tập được thực hiện với tốc độ nhanh hơn với học sinh lớp 4-6. Các 

môn học trong chương trình này được giảng dạy chuyên sâu hơn và khối lượng bài tập trên lớp cũng như 

bài tập về nhà cũng lớn hơn so với chương trình thông thường. 

 

Tuyển sinh: Việc tham gia chương trình tiên tiến được xác định bằng kết quả của học sinh trong bài kiểm 

tra TerraNova (phiên bản thứ 3), được tổ chức vào kỳ học mùa thu cho tất cả học sinh lớp 3.  Bài kiểm tra 

này cũng được tổ chức vào các ngày thi cuối tuần trong kỳ học mùa thu với những học sinh lớp 4 và 5 

chưa tham gia đánh giá TerraNova. Nếu con quý vị được mời tham gia chương trình tiên tiến, danh sách 

lựa chọn trường học của quý vị sẽ bao gồm các lựa chọn chương trình tiên tiến và chương trình thông 

thường. Do số lượng tuyển sinh hạn chế, thư mời tham gia chương trình tiên tiến không đảm bảo rằng học 

sinh sẽ được sắp xếp tham gia chương trình này.  

  

Chương trình tiên tiến (kết hợp) là môi trường học tập mà học sinh trong chương trình thông thường học 

cùng với những học sinh đã được đánh giá đầu vào chương trình tiên tiến.  

 

Excellence for All (Xuất sắc cho tất cả - EFA) là một sáng kiến được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả 

học sinh từ lớp 4-6 có quyền tiếp cận các trải nghiệm học tập thực tế, chất lượng cao để sẵn sàng 

học trung học, đại học và phát triển nghề nghiệp. Các trường có chương trình EFA tập trung phát 

triển tư duy phê phán, kỹ năng viết và khả năng giải quyết các vấn đề thực tế của học sinh. Học 

sinh tham gia các môn Robot, Mã hóa và Ngôn ngữ thế giới. Học sinh cũng hoàn thành một dự án 

tổng kết vào cuối năm học và trình bày các dự án hoàn thành với phụ huynh, bạn bè và giáo viên.  

 

Tuyển sinh: Chương trình Excellence For All không có yêu cầu tuyển sinh. Tất cả học sinh các lớp 4-6 tại 

các trường có chương trình Excellence For All có thể tham gia chương trình EFA. 

 

Cách thức nộp đơn 

Nếu con quý vị mới được mời tham gia chương trình tiên tiến, quý vị sẽ nhận được mẫu đơn lựa chọn 

trường từ BPS vào tháng Một hoặc tháng Hai. Tất cả các học sinh khác có thể hoàn thành mẫu lựa chọn 

trường học tại Trung tâm tiếp đón BPS. Chúng tôi khuyến khích tất cả phụ huynh và học sinh đưa ra 

quyết định lựa chọn trường học trong Khung thời gian đăng ký ưu tiên của con quý vị để có nhiều cơ hội 

được theo học những trường hàng đầu như mong muốn. 

● 6 tháng Một - 31 tháng Một năm 2020 nếu chuẩn bị vào lớp 6 

● 10 tháng Hai - 3 tháng Tư năm 2020 nếu chuẩn bị vào lớp 4 hoặc lớp 5 

 

Ở mặt sau của tài liệu này, vui lòng xem danh sách các chương trình dự kiến cho năm học 2020-2021. 

Lưu ý: 

● Học sinh chỉ có thể lựa chọn trường học trong danh sách lựa chọn của các em. Để xem danh sách 

lựa chọn trường học của con quý vi, vui lòng truy cập discoverbps.org hoặc đến thăm Trung tâm 

tiếp đón BPS. 

● Việc sắp xếp học sinh vào mỗi chương trình tùy thuộc vào số lượng tuyển sinh. 

● Các chương trình có thể thay đổi. 

 

http://discoverbps.bostonpublicschools.org/
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Trường học Khu vực Loại chương trình Lớp học mục tiêu 

Bates Roslindale Chương trình Excellence For All 4-5 

Bradley East Boston  Chương trình tiên tiến 5-6 

Condon South Boston Chương trình tiên tiến (kết hợp) 4-6 

Curley Jamaica Plain Chương trình tiên tiến (kết hợp) & 

Excellence for All 

4-6 

Edison Brighton Chương trình Excellence For All 4-6 

Frederick Pilot Dorchester Chương trình Excellence For All 6 

Gardner Pilot Academy Allston Chương trình Excellence For All 4-6 

Grew Hyde Park Chương trình Excellence For All 4-5 

Guild East Boston Chương trình Excellence For All 4-6 

Harvard Kent Charlestown Chương trình Excellence For All 4-6 

Hennigan Jamaica Plain Chương trình tiên tiến (kết hợp) 4-6 

Holmes Dorchester Chương trình Excellence For All 4-5 

Irving Roslindale Chương trình Excellence For All 6 

Jackson Mann Allston Chương trình tiên tiến (kết hợp) 4-6 

King K8 Roxbury Chương trình Excellence For All 4-6 

Lee K8 Dorchester Chương trình tiên tiến (kết hợp) 5-6 

Mendell Roxbury Chương trình Excellence For All 4-5 

Murphy Dorchester Chương trình tiên tiến 4-6 

Ohrenberger West Roxbury Chương trình tiên tiến 4-6 

Orchard Gardens Pilot School Roxbury Chương trình Excellence For All 4-6 

Philbrick Roslindale Chương trình Excellence For All 4-5 

Quincy Elementary Chinatown Chương trình tiên tiến 4-5 

Quincy Upper Chinatown Chương trình tiên tiến (kết hợp) 6 

Sumner Roslindale Chương trình Excellence For All 4-5 

Timilty Roxbury Chương trình tiên tiến (kết hợp) 6 

 


