
 
Thay đổi về Đăng ký và Chuyển nhượng cho năm học 2018-2019 

 

Chủ Đề Các lớp có 

liên quan 

Mô Tả 

Đăng ký K2 ngày 12 

tháng 2 - 23 tháng 3 

K2 Để phù hợp với yêu cầu kiểm tra ngôn ngữ của tiểu bang, đăng ký và chuyển khoản K2 

hiện là một phần của thời gian đăng ký ưu tiên thứ hai (từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 23 

tháng 3 năm 2018). 

Đăng ký Lớp 7 Ngày 3 

Tháng Giêng - Ngày 2 

Tháng Hai 

7 Để sắp xếp trường thi và quy trình đăng ký, đăng ký và chuyển lớp 7 hiện là một phần 

của thời gian đăng ký ưu tiên đầu tiên (từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2018). 

   

Báo cáo về nhu cầu Tất Cả 
Tìm hiểu về số học sinh đã xếp hạng trường và chương trình bạn muốn trong giai đoạn 

đăng ký năm 2017. Báo cáo này có thể giúp bạn hiểu được tần suất gia đình lựa chọn 

từng chương trình và trường học. Truy cập www.bostonpublicschools.org/register để 

biết chi tiết.  

Khung chất lượng 

trường học (SQF) 

K0-8 Các trường bây giờ xuất hiện trên danh sách lựa chọn dựa trên SQF chứ không phải là 

MCAS Tier của khu học chánh. Hệ thống của học khu để đo chất lượng trường học có 

tính đến toàn bộ trường học, không chỉ là kết quả kiểm tra chuẩn. Gia đình có thể xem 

dữ liệu về chất lượng trường học và thông tin về trường học khác tại DiscoverBPS.org.  

   

Lựa chọn Chuyển tiếp 

Hành chính 

Tất Cả 
Trong trường hợp một gia đình không nhận được một trong những lựa chọn trường học 

của họ, tất cả các gia đình có quyền lựa chọn họ có muốn được giao cho trường gần nhất 

với nhà của họ có chỗ ngồi hay không được giao cho BPS trường học.. 

Lựa chọn Trường học K0-8 Các trường tùy chọn bổ sung có thể được bổ sung vào danh sách các sự lựa chọn tại các 

điểm trong suốt năm để đảm bảo có đủ chỗ cho học sinh. 

Chương trình Kết nối 

& Con Đường mới 

K2, 4 Bảo đảm chỗ ngồi mới cho các chương trình này: 

● Trẻ em K1 hội đủ điều kiện Preschool Expansion Grant (PEG) cho trẻ mầm non 

(PEG), hiện đang theo học tại Boys and Girls Clubs Dorchester, có chỗ ngồi 

được bảo đảm cho chương trình Everett K2 nếu ghi danh vào ngày 22 tháng 3 

năm 2018. 

● Trẻ em K1 hội đủ điều kiện PEG hiện đang theo học tại YMCA East Boston có 

chỗ ngồi được bảo đảm cho chương trình McKay K2 nếu ghi danh vào ngày 22 

tháng 3 năm 2018. 

P.A. Học sinh lớp 3 trường Shaw có chỗ ngồi được bảo đảm trong lớp 4 Mildred Ave. 

Lớp Nâng cao Hybrid 4, 5, 6 ● Một số chương trình Cấp bậc Cao cấp được liệt kê là "Hybrid", nơi học sinh 

học phổ thông học cùng với những sinh viên đã tham gia vào chương trình 

AWC. Xem “Advanced Work Class & Excellence For All” flyer for details. 

Lưu ý rằng các lớp AWC lhydrid sẽ vẫn được gắn nhãn AWC trên các hình 

thức lựa chọn. 

Danh sách Chờ Tất Cả Để duy trì tính toàn vẹn của danh sách chờ đợi, bất kỳ học sinh nào bị xóa khỏi danh 

sách chờ đợi nhưng muốn kích hoạt lại nó sẽ được thêm vào cuối danh sách chờ thay vì 

nơi ban đầu của họ. 

   

Để cập nhật thông tin liên lạc của bạn, vui lòng truy cập vào Trung tâm Chào mừng BPS. 

http://www.bostonpublicschools.org/register
https://www.bostonpublicschools.org/www.discoverbps.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2242/AWC%20and%20EFA%20Flyer%20Winter%202018.pdf


 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại  http://www.bostonpublicschools.org/  

http://www.bostonpublicschools.org/

