
SỨ MỆNH
Học viện Kỹ thuật Người Lớn Boston (BATA) 
là một trường trung học thay thế dành cho các 
học sinh trưởng thành, năng động trong độ tuổi 
từ 19 đến 22. Rất nhiều sinh viên của chúng tôi 
đến từ các cộng đồng da màu, gia đình nhập cư 
và là Học viên Anh ngữ. Chúng tôi cung cấp trải 
nghiệm giáo dục an toàn, nuôi dưỡng, lấy học sinh 
làm trung tâm và duy trì văn hóa, cho phép thanh 
thiếu niên có được những kỹ năng cần thiết để 
hoàn thành bằng cấp trung học trong khi định vị 
mình là tác nhân thay đổi cộng đồng, đầu tư vào 
thành công sau trung học của chính họ. Chúng tôi 
tìm cách loại bỏ các rào cản dựa vào trường học 
để thành công thường hạn chế sự lựa chọn và cơ 
hội cho tất cả học sinh. Công việc của chúng ta có 
nguồn gốc sâu xa từ công bằng xã hội, 
chủng tộc và kinh tế.
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“Lớp học vật lý của ông Lui 
khiến tôi phấn khích về việc 
thành công tại BATA. Ông 
ấy đã dạy chúng tôi như thể 
chúng tôi đang học đại học.”
- Daysi, BATA Graduate 
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ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA 
SINH VIÊN
BATA là một cộng đồng. Chúng tôi cung cấp một nền 
giáo dục chất lượng cao với chương trình giảng dạy 
trong thế giới thực và tập trung vào các kỹ năng sau 
trung học và sự sẵn sàng về tình cảm-xã hội. Trường 
của chúng tôi được thiết kế để phục vụ học sinh trên 
19 tuổi, có nghĩa là nhiều người:

 9 Làm việc toàn thời gian.

 9 Bản thân là cha mẹ.

 9 Có trách nhiệm trong và ngoài gia đình

 9 Không có nhà ở ổn định.

 9 Không nhận được chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

 9 Có khoảng cách trong quá trình đi học trước đây 
của họ. 

 9 Có thể có nhu cầu học tập đặc biệt không xác 
định. 

 9 Nhập cư vào Mỹ trong thời gian gần đây.

TUYỂN SINH

MÔI TRƯỜNG LẤY SINH 
VIÊN LÀM TRỌNG TÂM
Tính linh hoạt của môi trường học tập của chúng 
tôi là rất quan trọng đối với sự kiên trì là thành 
công của học sinh. Một số tính năng của những môi 
trường đó bao gồm:

 9 Quy mô lớp học nhỏ và sự chú ý của từng 
người. 

 9 Hướng dẫn tiếng Anh tích hợp cho học sinh 
học tiếng Anh (ELL).

 9 Cơ hội làm việc và đào tạo kỹ thuật nếu muốn.

 9 Hướng dẫn tận tình, cho phép học sinh học 
trực tuyến từ nhà khi cần thiết.

 9 Huấn luyện chăm sóc và hướng dẫn đại học 
song song với việc kiếm được tín chỉ trung học.

 9 Hỗ trợ cảm xúc-xã hội và giới thiệu đến các 
dịch vụ xã hội.

HỌC TẬP LINH HOẠT
Với chương trình linh hoạt, BATA giúp học sinh, 
những người lớn tuổi hơn độ tuổi trung bình của 
học sinh trung học, tốt nghiệp và tiến tới thành 
công sau trung học. Chúng tôi làm như vậy bằng 
cách:

 9 Tùy chỉnh lịch trình của sinh viên và cung 
cấp một số tín chỉ trực tuyến.

 9 Cung cấp việc ghi danh kép vào các chương 
trình đào tạo nghề nghiệp hoặc các khóa 
học cao đẳng.

 9 Cá nhân hoá mục tiêu học tập cho học sinh 
có nghĩa vụ ngoài giờ học.

 9 Sử dụng đánh giá dựa trên năng lực để 
đánh giá sự phát triển kỹ năng thực sự.

 9 Có thể tiếp cận từ mọi nơi của thành phố vì 
vị trí trung tâm của chúng tôi.

 9 Cung cấp một nơi hỗ trợ cao để học hỏi và 
phát triển.

Re-Engagement Center (REC)
Madison Park Complex Bldg 1, 
55 Malcom X Blvd. Roxbury, MA 02119
(617) 635-2273

Sinh viên BATA phải:
 9 Giữa độ tuổi 19 và 21 
 9 Là cư dân Boston 
 9 Được giới thiệu qua Re-engagement 
Center (REC)


