


Hệ thống trường thi tuyển của Boston
Boston, MA



Tuyển sinh trường thi tuyển của Boston
3 trường thi tuyển
● Boston Latin School
● Boston Latin Academy
● O’Bryant Sch. of Math & Science

Phương thức tuyển sinh trước đây -
Thi tuyển và xét điểm
● Thi tuyển (50% điểm xét tuyển): Kỳ 

thi Independent Schools Entrance 
Exam (ISEE) dành cho các trường 
tư thục không được quy chuẩn theo 
tiêu chuẩn tiểu bang hoặc chương 
trình giảng dạy của BPS

● Xét điểm (50% điểm xét tuyển)

Kế hoạch tuyển sinh tạm thời trong năm 
đại dịch 2021
● Tạm dừng kỳ thi tuyển
● Không tính các lớp mở trong thời kỳ đại 

dịch - chỉ có 19/20 lớp mùa xuân/mùa 
đông 

● 20% chỉ tiêu tại mỗi trường thi tuyển dành 
cho học sinh có điểm cao nhất trên toàn 
thành phố

● 80% chỉ tiêu chia theo mã bưu chính dựa 
trên phần trăm học sinh trong độ tuổi đi 
học

● Chọn lọc qua 10 vòng
● Mỗi vòng chọn các mã bưu chính có thu 

nhập gia đình trung bình thấp nhất trước
● Chọn học sinh có điểm cao nhất của mỗi 

mã bưu chính



Nhân khẩu học trong hệ thống trường thi tuyển của Boston
Latin School Latin Academy O’Bryant Boston Pub. Schools

Nữ 52% 59% 55% 48%

Gốc Á 29,3% 18,8% 20,2% 9,1%

Gốc Phi 7,7% 21,4% 32,3% 29,3%

Gốc Tây Ban 

Nha hoặc Mỹ 

Latinh

13,4% 26,4% 33,8% 42,4%

Da trắng 44,5% 29,7% 11,7% 15,3%

Khác 4,7% 3,5% 1,6% 3,4%

Người học 

tiếng Anh

0% 0,1% 1,3% 29,2%

Học sinh 

khuyết tật

2,6% 3,8% 4,4% 21,5%

Hoàn cảnh 



Các trường khác thì sao?

Hunter College HS (NY) và Thomas Jefferson 

(VA)



Giảm đa dạng sắc tộc xảy ra ở giai đoạn nào trong quy trình tuyển sinh của chúng tôi?

*Dữ liệu thí sinh 2020 thu thập được theo yêu cầu cung cấp dữ liệu thí sinh của FOIL vào tháng 07/2020.

Dân số trong độ 

tuổi đi học tại 

NYC

(%)

Nhân khẩu học 

của thí sinh 

2020*

Nhân khẩu học 

của thí sinh qua 

bài thi trắc 

nghiệm 2020 

(14% không có 

thông tin)*

Thí sinh được nhận 

2020

(14% không có 

thông tin)*

Gốc Phi 25,5 7% 2,6% 3,4%

Gốc Latinh 40,6 11,2% 6,7% 5,1%

Da trắng 15,1 24,6% 27,5% 26%

Gốc Á 16,2 39,4% 40,4% 40,1%

Đa chủng tộc không có 6,1% 8,3% 10,7%

Hoàn cảnh kinh 

tế khó 

khăn/Trong diện 

miễn phí-giảm 

tiền ăn trưa

72,8 9,2%

Không có dữ liệu



Nhân khẩu học trong các giai đoạn tuyển sinh của TJ

% thí sinh dự 

tuyển 2015

% thí sinh lọt 

vào bán kết 2015

% thí sinh 

dự tuyển 

2024

% thí sinh 

lọt vào 

bán kết 

2024

Gốc Á 41 48 56 68

Da trắng 40 42 24 22

Đa chủng tộc 5 5 6 6

Gốc Tây Ban Nha hoặc Mỹ 

Latinh

7 3 8 3

Gốc Phi 7 2 6 1

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn 7,3 1,6 7,2 1,4

Người học tiếng Anh 8,2 4,1 2,7 0,6



Bài học quan trọng
● Tiếng nói của học sinh, sinh viên là vấn đề quan trọng và phải 

mở rộng ở cấp cơ sở, tiểu bang và liên bang (bước tiếp theo)

● Tầm quan trọng của các nhà hoạt động gia nhập nhưng không 

hoạt động bí mật

● Các nhà nghiên cứu ngày càng quan tâm đến đối tượng nhà 

hoạt động là học sinh, sinh viên


