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Tóm tắt Khuyến nghị Tuyển sinh



Thời hạn & Ứng viên Đủ Điều kiện
▫ Tạm dừng chính sách hiện tại trong một năm

▪ Khu Học chánh sẽ trở lại chính sách hiện hành sau quá trình chọn trường 

cho năm học này

▫ Tất cả cư dân Boston hiện đang học lớp 6, lớp 8 (trừ học sinh trường thi) 

hoặc lớp 9 và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện, không kể đến loại trường

▪ Điểm trung bình tối thiểu đạt B cho ELA và Toán trong kỳ đánh giá mùa thu 

và mùa đông của năm học trước (từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 1 năm 

2020); HOẶC nhận được điểm đáp ứng kỳ vọng trở lên trong MCAS 2019 

môn ELA và Toán. Học sinh không cần thiết phải đáp ứng cả hai điều 

kiện.

▪ Xác minh của khu học chánh (hoặc tương đương) rằng học sinh hiện đang 

đạt được thành tích ở cấp lớp dựa trên các tiêu chuẩn của Chương trình 

giảng dạy Massachusetts. 
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Tổng quan về Quy trình Mời Ghi danh

▫ Phân phối Thư mời cho học sinh dựa trên tiêu chí tuyển sinh theo điểm 

học bạ trước và cơ chế thư mời theo mã zip.

▪ 20% chỗ tại các trường thi tuyển được dành cho những học sinh có 

điểm GPA đứng đầu thành phố.

▪ Số thư mời còn lại được phân phối bằng cách kết hợp điểm GPA và 

mã zip nhà học sinh.
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Quy trình Gửi Thư mời - 20% Số chỗ

▫ 20% số chỗ của mỗi trường thi sẽ được lấp đầy bằng GPA phân loại học 

sinh trên toàn thành phố.

▪ Thứ tự sắp xếp sẽ dựa trên xếp hạng điểm GPA, học sinh có GPA cao 

nhất sẽ được xếp đầu tiên. 

▪ Nếu có hai hoặc nhiều học sinh xếp hạng giống nhau, một số ngẫu nhiên 

sẽ được sử dụng để xác định học sinh nào được xếp trước. 

▪ Học sinh sẽ chỉ được xét tuyển vào trường đã xếp hạng là ưu tiên hàng 

đầu của họ. Nếu học sinh không giành được một suất trong quá trình này, 

họ sẽ được tham gia vào đợt xét tuyển thứ hai. 

▪ Học sinh tham gia đợt xét tuyển thứ hai có một cơ hội khác để được xếp 

vào trường ưu tiên hàng đầu của mình, và nhiều khả năng sẽ nhận được 

một chỗ vì có bậc xếp hạng thuộc hàng tốp trong khu.
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Quy trình Gửi Thư mời - 80% Số chỗ
▫ 80% còn lại của thư mời sẽ được mở rộng bằng cách kết hợp mã zip và điểm GPA.

▪ Mỗi mã zip sẽ được phân bổ một số suất ghi danh dựa trên tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học 

sống tại mã zip đó.

▪ 10% số suất có sẵn cho mỗi mã zip sẽ được phân phối qua mười vòng.

▪ Học sinh sẽ được xếp vào một nhóm các ứng viên sống trong cùng một mã zip và được xếp 

hạng theo GPA. 

▪ Mã zip sẽ được xếp từ khu vực có thu nhập gia đình trung bình thấp nhất (có trẻ em dưới 18 

tuổi) đến thu nhập gia đình trung bình cao nhất (có trẻ em dưới 18 tuổi) theo Điều tra Cộng 

đồng Hoa Kỳ. Học sinh trong khu vực mã zip có thu nhập gia đình trung bình thấp nhất (có trẻ 

em dưới 18 tuổi) sẽ được xếp đầu tiên, sau đó đến học sinh trong mã zip tiếp theo.

▪ Nếu ưu tiên hàng đầu của học sinh không có sẵn khi đến lượt được chỉ định, học sinh sẽ 

được chỉ định vào lựa chọn thứ hai hoặc thứ ba. Nếu hai hoặc nhiều học sinh trong một mã 

zip xếp hạng giống nhau, một số ngẫu nhiên sẽ được sử dụng để xác định em nào được xếp 

trước.

LƯU Ý: Khuyến nghị ban đầu là sử dụng thu nhập trung bình của hộ gia đình. Khu Học chánh đang đề nghị thay đổi sang 

thu nhập trung bình của gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi.
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Sửa đổi Thu nhập Trung bình

▫ Khuyến nghị phản ánh sự chuyển dịch từ thu nhập hộ gia đình trung bình 

sang thu nhập gia đình trung bình (có trẻ em dưới 18 tuổi). 

▪ Thu nhập hộ gia đình trung bình phản ánh tất cả các hộ gia đình trong 

cùng một mã zip.

▪ Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ định nghĩa một gia đình là hai hoặc nhiều 

cá nhân có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận con nuôi. Thu 

nhập trung bình của gia đình có con dưới 18 tuổi chỉ bao gồm các gia 

đình có con trong độ tuổi đi học trong cùng một mã vùng. 
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Điều khoản Đặc biệt:

Học sinh Vô gia cư và những người đang nhận Chăm sóc DCF

▫ Học sinh vô gia cư hoặc đang được chăm sóc DCF bên ngoài Boston sẽ 

được xếp vào một “mã zip” riêng biệt, 99999.

▪ Mã vùng này sẽ được xem là mã vùng có thu nhập gia đình trung bình thấp 

nhất (có trẻ em dưới 18 tuổi) và học sinh từ mã vùng này sẽ được xếp đầu 

tiên.

▪ Thứ tự sắp xếp của học sinh sẽ dựa trên xếp hạng GPA, với học sinh có 

điểm trung bình cao nhất được xếp đầu tiên. 

▪ Nếu có hai hoặc nhiều học sinh xếp hạng giống nhau, một số ngẫu nhiên 

sẽ được sử dụng để xác định học sinh nào được xếp trước. 

▪ Học sinh không thuộc BPS sẽ được xác minh thông qua quy trình xác minh 

cư trú tiêu chuẩn của BPS cho các trường thi tuyển.
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Đều xuất Bầu - Đề xuất Bổ sung

▫ Cung cấp hỗ trợ thích hợp - cả trước và trong năm học - cho tân sinh SY21-22, những người đã 

chuẩn bị về mặt học tập cho nội dung thi của trường, có thể sẽ cần thêm thời gian để thích nghi 

với tốc độ học tập của trường thi tuyển.

▫ Mở rộng Sáng kiến Trường Thi (ESI), bắt đầu từ lớp 4 và kéo dài đến tháng 10 của năm lớp 6, tập 

trung vào việc tăng tốc học tập trong cả ELA và Toán

▫ Đảm bảo nguồn kinh phí bổ sung thích hợp cần thiết để hỗ trợ học sinh và ESI như đã nêu ở trên. 

▫ Tiếp tục triệu tập một tổ công tác để tư vấn về những nỗ lực thường xuyên nhằm mở rộng nhóm 

ứng viên, xem xét sử dụng bài kiểm tra NWEA mới và các yếu tố khác, dựa trên những gì có thể 

học được từ việc áp dụng các khuyến nghị tuyển sinh năm nay và những gì tổ công tác đã học 

được trong quá trình xem xét quy trình của các khu học chánh khác. 

▫ Sửa đổi chính sách hiện tại để loại bỏ “đầu vào phi truyền thống” (Phê duyệt ngày 16 tháng 12 

năm 1992) và“trì hoãn xét tuyển” (Được thông qua ngày 16 tháng 9 năm 1992).
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https://drive.google.com/file/d/1aW5KWd4ee8Ls1tegR_xk6nz00NHCAOVi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOhzfAK76f3LnUtcIcu3kXRBw8uGV_Lv/view?usp=sharing

