
 

    
    

 

BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THI TUYỂN  

BUỔI LẮNG NGHE Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG CỦA TỔ CHUYÊN TRÁCH 

TUYỂN SINH 
 

13/03/2021 

 

Tổ Chuyên trách Tuyển sinh trường Thi tuyển thuộc Ủy ban trường Boston đã tổ chức một buổi 

lắng nghe ý kiến cộng đồng từ xa vào lúc 10:00 ngày 13/03/2021 qua Zoom. Để có thêm thông 

tin về bất kỳ mục nào được liệt kê bên dưới, vui lòng truy cập 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, gửi email đến 

feedback@bostonpublicschools.org, hoặc gọi đến Văn phòng Ủy ban Trường Boston theo số 

(617) 635-9014. 

 

THÀNH PHẦN THAM DỰ  

 

Các thành viên có mặt của Tổ Chuyên trách Tuyển sinh trường Thi tuyển: Đồng Chủ tịch 

Michael Contompasis; Đồng Chủ tịch Tanisha Sullivan; Acacia Aguirre; Matt Cregor; Tiến sĩ 

Freeman-Wisdom, Katherine Grassa; Zena Lum; Rachel Skerritt; và Rosann Tung. 

 

Các thành viên vắng mặt của Tổ Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển: Samuel Acevedo; 

Zoe Nagasawa; và Tamara Waite. 

 

Nhân viên BPS có mặt: Monica Roberts, Hội trưởng Hội Tiến bộ Học sinh, Gia đình và Cộng 

đồng; và Monica Hogan, Giám đốc Điều hành Cấp cao của Văn phòng Dữ liệu và Trách nhiệm 

giải trình. 

 

CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC TRÌNH BÀY 

 

Chương trình cuộc họp 

 

TUYÊN BỐ BẮT ĐẦU CUỘC HỌP 

Ông Contompasis tổ chức cuộc họp để hướng dẫn và chào đón tất cả các thành viên, người tham 

dự và diễn giả. 

Bà Parvex đã điểm danh. Tất cả các thành viên đều có mặt ngoại trừ Samuel Acevedo, Zoe 

Nagasawa, và Tamara Waite. Bà Aguirre đã tham gia cuộc họp chưa đầy một phút sau khi điểm 

danh.  

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/14769066
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Ông Contompasis thông báo rằng các dịch vụ phiên dịch song song có sẵn các thứ tiếng: Tây 

Ban Nha, Haiti Creole, Cabo Verdean, tiếng Việt, Quảng Đông, Quan Thoại, Bồ Đào Nha, 

Somali, Ả Rập và Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL); phiên dịch viên tự giới thiệu và đưa ra hướng 

dẫn bằng tiếng mẹ đẻ của họ về cách tiếp cận dịch vụ phiên dịch song song bằng cách thay đổi 

kênh Zoom. 

Bà Sullivan đã cảm ơn tất cả mọi người vì đã tham gia cuộc họp. Bà nhắc nhở những người tham 

dự về lịch họp và nói rằng sẽ có cơ hội để công chúng chứng thực tại tất cả các cuộc họp. Bà 

cũng khuyến khích lời chứng thực bằng văn bản, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Tổ 

Chuyên trách bằng cách tổ chức một buổi lắng nghe ý kiến từ cộng đồng Boston.  

LẤY Ý KIẾN CÔNG CHÚNG 

 

● Anna Dore, phụ huynh tại West Roxbury, đã chứng thực các tiêu chí bổ sung về tuyển 

sinh. 

● Amy Cleaveland-Hudson, phụ huynh tại Charlestown, đã chứng thực việc mở rộng lộ 

trình tuyển sinh lớp 9. 

● Yuping Zhang, sống tại West Roxbury, đã chứng thực việc ủng hộ giữ kỳ thi. 

● Kathleen Adams, phụ huynh ở West Roxbury, đã chứng thực việc ủng hộ việc giữ kỳ thi. 

● Kristin Johnson, phụ huynh tại Jamaica Plain, đã chứng thực việc hoãn kỳ thi. 

● Mike Szkolka, sống tại Dorchester và là cựu học sinh của Boston Latin School (BLS), đã 

chứng thực việc ủng hộ thay đổi quy trình tuyển sinh. 

● Dora Golding, phụ huynh tại Jamaica Plain, đã chứng thực việc ủng hộ thay đổi quy trình 

tuyển sinh. 

● Sharon Hinton, sống tại Hyde Park, là giáo viên và người ủng hộ cộng đồng, đã chứng 

thực việc ủng hộ thay đổi quy trình tuyển sinh. 

● Sung-Joon Pai, phụ huynh tại Jamaica Plain và là giáo viên của BPS, đã chứng thực việc 

ủng hộ thay đổi quy trình tuyển sinh và về tầm quan trọng của các trường chất lượng cao 

cho tất cả mọi người. 

● Karyn Aiello, sống tại Waltham và cựu học sinh BLS, đã chứng thực việc ủng hộ thay 

đổi quy trình tuyển sinh. 

● Travis Marshall, phụ huynh tại Roslindale, đã chứng thực việc ủng hộ thay đổi quy trình 

tuyển sinh. 

● Lucia Colombaro, sống tại Dorchester và là cựu học sinh BLS, đã chứng thực việc ủng 

hộ thay đổi quy trình tuyển sinh. 

● Celeste Atallah-Gutierrez, phụ huynh tại Roslindale, đã chứng thực việc ủng hộ thay đổi 

quy trình tuyển sinh. 

● Leah Wu, phụ huynh tại Charlestown, đã chứng thực bài kiểm tra của kỳ thi. 

● Jodie Cen, phụ huynh tại Charlestown, đã chứng thực việc ủng hộ việc giữ kỳ thi. 

● Mei Yu, phụ huynh tại Roxbury, đã chứng thực việc ủng hộ việc giữ kỳ thi. 
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● George Sullivan, phụ huynh tại Roslindale, đã chứng thực các trường học chất lượng cho 

tất cả học sinh.  

● Vijay Hegde, phụ huynh tại Jamaica Plain, đã chứng thực việc ủng hộ kỳ thi. 

 

 

 

 

KẾT THÚC BÌNH LUẬN 

 

Ông Cregor cảm ơn những người tham gia và các phiên dịch viên.  

 

Bà Sullivan cảm ơn tất cả các thành viên, đội ngũ BPS, và các diễn giả đã chia sẻ lời chứng thực 

của họ và mời công chúng đăng ký để lấy ý kiến công chúng cho cuộc họp tiếp theo vào thứ Ba, 

ngày 16/03. 

 

Bà Sullivan cho biết mặc dù quy trình này có khả năng gây chia rẽ trong Thành phố Boston 

nhưng các Đồng Chủ tịch cam kết sẽ không để điều đó xảy ra. Bà khẳng định lại cam kết của 

mình đối với công bằng giáo dục, việc tiếp cận và cơ hội cho tất cả trẻ em. Với tư cách là lãnh 

đạo, bà cam kết sẽ trở nên toàn diện và theo hướng dữ liệu cũng như đạt được kết quả đổi mới và 

công bằng cho tất cả học sinh ở Boston, đồng thời duy trì sự nghiêm túc và chất lượng. 

HOÃN 

CUỘC HỌP 

 

Vào khoảng 11:25 , Ủy ban đã biểu quyết nhất trí hoãn cuộc họp, bằng cách điểm danh. 

 

Chứng thực: 

 

 

 

Lena Parvex 

Trợ lý Hành chính 


