BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THI TUYỂN
BUỔI LẮNG NGHE Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG CỦA TỔ CHUYÊN TRÁCH
TUYỂN SINH
22/06/2021
Nhóm Chuyên trách Tuyển sinh của Trường Thi tuyển thuộc Hội đồng Hệ thống Trường Công
lập Boston đã tổ chức một buổi lắng nghe ý kiến học sinh từ xa vào lúc 6:00 chiều ngày 22 tháng
6 năm 2021 qua Zoom. Để biết thêm thông tin về bất kỳ mục nào được liệt kê bên dưới, hãy truy
cập www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee hoặc
https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, gửi email tới
feedback@bostonpublicschools.org hoặc gọi cho Văn phòng Hội đồng Nhà trường Boston theo
số (617) 635-9014.
THÀNH VIÊN THAM DỰ
Các Thành viên Hội đồng Nhà trường Có mặt: Chủ tịch Jeri Robinson và Vice Chairperson
Michael O’Neill.
Các Thành viên Hội đồng Nhà trường Vắng mặt: Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Quoc
Tran; và đại diện học sinh Xyra Mercer.
Các thành viên của Tổ Chuyên trách Tuyển sinh trường Thi tuyển có mặt tại cuộc họp: Đồng
Chủ tịch Michael Contompasis; Đồng Chủ tịch Tanisha Sullivan (đến sau khi điểm danh); Simon
Chernow; Katherine Grassa; Zoe Nagasawa; và Rachel Skerritt.
Thành viên vắng mặt của Tổ Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển: Samuel Acevedo;
Acacia Aguirre; Matt Cregor; Tanya Freeman-Wisdom; Zena Lum; Rosann Tung; và Tamara
Waite.
CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC TRÌNH BÀY
Chương trình Họp
Cập nhật của Nhóm Chuyên Trách các Trường Thi Tuyển về các Phương án Dự kiến, ngày 16
tháng 6 năm 2021
TUYÊN BỐ BẮT ĐẦU CUỘC HỌP
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Ông Contompasis tổ chức cuộc họp để hướng dẫn và chào đón tất cả các thành viên và người
tham dự. Bà Sullivan điểm danh cho Hội đồng Nhà trường. Chủ tịch Jeri Robinson và Phó Chủ
tịch Michael O’Neill đã có mặt; Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Quoc Tran; và đại diện học
sinh Xyra Mercer vắng mặt.
Bà Parvex điểm danh cho Nhóm Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển. Đồng Chủ tịch
Michael Contompasis; Simon Chernow; Katherine Grassa; Zoe Nagasawa; và Rachel Skerritt có
mặt. Đồng Chủ tịch Tanisha Sullivan đến sau khi điểm danh. Samuel Acevedo; Acacia Aguirre;
Matt Cregor; Tanya Freeman-Wisdom; Zena Lum; Rosann Tung; và Tamara Waite vắng mặt.
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 Robinson cảm ơn Nhóm Chuyên trách về công việc của họ. Bà khuyến khích mọi người đọc
bản cập nhật về các lĩnh vực tiềm năng cần xem xét mà Nhóm Chuyên trách đã trình bày với Hội
đồng Nhà trường vào ngày 16 tháng 6. Nhóm Chuyên trách sẽ trình bày đề xuất chính sách cuối
cùng của mình cho Hội đồng Nhà trường vào ngày 30 tháng 6. Hội đồng sẽ bỏ phiếu về chính
sách tuyển sinh của các trường thi cuối tuyển cuối cùng vào tháng 7. Bà yêu cầu diễn giả phải có
sự tôn trọng.
GÓP Ý TỪ TẤT CẢ NGƯỜI THAM GIA
● Armando Martinez, cựu học sinh Boston Latin Academy, cư dân Mattapan, đã chứng
thực về Lớp Nâng cao (AWC) và về việc sử dụng bài kiểm tra như một phần của kỳ thi
tuyển sinh của các trường thi tuyển.
● Mary Battenfeld, Quality Education for Every Student (QUEST), cư dân Jamaica Plain,
đã chứng thực về việc sử dụng bài kiểm tra như một phần của kỳ tuyển sinh của các
trường thi tuyển.
● Patricia Kinsella, cựu phụ huynh và giáo viên của BPS, cư dân Northfield, đã chứng thực
về việc sử dụng điểm MCAS như một phần của kỳ tuyển sinh của các trường thi tuyển.
● Marie Mercurio, phụ huynh học sinh, Trường Boston Latin (BLS) và Trường Curley K-8,
đã chứng thực ủng hộ việc sử dụng kỳ thi như một phần của việc tuyển sinh của các
trường thi tuyển.
● Annie Spitz, phụ huynh học sinh, cư dân Roslindale, đã chứng thực ủng hộ việc đảm bảo
quá trình tuyển sinh của các trường thi tuyển là công bằng cho tất cả học sinh.
● Sara Adaire, cư dân Nam Boston, phụ huynh học sinh, đã chứng thực ủng hộ việc sử
dụng kỳ thi như một phần của kỳ tuyển sinh của các trường thi tuyển.
● Christine Langhoff, cư dân Dorchester, cựu phụ huynh học sinh BPS, đã nói về tầm quan
trọng của các nguồn lực công bằng và đề nghị thiết lập thành tích cho các trường thi
tuyển đủ điều kiện.
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● Micaiah Brown, phụ huynh học sinh Trường Boston Latin, nói về việc sử dụng MCAS
như một phần của tiêu chuẩn đầu vào các trường thi tuyển.
● Christine Jiang, cư dân West Roxbury, phụ huynh học sinh, đã chứng thực ủng hộ việc
tiếp tục áp dụng kỳ thi đầu vào.
● Suzanne Elsasser, phụ huynh của học sinh đã tốt nghiệp BLS, cư dân Brighton, đã chứng
thực về các tiêu chí tuyển sinh tiềm năng.
KẾT THÚC BÌNH LUẬN
Ông Contompasis cảm ơn các diễn giả đã cung cấp lời khai. Ông thông báo rằng Hội đồng và
Nhóm Chuyên trách sẽ tổ chức một phiên lắng nghe chung khác vào ngày mai, thứ Tư, ngày 23
tháng 6 từ 4:00 - 6:00 giờ chiều. Cuộc họp từ xa tiếp theo của Nhóm Chuyên trách tuyển sinh các
trường thi tuyển sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 24 tháng 6 lúc 5:00 chiều.
Bà Sullivan cảm ơn các phiên dịch viên và tất cả những người đã tham gia.
KẾT THÚC
Vào khoảng 6:57 tối, Hội đồng và Nhóm Chuyên trách đã biểu quyết nhất trí hoãn cuộc họp,
bằng cách điểm danh.
Chứng thực:

Elizabeth Sullivan
Thư ký
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