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Các giả định mô phỏng tổng thể
●

●

●

Các giả định trong việc mô phỏng:
○ 1.000 giấy mời để phân bổ chỉ tiêu
○ Hơn 50% số học sinh lớp 6 ở trường gặp bất lợi về kinh tế, sẽ được cộng thêm 10% tổng số
điểm có thể có trên tổng điểm của các em.
Tập dữ liệu cho mô phỏng:
○ Thí sinh đăng ký lớp 7 đối với năm học 20-21
○ Sử dụng điểm ISEE thay cho kết quả bài Đánh giá tiến bộ MAP
○ Chỉ sử dụng điểm Mùa thu đối với điểm trung bình được tính lại - Điểm trung bình không được
làm tròn
Những điều cần ghi nhớ:
○ Mô phỏng không kết hợp tùy chọn trường học
○ Không kết hợp bất kỳ tiêu chí nào liên quan đến khả năng tính đủ điều kiện - nếu học sinh có
điểm trung bình và điểm kiểm tra, các em được coi là đủ điều kiện
○ Thiếu dữ liệu từ khu vực điều tra dân số đối với học sinh bên ngoài Boston (16 học sinh trong
tập dữ liệu này)
○ Dữ liệu bất lợi về kinh tế của trường học là từ DESE và chỉ dành cho BPS và trường Bán công.
○ LƯU Ý: để cho đơn giản, các bảng mô phỏng được chia sẻ sẽ phản ánh tùy chọn bậc 5. Các
kết quả có sử dụng các tùy chọn bậc 1 và 6 có trong phần phụ lục. bao gồm biến liên quan đến
trình độ tiếng Anh.
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Nhắc nhở Mô phỏng
●

Các mô phỏng chỉ có thể mang đến dự cảm về những gì có thể xảy với những
thay đổi được đề xuất trong năm nay và không nên được hiểu là kết quả cuối
cùng.
○ Tổ chuyên trách đang đề xuất gộp cả lớp nghiên cứu khoa học và xã hội,
những lớp không được đưa vào mô phỏng.
○ Hợp đồng đánh giá hiện tại của khu học chánh là với NWEA về bài Đánh giá
tiến bộ MAP. Mô phỏng sử dụng điểm ISEE vì không có kết quả của bài Đánh
giá tiến bộ MAP.
○ Những thí sinh đăng ký cho chu kỳ tuyển sinh tiếp theo có thể không được
phân bổ trên toàn thành phố giống như cách những thí sinh cho chu kỳ tuyển
sinh năm học 20-21.
○ Các lớp được đề xuất sử dụng (các lớp năm học 21-22) vẫn chưa được ghi
lại.
○ Các mô phỏng không tính đến sở thích của học sinh.
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Chỉnh sửa các mô phỏng trước đó được chia sẻ
●

●

Trong khi các mô phỏng trước đó được chia sẻ kết hợp ISEE và GPA ở mức 50%, mỗi
điểm ISEE được chia tỷ lệ không chính xác, dẫn đến ít sự khác biệt hơn giữa các điểm
số. Lỗi này đã được chỉnh sửa trong tất cả mô phỏng được chia sẻ tối nay.
○ Trong ISEE, có 4 phần (đọc, toán, định lượng, lời nói). Mỗi phần có thang điểm từ
760 - 940, dẫn đến tổng điểm có thể là 3.760. Con số này đã được sử dụng không
chính xác để xác định tỷ lệ điểm đạt được. Con số chính xác để sử dụng là 720, vì
mỗi phần trong số 4 phần có thể đạt 180 điểm.
○ Điều này có lợi cho những học sinh có điểm ISEE thấp hơn.
Tác động đến kết quả mô phỏng chủ yếu nằm ở 20% thư mời.
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Chỉnh sửa các mô phỏng trước đó được chia sẻ: theo tình trạng kinh
tế
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Chỉnh sửa các mô phỏng trước đó được chia sẻ: theo Mã Zip (20/80)
Lưu ý: Chỗ bôi vàng cho biết hơn 2 phần trăm điểm thay đổi theo một trong hai hướng.
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Chỉnh sửa các mô phỏng trước đó được chia sẻ: theo Chủng tộc
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Tổng quan về mô phỏng
Trọng số của điểm tổng hợp

Cơ chế
20% xếp hạng toàn thành
phố, 80% xếp hạng theo
các cấp

100% xếp hạng theo
các cấp

20% xếp hạng toàn thành
phố,
40% xếp hạng theo các
cấp,
40% bốc thăm theo các
cấp*

50% điểm GPA, 50% đánh giá, hơn
10% chỉ số trường có hộ nghèo cao

Mô phỏng 3A

Mô phỏng 4A

Mô phỏng 5A

60% điểm GPA, 40% đánh giá , hơn
10% chỉ số trường có hộ nghèo cao

Mô phỏng 3B

Mô phỏng 4B

Mô phỏng 5B

70% điểm GPA, 30% đánh giá , hơn
10% chỉ số trường có hộ nghèo cao

Mô phỏng 3C

Mô phỏng 4C

Mô phỏng 5C

80% điểm GPA, 20% đánh giá , hơn
10% chỉ số trường có hộ nghèo cao

Mô phỏng 3D

Mô phỏng 4D

Mô phỏng 5D

* LƯU Ý: không thể mô phỏng 40% bốc thăm đủ điều kiện theo các bậc tại thời điểm này do không có
điểm tổng hợp để xác định học sinh đủ điều kiện tham gia bốc thăm. Các mô phỏng sử dụng phương
pháp 20-40-40 sẽ chỉ hiển thị dữ liệu cho 20% xếp hạng toàn thành phố và 40% xếp hạng theo các cấp.
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Tóm tắt mô phỏng: Theo tình trạng kinh tế với chỉ số hộ nghèo cao
Tùy chọn cấp 5

* LƯU Ý: không thể mô phỏng 40% bốc thăm đủ điều kiện theo các bậc tại thời điểm này do không có điểm tổng hợp để xác định học sinh đủ điều kiện tham
gia bốc thăm. Các mô phỏng sử dụng phương pháp 20-40-40 sẽ chỉ hiển thị dữ liệu cho 20% xếp hạng toàn thành phố và 40% xếp hạng theo các cấp.
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Tóm tắt mô phỏng: Theo Mã Zip với chỉ số hộ nghèo cao

Tùy chọn cấp 5

* LƯU Ý: không thể mô phỏng 40% bốc thăm đủ điều kiện theo các bậc tại thời điểm này do không có điểm tổng hợp để xác định học sinh đủ điều kiện tham
gia bốc thăm. Các mô phỏng sử dụng phương pháp 20-40-40 sẽ chỉ hiển thị dữ liệu cho 20% xếp hạng toàn thành phố và 40% xếp hạng theo các cấp.
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Tóm tắt mô phỏng: Theo Chủng tộc với chỉ số hộ nghèo cao

Tùy chọn cấp 5

* LƯU Ý: không thể mô phỏng 40% bốc thăm đủ điều kiện theo các bậc tại thời điểm này do không có điểm tổng hợp để xác định học sinh đủ điều kiện tham
gia bốc thăm. Các mô phỏng sử dụng phương pháp 20-40-40 sẽ chỉ hiển thị dữ liệu cho 20% xếp hạng toàn thành phố và 40% xếp hạng theo các cấp.
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Nhắc nhở Mô phỏng
●

Các mô phỏng chỉ có thể mang đến dự cảm về những gì có thể xảy với những
thay đổi được đề xuất trong năm nay và không nên được hiểu là kết quả cuối
cùng.
○ Tổ chuyên trách đang đề xuất gộp cả lớp nghiên cứu khoa học và xã hội,
những lớp không được đưa vào mô phỏng.
○ Hợp đồng đánh giá hiện tại của khu học chánh là với NWEA về bài Đánh giá
tiến bộ MAP. Mô phỏng sử dụng điểm ISEE vì không có kết quả của bài Đánh
giá tiến bộ MAP.
○ Những thí sinh đăng ký cho chu kỳ tuyển sinh tiếp theo có thể không được
phân bổ trên toàn thành phố giống như cách những thí sinh cho chu kỳ tuyển
sinh năm học 20-21.
○ Các lớp được đề xuất sử dụng (các lớp năm học 21-22) vẫn chưa được ghi
lại.
○ Các mô phỏng không tính đến sở thích của học sinh.
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