BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CỦA ỦY BAN TRƯỜNG BOSTON
TỔ CHUYÊN TRÁCH TUYỂN SINH TRƯỜNG THI TUYỂN
Ngày 10 tháng Ba năm 2021
Tổ Chuyên trách Tuyển snh Trường Thi tuyển thuộc Ủy Ban Trường Boston đã tổ chức
một cuộc họp từ xa vào lúc 5:00 chiều ngày 10/3/2021 qua Zoom. Để có thêm thông tin về
bất kỳ mục nào được liệt kê bên dưới, truy cập
https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, email
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; Samuel Acevedo; Acacia
Aguirre; Matt Cregor; Tanya Freeman-Trí tuệ; Katherine Grassa; Zena Lum; Zoe
Nagasawa; Rachel Skerritt; Rosann Tung; và Tamara Waite.
Các thành viên vắng mặt của Tổ Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển: Không ai
vắng mặt.
Các 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
Biên bản cuộc họp: Ngày 23 tháng Hai 2021
TUYÊN BỐ BẮT ĐẦU CUỘC HỌP
Ông Contompasis đã tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Ông 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
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(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 Parvex điểm danh. Tất cả các thành viên đều có mặt.
Ông Contompasis yêu cầu các thành viên vắng mặt tại cuộc họp ngày 23 tháng Hai 2021
giới thiệu bản thân với công chúng.
● Tiến sĩ Tanya Freeman-Wisdom, Hiệu trưởng Trường Toán & Khoa học John D.
O'Bryant
● Samuel Acevedo, Giám đốc Điều hành tại Trung tâm Tài nguyên Giáo dục Đại học
Boston, Đồng Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm về Khoảng cách Cơ hội và Thành Tích
của Ủy ban Trường Boston, và về nhân viên tại Congregación León de Judá
● Acacia Aguirra, một phụ huynh của Trường Toán & Khoa học John D. O'Bryant,
đồng thời là một giáo viên của BPS
● Tamara Waite, phụ huynh của hai học sinh BPS, đồng thời là nhân viên của Văn
phòng Phúc lợi Y tế tại Thành phố Boston
PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP: Ngày 23 Tháng Hai 2021
Đã phê duyệt - Tổ Chuyên trách nhất trí thông qua biên bản ngày 23 tháng Hai năm 2021
Cuộc họp của ban tổ chức Tổ Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển.
TÓM TẮT THẢO LUẬN
Ông Contompasis nói rằng một học sinh BPS tên là Danyael Morales đã xin ra khỏi Hội
đồng Cố vấn Học sinh Boston (BSAC) và Tổ Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển.
Học khu sẽ bàn bạc với BSAC để xác định một đại diện học sinh khác tham gia Tổ Chuyên
trách.
Ông Contompasis yêu cầu bà Sullivan cung cấp thông tin cập nhật về Boston Parent
Coalition for Academic Excellence Corp. v. School Committee of the City of Boston, et
al. Bà Sullivan giải thích rằng đã có một đơn kiện liên bang được đệ trình lên tòa án nhằm
thách thức quy trình tuyển sinh SY21-22 đã được Ủy ban Trường học Boston chấp thuận.
Dự kiến tổ chức một phiên điều trần từ xa vào tuần tới, lúc đó thẩm phán sẽ quyết định có
đưa vụ việc ra tòa xét xử hay không. Bà ấy khuyến khích mọi người tham dự các phiên điều
trần từ xa, nơi mọi người dân đều có thể tham gia. Bà ấy nói rằng bà muốn cho cộng đồng,
phụ huynh và học sinh biết rằng mặc dù đơn kiện đã được đệ trình, quy trình tuyển sinh vẫn
được tiến hành trong năm nay, tuy nhiên thư mời sẽ không được gửi cho đến sau giữa
tháng Tư. Bà kết luận rằng công việc của Tổ Chuyên trách sẽ tiếp tục vì họ đã được Ủy ban
Nhà trường giao trách nhiệm đưa ra các kiến nghị về quy trình tuyển sinh thường trực hơn.
Ông Contompasis đã bổ sung các hướng dẫn về cách đăng ký để nghe phiên điều trần.
Ông Acevedo hỏi về bản tóm tắt của cố vấn pháp lý cộng đồng được đệ trình ủng hộ quyết
định của Ủy Ban Trường Boston. Bà Sullivan nói rõ rằng không có bản tóm tắt nào của cố
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vấn pháp lý được nộp nhưng lại có các bản tuyên bố công khai của các tổ chức khác nhau
ủng hộ BPS.
Ông Contompasis đã xem lại lịch họp của Tổ Chuyên trách vào mùa xuân. Ông nhắc nhở
công chúng về buổi nghe từ xa qua Zoom dự kiến tổ chức vào ngày 13 tháng Ba lúc 10
giờ sáng. Ông cũng thông báo rằng tại cuộc họp ngày 16 tháng Ba, Sean Corcoran, Phó
Giáo sư Chính sách Công và Giáo dục tại Đại học Vanderbilt, sẽ thuyết trình về mô hình
tuyển sinh của Chicago. Các đồng chủ tịch đang mong đợi được nghe chia sẻ kinh
nghiệm từ các học khu khác đã thực hiện thành công các quy trình tuyển sinh, những kinh
nghiệm này có thể có lợi cho Tổ Chuyên trách.
NHẬN XÉT CỦA CÔNG CHÚNG
● Louis Lui, học sinh Trường Trung học Josiah Quincy và là cư dân Dorchester, đã
làm chứng về kinh nghiệm học tập để được vào Trường Thi Tuyển.
● Alan Tian, cư dân West Roxbury và là phụ huynh của một học sinh lớp 5, đã làm
chứng chống lại mã zip và ủng hộ bài thi MAP.
● Rachel Miselman, thành viên của Liên Hiệp Phụ huynh Học Sinh Boston Hướng
Đến Sự Xuất Sắc Trong Học Tập, và cựu học sinh của Trường thi tuyển, đã làm
chứng về chất lượng giáo dục tại tất cả các trường BPS.
● Tom Song, cư dân Roxbury, đã làm chứng ủng hộ bài thi MAP.
● Eric Shi, cư dân West Roxbury đồng thời là một phụ huynh, đã làm chứng chống lại
Mã Zip và ủng hộ bài thi MAP.
● Emma Yang, cư dân Dorchester đồng thời là một phụ huynh, đã làm chứng chống
lại mã zip.
● Lauren Thompson đã làm chứng về chất lượng giáo dục trong tất cả các trường
BPS và ủng hộ những thay đổi tạm thời đối với SY21-22.
NHẬN XÉT BẾ MẠC
Khi các đồng chủ tọa chuẩn bị bế mạc cuộc họp, bà Sullivan nhấn mạnh việc các thành
viên Tổ Chuyên trách lắng nghe ý kiến, đề xuất và khuyến nghị của người dân Thành phố
Boston trước khi bắt đầu công việc là quan trọng đến nhường nào.
Bà Sullivan mời các thành viên đóng góp ý kiến hoặc câu hỏi cuối cùng. Ông Cregor cảm
ơn những người đứng ra làm chứng và các phiên dịch viên. Bà Skerrit đã tuyên dương hai
nhóm học sinh của Trường Latinh Boston đã tổ chức dạy kèm miễn phí, và thông tin về
việc các em tổ chức dạy kèm này được học sinh của Trường Quincy đề cập.
Bà Grassa đề cập đến việc một trường trung học phổ thông thi tuyển ở Grand Rapids,
Michigan thay đổi chính sách tuyển sinh và đa dạng hóa học sinh đầu vào của họ, xem xét
những thay đổi này sẽ vô cùng thú vị. Bà Tung đề cập đến hai bộ phim tài liệu về các
trường trung học tuyển sinh có chọn lọc, một ở thành phố New York và một ở San
Francisco, cũng rất thú vị khi xem chúng.
SINE
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HOÃN CUỘC HỌP
Vào khoảng 6:10 chiều, Ủy ban đã biểu quyết nhất trí, bằng cách điểm danh, hoãn cuộc
họp.
Chứng thực:

Lena Parvex
Trợ lý hành chính
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