BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THI TUYỂN
BUỔI LẮNG NGHE Ý KIẾN HỌC SINH CỦA TỔ CHUYÊN TRÁCH
TUYỂN SINH
01/05/2021
Tổ Chuyên trách Tuyển sinh trường Thi tuyển thuộc Ủy ban trường Boston đã tổ chức một
buổi lắng nghe ý kiến học sinh từ xa vào lúc 13:00 ngày 01/05/2021 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; Samuel Acevedo; Simon Chernow; Matt Cregor; Zena Lum; Zoe
Nagasawa; Rachel Skerritt; và Tiến sĩ Rosann Tung.
Các thành viên vắng mặt của Tổ Chuyên trách Tuyển sinh trường Thi tuyển: Đồng Chủ tịch
Tanisha Sullivan; Acacia Aguirre; Tiến sĩ Tanya Freeman-Wisdom; Katherine Grassa; 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
Bà Parvex đã điểm danh. Tất cả các thành viên đều có mặt ngoại trừ Đồng Chủ tịch
Tanisha Sullivan; Acacia Aguirre; Tiến sĩ Freeman-Wisdom; Katherine Grassa; và
Tamara Waite. Samuel Acevedo và Zena Lum đã tham gia cuộc họp chưa đầy một phút
sau khi điểm danh.
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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.
Ông Contompasis giới thiệu với học sinh các thành viên của Tổ Chuyên trách là Zoe
Nagasawa từ Boston Latin School và Simon Chernow từ Boston Latin Academys
Bà Nagasawa đã trình bày tổng quan về quy trình tuyển sinh của các trường thi tuyển
trước đây, giải thích chính sách tuyển sinh một năm của Năm học 2021-2022 và cho biết
nhiệm vụ của Tổ Chuyên trách này là đưa ra đề xuất về chính sách tuyển sinh lâu dài. Mục
đích của buổi lắng nghe là để nghe ý kiến của học sinh.
LẤY Ý KIẾN CÔNG CHÚNG
● Suri Yang, học sinh, đã chứng thực trải nghiệm của em về quy trình tuyển sinh.
● Shenghong Yang, phụ huynh, đã chứng thực sự thất vọng của mình về quy trình
tuyển sinh và việc ủng hộ kỳ thi.
● Emmanuelle Bogomolni, học sinh, Boston Latin School (BLS) đã chứng thực về
các tiêu chí học sinh có thể có để được thêm điểm khi vào khu học chánh của trường
Công lập Boston và ảnh hưởng đối với học sinh nhập cư.
● Hua J., phụ huynh, đã chứng thực về trải nghiệm của con mình về quy trình tuyển
sinh.
● Jessica Alvarez thắc mắc liệu học sinh đã được nhận vào các trường thi tuyển có
cần phải làm bài kiểm tra không.
THẢO LUẬN CHUNG
Trong suốt quá trình lấy ý kiến công chúng, các thành viên Tổ Chuyên trách khuyến khích
công chúng nêu ra suy nghĩ của họ về các tiêu chí và giải pháp khác nhau cho quy trình
tuyển sinh.
● Emmanuelle Bogomolni đã chứng thực ủng hộ việc có một số tiêu chí và chiếm ít
trọng số trong bài kiểm tra MAP nếu cần thiết phải kiểm tra. Bà phản đối các khuyến
nghị và bài luận của giáo viên. Bà cũng nói thêm rằng bà không nghĩ sẽ có một hệ
thống “không có tiêu cực”. Bà cũng chứng thực ủng hộ việc phân bổ chỗ ngồi cho
từng trường.
● Rayne Valentine đã chứng thực việc ủng hộ các khuyến nghị của giáo viên. Bà
cũng nói thêm rằng có thể có các bước xác minh để xác minh học sinh đã hoàn
thành bài luận.
KẾT THÚC BÌNH LUẬN
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Bà Nagasawa đã mời công chúng tham dự các cuộc họp của Tổ Chuyên trách Tuyển sinh
trường Thi tuyển vào các ngày trong tuần.
HOÃN
CUỘC HỌP
Vào khoảng 14:07, Ủy ban đã biểu quyết nhất trí hoãn cuộc họp, bằng cách điểm danh.
Chứng thực:

Lena Parvex
Trợ lý Hành chính
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