BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Quy trình tuyển sinh của Khu học
chánh khác

BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Tuyển sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Chicago
Thông tin chi tiết về “bậc” SES:
Mỗi khu vực điều tra dân số trong thành phố
được gán cho một trong bốn bậc bằng cách sử
dụng một chỉ số kết hợp với năm biến: thu nhập
gia đình trung bình; thước đo trình độ học vấn
của người lớn; tỷ lệ sở hữu nhà; và tỷ lệ hiện
hành của các hộ gia đình có cha mẹ đơn thân
và những người không nói tiếng Anh bản ngữ.
Đầu tiên, các trường tuyển đủ 40% chỉ tiêu với
những ứng viên có điểm tổng hợp cao nhất. Sau
đó, 60% chỉ tiêu còn lại được tuyển đủ chia đều
các vị trí ở bốn bậc và tuyển đủ với những sinh
viên còn lại có điểm cao nhất sống trong các
khu vực điều tra dân số thuộc mỗi bậc. Hệ
thống đã được sửa đổi vào năm 2012: số lượng
chỉ tiêu dành riêng cho từng bậc đã tăng từ 60%
lên 70% và có một biến số thứ sáu (điểm kiểm
tra ở trường tiểu học địa phương) được thêm
vào chỉ số.

Nguồn:
https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/201810/Selective%20Enrollment%20HS%20SnapshotFeb%202018-Consortium.pdf
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Chi tiết bổ sung về tuyển sinh ở Chicago
•

•

Ba tiêu chí được sử dụng để ứng tuyển có tỉ trọng bằng nhau. Điểm ứng tuyển là
900, mỗi tiêu chí chiếm 300 điểm.
– Điểm trung bình bao gồm đọc, toán, nghiên cứu khoa học và xã hội
– Tỷ lệ phần trăm NWEA MAP về đọc và toán được nhân với 1,515 cho mỗi
150 điểm tối đa
– Tỷ lệ phần trăm của bài kiểm tra đầu vào được nhân với 3,03 cho mỗi 300
điểm tối đa
– Trang web bao gồm “máy tính điểm” để giúp ứng viên hiểu rõ các em cần
điểm nào trong bài kiểm tra đầu vào.
Thư mời trong các bậc kinh tế xã hội được phân bổ cho những người nộp đơn có
thứ hạng cao nhất trong bậc.
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Hệ thống trường Charlotte-Mecklenburg
•
•

•
•
•

Tận dụng trạng thái kinh tế xã hội trong quy trình bốc thăm cho các chương trình trọng điểm (68 trường)
Thông tin lấy từ hai nguồn:
– Điều tra dân số / Khảo sát cộng đồng người Mỹ:
• Khả năng sử dụng tiếng Anh (tức là liệu có “nói” tiếng Anh tốt ở nhà không)
• Thành phần gia đình (tức là ở nhà có một hay nhiều phụ huynh)
• Thu nhập gia đình
• Quyền sở hữu nhà đất
• Trình độ học vấn của phụ huynh
– Thông tin tự báo cáo
• Thu nhập theo hộ gia đình
• Trình độ học vấn
• Số lượng trẻ vị thành niên trong gia đình
Thông tin điều tra dân số được sử dụng để xác định trạng thái SES thấp, trung bình và cao cho từng khối điều
tra dân số trong hạt. Các hạng mục này tương quan với nhau và được chia đều trên toàn hạt.
Thông thông tin tự báo cáo được sử dụng nhằm xác định trạng thái SES thứ hai để sử dụng trong bốc thăm. Ví
dụ: một cặp vợ chồng có điều kiện, có trình độ đại học, sống trong một khối SES thấp có thể có mức ưu tiên bốc
thăm thấp/cao.
Có tổng cộng 12 chỉ định (cao | cao, cao | trung bình, cao | thấp, cao | không có, v.v.), và các chỉ định được sử
dụng như sự ưu tiên trong quy trình bốc thăm.

Nguồn: Bậc SES 17-18; Bản trình bày năm 2016

