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Tuyển
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Hướng dẫn thêm về các nhóm thu nhập theo kêt quả điều tra dân số
●
●
●

Thống nhất về 8 nhóm thu nhập và tỷ lệ thuận với trẻ em từ lớp 5-8
Mong muốn đảm bảo quy mô các nhóm đồng đều hơn
Bốn lựa chọn nhóm cần xem xét hôm nay:
○ Lựa chọn 1: Các biến phù hợp với mô hình Chicago
■ Trình độ học vấn
■ Thu nhập hộ gia đình trung bình
■ Phần trăm hộ gia đình có nhà riêng
■ Phần trăm hộ gia đình sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh
■ Phần trăm hộ gia đình do cha mẹ đơn thân làm chủ hộ
○ Lựa chọn 2:
■ Xóa tiêu chí “phần trăm hộ gia đình sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh”
○ Lựa chọn 3:
■ Xóa tiêu chí “phần trăm hộ gia đình sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh”
■ Xóa tiêu chí Thu nhập Hộ gia đình Trung bình và thay thế bằng tỷ lệ phần trăm hộ sống dưới
chuẩn nghèo
○ Lựa chọn 4:
■ Xóa tiêu chí “phần trăm hộ gia đình sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh”
■ Xóa tiêu chí Thu nhập Hộ gia đình Trung bình và thay thế bằng Chỉ số Hoàn cảnh cùng cực [cho tất
cả các hộ gia đình]
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Hai lựa chọn đã được bổ sung
●

●

Lựa chọn 5:
○ Xóa tiêu chí Thu nhập Hộ gia đình Trung bình và thay thế bằng tỷ lệ phần trăm hộ sống dưới chuẩn
nghèo
Lựa chọn 6:
○ Xóa tiêu chí Thu nhập Hộ gia đình Trung bình và thay thế bằng Chỉ số Hoàn cảnh cùng cực [cho tất cả
các hộ gia đình]

LƯU Ý: phiên bản trước của bài trình bày này có dữ liệu không chính xác được đưa vào cho các tùy chọn cấp
độ 4 và 6. Các bảng trong bản trình bày này đã được cập nhật.
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Chỉ số Hoàn cảnh cùng cực (hộ thu nhập cao so với hộ thu nhập thấp)

4

So sánh tổng thể về các lựa chọn nhóm
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Lựa chọn 1: Các biến theo mô hình Chicago

Lựa chọn 2: Xóa biến ngôn ngữ không phải tiếng Anh
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Lựa chọn 3: Sử dụng Chuẩn nghèo thay cho MHHI;
Không có biến ngôn ngữ

Lựa chọn 4: Sử dụng Chỉ số Hoàn cảnh cùng cực thay cho
MHHI; Không có biến ngôn ngữ
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Lựa chọn 5: Sử dụng Chuẩn nghèo thay cho MHHI

Lựa chọn 6: Sử dụng Chỉ số Hoàn cảnh cùng cực thay cho MHHI
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Mô phỏng Set 1:
20% xuất sắc nhất trên toàn thành phố, 80% được phân phối theo các nhóm thu nhập
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Mô phỏng Set 1: 20% điểm cao nhất trên toàn thành phố, 80% được phân
phối theo các nhóm thu nhập
●

●

●

Các giả định trong mô phỏng:
○ Trường gửi đi 1.000 thư mời
○ 20% đầu tiên được gửi cho những học sinh xuất sắc nhất trên toàn thành phố (200 thư mời)
○ 80% được phân phối theo các nhóm thu nhập (100 thư mời cho mỗi nhóm)
Tập dữ liệu cho mô phỏng:
○ Ứng viên lớp 7 cho năm học 2020-2021
○ Điểm GPA được tính toán lại chỉ sử dụng điểm của học kỳ Mùa thu - GPA không được làm tròn
○ 50% GPA, 50% điểm ISEE
Các nguyên tắc cần ghi nhớ:
○ Mô phỏng không tính đến lựa chọn ưu tiên trường học
○ Quyết định về (các) học kỳ mà điểm sẽ được sử dụng để tính GPA vẫn chưa được đưa ra
○ Quyết định về việc sử dụng đánh giá vẫn chưa được đưa ra
○ Không áp dụng bất kỳ tiêu chí nào về tính đủ điều kiện - các học sinh có GPA và điểm kiểm tra đều được
coi là đủ điều kiện
○ Thiếu dữ liệu điều tra dân số cho học sinh ngoài Boston (16 học sinh trong tập dữ liệu này)
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Mô phỏng Set 1: 20% điểm cao nhất trên toàn thành phố, 80% được phân
phối theo các nhóm thu nhập
Theo Hoàn Cảnh Kinh Tế
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Mô phỏng Set 1: 20% điểm cao nhất trên toàn thành phố, 80% được phân
phối theo các nhóm thu nhập
Theo Mã
Bưu Chính
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Mô phỏng Set 1: 20% điểm cao nhất trên toàn thành phố, 80% được phân
Theo Mã Bưu Chínhphối theo các nhóm thu nhập
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Mô phỏng Set 1: 20% điểm cao nhất trên toàn thành phố, 80% được phân
phối theo các nhóm thu nhập
Theo Chủng Tộc
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Mô phỏng Set 2:
100% được phân phối theo nhóm thu nhập
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Mô phỏng Set 2: 100% theo nhóm thu nhập
●

●

●

Các giả định trong mô phỏng:
○ Trường gửi đi 1.000 thư mời
○ 100% thư mời phân phối theo các nhóm thu nhập (125 thư mời cho mỗi nhóm)
Tập dữ liệu cho mô phỏng:
○ Ứng viên lớp 7 cho năm học 2020-2021
○ Điểm GPA được tính toán lại chỉ sử dụng điểm của học kỳ Mùa thu - GPA không được làm tròn
○ 50% GPA, 50% điểm ISEE
Các nguyên tắc cần ghi nhớ:
○ Mô phỏng không tính đến lựa chọn ưu tiên trường học
○ Quyết định về (các) học kỳ mà điểm sẽ được sử dụng để tính GPA vẫn chưa được đưa ra
○ Quyết định về việc sử dụng đánh giá vẫn chưa được đưa ra
○ Không áp dụng bất kỳ tiêu chí nào về tính đủ điều kiện - các học sinh có GPA và điểm kiểm tra đều được
coi là đủ điều kiện
○ Thiếu dữ liệu điều tra dân số cho học sinh ngoài Boston (16 học sinh trong tập dữ liệu này)
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Mô phỏng Set 2: 100% theo nhóm thu nhập
Theo Hoàn Cảnh Kinh Tế
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Mô phỏng Set 2: 100% theo nhóm thu nhập
Theo Mã
Bưu Chính

18

Mô phỏng Set 2: 100% theo nhóm thu nhập
Theo Mã Bưu Chính
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Mô phỏng Set 2: 100% theo nhóm thu nhập
Theo Chủng Tộc
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