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I. Chào mừng

II. Xem xét Lãnh đạo và Thành viên

III. Thảo luận về Các bước Tiếp theo

IV. Bình luận Công chúng

V. Ngừng họp

Chương trình Họp
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Dựa trên công việc được khởi xướng bởi Nhóm Công tác Tiêu chuẩn Tuyển sinh 

Trường Thi tuyển của Tổng Giám thị, Tổ Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển của 

Ủy ban Học chánh Boston sẽ xây dựng một tập hợp các khuyến nghị về chính sách 

tuyển sinh cho các trường tổ chức thi tuyển của Boston Public Schools. Kết quả mong 

muốn là mở rộng nhóm ứng viên, tạo ra một quy trình tuyển sinh hỗ trợ việc ghi danh 

của học sinh tại từng trường sao cho tính nghiêm ngặt vẫn được duy trì và thành phần 

học sinh phản ánh tốt hơn sự đa dạng về chủng tộc, kinh tế xã hội và địa lý của toàn bộ 

học sinh (K-12) tại thành phố Boston. Tổ Chuyên trách sẽ xem xét việc sử dụng đánh giá 

NWEA mới cùng các yếu tố khác, đồng thời tận dụng kết quả đánh giá đầy đủ việc thực 

hiện các tiêu chí tuyển sinh NH 21-22, cũng như đánh giá kỹ lưỡng phương pháp của 

các khu học chánh khác. 

Đề xuất sẽ được gửi trước ngày 26 tháng 5 năm 2021.

Điều lệ Tổ Chuyên trách
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• Bắt đầu đúng giờ và kết thúc đúng giờ.

• Tạo không gian an toàn cho đối thoại trung thực và mạnh mẽ.

• Duy trì tư duy linh hoạt và cởi mở, cũng như tích cực tham gia.

• Lắng nghe để thấu hiểu các quan điểm khác.

• Duy trì lập trường tôn trọng đối với tất cả người tham gia.

• Theo dõi thời gian - đảm bảo tất cả thành viên muốn có phát biểu đều 
có cơ hội thực hiện điều đó.

• Nói từng người một - không ngắt lời người khác.

• Dữ liệu và tài liệu đã trình bày sẽ được chia sẻ sau cuộc họp, trừ khi 
được yêu cầu trước

Dự thảo Thỏa thuận Công tác
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Lịch trình Sắp tới của Nhóm Công tác

Tháng 2 

Tổ Chuyên trách ES tổ 
chức họp 

Tháng 3 

Các buổi lắng nghe 
cộng đồng 

Tổng quan về nỗ lực 
thực hiện chính sách 1 
năm

Rà soát chỉ tiêu tuyển 
sinh ở các khu học 
chánh khác

Tháng 4 

Xây dựng các tiêu chí 
và cơ chế tuyển sinh

Xem xét dữ liệu mô 
phỏng cho các tiêu chí 
và cơ chế tuyển sinh

Dự thảo khuyến nghị 

Buổi lắng nghe cộng 
đồng 

Bản Trình bày SC
Tháng 5 / Tháng 

6

Trình bày các khuyến 
nghị về chính sách của 
Tổ Chuyên trách đối 
lên Ủy ban Học chánh

Tháng 5

Xem xét và đưa ra 
phản hồi về bản dự 
thảo đầu tiên của tiêu 
chí tuyển sinh và các 
khuyến nghị khác 

Hoàn thiện các đề xuất 

Trình Ủy ban Học 
chánh.
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Tần suất, thời lượng và cấu trúc

• Hàng tuần trong tháng 3 - tháng 4 và hai lần một tuần vào 
tháng 5

• Thời lượng tối thiểu 90 phút 

• Phải bao gồm phần nhận xét công chúng tại mỗi cuộc họp và 
tổ chức 2 phiên lắng nghe cộng đồng, bên cạnh việc tiếp cận 
các bên liên quan

Lịch Họp


