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Vào tháng 10 năm 2020, Ủy ban Học chánh Boston đã phê duyệt Tiêu chí Tuyển sinh 
Trường Thi tuyển cho NH 2021-22, cũng như một nghị quyết ủng hộ các khuyến nghị 
bổ sung do Nhóm Công tác Tuyển sinh Trường Thi tuyển của Tổng Giám thị đề xuất. 
Một trong số các khuyến nghị đó là việc thành lập Tổ Chuyên trách của Ủy ban Học 
chánh nhằm tiếp tục công việc do Nhóm Công tác khởi xướng nhằm tư vấn về những 
nỗ lực thường trực nhằm mở rộng nhóm thí sinh dự thi và tiêu chí tuyển sinh trường thi 
tuyển cho những năm tới. Với tư cách là Tổ Chuyên trách của Ủy ban Học chánh, 
nhóm này sẽ tuân theo Luật Họp Mở của MA, đảm bảo tính minh bạch và tạo cơ hội 
cho cộng đồng tham gia và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình hoạt động. 

Tại cuộc họp ngày 13 tháng 1, tôi sẽ chính thức trình bày để Ủy ban xem xét thành viên 
và nhiệm vụ đề xuất của Tổ Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển. 13 thành viên 
được đề xuất đại diện cho một nhóm rộng rãi và đa dạng đến từ khắp nơi trong Thành 
phố, phản ánh được thế mạnh của Boston. Tôi rất cảm kích vì tất cả các thành viên của 
Nhóm Công tác Tuyển sinh Trường Thi tuyển của Tổng Giám thị đều đã đồng ý tiếp tục 
công việc quan trọng này trong bối cảnh Nhóm Công tác được nâng lên cấp độ Tổ 
Chuyên trách. Theo khuyến nghị được đưa ra bởi thành viên Ủy ban vào mùa thu năm 
ngoái, các thành viên đề xuất sẽ bao gồm đại diện của phụ huynh và học sinh, cũng 
như một nhà nghiên cứu học thuật. Vốn là mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi, các 
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thành viên đề xuất phản ánh cam kết của Ủy ban đối với sự đa dạng về chủng tộc, sắc 
tộc và giới tính. Dưới đây là danh sách đầy đủ có bao gồm tiểu sử ngắn gọn của các 
thành viên được đề xuất cho Tổ Chuyên trách.  

 

Thành viên Tổ Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển của Ủy ban Học chánh 
Boston: 

 

Đồng Chủ tịch, Michael Contompasis, cựu Hiệu trưởng Boston Latin School và 
cựu Tổng Giám thị BPS 

Michael G. Contompasis bắt đầu sự nghiệp nổi trội với hơn 50 năm trong lĩnh vực giáo 
dục vào năm 1966 với tư cách là giáo viên sinh học tại Trường Trung học East Boston. 
Ông cũng dạy sinh học và hóa học tại Boston Latin School (BLS), ngôi trường ông tốt 
nghiệp. Ông Contompasis sau đó là lãnh đạo BLS từ năm 1976 đến năm 1998, trong 
thời gian đó ông đã giành được Giải thưởng Nhà giáo dục Milken danh giá. Từ năm 
1996 đến năm 1998, ông Contompasis cũng là người đứng đầu Boston Public Schools 
(BPS), phụ trách giám sát và cố vấn các hiệu trưởng và lãnh đạo mười trường K-12 
trong khu. Năm 1998, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành đầu tiên của 
Boston Public Schools trước khi trở thành Tổng Giám thị Khu Học chánh từ năm 2005 
đến năm 2007. Ông đã công tác ở khối phi lợi nhuận tám năm cùng Mass Insight 
Education & Research, trong các vai trò bao gồm Chủ tịch Điều hành và Tư vấn viên 
Cao cấp. Năm 2018, Khối thịnh vượng chung đã bổ nhiệm ông Contompasis làm người 
tiếp nhận Trường Tiểu học Dever Boston, ngôi trường cần cải thiện Cấp 5. Từng nhận 
Giải thưởng Dịch vụ Xuất sắc của Hội đồng Các Trường học Thành phố, ông còn có 
bằng của Đại học Boston (Cử nhân Sinh học); Boston State College (M.Ed., quản trị); 
và Đại học Harvard (M.Ed., quản trị, kế hoạch và chính sách xã hội). 

 

Đồng Chủ tịch, Tanisha Sullivan, Chủ tịch NAACP Chi nhánh Boston và cựu Giám 
đốc Công bằng BPS 

  
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành khoa học đời sống và dược phẩm, Tanisha 
M. Sullivan là Luật sư Tổng hợp của một công ty công nghệ sinh học hàng đầu ở 
Massachusetts. Vào tháng 10 năm 2020, bà đã được bổ nhiệm làm CEO Hành động vì 
Công bằng chủng tộc.  Trước khi gia nhập công ty hiện tại, bà Sullivan đã hợp tác với 
nhiều công ty và các tập đoàn lớn ở Greater Boston và Thành phố New York.  Quyết 
tâm phục vụ công chúng, từ năm 2013-2015, bà Sullivan đã rời bỏ công việc tư nhân 
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để đảm nhiệm vai trò hoạch định chính sách cấp cao cho Boston Public Schools với tư 
cách Giám đốc Công bằng. 
  
Là một công chức và lãnh đạo cộng đồng tận tụy, bà Sullivan đang phục vụ nhiệm kỳ 
thứ ba với tư cách là Chủ tịch NAACP Chi nhánh Boston.  NAACP là tổ chức dân 
quyền lâu đời nhất trong nước, cam kết xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt 
đối xử có hệ thống.  Chi nhánh địa phương được điều hành bởi các tình nguyện viên, 
nhờ đó NAACP Chi nhánh Boston là một trong những tổ chức tình nguyện lớn nhất ở 
Massachusetts.  NAACP Chi nhánh Boston là tiếng nói hàng đầu của cộng đồng về các 
vấn đề công bằng chủng tộc, bình đẳng và hòa nhập trong giáo dục, cơ hội kinh tế, sức 
khỏe, an toàn công cộng và quyền bầu cử.  Luôn làm việc theo dữ liệu và giải pháp cụ 
thể, bà Sullivan là nhà lãnh đạo tư tưởng được trọng vọng và tin tưởng trong lĩnh vực 
công bằng chủng tộc, người thường xuyên bình luận cho các phương tiện truyền thông 
lớn bao gồm: The Boston Globe, NPR Boston, GBH, WCVB, NECN, CBS Boston và 
FXT25. 
  
Bà Sullivan có bằng B.A. ngành Chính phủ Đại học Virginia, bằng J.D. của Boston 
College Law School và bằng M.B.A. của Boston College Carroll School of Management. 
Bà Sullivan phục vụ trong một số hội đồng phi lợi nhuận và ủy ban cố vấn, bao gồm 
March of Dimes, Trung tâm Rappaport về Luật và Chính sách Công cộng, Hội đồng Cố 
vấn GBH, Ủy ban Cố vấn Da màu của Thống đốc Massachusetts và Tổ Chuyên trách 
Công bằng Chủng tộc của Tổng Chưởng lý Massachusetts. Trong đại dịch y tế công 
cộng COVID-19 năm 2020 và nhằm phản ứng trước các cuộc biểu tình chống phân biệt 
chủng tộc có hệ thống, bà Sullivan đã được bổ nhiệm phục vụ trong một số tổ chuyên 
trách của tiểu bang và thành phố, bao gồm, Tổ Chuyên trách Công bằng Y tế 
Massachusetts, Tổ Chuyên trách Công bằng Y tế Thành phố Boston, và Tổ Chuyên 
trách Cải cách Chính sách Thành phố Boston. 
  
Bà Sullivan đã nhận được một số danh hiệu công dân và nghề nghiệp uy tín, bao gồm 
xuất hiện trong danh sách Boston Magazine Power (2019 và 2020), Boston Business 
Journal Power 50 (2019), Girl Scouts of Eastern MA Leading Woman (2018), MLK 
Legacy Award (2018), Boston Business Journal 40 Under 40 (2013), và Next 
Generation Leadership, NAACP (2011).  Là thành viên của Delta Sigma Theta Sorority, 
Inc. và The Links, Inc., bà Sullivan sống trong khu Hyde Park của Boston. 
 

Các thành viên được đề xuất của ủy ban tìm kiếm là (theo thứ tự bảng chữ cái): 

Mục sư Samuel Acevedo, Đồng Chủ tịch, Tổ Chuyên trách Khoảng cách Cơ hội 
và Thành tích  
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Mục sư Acevedo là giám đốc điều hành và sáng lập viên của Trung tâm Tài nguyên 
Giáo dục Đại học Boston (HERC), nơi cung cấp cho học sinh trung học những kiến 
thức bổ ích ngoài trường học, tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ các em tốt nghiệp trung 
học và đại học. Ông là đồng chủ tịch của Tổ Chuyên trách về Khoảng cách Cơ hội và 
Thành tích của Ủy ban Học chánh Boston và trước đây từng là thành viên ủy ban tìm 
kiếm năm 2014 của Tổng Giám thị BPS. Mục sư Acevedo phục vụ trong hội đồng của 
Liên minh Ten Point, Học viện Trinity Boston và Trung tâm Chính sách và Giáo dục Đô 
thị (CUME) của Chủng viện Thần học Gordon-Conwell.  Ông có bằng Cử nhân của Đại 
học Stetson và bằng J.D., cum laude, của Cao đẳng Luật Boston. 

 

Acacia Aguirre, phụ huynh, Trường Toán và Khoa học John D. O'Bryant  

Maria Acacia Aguirre sinh ra và lớn lên ở Tây Ban Nha, nơi cô lấy bằng MD và làm trợ 
giảng tại Universidad de Valladolid. Cô chuyển đến Paris, Pháp để hoàn thành khóa 
đào tạo nghiên cứu của mình. Tại Paris, cô đã tiến hành nghiên cứu về nhịp sinh học 
và chu kỳ giấc ngủ, nhờ đó đạt được bằng PhD về Khoa học thần kinh. Năm 1993, cô 
chuyển đến Boston và gia nhập CIRCADIAN, công ty tư vấn và nghiên cứu lao động 
theo ca. Tại CIRCADIAN, cô quản lý các nghiên cứu thực địa và các dự án tư vấn trong 
nhiều lĩnh vực công nghiệp và giao thông vận tải, đồng thời viết báo cáo kỹ thuật, bài 
báo khoa học và tài liệu giáo dục cho người lao động theo ca. Năm 2014, cô chuyển đổi 
nghề nghiệp và lấy bằng giảng dạy. Cô hiện đang dạy môn khoa học tại một trường tiểu 
học ở BPS. Cô có một con gái đang theo học trường O'Bryant.  

 

Matt Cregor, Ủy ban Cố vấn Pháp lý Sức khỏe Tâm thần,  Tòa án Tư pháp Tối cao 

Matt Cregor là một luật sư về quyền dân sự đã dành cả sự nghiệp để tập trung vào các 
vấn đề giáo dục cùng Southern Poverty Law Center, Quỹ Bảo vệ Pháp lý NAACP, 
Lawyers for Civil Rights và hiện là Ủy ban Cố vấn Pháp lý Sức khỏe Tâm thần của Tòa 
án Tư pháp Tối cao.  Matt là thành viên Nhóm Công tác về Tiêu chí Tuyển sinh Trường 
Thi tuyển năm 2020 và đã phục vụ với chức năng tương tự cho Boston Public Schools 
trong những năm trước đó. Matt là tác giả chính của  Một tấm gương vỡ: Tuyển sinh 
Trường Thi tuyển không phản ánh được sự đa dạng của Boston , một báo cáo của 
Lawyers for Civil Rights, NAACP - Chi nhánh Boston và liên minh các nhóm dân quyền 
Boston. Anh đã từng phục vụ trong các tổ chuyên trách cho Hội đồng Chính phủ Tiểu 
Bang và Ủy ban Tư pháp Thường trực Tiểu bang New York về Công lý cho Trẻ em. 
Anh tốt nghiệp năm 2006 tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown và là người nhận Giải 
thưởng Dịch vụ Pháp lý John G. Brooks của Hiệp hội Luật sư Boston năm 2018. 
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Tanya Freeman-Wisdom, Hiệu trưởng Trường Toán và Khoa học John D. 
O'Bryant  

Một cư dân Hyde Park, Tiến sĩ Freeman-Wisdom bắt đầu sự nghiệp BPS với tư cách là 
một giáo viên Ngữ văn Anh tại Trường Trung học Hyde Park. Bà cũng từng là trợ lý 
hiệu trưởng của trường trong hai năm trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc chương 
trình giảng dạy, đánh giá và xếp lớp tại Học viện Khoa học và Sức khỏe Cộng đồng 
(CASH). Năm 2009, bà trở thành hiệu trưởng của CASH, và vào tháng 4 năm 2017, 
Tiến sĩ Freeman-Wisdom được bổ nhiệm làm hiệu trưởng thường trực của ngôi trường 
bà tốt nghiệp, Trường Toán và Khoa học John D. O'Bryant. 

Là người suốt đời học hỏi, Tiến sĩ Freeman-Wisdom đã nhận được bằng tiến sĩ từ 
Chương trình Quản trị viên Trường học Chuyên nghiệp của Cao đẳng Giáo dục Lynch 
Boston. Bà có bằng thạc sĩ về lãnh đạo giáo dục tại Đại học Simmons, nơi bà đã giảng 
dạy với tư cách trợ giảng và có bằng cử nhân của Đại học Massachusetts Amherst. 

Tiến sĩ Freeman-Wisdom và chồng, ông Richard Wisdom, là phụ huynh tự hào của hai 
học sinh BPS. Con gái họ, Nya, đang theo học tại Boston Latin School và con trai họ, 
Richard Wisdom Jr., đã tốt nghiệp Latin Boston Academy năm 2017. 

 
 

Katherine Grassa, Hiệu trưởng, Trường K-8 Curley 

Katie Grassa đang bước vào năm thứ tám với tư cách là hiệu trưởng của Trường K-8 
Curley ở Jamaica Plain. Bà đang công tác để phát triển khả năng lãnh đạo của giáo 
viên, triển khai các phương pháp hòa nhập trong toàn trường, đồng thời tạo ra một môi 
trường học tập tích cực. Trước đây bà từng làm quản trị viên tại Trường K-8 
Dever-McCormack, nơi bà tập trung vào các sáng kiến cải tiến như kéo dài thời gian 
học tập và nghiên cứu các chỉ số cảnh báo sớm. Bà bắt đầu sự nghiệp giảng dạy ở 
Boston tại Trường K-8 Richard J. Murphy ở Dorchester, nơi bà từng là giáo viên lãnh 
đạo. Grassa theo học tại Đại học Massachusetts Amherst, nơi bà lấy bằng Cử nhân 
Giáo dục Tiểu học và nhận được Giải thưởng Dean cho Ngành Giáo dục. Trước tiên bà 
đã khám phá khả năng lãnh đạo ở cấp độ rộng hơn với bằng Thạc sĩ Giáo dục về 
Chương trình Giảng dạy và Hướng dẫn đặt trọng tâm vào khả năng đọc viết của Đại 
học Lesley, sau đó là Nghiên cứu sinh tại Trường Giáo dục Sau đại học Harvard, nơi bà 
lấy bằng Thạc sĩ Giáo dục về Lãnh đạo Trường học. Bà Grassa là cư dân lâu đời của 
Dorchester và là cựu học sinh Boston Public Schools. 

 

Zena Lum, phụ huynh, Boston Latin Academy 
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Zena Lum là Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Boston Latin Academy, tổ chức phi lợi 
nhuận độc lập gây quỹ hỗ trợ cho Boston Latin Academy (BLA). Ngoài ra, bà còn là 
Giám đốc cấp cao về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập tại Lindauer Global, công ty tìm 
kiếm điều hành tập trung vào lĩnh vực phi lợi nhuận và định hướng sứ mệnh. 

 
Với hơn 25 năm cống hiến cho các tổ chức vì sứ mệnh, bà Lum đã trực tiếp gây quỹ 
hàng chục triệu đô la cho các tổ chức hàng đầu ở Boston như WGBH, Jumpstart for 
Young Children, New England Aquarium và Boston Public Schools. Kể từ khi gia nhập 
Lindauer hơn 9 năm trước, bà đã bố trí các nhà lãnh đạo phát triển khắp đất nước và 
xuyên suốt các lĩnh vực, qua đó quyên góp được hàng trăm triệu đô la nữa cho việc 
thúc đẩy giáo dục, nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe và công bằng xã hội, môi trường. 

  
Bà Lum là phụ huynh của một học sinh BLA và sống ở South End cùng gia đình. Bà có 
bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown. 
 
Danyael Morales, học sinh, Boston Latin Academy 
 
Danyael Morales là học sinh BPS tại Boston Latin Academy. Cậu hiện là học sinh năm 
nhất và cư trú tại khu vực Hyde Park. Mới đây Morales đã tham gia Hội đồng Cố vấn 
Học sinh Boston (BSAC) với tư cách đại diện. Cậu hiện là thành viên Đội Thiết kế Học 
sinh của Phòng Công bằng và Chiến lược BPS và là một trong những đại diện của 
BSAC tại Ủy ban Tổ chức Liên minh Công lý Giáo dục Massachusetts. Morales đặt mục 
tiêu hỗ trợ lý tưởng hướng tới hệ thống giáo dục công cộng bình đẳng và hiệu quả hơn, 
đồng thời sẽ tiếp tục xác định những bất bình đẳng mang tính hệ thống và từ đó tìm ra 
giải pháp. Ngoài đam mê đảm bảo công bằng giáo dục, Morales còn thích khiêu vũ, viết 
lách và chơi nhạc.  

 

Zoe Nagasawa, học sinh, Boston Latin School 

Zoe Nagasawa là học sinh năm cuối tại Boston Latin School và là cư dân cả đời ở 
Dorchester. Em là đồng tác giả của một báo cáo về các trường thi tuyển của Boston 
cho Trung tâm Giáo dục Hợp tác vào mùa hè năm ngoái, bài viết đề xuất những thay 
đổi cả về quy trình nhập học và văn hóa học đường. Nagasawa cũng tham gia vào BLS 
YouthCAN và Liên minh Khí hậu Thanh thiếu niên MA và rất đam mê về sự giao thoa 
giữa chủ nghĩa môi trường và công bằng xã hội. Em là một thành viên tuyệt vời của 
Dàn Hợp xướng Tin Mừng BLS. 

 

Rachel Skerritt, Hiệu trưởng, Boston Latin School  



Ghi chú của Tổ Chuyên trách Tuyển sinh Trường Thi tuyển 
Ngày 8 tháng 1 năm 2021 
Tr. 3 
Việc được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Boston Latin School (BLS) đời thứ 28 của Rachel 
Skerritt vào năm 2017 đánh dấu sự trở lại ngôi trường bà đã nhận bằng tốt nghiệp 
trung học năm 1995.  Bà bắt đầu sự nghiệp tại trường cũ vào năm 1999, khi giảng dạy 
Văn học Anh trong bảy năm. Bà Skerritt đảm nhận vai trò lãnh đạo BLS sau khi gần 
nhất đã phục vụ với tư cách Phó Giám đốc Phát triển Lãnh đạo Khu của Columbia 
Public Schools (DCPS), hỗ trợ các hiệu trưởng của khu học chánh và các quản trị viên 
có nguyện vọng cải thiện chuyên môn của mình. Trước đó, bà đã lãnh đạo thành công 
một trong những trường cần thay đổi của khu, Trường Trung học Eastern, trong thời 
gian năm năm. Quãng thời gian này, Eastern đã nâng tỷ lệ tốt nghiệp lên mức cao nhất 
trong lịch sử và bổ sung Chương trình Tú tài Quốc tế vào các khóa học của trường. 
Trước khi chuyển đến Washington, DC, bà Skerritt là Chánh Văn phòng của Boston 
Public Schools, hỗ trợ Tổng Giám thị Carol Johnson. Kinh nghiệm đầu tiên của bà với 
tư cách lãnh đạo trường học là tại Another Course to College.  

Là cư dân Dorchester bản xứ và Roslindale hiện tại, bà Skerritt có bằng Cử nhân tiếng 
Anh và bằng Thạc sĩ về Giáo dục Trung học của Đại học Pennsylvania, bằng Thạc sĩ 
về Quản trị Giáo dục của Đại học Massachusetts Boston và bằng Thạc sĩ về Lãnh đạo 
của Trường Kinh doanh McDonough thuộc Đại học Georgetown. 

 

Rosann Tung, Nhà nghiên cứu độc lập 

Rosann Tung là con gái người nhập cư từ Trung Quốc và là mẹ của một học sinh tốt 
nghiệp BPS năm 2019 đã từng theo học năm trường BPS. 
 
Cô là Giám đốc Chính sách, Nghiên cứu và Đánh giá tại Trung tâm Metro của Đại học 
New York. Được định hướng bởi thuyết phê bình chủng tộc, cô đã lãnh đạo một nhóm 
thực hiện nghiên cứu chống phân biệt chủng tộc và nữ quyền do liên bang, tiểu bang 
và các tổ chức tài trợ. Nhiệm vụ của đội là cung cấp thông tin về cải cách cấp khu và tổ 
chức cộng đồng, đồng thời khuếch đại tiếng nói của học sinh, gia đình và cộng đồng bị 
thiệt thòi bởi bất bình đẳng hệ thống trong lịch sử. 
 
Tung là Giám đốc sáng lập Nghiên cứu và Chính sách tại Viện Cải cách Trường học 
Annenberg tại Đại học Brown và là Giám đốc sáng lập Nghiên cứu và Đánh giá tại 
Trung tâm Giáo dục Hợp tác (CCE) ở Boston. Trong những vai trò đó, cô đã dẫn dắt 
các nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin độc lập về các chính sách trường học, giáo 
dục học viên Anh ngữ, các mô hình ghi danh của khu và kết quả, và tổ chức cộng đồng 
vì công bằng giáo dục. Cô là tác giả chính của  Thực tiễn đầy hứa hẹn, Công tác dở 
dang, Học hỏi từ các trường có hiệu suất cao và Cải tiến liên tục cho ELLs  và đồng tác 
giả một chương trong  Ngôn ngữ bị cấm: Học viên Anh ngữ và Chính sách Hạn chế 
Ngôn ngữ . 
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Tung hiện đang phục vụ trong Tổ Chuyên trách Học viên Anh ngữ BPS và hội đồng của 
TERC. Cô có bằng cử nhân tại Đại học Cornell và tiến sĩ tại Đại học Harvard. 
 
Tamara Waite, phụ huynh, Trường Tiểu học Philbrick 
 
Tamara Waite có bằng Cao đẳng Tài chính và Kế toán của Cao đẳng Cộng đồng 
Bunker Hill. Cô từng là Kế toán Trưởng Phòng Bảo hiểm và Quyền lợi Y tế Tòa thị 
chính Boston trong gần năm năm. Tại vị trí đó, cô đã hỗ trợ khoảng 18 nghìn nhân viên 
đang lao động và 12 nghìn nhân viên đã nghỉ hưu về các vấn đề bảo hiểm sức khỏe và 
nhân thọ. Những nhân viên này có thể kể đến các thành viên từ Cảnh sát Boston, 
Phòng cháy chữa cháy Boston và Boston Public Schools. Cô cũng hỗ trợ một số nhân 
viên cần dịch vụ hỗ trợ phí bảo hiểm MassHealth, một chương trình do tiểu bang tài trợ. 
Trước khi làm việc cho Thành phố, cô từng là trợ lý y tế của Bệnh viện Brigham & Phụ 
nữ. 
  
Cô Waite là phụ huynh Boston Public Schools tự hào của hai học sinh lớp 3 và lớp 5 tại 
trường Tiểu học John D. Philbrick ở Roslindale. 
 

Cuối cùng, nhiệm vụ được đề xuất như sau: 

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.  
 
Rất mong Tổ Chuyên trách có thể báo cáo với Ủy ban Học chánh Boston trước ngày 26 
tháng 5 năm 2021. Điều này sẽ cho phép Ủy ban xem xét các đề xuất, cung cấp phản 
hồi và hành động trước khi bắt đầu NH 2021-22 và chu kỳ tuyển sinh tiếp theo. 

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên Tổ Chuyên trách đề xuất vì đã sẵn 
sàng phục vụ trong nỗ lực quan trọng nhằm mở rộng cơ hội phát triển và công bằng 
cho học sinh này. Tôi mong muốn được thảo luận vấn đề này cùng quý vị và có một 
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buổi thảo luận chi tiết tại cuộc họp ngày 13 tháng 1, và sau đó là một cuộc bỏ phiếu vào 
ngày 27 tháng 1. 


