
Năm Học 2016–2017
Tập Hướng Dẫn của

Trường Công Lập Boston
dành cho Phụ Huynh và Học Sinh

Nội Dung
	 Liên	hợp	Gia	Đình	và	Học	Đường	
	 Lên	lớp				Chuyên	cần	
	 Thi	cử						Chuyên	chở	học	sinh	
	 Các	Quy	chế,	các	Chương	trình	
và	các	Dịch	vụ	

	 Nội	Quy	Hạnh	Kiểm	
	 Phiếu	điểm		
			Quy	chế	cư	trú	mới	
	 Các	Nguồn	hỗ	trợ	cho	các	Gia	
đình	

	 Và	nhiều	tin	tức	quan	trọng	khác

Kính gửi Phụ Huynh và Học Sinh:

Trong tập này có nhiều tin tức 

rất quan trọng.  Xin vui lòng đọc 

kỹ. Đoạn xé cẩn thận và ký vào 

Bản Thỏa Thuận của phụ huynh và 

học sinh ở giữa cuốn sách và nộp 

lại Bản Thỏa Thuận cho trường.

 Xin cám ơn.
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 February 27 .................. Students return from recess

 March 17 .......................Evacuation Day: No School

 April 14 ..............................Good Friday: No school

 April 17 ..............................Patriots’ Day: No school

 April 18-21 .......................Spring Recess: No school

 April 24 ........................ Students return from recess

 May 29 ...........Memorial Day (observed): No school

 June 7 ........................................Last day for seniors

 June 20 (or day 179) ........ Early release for students

 June 21 (or day 180) ...................Last day of school:

   Early release for students

f June 21 is the 180th school day if no days are lost 

due to cancellations.

f June 28 is the 185th day required for calendar 

purposes.

f No graduation program should be scheduled 

before June 7, 2017.

 August 24-25 .........................New Teacher Institute
 First-year teachers report 

 September 5 ..........................Labor Day: No school
 September 6-7 ........... All teachers and paras report
 September 8 .......... Students in grades 1-12 report, 
   including grade 1 in ELCs and EECs: 
 September 12 ...... All kindergarten students report,

including EECs, ELCs, and special ed.
 October 10 ...Columbus Day (observed): No school
 November 11 ................... Veterans’ Day: No school
 November 23 .... Early release for students and staff
 November 24-25 ... Thanksgiving Recess: No school
 December 23 - January 2 .. Winter Recess: No school
 January 3.................... All teachers and paras report
 January 4...................... Students return from recess
 January 16.................M. L. King Jr.  Day: No school
 February 20 ................... Presidents’ Day: No school
 February 21-24.............February Recess: No school

2016–2017 DISTRICT CALENDAR

fExtenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year. 
Visit www.bostonpublicschools.org for current information.

Produced by the Boston Public Schools Communications Of� ce | July 2016
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Sept. 13* ......... Eid al-Adha
Oct. 3-4 .......Rosh Hashanah
Oct. 12 ............ Yom Kippur
Oct. 30 ......... Diwali begins
Nov. 24 .........Thanksgiving
Dec. 25 ..............Christmas
Dec. 25 - Jan. 1 ..Hanukkah
Dec. 26 - Jan. 1 ....Kwanzaa
Jan. 1 ........ New Year’s Day
Jan. 6 ...... Three Kings Day
Jan. 28 ......Lunar New Year

Apr. 11 ..Passover begins 
Apr. 14 ....... Good Friday,

Orthodox Holy Friday
Apr. 16 ................. Easter,

Orthodox Easter
May 14 .......Mother’s Day
May 27* ...........Ramadan

begins
June 18 ....... Father’s Day
June 25* ......... Eid al-Fitr

Major Religious & Cultural Holidays 

Observance of Jewish and Islamic holidays begins at 
sundown of the preceding day.   * Estimated

AUGUST 2016
S M T W Th F S
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 All BPS of� ces and Welcome Centers closed. 
 School cancelled due to inclement weather.



2016–2017
Tập Hướng Dẫn của 

Trường Công Lập Boston
dành cho c ác Gia Đ ình và Học Sinh

Thực hiện:
Phòng Thông Tin Trường Công Lập Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street, Roxbury MA 02119

Điện thoại: 617-635-9265 • Fax: 617-635-9568
communications@bostonpublicschools.org

www.bostonpublicschools.org

Tập Hướng Dẫn của Trường Công Lập Boston được thực hiện với các ngôn 
ngữ sau đây: (Ả Rập, Cape Verdean Creole, Trung Hoa, Anh Ngữ, Pháp Ngữ, 

Haitian Creole, Bồ Đào Nha, Somali, Tây Ban Nha và Việt Nam.

Tập Hướng Dẫn này tóm tắt nhiều điều luật (law), quy chế (policy), quy định 
(regulation) và sự thi hành (practices) rất quan trọng đối với các học sinh của 
Trường Công Lập Boston và các phụ huynh, người giám hộ của các học sinh. Tập 
Hướng Dẫn này không bao gồm đầy đủ tất cả các luật và quy chế có liên quan tới 
các phụ huynh và các học sinh.
   
Các luật liên bang và tiểu bang, các quy chế, quy định của Trường Công Lập Boston 
và sự thi hành ở sở học chánh và cấp trường có thể thay đổi. Một số thông tin có 
thể đã thay đổi kể từ khi Tập Hướng Dẫn này đã được in vào Tháng Bảy năm 2016.



2016–2017
Tập Hướng Dẫn của 

Trường Công Lập Boston
dành cho các Gia Đình và Học Sinh

Thành Phố Boston
Martin J. Walsh, Thị Trưởng 

Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố
Michael D. O’Neill, Chủ Tịch

Tiến Sĩ Hardin Coleman, Phó Chủ Tịch
Alexandra Oliver-Dávila

Michael Loconto
Jeri Robinson

Regina Robinson
Dr. Miren Uriarte

Trường Công Lập Boston
Tiến Sĩ Tommy Chang, Tổng Giám Đốc 

Tháng 9, 2016

Sứ mạng của chúng tôi

Là nơi phát sinh nền giáo dục công lập tại quốc gia này, các Trường Công Lập Boston cam 
kết biến đổi cuộc sống của tất cả các trẻ em thông qua việc giảng dạy gương mẫu trong 

một hệ thống có đẳng cấp thế giới trong việc sáng tạo, trường học chào đón. Chúng tôi hợp 
tác với cộng đồng, gia đình, và các học sinh để phát triển trong mỗi người học những kiến 
thức, kỹ năng, và đặc tính vượt trội trong bậc đại học, sự nghiệp, và cuộc sống.

Quy chế không kỳ thị
Trường Công Lập Boston không phân biệt đối xử trong các chương trình, các hoạt động, các cơ sở 
vật chất, công việc, hoặc các cơ hội giáo dục, dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, tuổi tác, khuyết tật, 
giới tính, bản sắc giới tính, niềm tin tôn giáo, quốc gia gốc, tổ tiên, sự trả thù, khuynh hướng tình 
dục, di truyền hoặc tình trạng quân sự và không khoan dung bất cứ hình thức phân bịệt đối xử, dọa 
nạt, hăm dọa, cưỡng bức, và/hoặc quấy nhiễu xúc phạm đến nhân phẩm của người khác qua việc 
ngăn trở sự tự do học tập và làm việc. 
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MỤC LỤC

Lịch Năm Học 2016-2017 Bên trong bìa trước 
Lá thư của Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh 4
Số điện thoại của các Dịch vụ dành 
cho các gia đình 5
Liên hệ Gia Đình & Học Đường                 

Liên lạc nhà trường (The School Connection)  6
Hội Phụ Huynh (SPC) & Hội Đồng Trường (SSC)  6-7
Các nhóm khác dành cho Phụ Huynh 7
Các Trung Tâm Tiếp Đón (BPS Welcome Centers)  7
Đại Học Phụ Huynh (Parent University) 7
Liên hệ với các Gia đình (Outreach to Families) 7
Mời khách đến thăm trường! (Visitors are Welcome!) 8
Quy chế Thông Tin (Communications Policy) 8
Thứ tự giải quyết vấn đề (Problem-Solving Checklist) 9
Tìm hiểu thêm về Liên kết Gia Đình và Cộng Đồng 9
Chuẩn bị cho buổi họp giữa Phụ huynh - Giáo chức
 được thành công 10
Liên kết với Gia Đình (The Home Connection): 
  các cách thức đơn giản khuyến khích việc học  11
Lựa sách cho các trẻ em  11
Mách giúp cho Phụ Huynh môn Đọc và Toán  12

Lên lớp & Kiểm tra Học sinh  
Quy chế lên lớp (The BPS Promotion Policy) 13
Quy chế lên lớp và Chuyên cần 14
Yểm trợ cho các học sinh nào cần giúp đỡ thêm 15
Kiểm tra (Assessment):  Đo lường trình độ học sinh 16
Thi MCAS  16
Đóng lại khoảng cách thành tựu 17
Tiểu Học: Tóm tắt việc lên lớp, Thi Kiểm Tra, 
      và Bài làm bắt buộc ở nhà 18
Trung Học Đệ Nhất Cấp (Cấp 2): Tóm tắt việc lên lớp, 
      Thi Cử (Testing), và Bài làm bắt buộc ở nhà 20
Trung Học Đệ Nhị Cấp (Cấp 3): Tóm tắt việc lên lớp, 
      Thi Cử (Testing), và Bài làm bắt buộc ở nhà 22

Các chương trình đặc biệt
Người Học Anh Ngữ (English Language Learners) 24
Giáo Dục Đặc Biệt và các Dịch Vụ cho Học Sinh 25
Các Tùy Chọn Giáo Dục (Educational Options) 26
Lớp Tiên Tiến (Advanced Work Class) 26
Các Trường Thi Tuyển (The Exam Schools) 27
Kèm tại nhà và bệnh viện (Home and Hospital Tutoring) 27
Dạy học ở Nhà (Home Schooling) 27

Các dịch vụ dành cho học sinh 
Sức khỏe và Chăm sóc Sức khỏe (Health and Wellness) 28

Các dịch vụ Sức khỏe (Health Services)  28
Giáo dục Sức khỏe (Health Education) 30

Thể dục Thể thao (Physical Education) 32

Quy chế Chăm sóc Sức khỏe 32
Tham khảo Chương trình Sức khỏe 32

Dịch vụ Vận chuyển học sinh (Transportation) 33
Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng  39

Bản Thỏa Thuận Gia Đình & Học Sinh 35-38
VUI LÒNG KÝ VÀ NỘP LẠI!

Các quy chế của Trường Công Lập Boston 
An toàn Học sinh và Khẩn cấp  40
Không Kỳ Thị và Nhân Quyền 42
Nội Quy Hạnh Kiểm (The Code of Conduct) 43
Sử dụng Internet ở trường 46
Điều lệ về nơi cư ngụ của học sinh 47
Ghi danh & Phân định học sinh 48
Hồ sơ Học sinh (Student Records) 50
Các Buổi Lễ Tốt Nghiệp (Graduation Ceremonies) 51
Bài làm ở nhà (Homework) 51
Đi học trễ (Tardiness) 51
Tủ cá nhân ở trường của học sinh   52
Điện thoại di động (Mobile/Cell Phones) 52
Vật dụng cá nhân (Personal Property) 52
Phiếu điểm (Report Cards) 53
Điền kinh (Athletics) 53
Trường đóng cửa (School Cancellations) 54
Học sinh Tham gia và Quản trị 54
Đồng phục học sinh (School Uniforms) 54
Giữ gìn sách học và các sách vở khác 54
Nuớc có thể uống được (Drinking Water Availability) 54
Quy chế môi trường không thuốc lá  54

Các nguồn hướng dẫn khác dành 
cho Phụ Huynh 55

Đạo luật Giáo dục Bậc Trung Tiểu Học 56
Trách nhiệm của trường (School Accountability)  56
Bản tường trình của Trường và của Sở Học Chánh 57
Phẩm chất của Thầy Cô Giáo (Teacher Quality) 57
Sự tham gia hoạt động của phụ huynh 58
Khế ước giữa Gia Đình - Học Đường 59
Kế hoạch Trường Chất lượng (Quality School Plan) 59
Người Học Anh Ngữ (English Language Learners)   60

Các tổ chức Huấn Luyện Phụ Huynh 
và Tu Nghiệp 61                                      

Niên Giám của Trường Công Lập Boston 64

Các học kỳ và Lịch trình phát Phiếu Điểm 
năm học 2016-2017 Bên trong bìa sau
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Trường Công Lập Boston 
muốn nghe ý kiến của quý 
vị về Tập Hướng Dẫn này.  
Tập Hướng Dẫn này có hữu 
ích không?  Có tin tức gì còn 
thiếu và khó hiểu không?  
Quý vị có ý kiến gì cho Tập 
Hướng Dẫn năm tới?
Xin vui lòng liên lạc với:
communications@
bostonpublicschools.org
617-635-9265

Vui lòng ký tên 

và nộp lại Bản 

Thỏa Thuận 

của Phụ Huynh 

và Học Sinh!

HỘP THƯ ĐỀ 
NGHỊ

Bản Thỏa Thuận của Phụ 
Huynh & Học Sinh ở các trang 
35-38 của Tập Hướng Dẫn 
này rất quan trọng.  Đây là 
một văn kiện pháp lý mà 
chúng tôi sẽ lưu tại trường.  
Xin hãy lấy các trang này ra 
khỏi tập, đọc và ký vào mỗi 
phần và nộp lại Bản Thỏa 
Thuận cho trường của con quý 
vị ngay lập tức.

Chúng tôi mong mỏi tất cả các 
phụ huynh đọc Tập Hướng Dẫn 
và hiểu các quy chế cũng như 
các điều luật có ảnh hưởng 
đến các học sinh.  Chúng tôi 
cũng cần quý phụ huynh hoặc 
người giám hộ ký vào để các 
học sinh có thể tham gia các 
hoạt động trong trường.

Lá thư của Ông Tổng Giám Đốc Chang 
Kính thưa Quý Phụ Huynh, Người Giám Hộ, và các em học sinh thân mến,
Chào mừng quý vị đến với một năm học mới đầy phấn khởi trong các Trường 
Công Lập Boston.  Thật là đặc ân của tôi được phục vụ như là tổng giám đốc 
và người cộng tác của quý vị.  Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là để giúp tất cả 
học sinh phát triển thành người học suốt đời và là người tốt nghiệp sẵn sàng 
để thành công ở bậc đại học và trong nghề nghiệp.

Chúng tôi là các nhà lãnh đạo và các học viên của cộng đồng, cùng xây dựng 
trênnhững điểm mạnh của Trường Công Lập Boston và hỗ trợ các lĩnh vực 
cần thiết để phát triển. Đội ngũ chúng tôi với mục đích phục vụ tất cả các học 
sinh và gia đình BPSbằng cách cùng làm việc với các cơ quan trung ương và với 

mỗi trường để đáp ứngnhu cầu học tập của mỗi học sinh. 

Chúng tôi cam kết bảo đảm rằng tất cả các học sinh Trường Công Lập Boston nhận được một nền giáo dục 
chất lượng cao tại mỗi trường. Trong thành phố tuyệt vời này với hàng chục trường đại học tranh đua và các 
ngành công nghiệp hàng đầu, chúng tôi hướng đến việc chuẩn bị cho các học sinh được vào các  trường đại 
học và bổ sung vào các công việc thậm chí chưa được tạo ra để họ có thể giúp lãnh đạo Boston trong tương 
lai. 

Tương lai tươi sáng này bao gồm gia đình và cộng đồng của quý vị.  Chúng tôi rất tự hào được phục vụ quý 
vị, và chúng tôi mong muốn xây dựng Trường Công Lập Boston mạnh mẽ hơn nơi mà mỗi học sinh phát 
triển các kỹ năng, kiến thức, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp để thành công ở trường đại học và làm việc. 

Tại sao Tập Hướng Dẫn này quan trọng?

Lý do đầu tiên, Tập Hướng Dẫn này giải thích nhiều quy chế ảnh hưởng đến các học sinh.  Thí dụ: các học 
sinh phải làm gì để được lên lớp, và yêu cầu của chúng tôi để duy trì một môi trường học tập an toàn và tôn 
trọng dành cho học sinh và nhân viên.  Đồng thời tập hướng dẫn cũng giải thích thích thêm các hậu quả và 
điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh không tuân theo các yêu cầu này.

Lý do thứ hai, tập này hướng dẫn nhiều cách thức mà các gia đình có thể giúp cho việc học tập của các 
học sinh ở trường cũng như ở nhà.

Lý do thứ ba, tập này nêu rõ nhiều quyền lợi được luật pháp bảo đảm cho các phụ huynh và học sinh.  Thí 
dụ như quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt chủng tộc hoặc năng lực, quyền tham gia vào quyết 
định của nhà trường, quyền được biết về trình độ của các Giáo Chức, và quyền lợi tôn trọng hồ sơ cá nhân 
của học sinh.  Tập Hướng Dẫn này cũng hướng dẫn quý vị sẽ làm gì trong trường hợp quyền lợi của quý vị có 
thể không được tôn trọng.

Lý do thứ tư, Tập Hướng Dẫn này có nhiều tin tức hướng dẫn hữu ích về nhiều đề tài, từ việc thi cử đến 
việc chuyên chở học sinh, đến các dịch vụ sức khỏe, đến các trường hợp trường học phải đóng cửa.

Sau cùng,  tập này có niên giám (directories) các phòng và các trường của Trường Công Lập Boston, thứ tự 
giải quyết các vấn đề, các nguồn hướng dẫn (resources) giáo dục dành cho các gia đình, và lịch của năm 
học (ở trang bìa sau).

Điều luật của trường (School-Based Rules).  Cùng với các điều luật của tiểu bang và liên bang, và Nội 
Quy Hạnh Kiểm của sở học chánh (the district’s Code of Conduct), mỗi trường còn có thêm các Quy Chế 
riêng, được Hội Đồng Trường (the School Site Council) chấp thuận.  Hiệu Trưởng trường của con quý vị sẽ 
đưa cho quý vị một bản điều luật của trường cùng với Tập Hướng Dẫn này.

Tất cả quy chế và điều luật chỉ có chung một mục đích là: giúp mỗi học sinh đạt được các tiêu chuẩn 
học tập cao trong môi trường học tập tích cực, tôn trọng, an toàn.  Với sự hỗ trợ và tham gia của quý vị, cùng 
nhau chúng ta có thể đạt được mục đích đó.

Tiến Sĩ Tommy Chang 
Tổng Giám Đốc
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Niên Giám Điện Thoại dành cho các Gia Đình
Các Phòng của Trường Công Lập Boston

TỔNG ĐÀI (MAIN NUMBER)  617-635-9000
Giáo dục tráng niên và Trung học buổi tối 617-635-9300
Tổng Hội Học Sinh (BSAC) 617-635-8079
Tổng Hội Phụ Huynh (CPC) 617-635-9210
Phòng Liên Lạc (truyền thông, website và ấn loát)  617-635-9265
Dịch vụ Cố Vấn (Counseling Services) 617-635-8030
Chương Trình Mẫu Giáo (Countdown to Kindergarten) 617-635-6816
Dữ kiện và Trách nhiệm / Data and Accountability (thi cử) 617-635-9450
Giáo Dục Ấu Nhi (Early Childhood Education) 617-635-9701
Các Tùy Chọn Giáo Dục (Giáo Dục Thay Thế) 617-635-8035
Giấy phép làm việc (Employment Permits), Học Sinh  617-635-8030
Phòng đặc trách Phụ Huynh và Học Sinh (trung ương) 617-635-9660
Engagement (yểm trợ gia đình và học đường)  617-635-7750
Học Sinh Học Anh Ngữ (English Language Learners) 617-635-9435

Hội Đồng Cố Vấn ELL của Sở Học Chánh 617-635-9435
Hoạch định Ghi danh & Yểm trợ (phân định trường) 617-635-9516
Phòng bình đẳng (các vấn đề kỳ thị và quyền công dân) 617-635-9650
Các Trường Thi Tuyển và Lớp Tiên Tiến (Exam Schools and AWC)  617-635-9512
Trung tâm bồi dưỡng văn hóa các gia đình  617-635-9300
Các Dịch vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng 617-635-9144
Các Dịch vụ Hướng Dẫn (Guidance Services)  617-635-8030
Sức khỏe và Chăm sóc Sức khỏe (Health and Wellness) 617-635-6643
Các Dịch vụ Y Tế (Medical Services)  617-635-6788
Phòng phụ trách kháng cáo (các vấn đề về kỷ luật) 617-635-1577
Yểm Trợ Trung Học Đệ Nhị Cấp (High School Support) 617-635-8079
Phòng Đặc trách học sinh vô gia cư (Homeless student) 617-635-8037
Phòng Nhân Viên [Human Capital (personnel)]  617-635-9600
Phòng Hướng dẫn và Thông tin Kỹ thuật (OIIT) 617-635-9199
Phòng Hướng dẫn Học sinh mới (khảo sát ngôn ngữ)  617-635-1565
Trường Đại Học Phụ Huynh (Parent University) 617-635-1683
Trung tâm Tái-tham gia (Re-engagement Center) 617-635-2273
Phòng Đặc trách An toàn (Safety Services) 617-635-8000
Hội Đồng Giáo Dục (School Committee) 617-635-9014
Phòng Giáo Dục Đặc Biệt & Phục Vụ Học Sinh  617-635-8599
Tổng Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt (Sped PAC) 617-297-7335
Phòng lưu trữ hồ sơ học sinh (student records) 617-635-9507
Chương trình Học Hè (Summer School) 617-635-9414
Văn Phòng Tổng Giám Đốc (Superintendent’s Office) 617-635-9050
Trung Tâm Huấn Luyện Title I (Title I Training Center) 617-635-9660
Tổng Hội Phụ Huynh Title I (BPAC) 617-635-9210
Vận chuyển Học sinh (Transportation) 617-635-9520

Các Trung Tâm Tiếp Đón của Trường Công 
Lập Boston  (BPS Welcome Centers)                     
Dorchester 
) 617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave., Dorchester 

Roslindale 
) 617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Ave., Roslindale 

Roxbury 
) 617-635-9010
Bolling Municipal Building
2300 Washington St.., Roxbury
East Boston «  
) 617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border St., East Boston

« Giờ làm việc có giới hạn.  Xin gọi hoặc xem trang 
nhà của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

GIỜ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2016–2017 
Trong năm học:  Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu:  Từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 

chiều.  Thứ Tư:  Từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối.*
Mùa Hè 2017:   Giờ làm việc thay đổi;  xin vui lòng gọi bất kỳ Trung Tâm Tiếp 

Đón, hoặc vào trang nhà của chúng tôi để biết thêm chi tiết:   
bostonpublicschools.org/domain/280

Đóng cửa: Các ngày lễ nghỉ của liên bang, tiểu bang, và thành phố 
*  Giờ làm việc này không áp dụng đối với Trung Tâm East Boston và Mattapan

Đường dây Đặc biệt Trở Lại Trường & Ghi Danh Học
) 617-635-9046

Giúp việc ghi danh, phân định trường, thuyên chuyển, vận chuyển, và các câu hỏi 
khác liên quan đến nhà trường. 

Giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu như sau:
từ 25 tháng 7 đến 2 tháng 9, 2016    Từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều.

  6-16 tháng 9 năm 2016      Từ 8 giờ 00 sáng đến 6 giờ chiều.
  3-27 tháng 1 năm 2017     Từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều.

Đường dây Thành Phố Boston chống lại việc bắt nạt & An toàn                        
(Safe Space & Bullying Prevention Hotline)

 ) 617-592-2378  (gọi hoặc lời nhắn)
Dành cho các học sinh tường trình việc bắt nạt ở trong trường, ở ngoài trường, trực 
tuyến, và qua các thiết bị điện tử; và cho học sinh sử dụng nếu học sinh cảm thấy 

không an toàn ở trong hoặc ngoài trường.  Trực 24/7 bởi các nhân viên tư vấn đã được 
huấn luyện.  

Đường dây bí mật nơi cư trú ) 617-635-9609
Tường trình học sinh nào đang học trong Trường Công Lập Boston nhưng không cư 

ngụ trong Thành Phố Boston

Số điện thoại các dịch vụ khác
Boston:  Các dịch vụ của Thành Phố (City Services) (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) 

www.cityofboston.gov  617-635-4000
Đường dây làm việc 24 giờ của Thị Trưởng 311
Trung tâm dành cho thiếu niên, gia đình (BCYF) 617-635-4920
Đường dây về sức khỏe của Thị Trưởng 1-800-847-0710
Văn Phòng “Cư dân Boston mới” của Thị Trưởng (đa ngữ) 617-635-2980
Đường dây về giới trẻ (Youthline) của Thị Trưởng  617-635-2240

Nha Trung Tiểu Học Tiểu Bang Massachusetts (DESE) 1-781-338-3300
www.doe.mass.edu
Thông Tin về Trường Đặc Quyền (Charter School Information) 1-781-338-3227                                                      

Các tổ chức huấn luyện phụ huynh & các nguồn trợ giúp Xem trang 61-63
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Giao ước gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các học 
sinh thành công ở trường và trong việc phát triển niềm tự hào 

trong cộng đồng nhà trường.  Trường Công Lập Boston quyết tâm giúp 
các trường, ban giáo huấn, các gia đình, các học sinh, và cộng đồng của 
chúng ta để thiết lập sự kết nghĩa có hiệu quả nhằm đẩy mạnh sự học 
tập của học sinh và cải thiện các trường.

Phòng Kết ước (Office of Engagement - OE) làm việc với tất cả các 
Trường Công Lập Boston để xây dựng năng lực của các gia đình và 
nhân viên học đường, tổ chức các Hội Đồng Quản Trị Trường (School 
Site Councils - SSC) và các Hội Phụ Huynh Trường (School Parent 
Councils - SPC), hoạch định các hoạt động giao ước các gia đình trong 
việc học hành của con em họ, và hỗ trợ các phụ huynh và nhân viên nhà 
trường trong nỗ lực của họ để giao tiếp và làm việc với nhau tốt hơn 
nhằm nâng cao việc học hành của học sinh, đặc biệt là gia đình của các 
người học Anh ngữ (ELL) và gia đình có các trẻ em trong các chương 
trình giáo dục đặc biệt.

Sau đây là một số thí dụ điển hình mà các trường làm sao giúp các gia 
đình trong việc học hành của học sinh:
• hội họp riêng tư giữa giáo chức - phụ huynh tập trung vào chia sẻ 

và giải thích sự tiến bộ của học sinh (ít nhất hai lần trong một năm 
học)

• các buổi huấn luyện về các chủ đề mà con của quý vị sẽ học, các lời 
khuyên và các phương cách để giúp con của quý vị ở nhà và làm sao 
để giúp các em chuẩn bị thi cử.

• các chương trình đọc sách tại nhà.
• nhân viên nhà trường hoặc phụ huynh khác thăm viếng tư gia.
• các chương trình đặc biệt, chẳng hạn các buổi tối học hỏi về Toán và 

Văn Hóa (Math & Literacy Night), Các nhóm Học tập Phụ huynh-
Giáo chức, và các buổi tối học hỏi về Dữ kiện.

• Hội Đồng Trường (SSC) và Hội Đồng Phụ Huynh Trường (SPC).
• phần học hỏi của Đại Học Phụ Huynh (Parent University)
• các cơ hội làm thiện nguyện —trong các lớp học, Trung Tâm Gia 

Đình của trường, các hoạt động gây quỹ, và các sinh hoạt vui.
Mỗi trường trong Trường Công Lập Boston phải có:
• một khu vực riêng và các nguồn nghiên cứu dành cho phụ huynh 

hội họp.
• xếp đặt lịch trình mỗi tuần để các Thầy Cô Giáo liên lạc hoặc gặp gỡ 

phụ huynh.
• trả lời nhanh chóng các câu hỏi và yêu cầu của phụ huynh 
• liên lạc thường xuyên với phụ huynh bằng ngôn ngữ phụ huynh nói 

tại nhà.
• hể đóng góp và lãnh nhận ý kiến.
• chia sẻ và giải thích dữ liệu học sinh theo hình thức gia đình thân 

thiện
• thông báo cho các phụ huynh theo hình thức “gia đình-thân thiện” 

như mục tiêu để nâng cao thành tựu của học sinh ở trường và ở nhà.
• cung cấp cho phụ huynh bản tóm lược các đề mục chính trong mỗi 

môn học.
Phụ huynh hoạt động và Title 1
Tất cả các trường đủ điều kiện để được trợ cấp ngân khoản Title I phải 
soạn thảo Quy chế phụ huynh hoạt động, được soạn thảo với sự chấp 
thuận của các phụ huynh.  Quy chế này sẽ xác định phụ huynh tham gia 
như thế nào trong việc giáo dục con em của họ. 

Thêm vào đó, các trường thuộc “Title I” phải thiết lập Khế ước Gia 

Đình–Học Đường (School-Family Compact), như một bản thỏa thuận 
trong đó giải nghĩa trách nhiệm của các ban giám hiệu, các học sinh, các 
giáo chức, và các phụ huynh, với mục đích cùng nhau nâng cao trình độ 
của học sinh.  Sau khi đã được Hội Đồng Trường (SSC) chấp thuận, bản 
sao được gửi đến tất cả các phụ huynh để ký tên.

Trường Công Lập Boston được dự kiến để sắp xếp các kế hoạch tham 
gia của phụ huynh và khế ước gia đình–học đường với Kế hoạch Trường 
học Chất lượng (Quality School Plan), trong đó xác định các mục tiêu 
của nhà trường trong năm.   

Xin xem trang 58-59 để tìm hiểu thêm về Title I, Đạo luật mới Tất cả 
Học Sinh Thành Công (Every Student Succeeds Act / ESSA), và liên hệ 
giữa gia đình-học đường.

Hội Phụ Huynh Trường (School Parent Council)
Tất cả các Trường Công Lập Boston - bao gồm các trường thí điểm (pilot 
schools) và các trường đặc quyền trực thuộc sở học chánh (in-district 
charter schools) phải có Hội Phụ Huynh Trường (SPC).  Hội Phụ Huynh 
Trường quy tụ tất cả các phụ huynh trong trường để yểm trợ trường và đóng 
góp cho một nền giáo dục phẩm chất.  Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ 
của một học sinh Trường Công Lập Boston đương nhiên là thành viên của 
Hội Phụ Huynh.  Hội Phụ Huynh phải bầu một Ban Chấp Hành vào mùa 
thu và thực hiện các bước để đảm bảo rằng Hội Phụ Huynh hoạt động và 
đa dạng, đại diện cho tất cả các gia đình trong trường học.  Hội Phụ Huynh 
cũng chọn đại diện phụ huynh phục vụ trong Hội Đồng Trường (SSC), 
và sẽ cộng tác chặt chẽ với Hội Đồng Trường để xem xét ngân sách của 
trường, đề nghị các chương trình, bảo trợ các buổi lễ, giải quyết các vấn đề, 
và gây quỹ cho các hoạt động của trường.  Hội Phụ Huynh cũng chọn các 
phụ huynh đại diện vào Tổng Hội Phụ Huynh (Citywide Parent Council 
- CPC), Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Parent 
Advisory Council - SPED PAC) và Hội Đồng Cố Vấn các Người Học Anh 
Ngữ của Sở Học Chánh (District English Language Learners Advisory 
Council / DELLAC).

Nếu trường của con quý vị không có Hội Phụ Huynh thì sao?  Xin quý vị 
liên lạc với Phòng Kết Ước (Office Engagement - OE), điện thoại số 617-
635-7750.  Phòng này sẽ giúp quý vị làm việc với lãnh đạo trường để tổ chức 
Hội Phụ Huynh.  Cũng xin quý phụ huynh liên hệ với Phòng Kết Ước (OE) 
nếu trường không thông báo cho quý vị về các cuộc bầu cử, các cuộc họp và 
các sự kiện của Hội Phụ Huynh (SPC) và Hội Đồng Trường (SSC).

Hội Đồng Trường (School Site Council)
Nhiều quyết định có ảnh hưởng đến việc giáo dục các học sinh trong 
Trường Công Lập Boston được thực hiện tại trường.  Hội Đồng Trường 

Liên hợp Gia Đình và Nhà Trường:
Nối kết Học đường
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(SSC) có trách nhiệm soạn thảo các quyết định trong trường.  Tất cả các trường 
phải có Hội Đồng Trường hoặc trong các trường thí điểm, phải có Hội Đồng Quản 
Trị (Governing Board).  Hội Đồng Trường chấp thuận các quy chế và điều luật của 
trường, và xem xét ngân sách của trường.  Hội Đồng Trường cũng có thể yêu cầu xin 
miễn một vài quy chế của Trường Công Lập Boston.  Phụ huynh là các thành viên 
quan trọng của các hội đồng này.

Tiểu ban Đặc trách Nhân viên (the Personnel Subcommittee) của Hội Đồng Trường 
chấp thuận việc mướn và thuyên chuyển các giáo chức nào là thành viên của Công 
Đoàn Giáo Chức (Boston Teachers Union).  Trong tiểu ban này phải có một thành 
viên phụ huynh, đã được chọn bởi các đại diện phụ huynh trong Hội Đồng Trường.  

Các Hội Phụ Huynh khác
Bên cạnh Hội Phụ Huynh (SPC) và Hội Đồng Trường (SSC), Trường Công Lập 
Boston cũng có Hội Phụ Huynh dành cho các phụ huynh mà anh ngữ không phải là 
ngôn ngữ đầu tiên.  Hội Phụ Huynh của các học sinh khuyết tật, và Hội Phụ Huynh 
các học sinh trong Title I.  Xin xem số điện thoại ở trang 9.

Các Trung Tâm Tiếp Đón (Welcome Centers)
Các Trung Tâm Tiếp Đón của Trường Công Lập Boston (trước đây gọi là Các Trung 
Tâm Hổ Trợ Gia Đình/Family Resource Centers) cung cấp nhiều dịch vụ cho các 
gia đình.  Danh sách các Trung Tâm này được đăng ở trang 5.  Xin mời quý vị đến 
các Trung Tâm để:    
 được hướng dẫn chọn trường và các quy chế của Trường Công Lập Boston.
 ghi danh cho các học sinh mới.  
 xin chuyển sang trường khác.
 xin đổi địa chỉ nếu quý vị thuyên chuyển. 
 lấy các thông tin (được dịch ra nhiều thứ tiếng) về trường học, các chương trình 

mùa hè, và các dịch vụ về sức khỏe dành cho các gia đình cư ngụ trong thành phố 
Boston.    

 tìm hiểu làm sao quý vị có thể trở thành gắn bó với trường của con quý vị và hỗ 
trợ việc học tập ở nhà

XIN LƯU Ý: Phụ Huynh/ Giám Hộ phải xuất trình Thẻ Chứng Minh (ID) trong 
TẤT CẢ các trường hợp đến Trung Tâm Tiếp Đón. 

Đại Học Phụ Huynh (Parent University)
Đại Học Phụ Huynh là một kinh nghiệm học tập miễn phí được thực hiện để giúp 
phụ huynh Trường Công Lập Boston nâng cao hiểu biết của họ về cách trẻ em học 
và phát triển; những gì con cái của họ cần được học tập, làm thế nào để giúp con 
cái của họ thành công, và làm thế nào để mang các phụ huynh khác cùng nhau làm 
việc để cải tiến trường học.  Đại Học Phụ Huynh cũng cung cấp các lớp như quản 
lý tài chính, y tế và luyện tập, tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (English for 
speakers of other languages - ESOL), và máy điện toán cơ bản (computer literacy).

Ü  bpsfamilies.org/parentuniversity  ) 617-635-1683 

Liên lạc với các Gia đình (Outreach to Families)
 Trường Công Lập Boston dùng hệ thống liên lạc điện thoại tự động để liên lạc 

với các gia đình của các học sinh và nhân viên của Trường Công Lập Boston.  
Chúng tôi dùng hệ thống này để thông báo các tin tức quan trọng mau lẹ, chẳng 
hạn như trường có việc khẩn cấp và nhắc nhở về các buổi lễ và các hạn chót.  Quý 
vị có thể nhận được điện thoại tự động từ trường của con quý vị hoặc từ sở học 
chánh (BPS central office).  QUAN TRỌNG: Xin liên lạc với trường nếu số điện 
thoại của quý vị thay đổi!  

 Qua Cổng Thông Tin Trực Tuyến Phụ Huynh (SIS Parent Portal), còn gọi là 
ASPEN, các gia đình có thể lên mạng (families can go online) để xem điểm và 
các bài làm hiện tại cho con của mình, kiểm tra việc đi học hàng ngày, và ngay cả 
nhận được các thông báo tự động qua email hoặc qua tin nhắn.  Các gia đình có 
thể xem các thông báo của trường và nhận được thông tin từ các giáo chức.  Thông 
tin về tình trạng học hè của học sinh cũng được đăng trong Cổng Thông Tin 
Trực Tuyến Phụ Huynh (SIS Parent Portal). Muốn ghi danh vào Cổng Thông 
Tin Trực Tuyến Phụ Huynh, quý vị có thể ghi danh trực tuyến tại:  sis.mybps.
org.   Chúng tôi đã thực hiện hướng dẫn từng bước để giúp quý vị thiết lập tài 
khoản của quý vị.  Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn trực tuyến và video tại:  
bostonpublicschools.org/Domain/192.     Có thể có các cơ hội huấn luyện thêm 
tại trường học của con quý vị.   

Về Hội Phụ Huynh Trường
 Mỗi trường phải có một Hội Phụ Huynh Trường (SPC).  Tất cả 

các phụ huynh đều là hội viên.  Chỉ có phụ huynh mới được 
là hội viên.

 Hội Phụ Huynh là nơi mà phụ huynh có thể nêu lên các điều 
quan tâm của mình và góp ý với trường, và soạn kế hoạch 
các buổi lễ và hoạt động của trường.

 Hội Phụ Huynh sẽ bầu Ban Chấp Hành của Hội trong buổi 
họp phụ huynh được tổ chức vào mùa thu mỗi năm, không 
được trễ quá ngày 15 tháng 10.  Trong buổi họp, cũng sẽ bầu 
đại diện phụ huynh để tham gia trong Hội Đồng Trường.

 Ban Chấp Hành của Hội Phụ Huynh thường xuyên gặp gỡ 
Hiệu Trưởng để trao đổi các vấn đề của toàn trường.

Về Hội Đồng Trường

 Mỗi trường sẽ có một Hội Đồng Trường (School Site Council)

 Hội Đồng Trường gồm có:  đại diện phụ huynh, giáo chức, 
hiệu trưởng, và các thành phần khác.  Hội Đồng của trường 
trung học đệ nhị cấp phải có hai thành viên học sinh.  Số 
phụ huynh trong hội đồng phải bằng với số nhà giáo dục 
(bao gồm hiệu trưởng).

 Đại diện Phụ Huynh trong Hội Đồng được bầu trong đại hội 
thường niên của Hội Phụ Huynh.  Buổi họp này phải được tổ 
chức trước ngày 15 tháng 10.

 Hội Đồng Trường (School Site Council):  

 Xem xét và chấp thuận Kế Hoạch Trường Chất Lượng 
(Quality School Plan)

 Xem xét và phê duyệt toàn bộ ngân sách trường học
 Phát triển và chấp thuận các kế hoạch mời phụ huynh 

tham gia hoạt động.
 Chấp thuận các điều xin miễn nội quy BPS và hợp đồng 

của công đoàn,  và
 Xem xét và chấp thuận tất cả các đề nghị có ảnh hưởng 

lớn đến toàn trường.
 Giám sát tất cả các ủy ban trường học.

 Các đại diện của Phụ Huynh ở trong Hội Đồng Trường phải 
tường trình lại cho Hội Phụ Huynh của Trường.    

 Các buổi họp của Hội Đồng Trường là các buổi họp công 
cộng, mở cửa cho tất cả.

Muốn biết thêm thông tin: 
Phòng Kết Ước (Office of Engagement)

bpsfamilies.org
) 617-635-7750
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Quy chế thông tin liên lạc 
(Communications Policy)
Trường Công Lập Boston, Hội Đồng Giáo Dục Thành 
Phố Boston, Tổng Giám Đốc và tất cả nhân viên sở học 
chánh và tại trường có trách nhiệm thông tin chính 
xác và có hiệu quả đến các gia đình, các học sinh, 
đồng nghiệp, cơ quan kết nghĩa và cộng đồng.  Thông 
tin liên lạc liên tục là điều cần thiết để phát triển và 
duy trì hiệu quả gia đình/học đường/ đối tác cộng 
đồng để cải thiện thành tích học sinh. 

Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston xác nhận các 
nguyên tắc sau:

 Các gia đình và các công dân có quyền được biết 
điều gì đang xảy ra tại các trường công lập.

 Tất cả các nhân viên của Trường Công Lập Boston 
bắt buộc bảo đảm thông tin có hệ thống và thích 
đáng cho công chúng. 

 Nhân viên và các gia đình của Trường Công Lập 
Boston được lợi ích trong việc cải tiến chia sẻ 
thông tin – điều tốt cũng như điều xấu.

 Thông tin bằng văn bản cũng như lời nói từ các 
trường và nhân viên phải thể hiện điều quyết tâm 
của Trường Công Lập Boston là yểm trợ cho tất cả 
trẻ em và các gia đình, đặt trọng tâm vào thành 
tựu của học sinh qua việc dạy và học với chất 
lượng cao.

 Thông tin có hiệu quả phải thực hiện hai chiều; 
các trường và sở phải tìm mọi cách để nghe phản 
ảnh của các gia đình, học sinh và cộng đồng về 
các vấn đề và các quyết định quan trọng. 

 Ngôn ngữ dùng để thông tin cho các gia đình và 
cộng đồng phải dễ hiểu.

 Tất cả các thông tin phải thể hiện và nhạy bén với 
tính đa dạng của các gia đình và nhân viên của 
Trường Công Lập Boston, phải tôn trọng sắc dân, 
chủng tộc, ngôn ngữ, giáo dục, lợi tức, phái tính, 
tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc khuyết 
tật.  

Muốn biết thêm thông tin về 
Quy chế Thông tin: 

bostonpublicschools.org/Page/133 
Thực hiện theo các hướng dẫn để truy cập 

vào “Circulars (Thông tư)”, sau đó nhấp 
vào Trang Thông tin Liên lạc (click the 

Communications folder).
) 617-635-9265

Đón tiếp quý khách!

Trường Công Lập Boston trân trọng kính mời 
Phụ Huynh và mọi người đến thăm các trường 

và các lớp học.  Đồng thời chúng tôi phải bảo đảm 
cho các học sinh và nhân viên nhà trường được an 
toàn, và việc học không bị ngăn trở.

Các trường rất quan tâm đến những người ở trong 
trường và lý do vào trường.  Tất cả các trường được 
gắn hệ thống theo dõi (video buzz-in system), vì thế 
không một ai có thể vào trong các trường học mà 
nhân viên của trường không biết.  Các trường trung 
học đệ nhất cấp, trường trung học đệ nhị cấp và 
nhiều trường K-8 còn có nhân viên an ninh tại chỗ.  

Thêm vào đó, chúng tôi có bản hướng dẫn cho khách đến thăm trường.  “Khách đến 
thăm trường (Visitors)” bao gồm phụ huynh, nhân viên của Sở Học Chánh, và các người 
khác.

 Tất cả khách đến thăm nhà trường phải tường trình với văn phòng và ghi tên vào (sign-
in), và khi rời khỏi trường cũng phải ghi tên ra (sign out).  Một số trường có bàn ghi 
tên gần cửa ra vào để quý khách ghi tên vào và ghi tên ra.  Thế nhưng, nếu không có ai 
ngồi ở bàn ghi tên, quý vị phải đi thẳng đến văn phòng chính.

 Tất cả khách đến thăm trường phải đeo bảng tên (Visitor’s Pass) khi vào, và khi ra 
phải trả lại bảng tên cho trường.  Khi đeo, bảng tên phải được nhìn thấy rõ khi ở trong 
trường hoặc ngoài sân chơi.  Không bắt buộc phải đeo bảng tên trong các ngày Tiếp 
Tân (Open House), Buổi tối dành cho Phụ Huynh (Parents’ Nights), hoặc các ngày lễ 
trường mở cửa đón chào mọi người.

 Để giữ an toàn cho Thầy Cô Giáo và Học Sinh, nếu quý khách đến thăm trường 
không ghi tên và không đeo “Visitor’s  pass” thì nhân viên của nhà trường sẽ mời người 
đó ra khỏi trường và ra khỏi sân chơi.

 Khách đến thăm trường nếu muốn gặp hiệu trưởng hoặc Thầy Cô Giáo, xin vui lòng 
làm hẹn.  Trong mỗi tuần, các Thầy Cô Giáo có dành ra một số giờ để gặp gỡ các Phụ 
Huynh.  Không bắt buộc phải làm hẹn trong ngày Tiếp Tân (Open Houses),  Buổi tối 
dành cho Phụ Huynh (Parents’ Nights), hoặc các ngày lễ khác trường mở cửa đón tiếp 
mọi người. 

 Nếu Thầy Cô Giáo có hẹn với phụ huynh xin báo cho văn phòng trường biết trước. 
Trong vài trường hợp, nhân viên nhà trường có thể  đi theo phụ huynh đến nơi gặp gỡ.

 Đôi khi có những vấn đề xảy ra giữa phụ huynh hoặc thầy cô giáo hoặc nhân viên của 
nhà trường.  Nếu có buổi họp để giải quyết vấn đề, buổi họp phải được tổ chức tại văn 
phòng hoặc phòng họp – không được họp ở trong lớp.  Trước tiên phụ huynh phải 
tường trình tại văn phòng trường và sẽ được đưa đến phòng họp.  Ban Giám Hiệu sẽ 
có mặt trong buổi họp.

 Nếu phụ huynh cần phải đón con về trước giờ tan học, phụ huynh cần gọi cho nhà 
trường trước và đón các em tại văn phòng hoặc tại một nơi do nhà trường sắp xếp.  
Phụ huynh không thể đi thẳng đến lớp học để đón con em của mình.  Nhà trường sẽ 
không trao học sinh cho bất cứ ai ngoại trừ phụ huynh nuôi dưỡng (custodial parent) 
cũng như nếu không có sự ưng thuận của phụ huynh và giấy tờ chứng minh.  

 Thỉnh thoảng, phụ huynh hoặc khách đến thăm trường gây trở ngại các hoạt động của 
trường như vào lớp không thông báo, hành hung, la ó, hoặc nói ngôn ngữ không tốt 
đẹp.  Nếu điều tệ hại này vẫn tiếp tục xảy ra, nhà trường sẽ áp dụng biện pháp khắt khe 
trong việc đến trường của người đó hoặc trong tương lai từ chối không cho vào trường 
hoặc sân trường. 

 Xin xem trang 40 để biết thông tin về kiểm tra CORI/SORI đối với các tình nguyện 
viên trường.
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 Quý Vị không phải chờ đến Ngày Tiếp Tân (Open House) để gặp các 
Thầy Cô Giáo của con quý vị.  Các Thầy Cô Giáo có những thời giờ dành 
riêng để liên lạc với các Phụ Huynh.  

 Hãy gọi cho văn phòng trường để làm hẹn gặp Thầy Cô Giáo – gặp ở 
trường hoặc qua điện thoại.

 Đến cuối tháng 9, mỗi trường phải cho phụ huynh tên và số điện 
thoại của nhân viên trường (cùng với Thầy Cô Giáo của con quý vị), 
người mà phụ huynh có thể gọi nếu phụ huynh có những điều quan 
tâm đến sự tiến bộ của con họ. 

 Mỗi mùa thu, các Thầy Cô Giáo phải cung cấp cho gia đình một phác 
thảo các mục tiêu học tập của năm, chương trình giảng dạy, và các 
dự án cho học sinh.

Tìm hiểu về Kết Hợp Gia Đình và Học Đường 
Ü Truy cập vào trang web của Office of Engagement bpsfamilies.org

Ü Xem trong BPS website, liên lạc với trường của con quý vị, hoặc gọi:
 Phòng Kết Ước (Office of Engagement) 617-635-7750
 Các Trung Tâm Tiếp Đón (BPS Welcome Centers)  Xem trang 5
 Tổng Hội Phụ Huynh (Citywide Parent Council) 617-635-9210
 Hội Đồng Cố Vấn các Người Học Anh Ngữ của Sở Học Chánh                                                                                                                         

(District English Language Learners Advisory Council / DELLAC) 617-635-9435
 Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt (Sped PAC) 617-297-7335  
 Trung Tâm Huấn Luyện (Training Center) Title I  617-635-7750

Ü Xem trang 61-63 để biết danh sách các cơ quan yểm trợ và các nguồn trợ giúp liên hệ 
đến giáo dục dành cho các gia đình.

Bảo vệ cho con của quý vị:
Giải quyết các vấn đề 

Quý vị có biết rằng ….


 Vận chuyển học sinh (Transportation)
 Hiệu Trưởng (Principal or Headmaster)
	Phòng Vận Chuyển (Transportation Dept.), 617-635-9520                                                                                                                       

hoặc: schoolbus@bostonpublicschools.org

Chuyên cần (Attendance)

 Thầy Cô Giáo (Teacher)
	Phối Hợp Viên Hỗ trợ Học sinh (Student Support Coordinator)
 Hiệu Trưởng (Principal or Headmaster)

Phân định học sinh, thuyên chuyển danh sách chờ đợi 
và nơi cư trú

 Điện thoại khẩn cấp, 617-635-9046 (xem trang 5 để biết ngày làm việc)
	Các Trung Tâm Chào Đón / Welcome Centers (xem trang 5)
 Phòng Yểm Trợ & Kế Hoạch Ghi Danh (Enrollment Planning & Support), 

617-635-9516
	Khiếu nại liên quan đến quy chế nơi cư ngụ:  Phòng Công Bằng, 
 617-635-9650

LƯU Ý: Các Hiệu trưởng không thể thay đổi việc phân định trường hoặc 
bảo đảm cho con quý vị vào bất cứ trường nào.

Các vấn đề Học Sinh Học Anh ngữ (ELL Issues)

  Thầy Cô Giáo (Teacher)
	Hiệu Trưởng (Principal or Headmaster)
 Trung Tâm Khảo sát và Hướng dẫn Học sinh mới, 617-635-1565
	Phòng Đặc Trách Học Sinh Học Anh Ngữ (ELL), 617-635-9435

Các vấn đề Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Issues)

 Thầy Cô Giáo (Teacher)
	Hiệu Trưởng (Principal or Headmaster)
 Các dịch vụ Học Sinh & Giáo Dục Đặc Biệt, 617-635-8599

Nếu Phụ Huynh có những vấn đề liên quan đến nhà trường, chúng tôi muốn 
giúp quý vị giải quyết.  Mỗi trường nên có một cuốn tập mô tả các thủ tục 
để giải quyết các vấn đề trong trường. Nếu quý vị cần giúp đỡ thêm, xin vui 
lòng liên lạc với các cá nhân hoặc văn phòng sau đây theo thứ tự (in the order 
listed). Nếu có thể được, xin cung cấp bản tường trình vấn đề của quý vị trên 
văn bản.  Viết tên của tât cả các người mà quý vị đã trao đổi, và lưu giữ tất cả 
các giấy tờ và thư từ có liên quan đến vấn đề của quý vị.

Các vấn đề có ảnh hưởng đến việc học của con quý vị 
 Thầy Cô Giáo (Teacher)
	Hiệu Trưởng (Principal or Headmaster)
 Lãnh Đạo Hiệu Trưởng (Principal Leader)«

Các vấn đề tổng quát 
 Hiệu Trưởng (Principal or Headmaster)
 Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader)
	Quản trị viên Điều Hành (Administrator of Operations)«

Quản Trị Trường (Hội Phụ Huynh và Hội Đồng Trường)
 Hiệu Trưởng (Principal or Headmaster)
	Phòng Kết Ước (Office of Engagement), 617-635-7750
 Quản trị viên Điều Hành (Administrator of Operations)«

Kỷ luật Trật tự (Discipline) 
 Hiệu Trưởng (Principal or Headmaster)
	Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader)
	Quản trị viên Điều Hành (Administrator of Operations)«    

An Toàn (Safety)                                       
 Hiệu Trưởng (Principal or Headmaster)
	Lãnh Đạo Điều Hành (Operational Leader)
	Quản trị viên Điều Hành (Administrator of Operations)«
 Đường dây chống bắt nạt của Thành Phố Boston, 617-592-2378 

Quý vị vẫn cần phải giúp giải quyết một vấn đề trường học? Liên lạc 
với Thanh tra viên (Ombudsperson) BPS 
Thanh tra viên sẽ lắng nghe Quý vị và làm việc với Quý vị để giải quyết vấn đề của Quý 
vị. Bốn nguyên tắc hướng dẫn công việc của Thanh tra viên là trung lập, độc lập, bảo 
mật, và không chính thức.  
617-635-9054 hoặc 857-891-1363     

«Mỗi trường có một Lãnh Đạo Hiệu Trưởng (Principal Leader), một Lãnh Đạo Điều 
Hành (Operational Leader) và một  Quản Trị Viên Điều Hành (Administrator of 
Operations).  Muốn tìm thông tin liên lạc của Lãnh Đạo Hiệu Trưởng và Quản Trị 
Viên Điều Hành của trường học của quý vị, xin vui lòng truy cập trang web của 
chúng tôi: bostonpublicschools.org,  bấm vào “Schools (Trường học)” và mở Sơ đồ 
Tổ chức Học đường (School Organization Chart) ở cuối trang.
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Nếu học sinh không cùng tham dự buổi họp, trước buổi họp phụ 
huynh nên hỏi em điều quan tâm của em về trường. Thêm vào đó, 
phụ huynh có thể hỏi điều gì em khá và điều gì em còn yếu, môn 
học nào em thích và môn nào không thích.  Như thế buổi họp sẽ 
ngắn gọn nếu phụ huynh đã thảo luận về sách vở, các lớp học, và 
thời khóa biểu với con em của mình.

Phụ huynh cũng nên nói cho Thầy Cô Giáo biết các thay đổi lớn 
trong cuộc sống của em (chẳng hạn như con vật em yêu thích 
bị chết, ông bà của em bị đau yếu, cha mẹ ly dị, hoặc gia đình di 
chuyển), hoặc các hoạt động quan trọng mà em tham gia (chẳng hạn 
như thể thao, hướng đạo, phục vụ cộng đồng, hoặc công việc sau giờ 
học)

Nêu ra các vấn đề 
Họp phụ huynh là thời gian tốt để thảo luận về bất cứ thử thách 
nào hoặc về việc học vấn hoặc về kỷ luật, mà một học sinh có thể có 
ở trường.  Khi vấn đề xảy ra phụ huynh sẽ muốn:

 Tránh các thái độ giận dữ hoặc cố gắng để biện hộ.  Thay vào đó, 
hãy hỏi các thí dụ điển hình.

 Hỏi vấn đề đã được giải quyết ra sao và nhà trường có cách thức 
nào để giúp em ở trường.

 Lập ra kế hoạch hành động bao gồm các bước mà phụ huynh có 
thể thực hiện ở nhà và các bước mà Thầy Cô Giáo có thể làm khi 
có vấn đề ở trường.

 Sắp xếp buổi họp kế tiếp và quyết định cách thức tốt nhất để liên 
lạc với nhau (điện thoại, gửi e-mail, hoặc gửi thư về nhà)

Theo dõi tiếp vấn đề 
 Khi trao đổi về buổi họp với con của quý vị sau đó, hãy nêu lên các 
ưu điểm và nói trực tiếp các vấn đề đã được xác định.  Nếu thích 
hợp, giải nghĩa cho con của quý vị biết các kế hoạch hành động đã 
được sắp xếp.

Cách tốt nhất để giữ mãi liên hệ tốt đẹp với Thầy Cô Giáo là nói 
“cám ơn” cùng với một lá thư hoặc gọi điện thoại. Tiếp tục liên lạc 
với Thầy Cô Giáo, ngay cả mọi sự đã được tốt đẹp, có thể giúp cho 
con em của quý vị học tốt hơn ở trường.  Khi một học sinh biết 
được cha mẹ của mình và Thầy Cô Giáo thường xuyên liên lạc với 
nhau, học sinh đó sẽ thấy rằng giáo dục là ưu tiên hàng đầu, bắt 
buộc phải quyết tâm và cố gắng.

— do Ted Villaire soạn thảo 
(Trường Công Lập Boston thu thập)

In lại với phép của National PTA website, www.pta.org

Chuẩn bị cho buổi họp giữa Phụ Huynh – Giáo Chức có hiệu quả

Khi đến ngày có buổi họp giữa Phụ Huynh - Giáo Chức, nếu quý 
vị có sự chuẩn bị cẩn thận, buổi họp càng có kết quả và giúp 

phụ huynh hiểu thêm cách làm thế nào để giúp con của mình được 
thành công.  Sự chuẩn bị cẩn thận cũng giúp Phụ Huynh có được sự 
liên hệ tốt với Thầy Cô Giáo.

Khởi đầu với bước tốt
Phụ huynh cố gắng tạo quan hệ tốt với Thầy Cô Giáo. Trước tiên, 
phụ huynh sẽ làm một điều gì đó nói lên điều tốt của Thầy Cô Giáo.  
Thí dụ như: cám ơn Thầy Cô đã dặn dò về bài làm của con quý vị 
hoặc cần lưu tâm đặc biệt trong việc giúp con quý vị làm toán nhân.

Thông thường, trong buổi họp này, Thầy Cô Giáo sẽ đưa ra cho phụ 
huynh các thí dụ về bài làm của học sinh và có thể là phiếu điểm.  
Đây là thời điểm tốt để trao đổi về phương pháp giảng dạy và đo 
lường sự tiến triển của học sinh ra sao.  Các học sinh có được kiểm 
tra qua các bài thi không?  Bài làm của học sinh (portfolios)?  Tham 
dự lớp học ra sao?  Về các đề án (projects)?  Phụ huynh cũng có thể 
hỏi Thầy Cô Giáo giúp tìm hiểu các quy chế của trường học. 

Con tôi học hành ra sao?  
Các buổi họp Phụ Huynh - Giáo Chức chỉ trong vòng 20 phút, phụ 
huynh chỉ nên chuẩn bị một vài đề mục.  Khi sắp xếp các câu hỏi, 
quý vị sẽ biết câu nào cần hỏi trước.

Đây là vài câu hỏi mà quý vị có thể hỏi về con em của quý vị:

 Trong cả ngày con tôi thích điều gì nhất?  Con tôi có tích cực thảo 
luận và tham gia vào các hoạt động trong lớp không?

 Con tôi học môn nào khá nhất?  Con tôi học môn nào còn kém?  
Nhà trường đã làm gì để hỗ trợ em trong thời gian tiếp theo để em 
học đúng cấp lớp trong các môn học đó?  Tôi có thể làm gì ở nhà 
để giúp con tôi cải thiện trong các lĩnh vực cần sửa lại?

 Tiêu chuẩn của cấp lớp của con tôi là gì?  Xin cho tôi biết một 
phần công việc thể hiện tiêu chuẩn cao nhất.  

 Con tôi quan hệ ra sao với các học sinh và các người lớn khác.

 Tôi có thể giúp con tôi làm bài ở nhà như thế nào?

 Con tôi có thuộc lớp hoặc nhóm khác đối với các môn học?  Các 
nhóm này được xác định ra sao?

 Con tôi có cố gắng đủ để học hỏi hay không?

Bao gồm học sinh
Một số Trường Trung Học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp cho học sinh 
cùng tham dự buổi họp Phụ Huynh – Giáo Chức để học sinh thấy 
trách nhiệm của mình trong việc học.  Trong suốt buổi họp, các học 
sinh thường thảo luận về tập lưu trữ (portfolios) của mình, tập lưu 
trữ tổng hợp các bài làm cho biết sự cố gắng của học sinh, tiến triển, 
và thành tựu trong một hoặc nhiều môn học.  Học sinh diễn tả cho 
Phụ Huynh và Thầy Cô Giáo điều gì tốt trong việc học, em đã học 
được điều gì, và em cần phải cải thiện điều gì.



XIN VÀO THĂM TRANG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI: www.bostonpublicschools.org 11

Liên Hợp Gia Đình / Nhà Trường:  
Nối kết Gia Đình 
Các cách thức đơn giản để khuyến khích việc học
Sau đây là vài cách thức đơn giản quý vị có thể làm ở nhà để giúp con em của quý vị học hành 
và thành công. 

1 Hãy cho các em biết rằng quý vị tin tưởng vào các em.  Bắt đầu ở tuổi còn nhỏ, 
hãy cho các em nghe rằng quý vị tin vào khả năng của các em có thể làm tốt.  Tiếp tục nói 
với các em như thế trong mọi lứa tuổi. Giúp các em hiểu được mối liên hệ giữa nỗ lực và 
thành tích: nếu các em làm việc chăm chỉ ở trường, các em sẽ thành công.

2 Nói, đọc và chơi với các em, bất cứ khi nào quý vị có thể làm, bắt đầu khi các 
em còn sơ sinh.  Các hoạt động này giúp các em phát triển các kỹ năng đọc và ngôn 
ngữ nói và khám phá các em với những ý tưởng và kiến thức mới, điều lần lượt sẽ giúp các 
em thành công trong trường. Nói chuyện với các em về cuộc sống và điều thích thú của 
các em.  Chia sẻ câu chuyện cuộc sống của quý vị với các em.  Đọc với các em mỗi ngày!

3 Nhờ gia tộc cùng giúp (Involve your extended family).  Hỏi tất cả các người 
cùng lo lắng cho các em - cô chú,  cậu mợ, bác, ông bà, anh chị em họ, cha mẹ đỡ đầu, 
người giữ trẻ, hàng xóm, và bạn bè – khuyến khích con em của quý vị học tốt ở trường và 
thể hiện sự yêu thích học tập của các em.  

4 Giới hạn thời gian trên màn hình (limit screen time).  Thiết lập việc giới hạn thời 
gian con của quý vị trên máy tính, và các thiết bị điện tử (electronic devices), xem truyền 
hình (TV), chơi video games, và nhắn tin - cho dù các em ở với quý vị, với người giữ trẻ, 
hoặc một mình.  Các trẻ em dưới 2 tuổi không bao giờ nên xem truyền hình.  Thời gian 
trên màn hình nên tập trung vào việc giáo dục và giúp học sinh củng cố hoặc mở rộng các 
cơ hội học tập của các em.  Có ít “thời gian trên màn hình” có nghĩa là thêm thời gian để 
tập thể dục, chơi giàu trí tưởng tượng và đọc sách.

5 Hãy có ý nghĩ tốt chuyên chú việc học và nhà trường.  Hãy tỏ sự quan tâm của 
quý vị về việc các em làm ở trường.  Cố gắng hỏi các em câu đơn giản như “Hôm nay bạn 
thân của con có đi học không?” “Con có làm điều gì mới ở trường không?”  Nếu có thể 
thì hãy tìm cách tham gia hoạt động ở trường của các em.  Đối với trẻ nhỏ, hãy kiểm tra 
túi đeo của các em hàng đêm để xem công việc các em đã làm và để tìm bất kỳ thông báo 
quan trọng từ giáo viên của các em.  Đối với học sinh lớn tuổi, sắp xếp các cuộc họp hàng 
quý với nhân viên tư vấn hướng dẫn của các em để theo dõi xem con quý vị đang đi đúng 
hướng để đáp ứng yêu cầu của cấp lớp. 

6 Hãy bảo đảm các em làm đầy đủ bài làm ở nhà (homework).  Hãy xem qua bài 
làm ở nhà của các em vào mỗi buổi tối.  Nói các em giải nghĩa điều gì các em học.  Bảo 
đảm em phải làm bài đầy đủ.  Nếu có thể, hãy tìm một chỗ yên lặng và có đủ ánh sáng để 
các em học, và hãy dành ra thời gian mỗi buổi tối để làm bài ở nhà. Nhớ tắt truyền hình 
khi làm bài.  Nếu con của quý vị thường nói là không có bài làm ở nhà, xin quý vị hãy liên 
lạc với Thầy Cô Giáo của các em.  Hãy hỏi nếu Thầy Cô Giáo sử dụng Cổng Gia Đình 
(SIS Family Portal) hoặc các trang web khác để cho bài tập và chia sẻ các thông tin khác, 
và ghi danh để quý vị có thể theo dõi sự tiến bộ của con quý vị.

7 Hãy giúp các em biết sống có tổ chức và biết sắp xếp thời giờ.  Hãy bảo đảm 
em có đầy đủ các tập vở (notebooks or folder) cho mỗi môn học.  Có đầy đủ giấy, bút chì, 
và các dụng cụ khác.  Hướng dẫn các em cách thức ghi chép, và viết ra tất cả các việc Thầy 
Cô Giáo dặn dò.  Dành thời gian mỗi ngày để làm bài ở nhà.  Trẻ em thường tập trung 
tốt hơn vào bài tập về nhà sau giờ nghỉ và luyện tập thể thao nhưng không bỏ dở công 
việc cho đến lúc đi ngủ.  Thông thường nói các em làm các bài khó trước, trước khi các 
em mệt mỏi.  Tuy nhiên, đôi khi cũng có thể bắt đầu bằng các việc dễ. 

8 Hãy bảo đảm con em của quý vị có đủ giờ ngủ.  Các trẻ em và ngay cả các thiếu niên 
cần ngủ ít nhất 9 tiếng đồng hồ mỗi đêm để có thể học tốt ở trường.  Theo viện nghiên 
cứu sức khỏe, trẻ em không ngủ đủ, sẽ không tập trung và không trả lời mau lẹ, và có thể 
vi phạm kỷ luật.   Xác định giờ ngủ cho con em của quý vị là một cách thức đơn giản khác 
nhằm khuyến khích việc học.

Trích dẫn từ: www.colorincolorado.org (một nguồn tham khảo tốt, tiếng Anh và tiếng Tây Ban 
Nha). Nếu muốn biết thêm cách thức giúp các em ở nhà, hãy hỏi Thầy Cô Giáo. 

Đừng Quên Chương Trình 
“Hãy Tham Gia” — Nối Kết 

Gia Đình - Học Đường
Chương trình truyền hình hàng tuần 
trên hệ thống Boston Neighborhood 
Network (BNN) Comcast Đài số 9 và 

RCN Đài số 83

Được phát hình vào tối thứ năm hàng tuần, từ 6 giờ 
đến 6 giờ 30 tối

Các đề tài được trình bày trong chương trình bao 
gồm: các nhà giáo dục và các gia đình chia sẻ các 

câu chuyện của họ về giáo dục xuất sắc, các lời 
khuyên tham gia cho các gia đình, các chương trình 
sau giờ học (after-school resources), và nhiều đề tài 

khác nữa.

Vì thế, hãy mở truyền hình,  
và “hãy tham gia”!

Đại Học Phụ Huynh của Trường 
Công Lập Boston (BPS Parent 
University) cung ứng các buổi học 
hỏi tại các trường ở địa phương, 
các tổ chức cộng đồng và các thư 
viện về các chủ đề khác nhau, từ thi 
cử (testing) và thời thơ ấu đến giai 
đoạn chuyển tiếp trường học và 
dinh dưỡng.

Muốn biết thêm thông tin: 
) 617-635-1683  

hoặc 617-635-7750 

www.bpsfamilies.org/
parentuniversity

parentuniversity@
bostonpublicschools.org

Quý vị có biết rằng ….
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Hướng dẫn Toán cho phụ huynh
 Hãy hỏi con của quý vị “Làm sao con biết” và “Con nhận ra điều gì" 

để tìm hiểu sự suy nghĩ của con quý vị.  Hãy cố gắng để ý đến việc con 
của quý vị học toán ra sao, và đừng dạy các em cách rút ngắn (shortcuts).  
Điều đó sẽ làm cho con của quý vị lẫn lộn.  Lắng nghe ý kiến của con 
quý vị về vấn đề và khuyến khích em thấy sai lầm như là một phần trong 
tiến trình học tập    

 Sử dụng việc nhà và các cơ hội hàng ngày để ôn tập toán.  Mỗi ngày con 
em của quý vị có nhiều cơ hội để giải toán, có thể là:

 f Đếm và So sánh (Counting and Comparing): Hỏi con của quý vị 
“Con thấy có bao nhiêu xe tải?” “Con có thể đặt 10 hộp yogurt 
trong rổ không? "Có nhiều táo hoặc nhiều cam hơn trong cái chậu?"

 f Cộng và Trừ (Adding and Subtracting):  Hỏi các câu hỏi để khuyến 
khích trẻ em tham gia làm toán cộng và trừ với các tình huống hàng 
ngày:  "Em có 6 cái bánh và sau đó em ăn 2 cái bánh.  Hỏi em còn lại 
bao nhiêu cái bánh?"

 f Nhân và Chia (Multiplying and Dividing): Hỏi các câu hỏi như: 
"Nếu có 6 hộp nước trái cây trong một gói, hỏi có bao nhiêu hộp 
nước trái cây trong 3 gói?"

 f Hình học (Geometry): Hỏi con của quý vị mô tả và so sánh các hình 
trong khi đi bộ.

 f Đo lường (Measurement): Sử dụng thước hoặc dụng cụ đo lường 
khác để tìm chiều dài của các đồ vật khác nhau trong nhà của em.  
Để con của quý vị so sánh chiều dài của các đồ vật này.

 f Phân Số (Fractions): “Nếu món ăn này cần ¼ thìa đường và nếu cần 
gấp đôi số lượng món ăn này thì cần bao nhiêu đường?”

 Tìm hiểu cách thức giúp đỡ ở nhà với các nguồn tài nguyên trực tuyến 
(Learn how to help at home with these on-line resources):

 f BPS Family Guides to Learning (Hướng dẫn Học tập cho các gia 
đình): www.bpsfamilies.org/families/family-learning-guides. Lời 
khuyên cho các phụ huynh và người chăm sóc về cách nói chuyện về 
học tập của học sinh với con của quý vị và giáo viên, cũng như các 
hoạt động hỗ trợ học tập tại nhà. 

 f Lộ trình cho phụ huynh đến các tiêu chuẩn cốt lõi chung của 
tiểu bang về toán (Parent Roadmaps to the Common Core State 
Standards for Math): bostonpublicschools.org/commoncore

 f Các nguồn hỗ trợ cho các gia đình từ NCTM:

 º Giúp làm bài tập về nhà và có nhiều nối kết với các nguồn hỗ 
trợ:  http://figurethis.nctm.org/fc/family_corner.htm 

 º Các băng thâu hình (Videos) cho các gia đình được thực hiện 
bởi NCTM và “the Hunt Institute” mà tính năng các nhà giáo 
dục Boston nói về CCSS trong Toán học: http://www.nctm.
org/standards-and-positions/common-core-state-standards/
teaching-and-learning-mathematics-with-the-common-core/

 Hãy liên lạc thường xuyên với Thầy Cô Giáo để xem con của quý vị có 
học đúng với trình độ của lớp hay không và gia đình có thể làm gì để 
nâng cao trình độ của em. Nhiều trường có các buổi tối tìm hiểu về toán 
(Math Nights) cho phụ huynh để tìm hiểu về cách tiếp cận của trường 
trong việc giảng dạy toán.  

Hướng dẫn Đọc cho Phụ Huynh
 Hãy nói con nhỏ của quý vị đọc lớn cho quý vị nghe mỗi tối (ngay cả 

truyện vui cũng được!), và đọc lớn cho các em nghe, bằng tiếng Anh 
hoặc tiếng Việt. 

 Lựa chỗ yên lặng, không bị chia trí, để mỗi tối con em của quý vị đọc bài 
trường đã chỉ định. 

 Hãy nói con của quý vị đọc ở các nơi thông thường (trong xe, trong chợ, 
trong bữa điểm tâm – và ngay cả phòng tắm) 

 Hãy cho con của quý vị thấy quý vị đọc với một chút thích thú của em.

 Khi con em của quý vị đọc, chỉ cách đánh vần và các âm tương tự chẳng 
hạn như:  cat, pat, hat.

 Hỏi con em của quý vị các câu hỏi về các nhân vật và các sự việc trong 
câu chuyện các em vừa mới đọc.  Hỏi em tại sao các nhân vật lại hành 
động như vậy.  Hỏi các em lý do.  Trước khi kết thúc câu chuyện, hỏi em 
nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau đó và tại sao. 

 Bắt đầu “nhóm cha mẹ và con cái đọc sách” (parent-child book club), và 
quý vị chọn “sách đọc trong tháng” (book of the month) mà cha mẹ và 
con cái cùng đọc và thảo luận.

 Khi nào có thể, hãy đưa em đến thư viện hoặc tiệm sách.  Hãy xin giúp 
cho em một thẻ thư viện.  Thẻ thư viện được cấp miễn phí.

 Khuyến khích con của quý vị đọc nhiều sách khác nhau và các tài liệu 
trên mạng giới thiệu các kinh nghiệm và các cơ hội con của quý vị có thể 
nghĩ về, chẳng hạn như đại học và nghề nghiệp.   

 Hỏi con của quý vị về một cuốn phim hoặc một chương trình văn nghệ 
mà em đã xem, và tìm cuốn sách về đề tài đó.

 Khuyến khích con của quý vị viết email cho bạn bè và gia đình, text, sử 
dụng twitter, và tạo các blogs, với các đánh giá và đề nghị cuốn sách.

Tại sao tôi phải đọc cho con của tôi nghe?
Các trẻ em rất thích nếu được cha mẹ, người giữ trẻ, hoặc người lớn đọc cho các 
em nghe – và đó là hoạt động quan trọng nhất để giúp các trẻ em trở thành 
người đọc thành công.  Đọc cho các em nghe cũng giúp các em học thêm từ ngữ 
và cho các em một sự hiểu biết cơ bản nhằm giúp các em hiểu thêm các sách khó 
hơn ở trong trường.

Con gái của tôi có thể tự đọc sách. Tôi có cần đọc cho con gái tôi nghe 
không?
Có chứ!  Ngay cả người lớn cũng thích đọc cho nghe.  Các trẻ em có thể hiểu và 
thích các sách được đọc cho nghe nếu các sách này quá khó cho các em tự đọc.

Làm sao tôi biết được nếu sách tôi chọn cho con tôi quá khó? 
Các cuốn sách mà trẻ em tự đọc một mình phải dễ dàng để các em không trở 
nên chán nản.  Nếu các em thành công với các cuốn sách dễ, các em sẽ muốn đọc 
nhiều hơn – và chẳng bao lâu các em sẽ có thể đọc được các sách khó hơn.  Nếu 
quý vị không chắc chắn cuốn sách có phù hợp với con của quý vị hay không, hãy 
để em chỉ các chữ trên trang sách mà em không biết.  Nếu có năm hoặc nhiều 
hơn thì quý vị có thể xem xét việc chọn một cuốn sách khác hay đọc cuốn sách 
đặc biệt đó với con của quý vị.

Con tôi nên đọc gì?
Trẻ em phải đọc nhiều loại sách: tiểu thuyết, không phải tiểu thuyết, tưởng 
tượng, tiểu sử, vần điệu trẻ, các bài báo đặc biệt, các sách hồi ký, và thơ ca.  Sắp 
xếp lịch trình đến thư viện thường xuyên.  Thư viện là nơi cung ứng tuyệt vời để 
giúp con em của quý vị tìm được các sách các em sẽ yêu thích.

Pie R Squared
Giúp Toán miễn phí từ cơ bản đến toán vi phân cho các học sinh K-12

Thứ Hai-Thứ Năm, từ 3 giờ đến 7 giờ tối tại Dudley Dough
2302 Washington Street, Roxbury, kế trạm xe Dudley MBTA.

Liên hệ: 314piersquared@gmail.com.
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Điểm Đạt Trong Các Môn 
Học
Các Thầy Cô Giáo cho điểm học sinh dựa trên 
nhiều phương thức, bao gồm:

 Điểm của bài thi làm ở lớp

 Hoàn tất sản phẩm theo yêu cầu.  Thí dụ như 
thuyết trình một cuốn sách hoặc một đề tài 
khoa học.  Quy chế lên lớp quy định điểm 
của học sinh trong phần này được tính ít 
nhất 20% điểm cuối năm.

 Bài làm ở nhà (homework)

 Tham gia thảo luận hoặc các hoạt động ở 
trong lớp

 Ghi chép bài vở (notebooks)

 Các bài thi chung toàn thành phố: Anh ngữ, 
toán, lịch sử/xã hội học, và khoa học/kỹ 
thuật.

Điểm đạt (passing grade) trong bất cứ môn học 
nào, bài thi trong lớp hoặc các bài làm đã được 
chỉ định, phải đạt được 60% hoặc cao hơn.

Theo Dõi Tiến Triển
 Phụ huynh có thể được thông báo tiến triển 

của con em mình qua:

 Phiếu điểm / Report cards (xem lịch trình 
phát phiếu điểm ở bìa sau của Tập Hướng 
Dẫn này)

 Hội họp phụ huynh-giáo chức

 Các báo cáo cá nhân về kết quả của các bài 
thi tiểu bang

 Xem lại bài làm ở nhà, bài thi, và vở ghi chép 
(notebooks)

 Tường trình tiến triển cho các học sinh 
khuyết tật, phân phối phiếu điểm, nhằm cho 
biết học sinh học hành ra sao để đạt đến các 
mục tiêu đã được nêu lên trong Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân IEP.

Quy chế lên lớp của Trường Công Lập Boston

Trường Công Lập Boston quyết tâm bảo đảm rằng mỗi học sinh tốt nghiệp là một người 
học lâu dài, người làm việc có hiệu quả, người công dân có trách nhiệm, và là một thành 

viên trong các cộng đồng khác nhau của chúng ta.  Mỗi Thầy Cô Giáo, Ban Giám Hiệu, Phụ 
Huynh/ Người Giám Hộ cùng các người lớn khác có liên quan đến đời sống của học sinh 
cùng nhau chia sẻ trách nhiệm để bảo đảm tất cả học sinh đạt được yêu cầu. 

Quy chế lên lớp được thực hiện để bổ túc các yêu cầu và trách nhiệm mà chúng tôi đã đặt ra 
trước đây trong Tiêu Chuẩn Học chung của hệ thống Trường Công Lập Boston (Citywide 
Learning Standards).  Quy chế lên lớp:

 chỉ rõ thêm yêu cầu mà chúng tôi đã đưa ra cho các học sinh và các kế hoạch yểm trợ 
chúng ta cần sử dụng để bảo đảm cho sự thành công của học sinh

 bảo đảm đạt được sự lên lớp của học sinh và căn cứ vào sự thành tựu trong học tập của 
học sinh

 giảm bớt tối đa có thể việc học sinh phải ở lại lớp 
 bảo đảm các học sinh vào lớp với kỹ năng và hiểu biết cần thiết để theo kịp cấp lớp đó, và 

khi tốt nghiệp sẽ có được khả năng cần thiết để học cao hơn, trưởng thành và sẽ có việc 
làm. 

 bảo đảm các học sinh đuợc chuẩn bị để đạt kết quả thi “the Massachusetts 
Comprehensive Assessment System (MCAS)" .

 thiết lập một tiến trình để yểm trợ cho học sinh và yêu cầu các học sinh học tập chăm chỉ
 thừa nhận rằng các học sinh có trình độ học vấn khác nhau và kêu gọi sự giảng dạy có hệ 

thống để đáp ứng sự khác nhau của học sinh
 giải nghĩa những phương cách mà trong đó các Thầy Cô Giáo, Ban Giám Hiệu, Phụ 

huynh, và Học sinh đều có trách nhiệm.

Quy Chế Lên Lớp Dành Cho Tất Cả Các Cấp Lớp
Học sinh phải hoàn tất nhiều quy định để được lên lớp.  Muốn được lên lớp các học sinh 
phải đạt được điểm trong các môn học, và phải đi học chuyên cần.  Trong vài cấp lớp, học 
sinh phải làm được bài thi các môn toán và đọc anh ngữ.  

Các trường có thể lập ra nhiều yêu cầu hơn các quy định ở các trang 18-23.  Hội Đồng 
Trường (The School Site Council) phải chấp thuận các yêu cầu thêm này. 

Trường Công Lập Boston đang xem xét các quy định về tốt nghiệp, để sửa lại cho phù hợp 
hơn với Nha Trung Tiểu Học Massachusetts (DESE) và Chương trình Học Bậc Trung Học 
của Tiểu Bang Massachusetts (Massachusetts Core High School Program of Study).  Xin 
xem trang 22

Học Sinh Học Anh Ngữ
Các học sinh trong các chương trình dành cho người học anh ngữ (ELL) phải đạt được các 
quy định để được lên lớp và tốt nghiệp. Tuy nhiên, các học sinh ELL có thể không phải ở 
lại lớp nếu lý do duy nhất để không đạt được các bài thi theo quy định là vì thiếu kiến thức 
ngôn ngữ.  Các học sinh sẽ có quyền tra từ điển song ngữ trong tất cả các bài thi theo tiêu 
chuẩn ngoại trừ các bài thi khảo sát kỹ năng và kiến thức Anh ngữ.

Học Sinh Khuyết Tật
Các học sinh khuyết tật phải đạt được các quy định để được lên lớp và được tốt nghiệp.  Một 
học sinh có chương trình giáo dục riêng IEP (Individualized Education Program) hoặc Kế 
hoạch 504 (Section 504 Plan), sẽ mô tả các điều kiện theo đó học sinh sẽ làm các bài thi 
cho từng môn, hoặc nếu học sinh theo quy định phải làm các bài thi thay thế.  Bài thi thay 
thế (Alternate assessments) được định cho một số rất nhỏ của học sinh khuyết tật đáng kể 
những ai không thể làm được bài thi MCAS, ngay cả v ới sự giúp đỡ.  Kế hoạch 504 của một 
học sinh sẽ mô tả những gì, nếu có, sẽ cần giúp đỡ làm các bài thi.
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Quy Chế Lên Lớp và Chuyên Cần (The Promotion Policy and School Attendance)                                                                                                                                   
 các trắc nghiệm y khoa trong suốt ngày học.  Phụ huynh phải 

có bằng chứng (chẳng hạn như giấy của các trung tăm y khoa) 
chứng nhận rằng các trắc nghiệm không thể làm sau giờ học. 

 các ngày lễ tôn giáo
 đi thăm các chương trình giáo dục đặc biệt đối với các học sinh 

đặc biệt
 các lý do đặc biệt khác đã được Hội Đồng Quản Trị Trường chấp 

thuận.

Như Thế Nào Là Vắng Mặt Không Lý Do?
Một số phụ huynh nghĩ rằng nếu nghỉ học và có giấy xin của phụ 
huynh là hợp lệ.  Điều này không đúng.  Sau đây là một số trường 
hợp vắng mặt không lý do, ngay cả nếu phụ huynh có gửi thư xin 
phép:
 nghỉ bệnh lâu ngày.  Trong các trường hợp này, phụ huynh phải 

xuất trình thư của phòng y tế xác nhận học sinh đau nặng và 
không thể đến trường.

 học sinh ở nhà để trông em.
 bỏ lớp học (cutting class)
 cả gia đình đi nghỉ (family vacation)
 du lịch về quê hương (như đi về Việt Nam)
 nghỉ quá số ngày lễ tôn giáo hoặc các ngày lễ khác như đã quy 

định trong lịch của nhà trường.

Sau buổi họp công cộng, Hội Đồng Trường (SSC) có thể đề ra thêm 
danh sách các trường hợp được coi là nghỉ không chính đáng.  Xin 
vui lòng xem Điều Luật Trường (School-Based Rules) để biết thêm 
chi tiết.  Bất cứ khi nào, phụ huynh cũng nên trình bày với Hiệu 
Trưởng trước khi cho con em của mình nghỉ ở nhà nếu không biết 
trường hợp nghỉ có chính đáng hay không.  Các Thầy Cô Giáo 
không có quyền cho phép học sinh vắng mặt. 

Học sinh phải có trách nhiệm học các bài học thiếu vì vắng mặt.  
Nhà trường không phải giúp học sinh thi lại hoặc bài vở thiếu vì 
nghỉ không có lý do chính đáng.

Nếu học sinh vắng mặt không có lý do chính đáng sáu ngày hoặc 
nhiều hơn thì sẽ được các thầy cô hoặc Hiệu Trưởng tường trình với 
“Nhóm cung ứng dịch vụ học sinh (Student Support Team)”.  Nhóm 
SST này sẽ xem xét lại trường hợp và cộng tác với gia đình để tìm 
biện pháp giúp học sinh đó cải thiện chuyên cần.

Ü  Muốn có đầy đủ quy chế Chuyên cần và Đúng giờ (Attendance 
and Punctuality Policy), xin vào trang:   bostonpublicschools.
org/domain/1884 và bấm vào "Academics folder".  Quy chế là 
Thông Tư số ACA-18.

Nhân viên đặc trách việc chuyên cần 
Phối hợp với nhân viên các trường, các nhân viên đặc trách việc 
chuyên cần của học sinh (BPS supervisors of attendance) điều tra 
bên ngoài trường việc nghỉ học của học sinh.  Các nhân viên này làm 
việc với cộng đồng, thăm gia đình, và cố vấn học sinh cùng gia đình. 
Khi cần thiết, các nhân viên này sẽ đưa ra tòa án (Boston Juvenile 
Court). 

Ü  Nhân viên đặc trách việc chuyên cần
 (Supervisors of Attendance)     617-635-8035  

Cùng với các quy định theo chương trình của năm học các học 
sinh phải đạt được yêu cầu về chuyên cần theo luật của tiểu 

bang và của Trường Công Lập Boston.  Chuyên cần và sự thành công 
trong trường luôn đi đôi với nhau.  Nếu học sinh thường xuyên vắng 
mặt – ngay cả nếu việc vắng mặt không có thể tránh khỏi, thật khó 
cho học sinh có thể theo bằng các học sinh trong lớp. Các học sinh 
chuyên cần hằu như đậu kỳ thi MCAS nhiều hơn học sinh thiếu 
chuyên cần.

Quy Chế Chuyên Cần Của BPS
 Học Sinh phải có mặt tại trường ít nhất là nửa (½) ngày mới 

được ghi là “hiện diện (present)”.    Xin liên lạc với Hiệu Trưởng 
để biết bao lâu là nửa (½) ngày.  Trong hầu hết các trường, đó là:
 3 giờ trong các trường tiểu học
 3 giờ và 5’ trong các trường trung học đệ nhất cấp (cấp 2)
 3 giờ và 10’ trong các trường trung học đệ nhị cấp (cấp 3) 

	 Các học sinh đến trường sau khi trường đã bắt đầu thì phải tuân 
theo thủ tục đi học trễ của trường.  Các học sinh tiểu học và 
trung học đệ nhất cấp nếu đi học quá trễ có thể không xem là 
vắng mặt.  Các học sinh trung học đệ nhị cấp nếu đi học quá trễ 
không có phép có thể xem là vắng mặt.  Mỗi trường trung học 
đệ nhị cấp có thể làm việc với Hội Đồng Quản Trị Trường và đại 
diện học sinh để soạn ra quy chế riêng.  Các gia đình phải thông 
báo bằng điện thoại hoặc giấy tờ sau khi vắng mặt lần đầu bởi vì 
đi học trễ cùng với thông báo theo như quy chế của trường.

 Bất cứ học sinh nào vắng mặt không có phép trên 3 ngày (trung 
học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp), hoặc trên 4 ngày (tiểu học) trong 
một học kỳ, hoặc trên 12 ngày trong suốt cả năm học, học sinh 
đó sẽ được ghi “NC” (no credit) nếu học sinh đó được điểm 
pass.  Nếu không được điểm pass, học sinh đó bị sẽ bị điểm “F” 
hoặc “1” (rớt).

 Nếu học sinh được ghi “NC” (no credit) trong một học kỳ hoặc 
nhiều hơn, nhưng không vắng mặt quá 12 ngày không có phép, 
vào cuối năm học tất cả điểm ghi là “NC” sẽ được đổi thành 
điểm mà học sinh đó đã đạt được.

 Học sinh có thể đổi “NC” sang thành điểm số hoặc chữ (letter/ 
number grade), và đạt được tín chỉ của môn học nếu đạt được kết 
quả kỳ thi cuối năm học hoặc trong chương trình mùa hè.

Vắng Mặt Có Phép
Học sinh phải đem thư của phụ huynh đến trường sau mỗi lần nghỉ.   
Trong bức thư phải ghi rõ ngày nghỉ, lý do nghỉ, số điện thoại của 
phụ huynh hoặc người giám hộ mà trường có thể liên lạc và chữ ký 
của phụ huynh hoặc người giám hộ. 

Học sinh có cơ hội học lại các bài thiếu vì vắng mặt có lý do 
(excused).  Các lý do vắng mặt hợp pháp là:

 giấy bác sĩ, y tá trường, hoặc phụ huynh xác nhận đau ốm hoặc 
thương tật và không thể đến trường.

 gia đình có người thân qua đời (cha mẹ, anh em, ông bà, cô-mợ-
dì, cậu-chú-bác, anh chị em họ; vui lòng cung cấp bản sao của 
chương trình tang lễ), hoặc gia đình có hoàn cảnh nguy kịch.

 ra tòa (court appearances)
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Cuối tháng 9, mỗi trường phải thông báo cho phụ huynh tên và 
số điện thoại của nhân viên nhà trường, (cùng với Thầy Cô của 

học sinh đó),  là những người mà phụ huynh có thể liên lạc để tìm 
hiểu xem con họ tiến triển ra sao.  

Giữa mỗi học kỳ, nhà trường phải gửi giấy báo động “warning 
notices” đến phụ huynh của các học sinh nào có nguy cơ bị rớt 
(danger of failing).  Lịch trình các học kỳ in bên trong trang bìa sau 
của Tập Hướng Dẫn này. 

Giữa tháng 10, các Thầy Cô Giáo phải xác định học sinh nào còn 
yếu kém hoặc không theo đúng với trình độ của lớp, và nhà trường 
phải thông báo cho phụ huynh vấn đề đó bằng văn thư.   Trường sẽ 
xem xét các cách thức khác nhau để giúp học sinh đến thành công, 
chẳng hạn như: 
 kèm thêm trong hoặc sau giờ học  
 đổi thời khóa biểu hoặc Thầy Cô 

Giáo, hoặc 
 gửi đến các tổ chức giúp đỡ cộng 

đồng.

Cuối tháng 1, các trường phải gửi giấy 
báo cho phụ huynh của các học sinh có 
nguy cơ phải học lại lớp.  Từ tháng 2 
đến tháng 6, các trường vẫn phải gửi thư 
liên lạc với các phụ huynh này để tường 
trình tiến triển của con họ.  Bản sao các 
lá thư phải lưu trong hồ sơ.  

Kế Hoạch Thông Thạo Giáo 
Dục
Các học sinh trung học đệ nhị cấp nào không đạt được ít nhất là 240 
điểm (dưới mức Thông Thạo / below Proficient) bài thi MCAS môn 
Anh Ngữ (ELA) và/hoặc Toán, phải có một Kế Hoạch Thông Thạo 
Giáo Dục (Educational Proficiency Plan-EPP) để giúp các em đạt 
được trình độ thông thạo.  Các Hiệu Trưởng có trách nhiệm giao cho 
nhân viên thực hiện, áp dụng và phối hợp EPP.  EPP bao gồm:  
 Xem lại các điểm mạnh và điểm yếu của học sinh dựa trên kết 

quả thi MCAS và các bài thi khác, các môn học, điểm số, và sự 
đóng góp của thầy cô giáo;  

 Các môn học mà học sinh phải lấy và hoàn tất một cách thành 
công trong các lớp 11 và 12; và

 Mô tả các đánh giá học sinh sẽ thực hiện mỗi năm để xác định 
xem học sinh đó có đang tiến triển hướng đến trình độ thông 
thạo.  

Các học sinh nào có EPP phải hoàn thành các yêu cầu của EPP 
và cũng phải đạt được mức Thông Thạo (Proficient) hoặc cao hơn 
trong bài thi MCAS để được tốt nghiệp.

Muốn biết thêm chi tiết về EPP, xin xem trang:  doe.mass.edu/ccr/
epp/qa.html

Tăng Tốc Học Vấn (Acceleration Academies)
Tăng Tốc Học Vấn được tổ chức trong tuần lễ nghỉ vào Tháng Tư 
ở nhiều Trường Công Lập Boston.  Các trường này cung ứng việc 
hướng dẫn kỹ cho các học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 cần sự hỗ trợ thêm 
các môn Anh ngữ (ELA) và Toán.

Giúp Đỡ Thêm Để Các Học Sinh Kém Có Thể Lên Lớp

Chương Trình Học Thêm Mùa Hè  
(Smarter Summers)
Các học sinh trong các cấp lớp 3-9 được mời tham dự Chương trình 
Học thêm Mùa Hè (Smarter Summers Program) dựa trên các ưu 
tiên sau đây:
 Các học sinh chưa đạt được trình độ "thông thạo / proficiency" 

trong bài thi tiểu bang, các học sinh đã không đáp ứng được các 
tiêu chuẩn trình độ theo cấp lớp của BPS, hoặc học sinh nào có 
nguy cơ không được lên lớp.

	Các học sinh nào có thể có lợi từ kinh nghiệm học hè khắt khe 
để đạt được hiệu quả và chuẩn bị cho năm học kế tiếp. 

	Các học sinh nào có thể một cách hợp lý đạt được hiệu quả học 
tập cần thiết trong năm tuần để được lên lớp.  

Học Hè bậc Trung Học Đệ Nhị 
Cấp 
Chương Trình Học Hè dành cho các học sinh 
trung học đệ nhị cấp, và các học sinh lớp 7 và 8 
của các trường thi tuyển, học sinh nào rớt một 
hoặc hai môn với điểm sau cùng là F+ (50%-
59%).  Nó cho các học sinh cơ hội đạt đủ 
điểm môn học và có đủ điểm để lên lớp hoặc 
ra trường.  Chương trình có tất cả môn học 
chính.  Số môn học các học sinh có thể lấy có 
thể thay đổi từ năm này sang năm khác.

Các học sinh có thể không được học chương 
trình Hè nếu các điểm của học sinh dưới 50% 

hoặc vắng mặt trên 30 ngày.

Các học sinh cũng có thể học chương trình Lấy Lại Điểm (Credit 
Recovery) ở trên mạng (online learning), một cơ hội cho học sinh 
học lại môn nào đã bị rớt.  Muốn biết thêm chi tiết về chương trình 
này, hãy liên lạc với giáo sư hướng dẫn của trường.  

Học lại (Repeating a Grade)
Quy Chế Lên Lớp xác định rằng các học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến 
lớp 5) sẽ không học quá 6 năm, hoặc các học sinh trung học đệ nhất 
cấp (lớp 6-8) sẽ không học quá 4 năm.  Thế nhưng, học sinh có thể 
phải ở lại lớp hơn một lần, sau khi đã được hiệu trưởng, thầy cô 
giáo, phụ huynh và nhân viên trường xem xét, nếu học sinh đó:
 không tham dự Chương trình Học Hè "Smarter Summers" theo 

yêu cầu, HOẶC
	không đạt được các môn học theo quy định.

Hiệu Trưởng là người quyết định sau cùng cho học sinh được lên 
lớp hoặc phải ở lại lớp. 

Các cách khác để có được Bằng Trung Học
Trường Công Lập Boston mở nhiều chương trình để cho các người 
lớn và các học sinh trong lứa tuổi trung học đã rời trường có cơ hội 
thứ hai để lấy Bằng Trung Học hoặc GED.
Ü Giáo Dục Tráng Niên & Các Dịch vụ Cộng đồng
 617-635-9300
Ü   bostonpublicschools.org/Domain/189
Ü   Re-engagement Center (dành cho các học sinh đã bỏ học và 

muốn trở lại)  617-635-2273
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Trắc Nghiệm Khả Năng:  
Đo lường sự thành tựu của học sinh

Trong suốt năm học, qua các bài kiểm tra của Thầy Cô Giáo, nhằm tìm hiểu điều gì học sinh đã 
học và các em có thể làm gì.  Trắc nghiệm khả năng bao gồm làm bài thi trên giấy, làm bài thi 

trên máy điện toán (computer-based tests), thi vấn đáp và thi viết, thực hành, và thực hiện một đề tài.

Các Thầy Cô Giáo hoặc các công ty xuất bản sách được các trường của chúng ta sử dụng đã đặt ra 
một số bài thi cho các học sinh của chúng ta.  Các bài thi khác, chẳng hạn như thi cuối học kỳ của 
Trường Công Lập Boston môn văn chương anh ngữ, toán, lịch sử, và khoa học, đã được các nhà giáo 
của Trường Công Lập Boston đặt ra để dùng trong các Trường Công Lập Boston, trong sự kết hợp 
với các công ty chuyên môn về thi cử.  

Một thế hệ mới của thi MCAS sẽ được đưa ra vào mùa xuân 2017 ở tất cả các trường công lập trực 
thuộc sở học chánh và trường công lập đặc quyền trong tiểu bang.   

Trường Công Lập Boston cũng dùng một số bài thi môn Đọc (Reading) và Toán (Math) đã được 
đưa ra cho tất cả các trường trên cả nước Hoa Kỳ.

  Muốn biết các bài thi đặc biệt đã được đặt ra cho mỗi cấp lớp, xin xem trang 18 (từ mẫu giáo đến 
lớp 5), trang 20 (từ lớp 6 đến lớp 8) và trang 22 (từ lớp 9 đến lớp 12).

  Muốn biết việc học hành của con quý vị ra sao, hãy hỏi Thầy Cô Giáo hoặc với Hiệu Trưởng, 
  Muốn biết lịch trình kiểm tra (assessment calendar) năm học 2016-2017:  bostonpublicschools.

org/page/5344
  Các câu hỏi tổng quát về kiểm tra: bostonpublicschools.org/Page/239.

Thi MCAS 
Trước năm học 2014-2015,  mỗi học sinh đang theo học trong các Trường Công Lập Tiểu Bang 
Massachusetts phải thi MCAS (Massachusetts Comprehensive Assessment System).    Thi MCAS 
dành cho các lớp 3-10.   Môn thi của mỗi lớp khác nhau.  Bài thi bao gồm môn văn chương anh ngữ 
(ELA), đọc thông thạo anh ngữ (reading comprehension), toán (math), và khoa học (science), và kỹ 
thuật/công nghệ (technology engineering).

Vào mùa xuân năm 2015 và 2016, các trường công lập trong tiểu bang Massachusetts đã có thể 
lựa chọn cho thi MCAS hoặc thi PARCC mới (Hợp tác Đánh giá Sẵn sàng vào Đại học và 
Nghề nghiệp) môn văn chương anh ngữ ELA và toán các lớp 3-8. Trường Công Lập chọn thi 
PARCC.   

Mùa thu 2015, Ban Lãnh Đạo Nha Trung Tiểu học (BESE) đã bỏ phiếu quyết định ngừng thi 
PARCC và phát triển thi MCAS mới.  Thi MCAS thế hệ tiếp theo (ELA và toán) sẽ được áp 
dụng cho các học sinh trong các cấp lớp 3-8 và lớp 10 vào mùa xuân 2017.    MCAS 2.0  đang 
được thiết kế để dự đoán sự sẵn sàng vào đại học của học sinh, như PARCC đã làm, nhưng đặc 
biệt sẽ được liên kết đến các tiêu chuẩn chương trình giảng dạy của tiểu bang Massachusetts (the 
Massachusetts state curriculum standards).   

Nha Trung Tiểu Học (ESE) đang trong tiến trình nâng cấp MCAS để đo lường tốt hơn các kỹ 
năng tư duy phê phán mà các học sinh cần để thành công trong thế kỷ 21.

Bài thi mới, chính thức được gọi là "MCAS 2.0", sẽ xây dựng dựa trên các khía cạnh tốt nhất của 
thi MCAS đã phục vụ tốt cho Tiểu bang trong hai thập niên qua.  Bài thi sẽ bao gồm các mục 
sáng tạo đã được phát triển bởi PARCC, cùng với các mục mới được tạo ra đặc biệt để đánh giá 
các tiêu chuẩn học tập Massachusetts.

MCAS 2.0 sẽ được thiết kế để được thi trên máy tính.  Kế hoạch ở giai đoạn thử nghiệm trên 
máy tính để việc thi trên máy tính được thực hiện hoàn toàn trên cả tiểu bang vào năm 2019, 
với nhiều học sinh tham gia trong năm 2017 và 2018.

NGUỒN TRÍCH DẪN: http://www.doe.mass.edu/mcas/nextgen/default.html

Các nhà giáo dục, phụ huynh, và học sinh dùng kết quả thi MCAS để:
  Theo dõi tiến triển của học sinh: Trường Công Lập Boston dùng kết quả bài thi này để quyết 

định việc cho học sinh lên lớp.

TRẮC NGHIỆM KHẢ 
NĂNG CHO NHIỀU 
MỤC ĐÍCH

  Phiếu điểm. Điểm của bài thi 
của mỗi môn học là một phần của 
phiếu điểm.

  “Điểm chuẩn 
(Benchmarks)” Trường Công 
Lập Boston dùng kết quả của các 
lần thi nhất định để có quyết định 
về chỗ đứng trong việc học của học 
sinh.  Khi học sinh không đạt được 
điểm chuẩn (điểm tối thiểu để đặu 
môn học) của lần thi đó, như vậy là 
các em cần được giúp đỡ, có thể là 
học thêm mùa hè, hoặc phải ở lại lớp 
hoặc học lại môn đó.  Thí dụ: DIBELS; 
bài thi cuối môn học của BPS (Xem 
trang 18-23.)

  Bài kiểm tra thông 
thường, được thi nhiều lần với 
mục đích “báo” cho Thầy Cô Giáo điều 
gì mỗi học sinh biết và vẫn cần học 
thêm.  Các Thầy Cô Giáo dùng nó để 
thay đổi việc giảng dạy và đo lường 
ảnh hưởng trực tiếp việc học của học 
sinh đối với sự thay đổi này.  Thí dụ: 
các bài thi cuối chương, các bài thi 
của sở học chánh.

  Thi tổng kết nhằm đo lường 
“tổng cộng” việc học tập của học 
sinh, thường là vào giữa hoặc cuối 
năm.  Bài thi này giúp Thầy Cô Giáo 
xác định được điểm mạnh và điểm 
yếu trong chương trình hoặc trong 
cách giảng dậy (chẳng hạn như cả 
lớp đều trả lời sai một loại câu hỏi).  
Thí dụ: MCAS; thi cuối môn học của 
Trường Công Lập Boston.                             

  Các kết quả thi xác định học 
sinh nào được học trong các chương 
trình hoặc các trường đặc biệt.  Thí 
dụ: Các kỳ thi vào các Lớp Tiên Tiến 
(AWC – Terra Nova) và vào các trường 
thi tuyển (ISEE).
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Các Câu Thường Hỏi

Có phải tất cả học sinh bắt buộc phải 
thi MCAS không?  

Đúng, tất cả học sinh trong các Trường Công Lập 
Tiểu Bang Massachusetts phải thi.  Kể cả học sinh ở 
các trường thí điểm và trường đặc quyền (pilot and 
charter schools).  Thêm vào đó, các học sinh giáo dục 
đặc biệt đã được BPS tài trợ để học trong các trường 
tư cũng phải thi.

Làm sao tôi biết được điểm thi 
MCAS/PARCC 2016 của con tôi?

Phụ huynh sẽ nhận được bảng tường trình thi của 
con quý vị qua thư hoặc từ trường.  Kết quả thi MCAS 
và PARCC mùa xuân năm 2016 sẽ được gửi vào mùa 
thu 2016 hoặc mùa đông 2017.

Nếu con tôi ở trong chương trình 
giáo dục đặc biệt thì sao? 

Tất cả các học sinh giáo dục đặc biệt bắt buộc phải 
thi, nhưng các Nhóm Phụ Trách IEP hoặc Section 
504 của các học sinh có thể thực hiện các quyết định 
liên quan đến việc hỗ trợ thi thích hợp.  Sự hỗ trợ thi 
là một thay đổi trong cách thức bài thi đã được cho 
hoặc trong cách thức học sinh trả lời các câu hỏi thi 
để học sinh có cơ hội thể hiện kiến thức và các kỹ 
năng.  Tiến trình phải theo như kế hoạch giáo dục 
cá nhân của học sinh (student’s IEP) hoặc kế hoạch 
Section 504.  Các học sinh giáo dục đặc biệt nào cần 
bài thi thay thế 2016 sẽ thi MCAS thay thế [MCAS 
Alternate tests (MCAS-Alt)].

Nếu con tôi là một Người Học Anh 
Ngữ (ELL) thì sao?                 

Tất cả các học sinh bắt buộc phải thi MCAS/PARCC các 
môn toán và khoa học và công nghệ/kỹ thuật.  Tuy 
nhiên, đối với các học sinh nào mới bắt đầu học năm 
đầu tiên trong các trường ở Hoa Kỳ, việc dự thi MCAS/
PARCC môn Anh ngữ (ELA) thì tùy ý (optional).  

Ngoài ra, các Học sinh Học Anh ngữ (ELL) từ Mẫu 
Giáo 2 đến Lớp 12  phải được kiểm tra Đánh Giá, Hiểu 
Biết và Giao Tiếp qua bài thi Anh ngữ của Tiểu Bang 
dành cho các Học sinh Học Anh Ngữ (English State-
to-State for English Language Learners/ACCESS for 
ELLs).  Kiểm tra ACCESS cho các Học sinh Học Anh 
ngữ theo dõi sự tiến bộ của học sinh trong việc học 
Anh Ngữ qua việc đọc, viết, nghe, và nói.  

  Xác định các điểm mạnh, điểm yếu, và điểm còn thiếu xót trong chương trình học và 
việc giảng dậy

  Tổng hợp tin tức để nâng cao trình độ học vấn của học sinh
  Xác định xem học sinh nào cần hỗ trợ thêm trong học tập
  Xác định các học sinh tăng trưởng về học vấn đã thực hiện từ một lớp đến một lớp kế tiếp.

Nha Trung Tiểu Học Tiểu Bang Massachusetts (DESE) đã dùng kết quả Thi MCAS 
và PARCC cùng các dữ kiện khác để xác định xem các trường nào hoặc sở học chánh 
nào đã đạt được các tiêu chuẩn nhằm nâng cao trình độ học vấn của học sinh.  Thêm 
vào đó, theo như quy định của đạo luật: “Không Bỏ Sót Một Trẻ Em Nào” (No 
Child Left Behind/NCLB), DESE dựa vào kết quả thi MCAS/PARCC để tường 
trình “tiến triển và hiệu quả (progress and performance)” của các trường và sở học 
chánh.  Xin xem trang 56 để biết thêm chi tiết.

Điều kiện thi MCAS bắt buộc để được tốt nghiệp
Để được tốt nghiệp trung học, các học sinh phải được Xác Định Đủ Khả Năng 
(Competency Determination - CD) môn văn chương anh ngữ ELA, toán, và khoa 
học và công nghệ/kỹ thuật (STE) cũng như đạt đủ các môn học và chuyên cần theo 
quy định.  Để được xác định đủ khả năng các môn văn chương anh ngữ ELA và/
hoặc toán học (CD in ELA and/or mathematics), học sinh phải đạt được trình 
độ Thông Thạo hay Tiên Tiến (Proficient or Advanced).   Các học sinh có điểm ở 
trình độ cần cải thiện (Needs Improvement) các môn văn chương anh ngữ ELA và/
hoặc toán thì cũng phải đáp ứng các yêu cầu của một kế hoạch giáo dục thông thạo 
(Educational Proficiency Plan-EPP), đó là một kế hoạch can thiệp cá nhân bao gồm 
các môn học thêm và phần đánh giá trình độ.  (Xin hỏi hiệu trưởng trường của con 
quý vị để biết thêm tin tức về EPP).  Để được xác định đủ khả năng các môn khoa 
học và công nghệ/kỹ thuật, các học sinh phải đạt được một trong các bài thi MCAS 
môn khoa học bậc trung học (sinh, vật lý, hóa học, hoặc công nghệ/kỹ thuật).

Các học sinh không đạt được kỳ thi MCAS bậc trung học lần đầu có thể thi lại 
(retake) và ngay cả sau khi đã rời trường trung học.  Tuy nhiên, nếu một học sinh đã 
thi ít nhất 3 lần hoặc đã dự thi thay thế (Alternate) MCAS hai lần mà vẫn chưa đậu 
môn văn chương anh ngữ (ELA) và/hoặc môn toán (math), học sinh đó có thể nộp 
đơn kháng cáo (MCAS Performance Appeal) các môn văn chương anh ngữ (ELA) 
và/hoặc môn Toán.  Để được nộp đơn kháng cáo môn khoa học (science), học sinh 
phải thi MCAS môn khoa học bậc trung học ít nhất một lần (hoặc hoàn tất thi thay 
thế MCAS) và phải hiện đang học một lớp khoa học (science) hoặc đã hoàn tất lớp 
12.  Muốn được giải nghĩa về thể thức và các quy định, xin xem trong trang nhà của 
Trường Công Lập Boston.  Xin hãy hỏi hiệu trưởng xem con của quý vị có đủ điều 
kiện để được nộp đơn kháng cáo với Nha Trung Tiểu Học Tiểu Bang Massachusetts 
hay không. 

Muốn biết thêm thông tin về MCAS
 f bostonpublicschools.org/Page/239 
 f  doe.mass.edu/mcas/
 f doe.mass.edu/mcas/testitems.html (các mục kiểm tra qua năm 2016)
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Assessment (Bài thi) Lớp  Nội dung bài thi

Thi môn Anh ngữ (ELA) và toán vào cuối môn học 
(BPS End-of-Course) 

K-5 Học sinh phải hiểu cặn kẽ những gì đã học môn văn chương anh ngữ / ELA (các lớp 3-5) và Toán (K-5).

Common Writing Assignment 3-5 Khả năng trình bày tư duy phân tích bằng văn bản

Thi kiểm tra cuối mỗi chương. 
(Investigations End-of-Unit Assessments)

2-5 Trường Công Lập Boston thực hiện để trắc nghiệm sự hiểu biết cặn kẽ của học sinh về nội dung môn toán đã dạy trong 4-6 
tuần trước đây

LAP-D
DIBELS NEXT
TRC (tùy ý)

K-2
K2-2
1-2

Đọc và nghe trôi chảy, hiểu biết bao quát đọc và nghe, khả năng viết. 

Thế hệ mới MCAS 2.0 3
4
5

Văn chương Anh ngữ (ELA), Đọc thông thạo (reading comprehension); Toán.
Văn chương Anh ngữ (ELA), Đọc thông thạo (reading comprehension); Viết anh ngữ (ELA composition), Toán (math). 
Văn chương Anh ngữ (ELA), Đọc thông thạo (reading comprehension);  và Toán

Thi MCAS  5 Khoa học & Công nghệ / Kỹ thuật  (Science & technology/engineering)

 ACCESS for ELLs K2-5 Các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe cho các học sinh đang học anh ngữ. nghệ (English language reading, writing, speaking 
and listening skills for ELL).

Thi cấp quốc gia về Tiến triển Giáo dục  (NAEP / 
National Assessment of Educational Progress)

4 Môn Đọc Anh ngữ (Reading) và Toán (Math) cho mỗi năm cách nhau.  

Tham khảo căn bản Terra Nova  tiếng Anh cho tất cả 
các học sinh và Supera tiếng Tây Ban Nha (Spanish) 
dành cho các Học Sinh Học Anh Ngữ nói tiếng Tây Ban 
Nha (Spanish-speaking ELL)

3 - 5 Các kỹ năng về Ngữ vựng và Đọc thông thạo (Vocabulary/word skills and reading comprehension); 
có khả năng áp dụng các kỹ năng toán căn bản (ability to apply basic math skills) 
để giải các bài toán.  
Bài thi để vào Lớp Tiên Tiến (Advanced Work Class placement test).  
Xin xem trang 26 để biết thêm chi tiết.

Tóm lược các điều kiện để được lên lớp «              
Bậc Tiểu Học (Từ Lớp 1 đến Lớp 5)
Để được tốt nghiệp tiểu học, các học sinh lớp 5 phải:

 Đạt kết quả môn Anh Ngữ (ELA/ESL) mỗi năm
 Đạt kết quả môn Toán mỗi năm (pass mathematics each year)
 Học Khoa Học và Lịch Sử mỗi năm (take science and history each year)
 Đạt kết quả tổng cộng 3 trong số 4 lớp Khoa Học và Lịch Sử ở lớp 4-5.
 Học giáo dục thể lý mỗi năm (Take physical education each year)
 Học giáo dục về sức khỏe/HIV năm lớp 4 (take health/HIV education in grade 4)
 Hoàn tất 90 giờ các môn Nghệ Thuật mỗi năm (trung bình 30 phút / ngày)

« GHI CHÚ: Hội Đồng Trường (School Site Councils) có thể bỏ phiếu để thiết lập môn học và thi 
cao hơn tiêu chuẩn này.

Các bài kiểm tra mà các học sinh thi trong Trường Tiểu Học

Các khuyến nghị làm bài ở nhà (Homework Recommendations)

LỚP 1–3: Bài làm ở nhà có liên hệ tới các kỹ năng 
hoặc khả năng các học sinh đã học trong suốt ngày 
học qua các môn học chính, như các môn: Đọc anh 
ngữ và Toán.  Vấn đề trọng tâm là việc học ở nhà làm 
phát triển sự cộng tác giữa gia đình và học đường và 
củng cố các năng khiếu. 

Đề nghị thời gian học ở nhà: 

30 đến 60 phút trong một ngày

LỚP 4–5: Bài làm ở nhà sẽ nhấn mạnh đến chung 
quanh môn học chính và thay đổi hình thức.  Thí dụ: 
có thể bao gồm thực tập viết và vấn đáp, học, đọc các 
sách học sinh ưa thích, viết bài các Thầy Cô Giáo đã ra, 
và chuẩn bị các bài tường trình.

Đề nghị thời gian học ở nhà:    

30 đến 60 phút trong một ngày

Bài làm ở nhà dựa theo những gì học sinh đã học ở 
trong lớp, đồng thời khuyến khích phát triển tính tự 
giác và trách nhiệm cá nhân. Còn có ý nghĩa quan 
trọng đó là sự tiến triển của việc hợp tác giữa gia đình 
& nhà trường. 

MẪU GIÁO: Thầy Giáo sẽ ra đoạn thơ ngắn, hoặc một 
bài gì khác để học ở nhà và đọc thuộc lòng ở trong lớp. 

Đề nghị thời gian học ở nhà:   

30 đến 60 phút trong một ngày
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Quy chế lên lớp Bậc Tiểu Học: Từ Mẫu Giáo đến Lớp 5

Mẫu 
Giáo

Không có điều kiện đối với học sinh mẫu giáo 

Lớp 1 Để được lên lớp 2, học sinh phải đạt được cả hai yêu cầu sau đây:

 Đạt đủ điểm môn Văn chương Anh ngữ (ELA) hoặc ESL.
 Đạt đủ điểm (Receive a passing grade) môn Toán (math).

Lớp 2 Để được lên lớp 3, học sinh phải đạt được tất cả các yêu cầu sau:

 Đạt đủ điểm môn Văn chương Anh ngữ (ELA) hoặc ESL.
 Đạt đủ điểm (Receive a passing grade) môn Toán (math).

Lớp 3 Để được lên lớp 4, học sinh phải đạt được cả hai yêu cầu sau đây:

 Đạt đủ điểm môn Văn chương Anh ngữ (ELA) hoặc ESL.
 Đạt đủ điểm (Receive a passing grade) môn Toán (math).

f HHọc sinh không đạt kết quả môn anh ngữ (ELA/
ESL) và toán (math) và không đạt kết quả bài 
thi môn đọc anh ngữ (reading)   và toán (math) 
sẽ được điểm “Không hoàn tất / Incomplete”               
và phải học thêm chương trình mùa hè (Smarter 
Summers).  Các học sinh không đạt được cả hai 
môn học và bài thi môn đọc vào cuối chương trình 
mùa hè (Smarter Summers), phải học lại lớp 3. 

f Nếu đạt được kết quả bài thi môn đọc (reading), 
và đạt điểm môn toán (math) trong khi học, 
nhưng không đạt được kết quả thi Toán vào 
cuối chương trình học thêm mùa hè (Smarter 
Summers), sẽ được lên lớp 4 và được kèm thêm 
môn toán (math).

Lớp 4 Để được lên lớp 5, học sinh phải đạt được ba (3) yêu cầu sau đây:
 Đạt đủ điểm môn Văn chương Anh ngữ (ELA) hoặc ESL.
 Đạt đủ điểm (Receive a passing grade) môn Toán (math).
 Đạt đủ điểm môn khoa học hoặc lịch sử (science or history).

Lớp 5 Để được lên lớp 6, học sinh phải đạt được tất cả yêu cầu sau đây:
 Đạt đủ điểm môn Văn chương Anh ngữ (ELA) hoặc ESL.
 Đạt đủ điểm (Receive a passing grade) môn Toán (math). 
  (a) Đạt đủ điểm môn khoa học và lịch sử; nếu chỉ một trong các môn 

này đã được điểm năm lớp 4, HOẶC
 (b) Đạt đủ điểm môn khoa học hoặc lịch sử (science or history), nếu cả 

hai môn này đã Đạt được năm lớp 4.  
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Tóm lược các điều kiện để được lên lớp «              
Bậc trung học đệ nhất cấp (từ lớp 6 đến lớp 8)
Để được tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp (middle school), các học sinh phải:

 Đạt kết quả 5 trong số 6 lớp môn Văn chương Anh ngữ (ELA)/ELA và Toán (math).
 Đạt kết quả 10 trong số 12 lớp môn Khoa Học, Lịch Sử, Toán và Anh Ngữ mỗi năm
 Hoàn tất 3 học kỳ môn Nghệ Thuật (the arts)
 Hoàn tất 3 học kỳ môn Thể Dục (physical education)
 Hoàn tất 2 học kỳ môn Sức Khỏe (health)

«  Hội Đồng Trường (School Site Councils) có thể bỏ phiếu để thiết lập các môn học và thi cao 
hơn tiêu chuẩn ở trên.

Các khuyến nghị làm 
bài ở nhà (Homework 
Recommendations)
Các giáo chức của Trường Công Lập Boston tin 
rằng khi các học sinh dành thời gian làm bài ở 
nhà thì sẽ thành công trong học tập.  Bài làm ở 
nhà được ra dựa theo những gì học sinh đã học ở 
trong lớp, đồng thời khuyến khích sự phát triển 
tính tự giác và trách nhiệm cá nhân.  Nó còn có ý 
nghĩa quan trọng đó là sự phát triển của việc cộng 
tác giữa gia đình và nhà trường.

Tất cả học sinh bậc trung học đệ nhất cấp của 
Trường Công Lập Boston, từ lớp 6–8, sẽ có bài làm 
ở nhà mỗi ngày.  Thầy Cô Giáo các môn học chính 
sẽ phối hợp để ra bài làm ở nhà.  Các chủ đề nhất 
định sẽ được ra trong các buổi tối nhất định để 
tổng cộng các bài làm ở nhà vừa đủ cho mỗi tối 
và có thể hoàn tất trong thời gian đã ấn định.  Bài 
làm ở nhà sẽ được tính trong phiếu điểm. 

Đề nghị thời gian học ở nhà:   

2 giờ mỗi ngày

Assessment (Bài thi) Lớp Nội dung bài thi
Thi cuối môn học (BPS End-of-
Course Assessments) 

6-8 Hiểu cặn kẽ những gì đã được dạy ở các môn học chính (core 
courses) trong các trường Trung Học Đệ Nhất Cấp của Trường Công 
Lập Boston 

Common Writing Assignment 6-8 Khả năng trình bày sự suy nghĩ phân tích bằng văn bản

Thi vào các Trường Thi Tuyển 
(ISEE)

6 và 8 Thi kỹ năng Anh ngữ và Toán (English and math) để vào các 
Trường Thi Tuyển (xem trang 27)

Thế hệ mới MCAS 2.0 6 và 8

7

Văn chương Anh ngữ, biết đọc viết và Toán (English language 
arts/literacy,  math)
Văn chương Anh ngữ (English language arts), Đọc thông thạo 
(reading comprehension);  Viết anh ngữ (ELA composition), Toán 
(Math)

Thi MCAS 8 Khoa học và công nghệ /kỹ thuật (Science and technology/
engineering)

ACCESS cho các học sinh học 
anh ngữ (ACCESS for ELLs) 

6-8 Kỹ năng đọc, viết, nói và nghe (reading, writing, speaking and 
listening skills) cho các học sinh học anh ngữ (English language 
learners).

Khảo sát trên toàn quốc về Tiến 
Triển Giáo Dục 
(National Assessment of 
Educational Progress – NAEP) 

8 Môn Đọc Anh ngữ (Reading) và Toán (Math) 
cho mỗi năm cách nhau.

Học sinh Trung Học Đệ Nhất Cấp (Middle School) 
phải thi các bài thi sau đây:
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Quy chế lên lớp Bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp: Lớp 6 đến Lớp 8

Lớp 6 Để được lên lớp 7 (to be promoted to grade 7), các học sinh phải đạt 
được kết quả tất cả 3 (must receive a passing grade in a total of three) 
trong số các môn học sau đây:  Anh ngữ (ELA/ESL), Toán (math), Khoa 
học (science) và Lịch sử / Khoa học Xã Hội (history/social science).
 Để đạt được điểm môn Anh Ngữ (ELA/ESL), học sinh phải đạt 

kết quả bài thi toán cuối năm của sở học chánh.
 Để đạt được điểm môn Toán (Math) học sinh phải đạt kết quả 

bài thi toán cuối năm của sở học chánh hoặc bài thi toán cuối 
mùa hè.

f Học sinh nào không đạt được kết quả môn anh 
ngữ (ELA/ESL), và Toán phải tham dự Chương 
trình Học Hè "Smarter Summers". 

f Học sinh nào không đạt được kết quả môn anh 
ngữ  (ELA/ESL), và Toán (Math) vào cuối Chương 
trình Học Hè "Smarter Summers", sẽ bị coi là rớt 
môn học đó trong năm học, và phải học lại môn 
học đó.        

        

Lớp 7 Để được lên lớp 8 (to be promoted to grade 8), các học sinh phải đạt 
được kết quả tất cả 6 (must receive a passing grade in a total of six) 
trong các môn sau đây trong các lớp 6 và 7: Anh ngữ (ELA/ ESL), Toán 
(math), Khoa học (science) và Lịch sử / Khoa học Xã Hội (history/social 
science).

Các môn học phải bao gồm ít nhất: 
 ba lớp Anh Ngữ ELA/ESL, và Toán,
 một lớp Khoa Học (Science); và
 một lớp Lịch Sử (History), Khoa học Xã hội.

f Học sinh nào không đạt được kết quả môn 
anh ngữ (ELA / ESL), và Toán phải tham dự 
Chương trình Học Hè "Smarter Summers").

f Học sinh sẽ được điểm của môn học chỉ nếu 
tham dự Chương trình Học Hè "Smarter 
Summers"và đạt được kết quả môn học bắt 
buộc đó.  Học sinh không dự chương trình học 
Hè, sẽ bị rớt môn đó

Lớp 8 Để được lên lớp 9 (to be promoted to grade 9), các học sinh phải đạt 
được kết quả tất cả 10 (must receive a passing grade in a total of ten) 
các môn sau đây trong các lớp 6, 7 và 8:   Anh ngữ (ELA/ESL), Toán 
(math), Khoa học (science) và  Lịch sử / Khoa học Xã Hội (history/social 
science).

Các môn học phải bao gồm ít nhất: 
 năm lớp Anh Ngữ (ELA / ESL), và Toán
 hai lớp Khoa Học (Science);  và 
 hai lớp Lịch Sử (History), Khoa học Xã Hội.

f Học sinh nào không đạt được kết quả môn 
anh ngữ (ELA / ESL), và Toán (math) phải 
tham dự Chương trình Học Hè "Smarter 
Summers".

f Học sinh sẽ được điểm của môn học chỉ nếu 
tham dự Chương trình Học Hè "Smarter 
Summers" và đạt được kết quả môn học bắt 
buộc đó.  Học sinh không dự chương trình học 
Hè, sẽ bị rớt môn đó

f Học sinh nào không đạt được môn học của 
lớp 8 theo quy định vào cuối Chương Trình 
Học Hè "Smarter Summers" sẽ phải ở lại lớp.  
Học sinh nào đã ở lại lớp bậc trung học đệ 
nhất cấp, chỉ được ở lại lớp một lần nữa, chỉ 
trong trường hợp đã  được Hiệu Trưởng, giáo 
chức, nhân viên trường và phụ huynh cứu xét 
lại.
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Các khuyến nghị làm 
bài ở nhà (Homework 
Recommendations)
Các giáo chức của Trường Công Lập Boston tin 
rằng khi các học sinh dành thời gian làm bài ở 
nhà thì sẽ thành công trong học tập.   Bài làm 
ở nhà được ra dựa theo những gì học sinh đã 
học ở trong lớp, đồng thời khuyến khích các 
học sinh phát triển tính tự giác và trách nhiệm 
cá nhân.  Nó cũng thúc đẩy sự hợp tác giữa gia 
đình và học đường.

Bài tập về nhà cung cấp sự thực hành và củng 
cố các bài học trong ngày, chuẩn bị bài học cho 
ngày hôm sau, và/hoặc các hoạt động để làm 
sâu sắc thêm sự hiểu biết của học sinh.  Trường 
cần có kế hoạch làm bài ở nhà phù hợp với 
chương trình giảng dạy của trường. 

Các giáo chức cần phối hợp các bài làm để học 
sinh không có quá nhiều bài làm về nhà vào 
bất kỳ đêm nào.  Ví dụ, một trường có thể chỉ 
định đọc và viết mỗi ngày; toán và lịch sử vào 
các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu; và khoa 
học và ngôn ngữ trên thế giới vào các ngày 
Thứ Ba và Thứ Năm.  Bài làm về nhà chiếm 
một phần của phiếu điểm (Homework makes 
up part of the report card grade).

Đề nghị thời gian học ở nhà:   

2½ giờ mỗi ngày

Học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp phải thi các bài thi sau đây:

Quy chế lên lớp Bậc Trung Học Đệ Nhị Cấp và điều 
kiện để được tốt nghiệp«
Theo quy chế về lên lớp và tốt nghiệp trung học của Trường Công Lập Boston; để được tốt 
nghiệp, các học sinh sẽ đi theo “lộ trình riêng của mình (personal road map)”  do chính 
các học sinh tự lập ra với sự giúp đỡ của các cố vấn, thầy cô giáo, và các thành viên trong gia 
đình.

Mỗi Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp của Trường Công Lập Boston đi theo một trong 3 
phương hướng (3 pathways) nhằm chuẩn bị cho tất cả các học sinh lên đại học, chương 
trình huấn luyện sau trung học, và hướng nghiệp.  Tất cả các phương hướng này cho phép các 
học sinh được uyển chuyển chọn môn học.  Thí dụ như một học sinh có thể lấy môn Lịch 
Sử Hoa Kỳ 1 vào năm lớp 10, trong khi một học sinh khác có thể lấy môn học này vào năm 
lớp 11.  Một vài học sinh sẽ phải học trên 4 năm mới hoàn tất các môn học theo quy định để 
được tốt nghiệp 

Khi chọn một trường trung học, các học sinh và gia đình hãy tìm hiểu về đường hướng của 
trường để đạt được bằng tốt nghiệp trung học của Trường Công Lập Boston.  

«	Quy định tốt nghiệp đang được xem xét lại.

Bài thi Lớp  Nội dung bài thi

Thi cuối học kỳ của BPS (BPS 
End-of-Course Assessments)

9–12 Hiểu cặn kẽ những gì đã được dạy trong các môn học chính trong tất cả các trường 
trung học đệ nhị cấp (high school) của Trường Công Lập Boston vào giữa môn học 
và trọn môn học.

Thi MCAS: Môn Văn chương 
Anh Ngữ (English Language 
Arts - ELA)  

10 (và thi lại
đến khi đạt 

được) 

Đọc trôi chảy (reading comprehension), viết (composition), và hiểu biết ngôn 
ngữ và biết đọc biết viết.  Muốn được tốt nghiệp trung học, các học sinh phải đạt 
được trình độ Thông thạo / Tiến bộ (Proficient/Advanced) hoặc có điểm là Cần cải 
thiện (score in Needs Improvement) và hoàn tất Kế Hoạch Thông Thạo Giáo Dục 
(Educational Proficiency Plan).  Xem trang 15.

Thi  MCAS: 
Môn Toán (Math)

10 (và thi lại
đến khi đạt 

được)

Hiểu biết về số, các chức năng, đại số, hình học, thống kê, và xác xuất.  Muốn được 
tốt nghiệp trung học, các học sinh phải đạt được trình độ Thông thạo / Tiến bộ 
(Proficient /Advanced) hoặc có điểm là Cần Cải thiện (score in Needs Improvement) 
và hoàn tất Kế Hoạch Thông Thạo Giáo Dục (fulfill an EPP).  

Thi  MCAS:  Môn Khoa học, Công 
nghệ và Kỹ Thuật
(Science, Technology/ 
Engineering)

9-11 
(và thi lại đến 
khi đạt được)

Cho các học sinh đang học các môn học sau đây:  Sinh vật, Hóa, Giới thiệu môn Lý, 
và Công nghệ /Kỹ thuật (biology, chemistry, introductory physics, and technology/
engineering). Các học sinh muốn được tốt nghiệp trung học, phải đạt được kết quả 
một môn Khoa Học.

ACCESS for ELLs 9–12 Các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe Anh ngữ cho các học sinh học anh ngữ. 
(Reading, writing, speaking, and listening skills in English for English language 
learners) 

SAT / ACT™  Assessment 11-12 Điều kiện bắt buộc để xin vào nhiều trường đại học (Required to apply to many 
colleges).  Thi các môn anh ngữ, đọc, toán, và khoa học.  Các bài thi khác gồm thi 
viết, và các môn khác.

Preliminary SAT (PSAT) 10-11 Thực hành thi SATs (Practice for SATs); các điểm được ghi vào Bảng Danh Dự 
“National Merit Scholars”.

Common Writing Assignment –                        
History or Humanities

9 - 12 Khả năng trình bày sự suy nghĩ phân tích bằng văn bản.  (Ability to present 
analytical thinking in writing)

Khảo sát trên toàn quốc về 
Tiến Triển Giáo Dục (National 
Assessment of Educational 
Progress – NAEP) 

12 Môn Đọc Anh ngữ (Reading) và Toán (Math) (cho từng năm cách nhau trong vài 
trường điển hình) 
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Các Quy Định Để Được Tốt Nghiệp Trung Học «
Trường Công Lập Boston đang xem xét lại các quy định để được tốt nghiệp, để làm tốt hơn sự sắp xếp với các yêu cầu của Nha Trung Tiểu 
Học Tiểu Bang Massachusetts (DESE)  và  Chương Trình Học Cốt lõi Bậc Trung Học Đệ Nhị Cấp (Cấp 3) Tiểu Bang Mass. (www.doe.
mass.edu/ccr/masscore/).   Các học sinh không đạt được ít nhất 240 điểm của bài thi MCAS lớp 10 môn Toán và Văn chương anh ngữ ELA 
phải học và đạt kết quả các môn học này trong các lớp 11 và 12.

Các Câu Hỏi và Trả Lời về Quy Chế Tốt Nghiệp Trung Học
Chương trình học MassCore là gì?

MassCore là một đề nghị của tiểu bang, một chương trình học nghiêm ngặt 
sắp xếp các môn học ở bậc trung học đệ nhị cấp phù hợp với bậc đại học và 
lao động.  Chương trình học được đề nghị bao gồm: 4 năm Anh ngữ, 4 năm 
Toán, 3 năm Khoa học thực nghiệm, 3 năm Lịch sử / Khoa học xã hội, 2 
năm của cùng một ngôn ngữ trên thế giới, 1 năm Nghệ thuật; thêm 5 năm 
các môn học “cốt lõi”  trong bất kỳ các môn học trên, giáo dục kinh doanh, 
nghề nghiệp và giáo dục kỹ thuật, y tế, hoặc kỹ thuật.  Cùng với các cơ hội 
học tập khác chẳng hạn như các môn học Tiên Tiến (Advanced Placement 
courses), tuyển sinh kép,  một dự án cao cấp, các môn học trực tuyến (on 
line) cho các tín chỉ ở bậc trung học hoặc đại học, và dịch vụ hoặc công việc 
dựa trên việc học tập đã được đề nghị. Học sinh hoàn thành chương trình 
học MassCore được chuẩn bị tốt hơn cho bậc đại học và nghề nghiệp.

Học sinh và gia đình có thể hỏi ai về Quy chế Tốt Nghiệp Trung 
Học? 
Ü  Phòng Hướng Dẫn Trường của em (Your school’s Guidance Dept.)
Ü Phòng Hướng Dẫn của Trường Công Lập Boston 617-635-8030
Ü Phòng Yểm Trợ bậc Trung Học Đệ Nhị Cấp  617-635-8079 

Nếu học sinh chỉ rớt một số môn, học sinh đó có phải học lại cả 
năm học không?

Không.   Học sinh có thể học lại các môn học đó trong các cách sau đây: 
trong mùa hè, trong năm học qua chương trình Twilight – hoặc cũng có thể 
học trên mạng (online learning), qua chương trình Lấy Lại Điểm - Credit 
Recovery (xem trang 15) – nhưng các học sinh có thể tiến tới trong các môn 
học đã đạt kết quả.  Muốn biết thêm chi tiết về chương trình này, hãy liên lạc 
với giáo sư hướng dẫn của trường (your school guidance counselor). 

Các học sinh năm cuối của bậc trung học có thể được tốt nghiệp vào mùa hè 
chung cho toàn thành phố nếu các học sinh đó lỡ không được tốt nghiệp tại 
trường của em. 

Nếu học sinh lấy các môn khác nhau trong các năm khác nhau 
theo như phương cách (pathways), khi nào học sinh đó sẽ thi 
MCAS Lớp 10?

Tất cả các học sinh ngoại trừ các học sinh học anh ngữ mới đến (except 
newly arrived ELL students) sẽ thi MCAS năm lớp 10.

Phương 
Hướng I
(Pathway I)

 Học và đạt kết quả 4 lớp Anh ngữ (Take and pass 4 English courses)
 Học và đạt kết quả 3 lớp Lịch sử (Take and pass 3 history courses), bao gồm Lịch sử Hoa Kỳ 1 & 2
 Học bốn lớp toán và đạt kết quả ít nhất ba lớp (Take four math courses and pass at least three),   bao gồm môn Đại số (Algebra), Hình học 

(Geometry), và Đại số Cao cấp (Advanced Algebra).
 Học và đạt kết quả ba lớp thực tập khoa học (Take and pass 3 lab science courses), bao gồm ít nhất 2 môn sau đây: sinh vật (biology), hóa học 

(chemistry), vật lý (physics). 
 Học và đạt kết quả hai lớp ngôn ngữ thế giới giới (Take and pass two world language courses).
 Học và đạt kết quả hai học kỳ các môn nghệ thuật (Take and pass two semester courses in the arts).
 Học và đạt kết quả bốn học kỳ các môn thể dục (physical education)
 Học và đạt kết quả một học kỳ môn sức khỏe (health)
 Học và đạt kết quả một học kỳ môn máy điện toán (computers)
 Thi và đạt được kết quả Thi MCAS môn Anh Ngữ, Toán, và Khoa học & Kỹ thuật (xem trang 17).                                

Phương 
Hướng II
(Pathway II)

 Học và đạt kết quả bốn lớp về nhân loại (Take and pass four humanities courses), các lớp này đạt tiêu chuẩn hiện tại môn Anh ngữ và Lịch sử Hoa Kỳ 
1 & 2.

 Học bốn lớp toán và đạt kết quả ít nhất ba lớp (Take four math courses and pass at least three),   bao gồm môn Đại số (Algebra), Hình học 
(Geometry), và Đại số Cao cấp (Advanced Algebra).

 Học và đạt kết quả ba lớp thực tập khoa học (Take and pass 3 lab science courses), bao gồm ít nhất 2 môn sau đây: sinh vật (biology), hóa học 
(chemistry), vật lý (physics).

 Học và đạt kết quả hai lớp ngôn ngữ thế giới (Take and pass two world language courses). 
 Học và đạt kết quả hai học kỳ các môn nghệ thuật (Take and pass two semester courses in the arts).
 Học và đạt kết quả bốn học kỳ các môn thể dục (physical education).
 Học và đạt kết quả một học kỳ môn sức khỏe (health)
 Học và đạt kết quả một học kỳ môn máy điện toán (computers).
 Thi và đạt được kết quả Thi MCAS môn Anh Ngữ, Toán, và Khoa học & Kỹ thuật (xem trang 17).                              

Phương 
Hướng III
(Pathway III)

 Trường có thể tự lập ra các môn học bắt buộc, đạt tiêu chuẩn của tiểu bang và được Trường Công Lập Boston chấp thuận.  Các trường theo Phương 
Hướng III (Pathway III) hiện nay bao gồm các trường thi tuyển (exam schools), một số trường thí điểm (some pilot schools), các trường đặc quyền trực 
thuộc sở học chánh (Horace Mann charter schools), Trường Trung Học Huấn nghệ Kỹ thuật Madison Park, và các chương trình giáo dục chuyển tiếp 
(Alternative Education programs).

«  Hội Đồng Trường (School Site Council) có thể bỏ phiếu lập ra các môn học và bài thi cao hơn danh sách liệt kê trên đây.
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Các Người Học Anh Ngữ (English Language Learners)
Trường Công Lập Boston (BPS) đặt việc giảng dạy có chất lượng cho 

các Người học anh ngữ (English Language Learners - ELL) là ưu 
tiên hàng đầu.  BPS cung ứng nhiều lựa chọn và nhiều dịch vụ để giúp 
các học sinh học tiếng anh, đồng thời cũng học các môn: đọc viết, toán, 
khoa học, lịch sử / xã hội học, nghệ thuật, giáo dục thể dục, và các môn 
học khác.  Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp một nền giáo dục về văn 
hóa và ngôn ngữ đáp ứng với sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo rằng tất cả 
những người học tiếng Anh (ELL) của chúng tôi được tiếp cận bình 
đẳng các cơ hội thúc đẩy việc thâu nhận ngôn ngữ, song ngữ, khả năng 
đọc và viết thành thạo hai ngôn ngữ (biliteracy) và học tập suốt đời.

Ai là Người học Anh Ngữ (Who is an English Language Learner?)              

Các người học Anh ngữ (English Language Learner) là các học sinh có 
ngôn ngữ gốc không phải là anh ngữ, và các học sinh chưa đủ thông thạo 
tiếng Anh trong học tập  để thực hiện việc học tập thông thường trong 
lớp bằng tiếng Anh  mà không cần sự hỗ trợ ngôn ngữ.  Hầu như 17,000 
học sinh trong Trường Công Lập Boston (30% trong tổng số học sinh 
Trường Công Lập Boston) được xác định là người học anh ngữ.

Trường Công Lập Boston xếp đặt các học sinh vào các dịch vụ ELL như thế nào? 

Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ của mỗi trẻ muốn vào học Trường 
Công Lập Boston lần đầu tiên, phải điền vào Bản Tham Khảo Ngôn Ngữ 
nói tại nhà (Home Language Survey) khi đến ghi danh.  Nếu bản tham 
khảo cho biết học sinh đủ tiêu chuẩn vào học trong chương trình dành 

cho các Người học anh ngữ (ELL), sở học chánh phải khảo sát trình độ 
anh ngữ của học sinh trong bốn lãnh vực (nghe, nói, đọc và viết).  Các 
phụ huynh và người giám hộ của trẻ em hội đủ điều kiện các dịch vụ ELL 
có quyền để được thông báo về sự chọn lựa và các lợi ích của dịch vụ ELL 
bằng cách mà họ có thể hiểu và sau đó chọn chương trình mà họ (phụ 
huynh hoặc người giám hộ) tin rằng thích hợp nhất đối với nhu cầu của 
con họ.  Không thành vấn đề trường nào mà con của quý vị ghi danh vào, 
con của quý vị có quyền được nhận các dịch vụ.

Phụ huynh của các Học sinh học Anh ngữ cũng có quyền “không tham 
gia / opt out” các dịch vụ ELL cho con của mình và yêu cầu phân định 
trẻ vào lớp học bình thường, chỉ có tiếng Anh (English-only). 

Các chương trình nào dành cho các người học Anh ngữ (ELL) trong Trường Công 
Lập Boston?

Theo luật tiểu bang, tất cả các học sinh học Anh ngữ (ELL) có quyền 
truy cập để để được hướng dẫn tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai (ESL), 
đã được thiết kế để dạy tiếng Anh cho các học sinh học Anh ngữ.  Tất 
cả giáo viên nào của học sinh học Anh ngữ dạy các môn học chính (như 
Toán học, Khoa học Xã hội và Khoa học) phải được huấn luyện đặc biệt 
và được chứng nhận Giảng dạy Hội nhập Anh ngữ (Sheltered English 
Instruction Endorsement) ngoài giấy phép giảng dạy của mình. 

Trường Công Lập Boston cung cấp các chương trình sau đây để hỗ trợ 
người học tiếng Anh:

Các chương trình đặc biệt: 
Giáo dục Đặc biệt và Phục vụ Học sinh

Các học sinh khuyết tật có nhiều quyền lợi và được bảo vệ theo luật 
của liên bang và tiểu bang.  Theo liên bang, các cá nhân với Luật 

Giáo Dục Khuyết Tật (federal Individuals with Disabilities Education 
Act - IDEA), tất cả các trẻ em khuyết tật có quyền được giáo dục công 
cộng miễn phí - được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của các em và 
chuẩn bị cho các em có giáo dục cao hơn, việc làm, và cuộc sống tự lập.  
Các học sinh khuyết tật phải được giáo dục trong lớp học với các học 
sinh không khuyết tật càng nhiều càng tốt.

Trường Công Lập Boston cung cấp một loạt sắp đặt cho các học sinh 
khuyết tật  

 “Bao gồm toàn phần (full inclusion)”:  Học sinh được giáo dục cùng 
với học sinh không có nhu cầu đặc biệt 80% ngày học hoặc lâu 
hơn trong lớp học giáo dục bình thường (in the general education 
classroom). 

 “Bao gồm từng phần (partial inclusion)”:  Học sinh trải qua 60% hoặc ít 
hơn ngày học ở ngoài lớp học giáo dục bình thường. 

 “Xếp đặt riêng biệt (substantially separate setting)”:  Học sinh trải qua 
trên 60% ngày học ở ngoài lớp học giáo dục bình thường

 Một vài học sinh với mức độ cao cần được ghi danh trong các trường 
học đặc biệt trong việc sắp đặt công hay tư hoặc nhà riêng và nhận 
được tất cả hướng dẫn và dịch vụ của các em trong các trường giáo 
dục đặc biệt riêng biệt.  Trường Công Lập Boston có ba trường ban 
ngày (BPS has three day schools) dành cho các học sinh khuyết tật 
với mức độ cao cần thiết:
 Trường Horace-Mann dành cho các học sinh bị khiếm thính 

(hearing impairment)

 Trường Carter dành cho học sinh bị nhiều khuyết tật  (multiple 
disabilities)

 Trường McKinley dành cho các học sinh bị bệnh năng động 
(emotional impairment)

Thêm vào đó, Trường Công Lập Boston cung cấp nhiều dịch vụ cho các 
học sinh có và không có khuyết tật, bao gồm:           

 Dịch vụ sức khỏe hành vi – tâm lý, tư vấn điều chỉnh học sinh, phòng 
chống bạo lực, hỗ trợ chấn thương.

 Các dịch vụ có liên quan – lời nói/ngôn ngữ trị liệu, lao động trị liệu, 
vật lý trị liệu, tầm nhìn và hỗ trợ điều trần, thể dục thích ứng, hỗ trợ 
công nghệ.

 Các dịch vụ y tế / Sức khỏe học đường – chữa trị ban đầu, phân phối 
thuốc, giám sát các điều kiện y tế đặc biệt

Nếu quý vị nghĩ rằng con em của quý vị gặp khó khăn trong các lớp 
bình thường vì lý do khuyết tật, quý vị có quyền yêu cầu khảo sát tình 
trạng của con em quý vị để tìm hiểu xem con em của quý vị có bị khuyết 
tật hoặc bị tật nguyền và có được hưởng dịch vụ đặc biệt hay không.  
Xin quý vị hãy hỏi Hiệu Trưởng hoặc Phối Hợp Viên SESS (SESS 
coordinator) trong trường của quý vị để được khảo sát

Muốn biết thêm thông tin (More Information)   

Ü Giáo dục Đặc biệt 617-635-8599
Ü Các Dịch vụ Học sinh (Student Services) 617-635-9676
Ü www.doe.mass.edu/sped/parents.html
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Các Người Học Anh Ngữ (tiếp theo)
trình thay thế sẽ tốt hơn cho tiến trình giáo dục tổng quát của học 
sinh và nhanh chóng thâu hoạch kỹ năng Anh ngữ cơ bản.

   Việc Miễn chỉ có hiệu lực cho năm học hiện tại.  Phụ huynh phải đến 
thăm trường mỗi năm để nộp lại đơn xin miễn.

   Phụ huynh có quyền kháng cáo quyết định nếu đơn xin miễn bị từ 
chối

Các học sinh dưới 10 tuổi:

Phụ huynh có thể gửi yêu cầu xin miễn giống như đối với học sinh lớn tuổi.  Ngoài ra:

  Học sinh phải được đặt trong một lớp học ELL ít nhất là 30 ngày.

  Trường phải xác nhận rằng học sinh có nhu cầu đặc biệt và cá nhân 
về thể lý hoặc tâm lý, riêng biệt từ việc thiếu trình độ Anh ngữ, và

  Sự miễn trừ phải được chấp thuận của cả giám đốc sở học chánh và 
hiệu trưởng trường.

Điều gì xảy ra nếu phụ huynh không yêu cầu xin miễn cho con của họ để vào 
chương trình TBE hoặc HILT, mặc dù học sinh có thể được hưởng lợi từ chương 
trình?

BPS sẽ phân định học sinh vào lớp Giảng dạy Hội nhập Anh ngữ / 
Sheltered English Instruction (SEI) classroom.

Muốn biết thêm chi tiết về Học Anh Ngữ                                                                                                   
Ü Phòng Đặc Trách Học Sinh Học Anh Ngữ BPS – điện thoại số:  

617-635-9435
Ü Phòng Nối Kết của Trường Công Lập Boston –    điện thoại số:  

617-635-7750
Ü Nha Trung Tiểu Học Tiểu Bang Massachusetts (Dept. of 

Elementary & Secondary Education):  www.doe.mass.edu/ell/

  Hướng dẫn Hội nhập Anh ngữ Ngôn ngữ cụ thể (SEI). Trong mô hình 
chương trình này, tất cả học sinh học Anh ngữ là người nói cùng 
tiếng mẹ đẻ (the same native language), được giảng dạy bởi giáo viên 
đủ trình độ và có Trình độ Phát triển Anh ngữ (English Language 
Development/ELD) 1 đến 3.  Hướng dẫn hội nhập được thiết kế để 
thực hiện việc giảng dạy tại các khu vực nội dung học tập theo cấp 
lớp tiếp cận hơn cho các học sinh EL.  Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng 
Anh, với giải thích bằng ngôn ngữ mẹ đẻ khi cần thiết.  Các học sinh 
cũng được hướng dẫn tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai (ESL).  
BPS có các chương trình SEI Tây Ban Nha, Haitian Creole, Cape 
Verde Creole, Việt Nam, Trung Hoa, và chương trình đa ngôn ngữ.

  Giáo dục Song ngữ hai chiều,  cũng được gọi là Giáo dục Song ngữ  (Two-Way 
Bilingual Education, also called Dual Language Education).  Trong lớp 
này, các học sinh nói tiếng Anh gốc và các học sinh nói ngôn ngữ 
khác học cùng nhau (hiện nay Trường Công Lập Boston chỉ cung 
ứng chương trình hai chiều Tây Ban Nha.  Văn học và các môn học 
(văn học, toán, khoa học và lịch sử/khoa học xã hội) được giảng dạy 
cho tất cả học sinh bằng cả hai ngôn ngữ, với ít nhất một nửa thời 
gian giảng dạy bằng ngôn ngữ chung phần (Tây Ban Nha).  Mục tiêu 
của chương trình song ngữ hai chiều là cho tất cả các học sinh trở nên 
thông thạo cả hai ngôn ngữ.  Phụ huynh có thể chọn chương trình 
song ngữ, nhưng BPS không có thể đảm bảo học sinh sẽ được phân 
định vào chương trình vì sĩ số hạn chế.

Các học sinh muốn được phân định vào các chương trình sau đây, phụ 
huynh/người giám hộ của học sinh phải ký xin miễn (waiver) để xác nhận 
rằng phụ huynh đã yêu cầu cụ thể chương trình.

  Giáo dục song ngữ chuyển tiếp (Transitional Bilingual Education - 
TBE).   Các phụ huynh của các học sinh ELL có thể yêu cầu chương 
trình Giáo dục song ngữ chuyển tiếp (TBE) nếu phụ huynh nghĩ 
rằng con của họ sẽ có tiến trình học tập tốt hơn và học tiếng Anh 
nhanh hơn trong lớp học SEI.  Trong lớp học TBE, thầy cô giáo 
giảng dạy bằng ngôn ngữ chính của các học sinh để giúp các học 
sinh học dễ dàng các môn toán, khoa học và xã hội).  Khi trình độ 
Anh ngữ của học sinh được tăng lên thì thầy cô giáo sẽ nói ngôn ngữ 
chính của học sinh ít thường xuyên hơn, cho đến khi sẽ hoàn toàn 
giảng dạy bằng anh ngữ và học sinh có thể chuyển tiếp sang các lớp 
giáo dục thông thường (general education classes).

  Huấn luyện Ngôn ngữ Cường độ cao dành cho các học sinh bị gián 
đoạn việc giáo dục (High Intensity Language Training  / HILT) for 
Students with Interrupted Formal Education  (SIFE).  Trường Công 
Lập Boston đề nghị chương trình này cho các học sinh từ 9 tuổi trở 
lên là những người mới đến Hoa Kỳ, những người biết ít hoặc không 
biết đọc viết ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, và việc đi học có giới hạn hoặc 
bị gián đoạn ở quê hương của các em.

Trong các chương trình HILT, các học sinh sẽ được: 

  Phát triển sâu sắc tiếng Anh trong học tập và trình độ cơ bản

  Giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ được thiết kế để giúp các em học đọc, 
viết, toán, khoa học và lịch sử / xã hội học khi có thể                                       

  Cộng thêm các lớp chẳng hạn như kỹ thuật, nghệ thuật và thể dục

Phụ huynh yêu cầu học sinh ELL của họ được xếp đặt trong chương trình TBE 
hoặc HILT như thế nào?   

Các học sinh từ 10 tuổi trở lên:

  Phụ huynh có thể yêu cầu xin miễn (waiver).  BPS sẽ phê duyệt yêu 
cầu nếu hiệu trưởng của trường và các giáo viên tin rằng một chương 

The Newcomer Assessment & 
Counseling Center                                                                        

Trung Tâm Hướng Dẫn & Khảo Sát Học Sinh Mới 
) 617-635-1565  •  Bolling Building, 2300 Washington Street, Roxbury

Dịch vụ dành cho các học sinh từ mẫu giáo 2 đến lớp 12  và là người đang thực 
sự hoặc có khả năng là Học sinh Học Anh ngữ (ELL).   Trung Tâm mở cửa trong 
các ngày học,  từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

 Khảo sát ngôn ngữ bằng ngôn ngữ gốc của học sinh và Anh ngữ
 Cố vấn về giáo dục và hướng nghiệp (Education and career counseling)
 Hướng dẫn về Trường Công Lập Boston và các dịch vụ khác của thành phố
 Thông Tin (Information) và các Nguồn Hỗ Trợ (resources) dành cho các 

gia đình 

Các học sinh vô gia cư (Students Who 
Are Homeless)
Các học sinh tạm thời không có nhà ở cần kinh nghiệm học tập ổn   

định trong trường.   Mạng lưới Hỗ trợ Giáo dục các Học Sinh Vô 
Gia Cư Trường Công Lập Boston làm việc để cung cấp sự hỗ trợ đầy 
đủ cho các học sinh này và gia đình của các em.

Muốn biết thêm thông tin (More Information)   
Ü  Mạng lưới Hỗ trợ Giáo dục Học Sinh Vô Gia Cư 
 (Homelessness Education Resource Network):    617-635-8037
 www.bostonhern.org
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Các chương trình đặc biệt: 
Các Tùy chọn Giáo dục (Educational Options) 

 “The Adult Diploma” và “Adult High School” cung cấp cả hai bằng tốt 
nghiệp và Phát triển Giáo dục Tổng quát (GED).  Các học sinh và / hoặc 
gia đình của các em có thể chọn các chương trình này nếu họ đã có 
một kinh nghiệm học tập tiêu cực hoặc nếu họ muốn có một con 
đường khác nhau hướng tới một bằng tốt nghiệp trung học.

Trường Công Lập Boston cung ứng các chương trình bổ sung như là 
một phần của "Boston Collaborativer High School" trong quan hệ đối 
tác với các tổ chức cộng đồng: 

 ABCD University High School cung cấp chương trình học tập không 
theo truyền thống và quanh năm.

 Trung Học EDCO  cho các học sinh quá  tuổi, thiếu tín chỉ (over-age, 
under-credited students). 

 Trung Học Ostiguy cho các học sinh đối phó với tình trạng lạm dụng 
chất gây nghiện (substance abuse).

 LogOn Academies cung cấp học tập không theo truyền thống và các lộ 
trình sau bậc  trung học.  Các địa điểm này phục vụ các học sinh quá 
tuổi hoặc thiếu tín chỉ ở các lớp 9-12 thông qua sự kết hợp của trực 
tuyến và lớp (gọi là "học tập tổng hợp"). 

 Trường St. Mary’s School cho các học sinh mang thai và nuôi con nhỏ 
(for expectant and parenting students).

 College Bound Middle School, một chương trình trung học đệ nhất cấp 
điều trị nhỏ ở Dorchester. 

Muốn biết thêm chi tiết:

Ü Văn phòng đặc trách các tùy chọn giáo dục  617-635-8035
 bostonpublicschools.org/Page/970
Ü  Trung Tâm “Re-engagement Center”  617-635-2273
Ü Thông tin tổng quát về GED doe.mass.edu/ged/

Nha (Spanish).

Các học sinh lớp 4 AWC được tự động lên lớp 5 AWC.  Để đưọc vào 
chương trình AWC lớp 6, tất cả học sinh lớp 5 phải đạt điểm “qualifying 
scores on the Terra Nova”.

Làm sao biết nếu con tôi đủ điều kiện vào học trong chương 
trình tiên tiến này? 

Trường Công Lập Boston sẽ gửi giấy mời đến các học sinh mới đủ điều 
kiện trong Tháng Giêng ( January).  

Học sinh được phân định vào chương trình tiên tiến AWC như 
thế nào?

Các học sinh được thâu nhận vào lớp tiên tiến sẽ nhận được một tờ đơn 
có liệt kê tất cả các trường có lớp tiên tiến và các trường không có lớp 
tiên tiến để chọn.  Phân định vào chương trình này sẽ theo như quy chế 
phân định chung (tùy thuộc vào trường lựa chọn, diện anh chị em ruột, 
và số bốc thăm).  
Phụ huynh sẽ chọn các trường trên đơn theo thứ tự mong muốn.  Chọn 
trường có thể bao gồm các trường có lớp tiên tiến và các trường không 
có lớp tiên tiến - nhưng nếu phụ huynh muốn con của mình được phân 
định vào lớp tiên tiến, xin chọn tất cả các trường có lớp tiên tiến.

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình tiên tiến xin gọi:

Ü  AWC Assignments (Phân định vào AWC) 617-635-9512
Ü  AWC Testing (Thi để vào học AWC) 617-635-9450

Trường Công Lập Boston cung cấp một loạt các chương trình giáo 
dục cho các học sinh trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp không 

thành công trong việc xếp đặt trường bình thường.  Các chương trình 
này cung ứng các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu và các cách tiếp cận khác 
nhau để học tập.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải học sinh nào yêu cầu một 
chương trình thay thế (alternative) sẽ được đặt trong chương trình, 
nhưng tất cả học sinh sẽ được hỗ trợ thêm.  

Một số các chương trình giáo dục tùy chọn:

 Trung Tâm Tái Nối Kết Trường Công Lập Boston (BPS Re-engagement 
Center - REC) giúp các học sinh nào đã rời bỏ (dropped out) trường 
trung học (hoặc những người đang nghĩ đến việc bỏ học) hoàn tất 
bậc trung học đệ nhị cấp và tiếp tục việc giáo dục và chuẩn bị nghề 
nghiệp của các em sau bậc trung học.

 Trường Kỹ Thuật Tráng Niên (Boston Adult Technical Academy - BATA) 
phục vụ các học sinh từ 18 đến 22 tuổi, các học sinh quá tuổi đối với 
lớp của mình (over-age for their grade).  Một số các học sinh này là 
những người học Anh ngữ.    

 Newcomers Academy phục vụ người học tiếng Anh đã bị gián đoạn 
việc học (serves ELL with interrupted formal education).

 Charlestown Diploma Plus ở Trường Trung Học Charlestown phục vụ 
các học sinh từ tất cả các trường trung học đệ nhị cấp BPS đã không 
thành công trong các chương trình bình thường.  

 Community Academy (các lớp 9-12) thâu nhận các học sinh nào cần 
một cộng đồng học tập nhỏ tích cực, cấu trúc với sự tập trung vào 
hành vi và  sự tham gia tích cực ở trường (focus on behavior and 
positive involvement in school). 

Lớp Tiên Tiến (AWC)
Lớp Tiên Tiến (Advanced Work Class - AWC) là chương trình học 

cả ngày dành cho các học sinh các lớp 4, 5, 6 có đủ khả năng.  Các 
chương trình Tiên Tiến (AWC) có trong tất cả các trường chung quanh 
thành phố, 14 trường có Lớp Tiên Tiến (AWC) các lớp 4-5 và 16 
trường có Lớp Tiên Tiến (AWC) lớp 6.  

Các học sinh trong chương trình tiên tiến này sẽ học các môn như các 
lớp bình thường, nhưng học chi tiết hơn.  Các học sinh phải làm bài 
nhiều hơn ở trường cũng như ở nhà.  Đối với môn Anh ngữ, các học 
sinh sẽ viết nhiều hơn và đọc nhiều sách khó hơn chương trình bình 
thường.  Học sinh lớp tiên tiến cũng học thêm các ngoại ngữ: Tây Ban 
Nha, Pháp, Trung Hoa, và Nhật.

Trong một số trường học, các học sinh đã được mời vào Lớp Tiên Tiến 
AWC học cùng với nhau trong các lớp học riêng biệt. Trong một số 
trường khác, các học sinh đã được mời vào Lớp Tiên Tiến AWC học với 
các học sinh khác theo cấp lớp của các em, và tất cả học sinh được tiếp 
cận với cùng công việc đầy thử thách. 

Làm sao để đuợc vào Lớp Tiên Tiến (AWC)?

Để được thâu nhận vào chương trình tiên tiến AWC, tất cả học sinh 
phải thi bài thi tiêu chuẩn quốc gia “national Terra Nova” các môn đọc 
anh ngữ (reading) và toán (math) các lớp 3, 4, 5.  Kỳ thi được tổ chức 
vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 mỗi năm.  Các học sinh đang học 
anh ngữ (English Language Learners) có thể thi bằng tiếng Tây Ban 
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Các Trường Thi Tuyển 
Trường Công Lập Boston có 3 Trường Thi Tuyển (There are 3 

Examination Schools):  Trường Boston Latin Academy, Trường 
Boston Latin,  và Trường Chuyên Toán & Khoa Học John D. O’Bryant.   
Tất cả ba trường này tuyển các học sinh vào các lớp 7 đến lớp 12 và nhận 
các học sinh mới vào lớp 7 và 9.  Trường O‘Bryant cũng thâu nhận một 
số nhỏ học sinh mới vào lớp 10.   Các trường này ở trong số các trường 
công lập hàng đầu trong cả nước và cung cấp cho các học sinh một 
chương trình học dự bị đại học, các cơ hội chơi thể thao, các hoạt động 
câu lạc bộ học sinh và quan hệ đối tác với các trường đại học và doanh 
nghiệp khu vực. 

Học sinh muốn vào học các trường này phải thi và việc tuyển sinh vào 
dựa trên kết quả của kỳ thi và điểm trung bình (GPA).

Thi “Independent Schools Entrance Exam - ISEE”  

Tất cả các ứng sinh của các trường thi tuyển phải nộp đơn thi ISEE để 
vào các trường thi tuyển.  Kỳ thi ISEE tiếp theo sẽ được tổ chức vào 
ngày thứ bảy 5 tháng 11 năm 2016 (Saturday, November 5, 2016) tại 
nhiều trung tâm thi ở Boston.  Hồ sơ ghi danh có thể lấy tại trường hiện 
tại của con em quý vị trong tháng 9.  Các học sinh phải ở trong các lớp 
6, 8 hoặc 9 để dự thi.

Các học sinh hiện đang học tại một trường thi tuyển và muốn ghi danh 
vào một trường thi tuyển khác phải ghi danh và dự thi vào ngày 5 tháng 11.

Nơi cư ngụ của các thí sinh vào Trường Thi Tuyển

Để ghi danh vào học trong một trường thi tuyển, các học sinh và phụ 
huynh bắt buộc phải cư ngụ trong thành phố Boston.

 Hãy lấy ra và hoàn tất Bản Thỏa Thuận Phụ Huynh & Học Sinh 
Trường Công Lập Boston (BPS Parent & Student Agreement) ở 
trong tập sách này và nộp lại cho trường hiện tại của con quý vị.

 Hãy nhớ cập nhật địa chỉ nhà và các thông tin liên lạc của quý 
vị ở Trung Tâm Tiếp Đón của Trường Công Lập Boston  (BPS 
Welcome Center) nếu quý vị di chuyển.

 Nếu học sinh di chuyển ra khỏi thành phố sau ngày 30 tháng 4,  học 
sinh đó được phép kết thúc năm học hiện tại và sẽ được gạch sổ sau 
ngày kết thúc năm học.

 Nếu học sinh bị loại ra vì vi phạm cư trú (residency violation), học 

Dạy kèm tại Nhà và Bệnh viện
Trường Công Lập Boston cung ứng việc giảng dạy tại nhà và bệnh 

viện cho các học sinh cần ở tại nhà hoặc tại bệnh viện ban ngày 
hoặc ban đêm, hoặc cả hai, trong thời gian ít nhất là 14 ngày trong bất 
cứ năm học nào.  Trước khi học sinh được nhận dịch vụ này, bác sĩ có 
giấy phép hành nghề phải điền vào một tờ đơn của tiểu bang.

Muốn biết thêm chi tiết về việc Dạy kèm Tại Nhà và Bệnh Viện

Ü Hỗ trợ Học Sinh (Student Support)  617-635-6633

sinh đó không được phép quay trở lại một trường thi tuyển trong 
cùng năm học.  Học sinh đó phải ghi danh lại vào lớp tiếp theo và có 
thể phải chứng minh cư trú ở Boston.

Ra khỏi một Trường Thi Tuyển (Exiting an Exam School)

Các học sinh trường thi tuyển muốn xin thuyên chuyển đến một trường 
công lập Boston khác không phải là trường thi tuyển có thể nộp đơn 
xin.  Có bốn giai đoạn xin chuyển trường trong suốt năm học vào Tháng 
Chín, Tháng Mười Một, Tháng Một và Tháng Ba. 
Trường Thi Tuyển phải tiến hành một cuộc phỏng vấn( an exit 
interview) và đưa cho học sinh một lá thư (exit letter) chấp thuận cho 
chuyển trường.  Học sinh phải mang lá thư đó khi đến xin chuyển 
trường tại một Trung Tâm Tiếp Đón BPS (BPS Welcome Center). 
Các học sinh chuyển ra khỏi một trường thi tuyển có thể xin trở lại 
trường với sự cho phép của hiệu trưởng.

Muốn biết thêm chi tiết về các Trường Thi Tuyển:
Ü Phòng Yểm Trợ & Hoạch Định việc Ghi Danh, 617-635-9512
Ü bostonpublicschools.org/exam
Ü Gọi cho bất kỳ Trung Tâm Tiếp Đón (Welcome Center) BPS (xin 

xem trang 5)
Ü Xem các trang 46–47 để biết thêm thông tin về quy định nơi cư trú.  

Học ở Nhà (Home Schooling)
Các phụ huynh cư ngụ ở Boston và muốn dạy con mình tại nhà, 

phải xin Phòng Đặc Trách Tùy Chọn của Trường Công Lập 
Boston (BPS Office of Educational Options ) chấp thuận.   Phụ Huynh 
phải chứng minh rằng sẽ tuân theo Hướng Dẫn về Giáo Dục ở Nhà 
(Guidelines for Home Education) của tiểu bang Massachusetts, và đạt 
được quy định của luật tiểu bang. 

Muốn biết thêm chi tiết về Trường ở Nhà:

Ü  Các Tùy chọn Giáo dục (Educational Options) 
 617-635-8035
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Khi các học sinh khỏe mạnh, các em có nhiều khả năng là những 
người học hành thành công.  Đối với các trường học, để được 

thành công trong việc giáo dục các học sinh của mình, các trường cũng 
phải chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và tình cảm của học sinh.  
Kết nối Khỏe mạnh (Healthy Connections) là kế hoạch mới của 
Trường Công Lập Boston để cải thiện sức khỏe và giữ gìn sức khỏe của 
tất cả học sinh.  Thông qua Kết nối Khỏe mạnh (Healthy Connections), 
Trường Công Lập Boston:
 Cải thiện việc chăm sóc y tế học đường
 Thúc đẩy hành vi lành mạnh
 Tạo ra một môi trường học lành mạnh
 Cải thiện việc học sinh luyện tập thể dục

Thêm Thông Tin:  www.bpshealthyconnections.org

Tháng 6 năm 2013, Trường Công Lập Boston đã thông qua Quy chế 
Giữ gìn Sức khỏe (Wellness Policy) sẽ hỗ trợ các trường học với kế 
hoạch này.  Quy chế bao gồm giáo dục sức khỏe toàn diện, thực phẩm 
và đồ uống lành mạnh, môi trường an toàn và hỗ trợ, môi trường lành 
mạnh, dịch vụ y tế, trình độ văn hóa và giáo dục và hoạt động thể dục. 

Các Dịch Vụ Sức Khỏe
Y tá phục vụ trong hầu hết các trường học.  Một số trường có y tá hàng 
ngày tại trường, trong khi một số trường khác thì có y tá chung với 
nhau.  Nếu quý vị muốn nói chuyện với y tá, xin vui lòng gọi đến văn 
phòng trường của con quý vị.  

Tất cả các y tá trường được cấp phép hành nghề tại tiểu bang 
Massachusetts và được xác nhận của Nha Trung Tiểu Học Tiểu 
Bang.  Thêm vào đó, tất cả các y tá đã được chứng nhận về hô hấp 
(cardiopulmonary resuscitation /CPR) và cứu cấp lúc ban đầu.  

Vai trò và trách nhiệm của các y tá trường học bao gồm:
	Đánh giá và chăm sóc tất cả học sinh trong trường
	Tìm hiểu và chăm sóc sức khỏe cho các học sinh có các vấn đề cần 

thiết về sức khỏe
	Cộng tác với các nhóm trong trường để cung ứng bầu khí an toàn và 

mạnh khỏe trong trường
	Theo dõi và quản lý thuốc và săn sóc y tế theo yêu cầu của bác sĩ của 

học sinh hoặc chuyên viên y tế
	Chăm sóc học sinh trong trường hợp khẩn cấp
	Giúp phụ huynh có bảo hiểm sức khỏe và tìm trung tâm chăm sóc 

sức khỏe (health care provider)
	Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm (managing the control of 

communicable diseases)
	Trong các trường trung học đệ nhị cấp, làm việc với các nhân viên 

khác trong Nhóm Phụ Trách Phân Phát Bao Cao Su (the Condom 
Availability Team) để cung cấp bao cao su và tư vấn sức khỏe sinh 
sản.

f LƯU Ý: Thông báo về quy chế bao cao su, bao gồm thư từ chối 
(Notification of condom policy, including an opt-out letter), sẽ 
được gửi đi vào đầu năm học cho tất cả các học sinh mới.  Các phụ 
huynh và người giám hộ hợp pháp có thể xin miễn cho con của 
mình khỏi phải nhận bao cao su bằng cách gởi thư từ chối (the opt 
out letter) cho hiệu trưởng trong một phong bì được đánh dấu “mật 
/ confidential”.  Nếu quý vị thay đổi ý nghĩ của mình và quyết định 
rằng con của quý vị có thể yêu cầu bao cao su miễn phí, xin gửi thư 
cho hiệu trưởng trong suốt năm học.  

f Xin lưu ý rằng, theo luật Bảo mật Thanh thiếu niên Massachusetts 
(under Massachusetts Adolescent Confidentiality laws), các thanh 

thiếu niên có thể được bảo mật cho việc chẩn đoán, điều trị và giới 
thiệu các bệnh lây qua đường tình dục và mang thai.  Từ chối không 
nhận bao cao su, KHÔNG áp dụng đối với các dịch vụ bảo mật 
này. (The opt out to not receive condoms, does NOT apply to 
these confidential services).

f Thông tin liên quan SBIRT (Sàng lọc, Can thiệp ngắn gọn, và 
giới thiệu để điều trị), bao gồm lá thư từ chối, sẽ được gửi đến 
phụ huynh /người giám hộ của các học sinh trung học đệ nhất 
cấp và đệ nhị cấp.  SBIRT có thể giúp chăm sóc sức khỏe và các 
chuyên viên khác xác định xem một người nào đó đang dùng 
rượu và/hoặc thuốc phiện theo các cách không lành mạnh.

Quý vị có thể giúp y tá chăm sóc cho con em của quý vị bằng cách:
 Bảo đảm các y tá trường biết nếu con của quý vị có bất kỳ bệnh 

mãn tính hoặc cấp tính (bệnh tiểu đường / diabetes, bệnh hồng 
cầu hình lưỡi liềm / sickle cell, bệnh hen suyễn / asthma, v.v….)  
hoặc các cần dịch vụ điều dưỡng trong khi ở trường. để chúng 
tôi có thể cung cấp phương tiện phù hợp.

 Liên lạc với y tá nếu sức khỏe hoặc thuốc cần thay đổi.
 Cập nhật hóa bản tin tức cá nhân của con quý vị được giữ ở 

trường để trường có thể liên lạc với quý vị trong trường hợp 
khẩn cấp.

 Đưa cho y tá giấy phép bằng văn bản để thảo luận về nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của con quý vị với nhà cung cấp chăm 
sóc sức khỏe của trẻ (để có các mẫu đơn, xin vào trang:  
bps healthservices.org)

Chích Ngừa (Immunizations)
Theo luật của tiểu bang, các học sinh phải chích ngừa một số bệnh nhất 
định trước khi có thể vào trường.  Trường Công Lập Boston quy định 
các học sinh phải có hồ sơ chích ngừa cập nhật hóa khi đến ghi danh 
nhập học. 

LƯU Ý:  Nếu một trẻ em lên 4 tuổi khi bắt đầu nhập học, trẻ em đó 
phải được chích ngừa của lớp mẫu giáo /mẫu giáo 2 (K1/K2).  ngay cả 
nếu trẻ em chỉ mới 3 tuổi khi đến ghi danh nhập học.

Bảng sau đây là quy định của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang 
Massachusetts  về việc cần chích ngừa để nhập học.

Quy Định Về Chích Ngừa Khi Ghi Danh Học
(Lưu ý: quy định về chích ngừa thay đổi mỗi năm, các quy định dưới đây chỉ 

dành cho năm học này).
K0

(3 tuổi)
K1/K2 

(4–5 tuổi)
Các lớp 

1-6
Các lớp 

7-12
Hepatitis B 3 mũi chích 3 mũi chích 3 mũi chích 3  mũi chích
DtaP/DTP/
DT/Td

≥ 4  mũi chích 
(doses) DTaP/
DTP

5 mũi chích (5 
doses)
DTaP/DTP

≥ 4 mũi  chích (doses)   
DTaP/DTP hoặc  ≥  3 
mũi chích Td

4  mũi chích DTaP / DTP  
hoặc ≥ 3 Td;  cộng thêm 
một mũi chích Tdap

Polio ≥ 3  mũi 4  mũi ≥ 3  mũi ≥ 3  mũi
Hib 1-4  mũi 0 0 0
MMR 1 mũi chích 2 mũi chích Các lớp 1-5: 

2 mũi chích
Lớp 6:  
2  measles
1  mumps
1  rubella

2 mũi chích
(2 doses)                 

Varicella
(chickenpox)

1 mũi chích          
(1 dose)  *

2 mũi chích   
(2 dose)  *

Các lớp 1-5:  
2 mũi chích *   
Lớp 6:  
1 mũi chích*

2 mũi chích * 
(2 doses)                 

 *  hoặc có giấy tờ chứng minh bệnh tật 

Các dịch vụ dành cho Học Sinh:  
Sức Khỏe và Chăm sóc Sức khỏe
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Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin xem trang web: www.mass.gov  
và đánh chữ “immunization” trong Hộp Tìm Kiếm (Search box).  Nếu 
quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin liên lạc với Phòng Đặc Trách Sức Khỏe 
của Trường Công Lập Boston (BPS Health Services), điện thoại số 617-
635-6788.

Phụ Huynh phải xuất trình hồ sơ của bác sĩ cho biết con của quý vị đã 
được chích ngừa: diphtheria (bệnh yết hầu), pertussis (ho gà), tetanus 
(uốn ván), poliomyelitis (sốt tê liệt), measles (ban sởi), German measles 
(rubella), mumps (quai bị), và hepatitis B (viêm gan B).  Hồ sơ chích 
ngừa phải ghi rõ ngày, tháng, và năm được chích ngừa.

Thêm vào đó, chúng tôi đề nghị quý vị con của quý vị được Thử Nghiệm 
Lao ở kỳ khám sức khỏe hàng năm  (Tuberculosis Risk Assessment at 
the annual physical). 

Chích ngừa bệnh viêm màng não (Meningococcal vaccine) 
không bắt buộc khi đến ghi danh.  Tuy nhiên Bộ Y Tế Tiểu Bang Mass 
khuyến khích các trẻ 11-12 tuổi và các thiếu niên bắt đầu bậc trung học 
(lứa tuổi 15) nên chích ngừa bệnh này.  Các Y Tá trường có tài liệu về 
“Bệnh viêm màng não và học sinh: các câu thường hòi” ở trong Phòng 
Sức Khỏe hoặc quý vị có thể xin nơi bác sĩ của mình.

Lưu giữ hồ sơ chích ngừa rất là quan trọng.  Phụ Huynh có trách 
nhiệm theo dõi lịch trình chích ngừa và thông báo y tá nếu được chích 
ngừa thêm.  Các Y Tá sẽ theo dõi hồ sơ chích ngừa thường xuyên.  

Các học sinh nào không cập nhật hồ sơ chích ngừa có thể không được 
vào trường nếu có bệnh tật xảy ra tại trường.  Luật này được ấn định bởi 
Bộ Y Tế Tiểu Bang Massachusetts và Boston Health Commission.

Trường hợp đặc biệt.  Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp hoặc có dịch, 
các học sinh có thể được bắt đầu đi học nếu phụ huynh hoặc người 
giám hộ xuất trình: (1) giấy xác nhận của bác sĩ cho biết con em của 
họ chưa chích ngừa vì lý do y tế (medical reasons), hoặc (2) chưa chích 
ngừa vì niềm tin tôn giáo (religious beliefs).

Khám Sức Khỏe Tổng Quát
Trong khi phụ huynh là người chịu trách nhiệm sau cùng về sức khỏe 
của con mình, nhà trường chịu trách nhiệm giữ gìn an toàn và mọi sự 
tốt đẹp cho học sinh trong thời gian ở trường.  Theo luật của tiểu bang 
Massachusetts, các học sinh mới phải xuất trình kết quả khám sức khỏe 
tổng quát (physical exam) trong vòng 6 tháng sau khi ghi danh. Nếu 
con của quý vị là học sinh mới của trường, quý vị cần mang theo bản 
sao chích ngừa (immunizations) và khám sức khỏe tổng quát (physical 
exam) và nộp cho y tá trường vào ngày đầu tiên đến trường, ngay cả quý 
vị đã nộp các giấy tờ này khi đến ghi danh.                                                         

Nếu con của quý vị có chích ngừa thêm trong mùa hè, xin hãy gửi đến y 
tá trường hồ sơ chích ngừa mới nhất (updated health record).   

Tất cả học sinh các lớp 4, 6, và 9 phải được khám sức khỏe định kỳ 
(Physical Exam).  Tất cả học sinh chơi thể thao phải đạt kết quả khám 
sức khỏe định kỳ (Student athletes must pass a physical examination) 
trong vòng 13 tháng trước khi bắt đầu mỗi mùa thể thao.  

Xin lưu ý rằng nhiều trung tâm y tế (health care providers) cần ít nhất 
hai tuần mới được cấp bản sao giấy chích ngừa.

Uống Thuốc Tại Trường
Trong hầu hết các trường hợp, chỉ có y tá của trường mới có thể cho học 
sinh uống thuốc.  Thế nhưng, người khác không phải là y tá có thể cho 
học sinh uống thuốc trong 3 trường hợp sau đây:

  Khi học sinh đi du ngoạn, y tá có thể huấn luyện cho người lớn khác 
trông coi việc cho uống thuốc.

	Khi học sinh bị dị ứng có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhân viên 
trường có thể cho uống thuốc khẩn cấp, chẳng hạn như mang dụng 
cụ Epi Pen.  Y tá trường chịu trách nhiệm huấn luyện và trông coi 
tất cả những ai có liên quan đến việc cho uống thuốc.

 Một vài học sinh có thể tự dùng thuốc, chẳng hạn như thuốc xịt trị 
suyễn (asthma inhaler).  Để được phép, phụ huynh phải liên lạc với 
y tá của trường để thỏa thuận với Kế Hoạch Tự Chăm Sóc (Self-
Medication Plan). 

Để chăm sóc thuốc cho các học sinh, y tá phải có sự yêu cầu từ bác sĩ 
của học sinh và sự chấp thuận của phụ huynh / người giám hộ.  Các loại 
thuốc thông thường  không cần phải có toa của bác sĩ như  Tylenol hoặc 
Motrin cũng vẫn phải có sự đồng ý của phụ huynh.   Xin hỏi Y Tá của 
trường về mẫu đơn này.  Phụ huynh phải cung cấp thuốc và thuốc phải 
đựng y nguyên trong hộp của nhà thuốc tây.   Luôn luôn báo cho y tá 
của trường biết nếu bác sĩ thay đổi loại thuốc hoặc thay đổi liều lượng.

Bảo Hiểm Sức Khỏe
Bảo hiểm sức khỏe được cung cấp cho tất cả các trẻ em tại tiểu bang 
Massachusetts.  Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về bảo hiểm sức 
khỏe, xin goị đường dây đặc biệt phụ trách sức khỏe của thị trưởng 
(Mayor’s Health Line), điện thoại số 617-534-5050.  Nếu quý vị có bảo 
hiểm sức khỏe, xin điền chi tiết vào Bản Thỏa Thuận Phụ Huynh và 
Học Sinh (the Parent and Student Agreement) trang 38.

Vận Chuyển Đặc Biệt
Xin xem trang 33, “Vấn Đề Vận Chuyển Đặc Biệt - Special 
Transportation Situations”, để biết thêm chi tiết về vận chuyển đặc biệt 
cho các học sinh khuyết tật và học sinh có sức khỏe yếu và không có thể 
đi bộ từ nhà đến trường hoặc đến trạm xe buýt.

Y Tế Khẩn Cấp
Nếu con của quý vị bị đau hoặc bị thương tại trường, nhà trường sẽ cố 
gắng hết sức để liên lạc với phụ huynh hoặc người liên lạc khẩn cấp theo 
như hồ sơ của con quý vị ở trường.  Hiệu trưởng và y tá của trường sẽ 
quyết định điều gì cần làm.  Hầu hết các trường hợp bệnh nhẹ được y tá 
chăm sóc tại trường.  Nếu nghiêm trọng, nhà trường sẽ gọi xe cấp cứu.   
Nhân viên của trường sẽ đi theo con của quý vị, và ở lại bệnh viện cho 
đến khi phụ huynh đến.  Tuy nhiên, nếu phụ huynh không đến trong 
một thời gian nhất định, phòng cấp cứu của bệnh viện sẽ chịu trách 
nhiệm với học sinh.  Điều quan trọng phụ huynh cần lưu ý là: cung 
cấp tất cả các tin tức theo quy định trong phần “Thông Tin Y Tế 
Quan Trọng” ở trang 38.

Sức Khỏe và Chăm sóc Sức khỏe (tiếp theo)
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Blackstone Elementary
South End Health Center
617-425-2000

Boston Community
Leadership Academy/New Mission 
High School «
617-910-2333

Boston Latin Academy «
617-534-9930

Brighton High School «
617-534-9958

Burke High School «
617-534-9954

Charlestown High School
North End Waterfront Health
617-643-8000

English High School
Brookside Health Center
617-522-4700

Gardner Pilot Academy
Joseph Smith Health Center
617-783-0500

Jackson/Mann K–8 School
Joseph Smith Health Center
617-783-0500

Madison Park Technical Vocational High 
School «
617-534-9965

Snowden International School at Copley «
617-534-9967

TechBoston Academy
Codman Square Health Center
617-825-9660

Young Achievers K–8 School
Mattapan Health Center
617-296-0061

« Các Trung Tâm Y Tế tại Trường được 
Ủy Ban Y Tế Công Cộng Boston (Boston 
Public Health Commission) điều hành. 
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với: 
Philomena Asante, Director, Division 
of Child and Adolescent Health  hoặc  
Maureen Scott, Director of Clinical 
Services at 
) 617-534-5198
schoolhealth@bphc.org
www.bphc.org/programs > Child 
Adolescent & Family Health

Các Trung Tâm Y Tế tại Trường
(School-based Health Centers)

Trung Tâm Y Tế tại Trường
Ủy Ban Y Tế Công Cộng Boston (Boston Public Health Commission) 
hợp tác với Trung Tâm Y Tế Boston (Boston Medical Center) điều 
hành các trung tâm sức khỏe trong một số Trường Công Lập Boston.  
Các Trung tâm y tế cộng đồng (Community health centers) kết nghĩa 
với nhiều trường để cung ứng dịch vụ y tế trong các Trường Công Lập 
Boston khác.  Các trung tâm được liệt kê ở trang này.

Học sinh trong các trường có trung tâm y tế được khuyến khích đến các 
trung tâm để được cung ứng các dịch vụ sức khỏe sau đây và các dịch vụ 
khác: 
 tư vấn sức khỏe tâm thần cá nhân và quản lý khủng hoảng
 chăm sóc sức khỏe về sinh lý và sinh sản (sexual and reproductive)
 các dịch vụ kiểm tra/ sàng lọc (screening services)
 điều trị chấn thương (injury treatment)
 khám sức khỏe chơi thể thao và khám sức khỏe tổng quát 
 xin bảo hiểm sức khỏe (health insurance enrollment)
 các thông tin về sức khỏe (health information)
 chủng ngừa, bao gồm bệnh cúm hàng năm và phòng chống ung thư 

HPV.

Các Trung Tâm Sức Khỏe có các nhân viên cung ứng dịch vụ y tế (một 
y tá hoặc một y sĩ phụ tá), một chuyên viên cố vấn tâm thần và một nhà 

giáo dục sức khỏe (health educator).  Các Trung Tâm Sức Khỏe mở cửa 
trong suốt ngày học vì thế nếu học sinh cần phục vụ về sức khỏe chỉ cần 
dành chút ít thời gian ra khỏi lớp học.  

Thêm thông tin về các Dịch vụ Y tế Học đường 
Thông tin chi tiết về các dịch vụ y tế học đường, bao gồm tất cả các mẫu 
đơn dịch vụ y tế (health service forms), thông tin liên lạc y tá trường, các 
quy chế và cảnh báo sức khỏe (health alerts and policies)*, có trên trang 
web của Dịch vụ Y tế (the Health Services website).

Ü BPShealthservices.org

Ngoài các quy chế đã được mô tả ở các trang 28-30, Trường Công Lập 
Boston có các quy chế về: 
 Bệnh hen suyễn (Asthma)
 Bệnh tiểu đường (Diabetes)
 Dị ứng thức ăn (Food allergies)
 Quản lý thuốc trong trường (Medication administration in school)
 Chí (Head lice)                                                                                                     

Giáo Dục Sức Khoẻ (Health Education)
Trường Công Lập Boston (Boston Public Schools) quy định là phải giáo 
dục sức khỏe từ mẫu giáo đến lớp 12.  Mục tiêu của giáo dục sức khỏe là 
giảng dạy cho tất cả các học sinh để phát triển các thói quen lành mạnh 
suốt đời và chịu trách nhiệm về sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho 
chính mình.  Điều quan trọng là giảng dạy thông tin này sớm trong cuộc 
sống của một đứa trẻ.

Các chương trình giáo dục sức khỏe của chúng tôi nhằm mục đích để 
được chính xác về y tế, phù hợp với độ tuổi của các học sinh, và nhạy 
cảm với các nền văn hóa khác nhau của các học sinh.  Các lớp học được 
giảng dạy bởi các giáo chức đủ trình độ, đã được đào tạo trong các môi 
trường học tập hỗ trợ và an toàn nơi mà TẤT CẢ các học sinh cảm thấy 
có giá trị.  Chương trình học nêu lên một loạt các chủ đề, bao gồm:
 lạm dụng thuốc lá, rượu và ma túy 
 dinh dưỡng / ăn uống lành mạnh 
 sức khỏe tâm thần và cảm xúc
 sức khỏe cá nhân và luyện tập
 các hoạt động thể dục, an toàn và ngăn ngừa chấn thương
 phòng chống bạo lực (violence prevention)
 giáo dục sức khỏe giới tính  (sexual health education)

Muốn tìm hiểu thêm về chương trình giáo dục sức khỏe của Trường 
Công Lập Boston (BPS health education curriculum), xin vào 
trang: www.BPSHealthAndWellness.org   hoặc gọi cho Phòng Đặc 
trách Chăm sóc Sức Khỏe (Wellness Department), điện thoại số: 
617-635-6643.

Giáo Dục Sức Khoẻ Giới Tính  
(Sexual Health Education)
Giáo dục sức khỏe giới tính là một phần quan trọng của chương trình 
giáo dục sức khỏe Trường Công Lập Boston từ mẫu giáo đến 12. Các 
lớp học được giảng dạy bởi các giáo chức đủ trình độ, đã được đào tạo và 
nêu lên các khía cạnh về thể chất, tinh thần, tình cảm và xã hội của giới 
tính con người ở mức độ phù hợp với lứa tuổi của các học sinh.  Chương 
trình giảng dạy bao gồm giáo dục về bản sắc giới tính và tình dục, và 
tổng hợp tất cả, bao gồm cả đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, 
chuyển đổi giới tính, và đặt câu hỏi các học sinh (LGBTQ).  Chương 
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trình được thiết kế để giúp các học sinh duy trì sức khỏe giới tính bằng 
cách trì hoãn hoạt động tình dục, ngăn ngừa bệnh tật và mang thai, và 
giảm các hành vi tình dục nguy hiểm.
Các bài học có thể bao gồm các đề tài sau đây:  
 Sự tăng trưởng và phát triển của thiếu niên, bao gồm những sự thay 

đổi của tuổi dậy thì
 Làm sao để nuôi dưỡng và duy trì các mối quan hệ lành mạnh
 Làm sao các bệnh truyền nhiễm (bao gồm HIV/ AIDS) lây ra và 

cách thức để ngăn ngừa
 Các hành vi có nguy cơ tới sức khỏe
 Chịu trách nhiệm với quyết định của mình làm, bao gồm giảm các 

hành vi tình dục nguy cơ liên quan đến sức khỏe 
 Chống cự lại sự ép buộc của các bạn bè xấu 
 Ảnh hưởng các cách nói “không” đối với các việc làm nguy hiểm
 Tôn trọng quyền riêng tư của chính bản thân và các người khác

Các tài liệu cho các lớp sẽ bao gồm:  Michigan Model for Health, 
FLASH (Family Life and Sexual Health), Phần Thân thể Lành mạnh 
và an toàn (BPS Health & Wellness); Quyền lợi, Tôn trọng, Trách nhiệm; 
Tự hào việc lựa chọn (Making Proud Choices); và Get Real.  Chúng tôi đề 
nghị quý vị xem các tài liệu này tại trường của con quý vị.

Phụ huynh có thể và cần phải có một ảnh hưởng mạnh mẽ trên các 
quyết định về sức khỏe của con quý vị.  Trường Công Lập Boston thực 
hiện các buổi hội thảo cho phụ huynh để giúp phụ huynh có thể trao 
đổi với con của mình về các vấn đề liên quan đến sức khỏe.  Nếu quý vị 
muốn biết thêm tin tức, xin liên lạc với trường của con quý vị  hoặc với 
BPS Parent University, điện thoại: 617-635-1683.

Trong khi các phụ huynh không cần phải cho phép con của mình theo 
học các lớp giáo dục sức khỏe giới tính, phụ huynh có quyền xin miễn 
cho con của mình theo học các lớp như vậy.  

u	Nếu quý vị KHÔNG (DO NOT) muốn cho con của quý vị tham 
gia các lớp giáo dục sức khỏe giới tính, xin vui lòng liên lạc với hiệu 
trưởng trường của con quý vị bằng cách viết thư, gọi điện thoại hoặc 
đến trường để hiệu trưởng biết quyết định của quý vị.  Nếu cần, các 
đơn xin miễn có tại trường của con quý vị để quý vị ký.  Các học sinh 
xin miễn học sẽ không bị phạt.   

Các Trung Tâm Y Tế  
(Health Resource Centers)
Ủy Ban Y Tế Công Cộng Boston (The Boston Public Health 
Commission / BPHC) có các Trung Tâm Y Tế (HRC) ở nhiều trường 
Trung Học Boston.  Nhân viên HRC làm việc tại các trường này hai 
ngày một tuần.  Các Trung Tâm Y Tế cung cấp thông tin cho các học 
sinh trong quyết định lành mạnh, các mối quan hệ lành mạnh, và ngăn 
ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI),  HIV, và có thai ngoài 
kế hoạch.  Nhân viên HRC cũng cung cấp các lớp giáo dục ngăn chặn 
việc sử dụng rượu và ma túy và hỗ trợ cảm xúc tốt cũng như cố vấn giáo 
dục sức khỏe cá nhân, giới thiệu, bao cao su (condoms), và thông tin về 
kế hoạch hóa gia đình nếu học sinh yêu cầu.

Các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp sau đây có các Trung Tâm Hỗ Trợ 
Y Tế (Health Resource Centers):  
	Boston Arts Academy
	Community Academy of Science & Health (CASH)
	Excel High School
	Fenway High School
	O’Bryant School of Mathematics & Science

	Urban Science Academy (USA)
	West Roxbury Academy

Muốn biết thêm chi tiết: 
Philomena Asante, Director, Division of Child and Adolescent 
Health  hoặc
Jeremiah Woodberry, Quản lý Dự án 
617-534-2289  hoặc  jwoodberry@bphc.org

Quy chế Chăm Sóc Sức Khỏe  
(Wellness Policy) 
Chính phủ liên bang yêu cầu tất cả các hệ thống trường học nhận tài trợ 
cho Chương trình Bữa ăn ở Trường trên toàn quốc (the National School 
Meals Program) có một Quy chế Chăm Sóc Sức Khỏe của Sở Học 
Chánh (District Wellness Policy).  Theo quy chế này, tất cả các trường 
trong Sở Học Chánh phải có một Hội đồng Chăm Sóc Sức khỏe Học 
đường (School Wellness Council), là nơi lập ra Kế hoạch Hành động 
Chăm Sóc hàng năm (an annual Wellness Action Plan).  Kế hoạch nên 
bao gồm các bước để thúc đẩy giáo dục sức khỏe, thực phẩm và đồ uống 
lành mạnh, môi trường an toàn và hỗ trợ, môi trường học đường lành 
mạnh, các dịch vụ y tế, thông thạo văn hóa, hoạt động thể chất, giáo dục 
thể dục, và nhân viên chăm sóc sức khỏe.  Chúng tôi khuyến khích phụ 
huynh tìm hiểu và là một phần của các hoạt động chăm sóc sức khỏe ở 
trường của con quý vị.  Xin hãy hỏi Hiệu Trưởng hoặc Hội đồng Chăm 
Sóc Sức khỏe về việc trường của quý vị thực hiện Quy chế Chăm Sóc 
Sức Khỏe như thế nào.  

Muốn biết thêm thông tin về Sức Khỏe & Chăm Sóc Sức Khỏe:
Ü www.bpshealthandwellness.org
Ü BPS Health and Wellness Department, 617-635-6643.

Hội Đồng Chăm Sóc Sức Khỏe Sở Học 
Chánh
Hội Đồng Chăm Sóc Sức Khỏe Sở Học Chánh (The District Wellness 
Council) bao gồm các thành viên của cộng đồng trường học của chúng ta, 
được tổng giám đốc bổ nhiệm, những người làm việc với nhau để đảm bảo 
rằng các Trường Công Lập Boston trở thành một môi trường kiểu mẫu 
thúc đẩy các hành vi lành mạnh và thành tích học tập cho tất cả.  

Các thành viên hội đồng xem xét các quy chế liên quan đến chăm sóc 
sức khỏe  và cố vấn cho sở học chánh về các quy chế nêu lên vấn đề chăm 
sóc sức khỏe của học sinh để thúc đẩy lối sống lành mạnh và thực hành 
chăm sóc sức khỏe bền vững trong cộng đồng nhà trường.  Các cuộc họp 
được mở rộng cho công chúng, và các thành viên cộng đồng có thể tham 
dự.  Muốn biết thêm thông tin về lịch trình cuộc họp hoặc tìm hiểu 
làm sao để quý vị có thể tham gia, xin gọi Phòng Đặc Trách Sức Khỏe 
và Chăm Sóc Sức Khỏe của Trường Công Lập Boston (BPS Health and 
Wellness Department), điện thoại số: 617-635-6643. 

Giáo Dục Thể Dục (Physical Education)
Hoạt động Thể chất có lợi cho sức khỏe và học tập.  Tăng cường hoạt 
động thể chất và tập thể dục có tác động tích cực trong việc tập trung và 
học tập.  Trường Công Lập Boston đang làm việc để cải thiện cả về số 
lượng và chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể chất cho tất cả 
các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) để thúc đẩy việc phát triển 
sự khỏe mạnh của học sinh và sẵn sàng học hỏi. 
Luật Tiểu Bang nói rằng giáo dục thể dục sẽ được giảng dạy như một 
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môn học bắt buộc trong tất cả các cấp lớp cho tất cả các học sinh.  Tất cả 
các trường phải tạo cơ hội cho hoạt động thể dục (physical activity) cho 
tất cả các học sinh trong tất cả các lớp.

Các yêu cầu và khuyến nghị cho các lớp Tiền Mẫu giáo-Lớp 8 
(Pre-kindergarten-Grade 8) 
 150 phút hoạt động thể dục mỗi tuần
 Giờ chơi hàng ngày (Daily recess)
 Ít nhất 45 phút mỗi tuần giáo dục thể dục (Tiền Mẫu giáo-Lớp 8)
 Mục tiêu cho 80 phút mỗi tuần của giáo dục thể dục (Mẫu giáo-Lớp 

8)

Yêu cầu cho các lớp 9-12:
 Mỗi năm một học kỳ giáo dục thể dục cho tất cả các học sinh các lớp 

9-12 

Quy chế Trường Công Lập Boston cũng nêu rõ tầm quan trọng của thể 
thao (athletics) và các hoạt động thể chất sau giờ học.  

Năm nay, các học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 sẽ hoàn thành một loạt các 
thực tập thể dục để đo lường sự luyện tập liên quan đến sức khỏe của các 
em.  Kết quả của việc đánh giá này, được gọi là “Chương trình luyện tập 
(Fitnessgram)”, có thể giúp các trường đặt ra các mục tiêu rèn luyện sức 
khỏe và thể dục cho các học sinh, cải thiện các chương trình thể dục thể 
chất, và giúp đỡ các gia đình phát triển lối sống lành mạnh, năng động.
Muốn tìm hiểu thêm về chương trình giáo dục thể chất Trường Công 
Lập Boston, xin vào trang:   www.BPSHealthAndWellness.org hoặc gọi 
cho Phòng Đặc Trách Sức Khỏe và Chăm Sóc Sức Khỏe (BPS Health 
and Wellness Department), số:  617-635-6643.

Tham khảo Chương trình Sức khỏe 
(Health Program Surveys)
Trong một số trường trung học đệ nhất cấp / cấp 2 (middle schools) và 
trường trung học đệ nhị cấp / cấp 3 (high schools),  chúng tôi có thể 
yêu cầu các học sinh hoàn thành bản tham khảo về hành vi nguy cơ của 
thiếu niên và các chủ đề có liên quan khác để giúp xác định sự cần thiết 
và hiệu quả của chương trình giáo dục sức khỏe.  Chúng tôi cần biết 
những gì chúng tôi dạy có làm khác biệt trong hành vi của học sinh và 
kết quả sức khỏe. 

Các cuộc tham khảo này, chẳng hạn như cuộc Tham khảo về Hành vi 
Nguy cơ của Thiếu niên (the Youth Risk Behavior Survey), thì bí mật 
và bảo vệ sự riêng tư của mỗi học sinh.   Không có bất kỳ sự trả lời nào 
của cá nhân học sinh sẽ được báo cáo (No individual student responses 
will ever be reported).  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về cuộc tham 
khảo, quý vị có thể liên hệ với hiệu trưởng trường của con quý vị để biết 
thêm thông tin.  Nếu quý vị KHÔNG muốn (DO NOT want) con 
của quý vị tham gia vào các cuộc tham khảo chương trình y tế, vui lòng 
liên hệ với hiệu trưởng trường của con quý vị để hiệu trưởng biết quyết 
định của quý vị.  Hiệu trưởng có thể yêu cầu quý vị ký vào đơn xin miễn 
(exemption form).  Các học sinh nào được miễn sẽ không bị trừng phạt 
trong học tập. 

Môi trường Lành mạnh và An 
toàn
Tất cả các trường học của chúng ta làm việc để tạo ra một môi trường 
học đường lành mạnh.  Mỗi cơ sở của Trường Công Lập Boston tuân 
theo yêu cầu của liên bang và tiểu bang quy định hoặc quy chế của 

Trường Công Lập Boston để có kế hoạch quản lý chất độc hại asbestos 
/ asbestos management plan (kế hoạch AHERA - Đạo luật ứng cứu 
khẩn cấp chất độc Asbestos)  và kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp 
(integrated pest management - IPM) trong tất cả các cơ sở trường học.  
Các kế hoạch quản lý này bắt buộc trong tất cả các cơ sở trường học 
ngay cả khi được xác định là không có chất asbestos hoặc bất kỳ vấn đề 
dịch hại nào được tìm thấy trong cơ sở trường.

Các kế hoạch AHERA và IPM (trong nhà và ngoài trời) được lưu trong 
văn phòng điều hành chính.  Thông báo về việc có các kế hoạch này 
phải được công bố trong khu vực văn phòng chính, phòng nhân viên 
hoặc giáo viên, và phòng người lao công của trường.    Kế hoạch IPM 
được yêu cầu cập nhật hàng năm bởi Hiệu Trưởng của trường. 

Kiểm tra cơ sở hàng năm được tiến hành bởi Trường Công Lập Boston 
và đã được kiểm tra lại bởi Ủy Ban Y Tế Công Cộng Boston, bổ sung 
cho các kế hoạch này.  Các điều kiện của văn bản kiểm tra như các loài 
gây hại, rò rỉ, nấm mốc, và sửa chữa cần thiết.

Quý vị có thể yêu cầu bản báo cáo từ hiệu trưởng của trường hoặc tìm 
trong trang:  www.bostonpublicschools.org> Schools.    

Bấm vào tên trường (Click the school name), sau đó bấm vào “School 
Facility Environmental Report”.

Các Chất Tẩy Rửa Màu Xanh (Green Cleaners).  Tất cả các 
trường học ở Boston được làm sạch bằng các chất tẩy rửa lành 
mạnh. Không được phép mang các sản phẩm làm sạch từ nhà.

Chăm sóc sức khỏe ở trường học (School Wellness): Các 
gia đình có thể thúc đẩy sức khỏe trường học bằng cách hiểu biết về 
điều kiện của cơ sở trường của con mình. Hãy nói cho y tá trường 
biết nếu con của quý vị bị suyễn hoặc dị ứng bởi nó có thể bị ảnh 
hưởng của môi trường gây ra như nấm mốc, bụi, sâu bệnh, hoặc 
khói mạnh, và bảo đảm y tá của trường có Kế Hoạch Chống Suyễn 
của con quý vị (your child’s Asthma Action Plan) từ cơ quan chăm 
sóc sức khỏe của quý vị

Liên hệ với văn phòng trường với bất kỳ khiếu nại về sức khỏe và sự 
an toàn của cơ sở trường.

Muốn biết thêm chi tiết

Ü Phòng Quản Lý Cơ Sở Trường Công 
Lập Boston – Ban phụ trách môi sinh                                                                                                                                           
(BPS Facilities Management – Environmental Section), 
số  617-635-8300

Tìm hiểu thêm về các Quy chế 
Sức khỏe & Chăm sóc Sức khỏe                                                
(More Health & Wellness Policies)
 Hành vi sức khỏe, hỗ trợ chấn thương, phòng chống 
 bạo lực, và các dịch vụ khác cho học sinh  trang 25
 Quy chế thức ăn nhẹ và nước uống trang 39  
 Ngăn ngừa chấn thương đầu - Xem Điền kinh trang 53
 Quy chế Môi trường không thuốc lá - Nước uống trang 54

Sức Khỏe và Chăm sóc Sức khỏe (tiếp theo)
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Vận chuyển khác chỗ (Alternative Transportation)
Phụ huynh có thể yêu cầu trạm xe buýt khi đi và về tại các chương trình 
trước và sau giờ học hoặc gần nhà trẻ, ngay cả nếu học sinh không đủ 
điều kiện để vận chuyển từ nhà đến trường, với một vài hạn chế sau đây:  
 Trạm xe yêu cầu này phải ở trong lộ trình có sẵn của các xe buýt 

(regular bus routes) thông thường đến trường, và 
 Xe buýt đó phải còn chỗ.
 Trạm thay thế (The alternative stop) phải là mỗi ngày học, không 

phải chỉ vài ngày nhất định trong tuần.

Xin lưu ý rằng Trường Công Lập Boston không bảo đảm đơn xin vận 
chuyển khác chỗ của quý vị có thể được chấp thuận.  Chúng tôi sẽ xét 
đơn theo thứ tự chúng tôi nhận được.  Tất cả các đơn nhận được trước 
ngày 1 tháng 8 sẽ được trả lời vào ngày 15 tháng 8.  Tất cả các đơn đã 
được chấp thuận mà chúng tôi nhận được trước ngày 1 tháng 8 sẽ có 
hiệu lực vào ngày khai giảng năm học.  Xin lưu ý là đơn nộp cuối tháng 8 
hoặc tháng 9 sẽ phải chờ cứu xét nhiều tuần.  Cho đến khi đơn xin được 
phê duyệt và có hiệu lực, các học sinh có thể sử dụng trạm xe lúc ban đầu 
của các em, hoặc phụ huynh phải chịu trách nhiệm đưa đón học sinh 
đến và đi từ địa điểm thay thế.  

Quý vị có thể nộp đơn trực tiếp đến Phòng Vận Chuyển hoặc Hiệu 
Trưởng trường của con quý vị, Hiệu Trưởng sẽ chuyển đơn này đến 
Phòng Vận Chuyển.  Trong suốt mùa hè xin quý vị nộp đơn tại phòng 
vận chuyển: Transportation Department, 2300 Washington Street, 
Roxbury, MA 02119.  Giờ làm việc:  từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Muốn biết thêm chi tiết và muốn lấy đơn:

Ü Xin gọi cho Hiệu Trưởng Trường của con quý vị.
Ü  Xem trang:  www.bostonpublicschools.org/transportation
Ü Gọi cho Phòng Vận Chuyển, điện thoại số 617-635-9520
Ü Email:   schoolbus@bostonpublicschools.org

Vận chuyển học sinh
Các học sinh được đưa từ nhà đến trường và từ trường về nhà nếu cư 

ngụ trong vòng:
	1 mile từ trường tiểu học (elementary school)
	1.5 miles từ trường trung học đệ nhất cấp (middle school) 

– bao gồm các học sinh từ lớp 6-8 đang học trong trường K- 
Lớp 8)

	2 miles từ trường trung học đệ nhị cấp (high school). 

Khi quý vị nhận được giấy phân định trường cho con của quý vị, chúng 
tôi sẽ cho biết con quý vị có được cung cấp xe buýt hay không.  Nếu con 
quý vị được cung cấp xe buýt, chúng tôi sẽ gửi thông báo trước khi trường 
khai giảng (before school starts) bao gồm địa điểm đón xe (the bus stop 
location), giờ giấc đưa đi và về (time of pick-up and drop-off ), và số xe 
buýt (bus numbers). 

Các học sinh mẫu giáo đến lớp 6 (K-grade 6) sẽ được xe buýt học đường 
đưa đón (yellow buses are picked up and dropped off ) tại các ngã tư gần 
nhà.  Trong hầu hết các trường hợp, trong vòng 1/2 dặm (1/2 mile) từ 
địa chỉ nhà của các học sinh.  Dịch vụ vận chuyển các học sinh đủ điều 
kiện các lớp 7-12 sẽ bằng xe điện và xe buýt công cộng (MBTA trains and 
buses). Trường Công Lập Boston sẽ cấp thẻ MBTA sử dụng trong 7 ngày 
hàng tháng cho các học sinh này.  MBTA sẽ cho phép các học sinh đi xe 
miễn phí vào ngày đầu tiên trước khi các em nhận thẻ của các em.  Các 
học sinh lớp 6 cũng có thể lựa chọn để được cung cấp dịch vụ MBTA thay 
vì xe buýt màu vàng (yellow bus).  Đối với các trường không dễ dàng đón 
xe công cộng T, Trường Công Lập Boston có thể cung cấp dịch vụ đưa 
đón xe buýt màu vàng giữa một trạm MBTA và nhà trường.  Phòng Vận 
Chuyển Trường Công Lập Boston và MBTA sẽ quyết định trường nào có 
thể được cung cấp dịch vụ này.  Thẻ MBTA có giá trị bất cứ giờ nào, 7 ngày 
trong một tuần.  Các học sinh không đủ điều kiện được vận chuyển sẽ mua 
thẻ MBTA tại trường với giá giảm dành cho học sinh mà các em có thể 
sử dụng trong suốt thời gian MBTA hoạt động.  Trường Công Lập Boston 
có thể điều chỉnh chương trình này trước khi bắt đầu khai giảng.  Xin xem 
trang:  bostonpublicschools.org/transportation để có thông tin mới nhất.

Xin lưu ý rằng tài xế xe buýt trường sẽ đưa các học sinh, kể cả học sinh 
mẫu giáo, đến các trạm xe (drop off students at the bus stop), ngay cả khi 
phụ huynh không có ở đó.  Các học sinh có thể ở trên xe buýt, tuy nhiên, 
nếu các học sinh không muốn xuống xe (chẳng hạn như nếu phụ huynh 
hoặc giám hộ không có mặt ở trạm xe).  Các nhân viên của BPS sẽ cố gắng 
liên hệ với phụ huynh.  Phụ Huynh cần bảo đảm rằng con của mình quen 
thuộc với cảnh vật chung quanh địa điểm xe buýt dừng (bus stop) và biết 
con đường an toàn nhất để đi bộ về nhà nếu không có ai đến đón.

Trường Hợp Vận Chuyển Đặc Biệt
Chúng tôi cung cấp phương tiện vận chuyển cho các học sinh trong 
chương trình giáo dục đặc biệt được liệt kê trong mỗi kế hoạch giáo dục 
cá nhân (IEP) hoặc Sec 504 Plan.  Một số học sinh được đưa đón ngay tại 
cửa nhà (door to door) hoặc tại địa chỉ (address). Các học sinh khác trong 
chương trình giáo dục đặc biệt sẽ được xe buýt của nhà trường đón tại góc 
các ngã tư đường, được phát thẻ đi xe công cộng MBTA miễn phí, hoặc đi 
bộ đến trường

Một vài học sinh vì điều kiện sức khỏe không có thể đi bộ đến trường hoặc 
đón xe tại các ngã tư.  Trong các trường hợp hiếm có này Trường Công 
Lập Boston có thể cung cấp đưa đón tại nhà (door to door) hoặc tại địa 
chỉ (address).   Muốn được như vậy, bác sĩ của con quý vị phải điền đơn xin 
“Individualized Collaborative Health Plan”.  Quý Vị có thể gặp y tá trường 
để lấy đơn này.  Xin nộp lại đơn cho y tá trường là người sẽ xét đơn theo 
như hướng dẫn của Giám Đốc Y Tế của Trường Công Lập Boston (BPS 
Medical Director).  Nếu con của quý vị không đủ điều kiện để được đưa 
đón tại nhà, y tá trường sẽ liên lạc với quý vị. 

Dịch Vụ Chuyên Chở Tư Nhân 
Một vài gia đình dùng dịch vụ chuyên chở tư nhân hoặc cá nhân để đưa 
và đón con của mình. Vì lý do an toàn, nếu không có giấy chấp thuận của 
phụ huynh / người giám hộ, nhà trường sẽ không trao học sinh cho bất cứ 
ai ngoại trừ phụ huynh / người giám hộ.   Nếu quý vị sắp xếp phương tiện 
vận chuyển tư nhân cho con của quý vị, xin vui lòng ký đơn, quý vị có thể 
lấy đơn này ở trường hoặc trên trang web của Trường Công Lập Boston: 
bostonpublicschools.org/domain/1884, “Policies & Procedures,” sau đó 
bấm vào phần Dịch vụ An toàn (Safety Services folder).  Đó là Thông tư 
SAF-08.  Đơn này đồng ý không quy trách nhiệm cho Trường Công Lập 
Boston nếu có bất cứ điều gì xảy ra.

Trật Tự Trên Xe Buýt
Chúng tôi xác định xe buýt là “lớp học kéo dài”.  Có nghĩa học sinh cũng 
phải giữ đúng tiêu chuẩn trật tự trên xe buýt trường, trên xe công cộng 
MBTA, tại trạm xe buýt trường và tại trạm xe buýt công cộng MBTA như 
khi ở trường.  Thí dụ: học sinh phải ngồi vào chỗ, không nhoài người ra cửa 
sổ, không xô đẩy hoặc đánh nhau với các học sinh khác, ném đồ vật, hoặc cố 
gắng làm sao lãng tài xế.  Các học sinh phải tôn trọng tất cả các người khác 
cùng đi trên xe buýt màu vàng (yellow bus) và trên xe công cộng MBTA.

Các học sinh nào vi phạm Nội Quy Trường (School-Based Rules) hoặc 
Nội Quy Hạnh Kiểm (Code of Conduct) đang khi ở trên xe buýt hoặc 
trên MBTA sẽ bị xử lý kỷ luật, gửi đến học Chương trình An toàn trên 
xe buýt (Bus Safety Program) tại Trung Tâm Giáo Huấn (Counseling & 
Intervention Center) Trường Công Lập Boston và / hoặc bị từ chối vận 
chuyển, bao gồm hủy thẻ MBTA của em.  Học sinh sẽ bị đình chỉ chỉ từ 
tuyến đường xe buýt mà sự việc đã xảy ra.  Từ chối vận chuyển dưới 4 ngày 
không cần phải có buổi điều trần (hearing).  Nhà trường phải thông báo cho 
gia đình trước khi từ chối vận chuyển.  Học sinh vẫn phải đi học.
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Các Câu Hỏi và Trả Lời về Vận chuyển học sinh
Nếu tôi đổi địa chỉ trong suốt năm học, làm sao để đổi trạm xe 
buýt cho con của tôi?

Trước tiên, phụ huynh phải mang đến bất cứ Trung Tâm Tiếp Đón của 
Trường Công Lập Boston (BPS Welcome Center) các giấy tờ chứng 
minh địa chỉ mới (xin xem trang 47) và điền đơn xin đổi địa chỉ.  Phòng 
Vận Chuyển BPS không có thể đổi địa chỉ cho quý vị.  Sau khi đã đổi địa 
chỉ tại các Trung Tâm Tiếp Đón BPS, Phòng Vận Chuyển sẽ ấn định 
trạm đón xe mới nếu con của quý vị vẫn hội đủ điều kiện để được có xe 
đưa đón.  Nếu quý vị di chuyển ra khỏi vùng phân định, con của quý vị 
vẫn có thể ở lại trường cũ—nhưng chúng tôi sẽ không cung cấp xe. 

Con tôi chuyển sang trường khác, làm sao để tôi đổi trạm xe 
buýt cho con tôi?

Trường Công Lập Boston sẽ tự động ấn định trạm xe mới cho con quý 
vị nếu vẫn hội đủ điều kiện để có xe.  Phân định mới được tiến hành vào 
các buổi sáng Thứ Tư hàng tuần, do đó có thể có một ít thời gian chậm 
trễ từ khi việc chuyển trường được thực hiện cho đến khi một trạm xe 
buýt được phân định.

Tôi đang lo lắng về học sinh lớp 7 của tôi lấy T đến trường thay 
vì một xe buýt trường học.  Có an toàn không?

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cơ quan cộng đồng (community 
agencies), Văn phòng Dịch vụ Cộng đồng của Thành Phố (City Office 
of Neighborhood Services), MBTA, và các bên liên quan khác để giữ 
cho các học sinh của chúng ta an toàn.  Ví dụ, chúng tôi đang cải thiện 
sự phối hợp với các cảnh sát viên (police officers) để bảo đảm bao phủ 
tại các trung tâm chuyển tiếp bận rộn (busy transit hubs)  và tăng cường 
sự tham gia của các nhân viên và các tình nguyện viên của trường thông 
qua các chương trình “the StopWatch” và "BPS Safety Ambassador".   
Chúng tôi cũng có thể cung cấp xe buýt luân chuyển màu vàng (yellow 
bus shuttles) cho các học sinh tại các trường đi đến không thuận lợi.

Xe buýt đón trễ, con tôi có bị ghi là đi học trễ không?  

Học sinh được ghi là đi học trễ (The student will be marked tardy), 
nhưng đến trễ vì “xe buýt” thì có lý do chính đáng và không tính.

Trên xe có dụng cụ truyền tin (radios or phones) để tài xế liên 
lạc hoặc gọi giúp đỡ không?

Có - Tất cả các xe buýt đều được trang bị dụng cụ truyền tin (two-way 
radios) để liên lạc.  Đồng thời mỗi xe cũng được trang bị hệ thống xác 
định vị trí GPS (Global Positioning System) để giúp xác định vị trí của 
xe trong trường hợp khẩn cấp.

Con tôi được cấp xe buýt, nhưng tôi định đưa con tôi đến 
trường mỗi ngày.  Có cần phải thông báo cho ai không?

Vui lòng điền vào Đơn xin miễn đưa đón bằng xe buýt màu vàng 
(Yellow-Bus Transportation Opt-Out Form).  Quý vị có thể lấy đơn 
này ở trường học của con quý vị, Văn phòng Vận chuyển BPS (BPS 
Transportation Office), hoặc trực tuyến tại trang:  
www.bostonpublicschools.org/transportation

Nếu sau này quý vị cần xe buýt và quý vị có đủ điều kiện để vận 
chuyển, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Vận chuyển BPS (BPS 
Transportation Office), và con của quý vị sẽ được ấn định xe buýt.

Tôi sẽ liên lạc với ai nếu con tôi có vấn đề với tài xế hoặc với 
học sinh khác trên xe buýt?  

Luôn luôn liên lạc với Hiệu Trưởng trước tiên.  Nếu Hiệu Trưởng 
không có thể giải quyết vấn đề, hãy liên lạc với Phòng Vận Chuyển, 
(Transportation Department), điện thoại số: 617-635-9520 hoặc gửi 

email đến:  schoolbus@bostonpublicschools.org.

Nếu tôi nghĩ rằng trạm xe của con tôi không an toàn hoặc quá 
xa nhà, tôi phải làm gì?

Trước tiên, xin quý vị liên lạc với trường để xem lại địa chỉ cho đúng. 
Khi sắp xếp trạm xe, Phòng Vận Chuyển cân nhắc sự an toàn cho học 
sinh và điều hành hầu hết các lộ trình xe có hiệu quả.  Hầu hết các 
trường hợp, trạm xe cách nhà khoảng ¼ dặm (mile).  Nếu quý vị nghĩ 
rằng Trường Công Lập Boston sai trong việc sắp xếp trạm xe, xin liên lạc 
với Phòng Vận Chuyển.  Chúng tôi sẽ xem lại và có thể thay đổi.  Nhưng 
xin lưu ý rằng nhiều học sinh không được đưa đón thường phải đi bộ 
đến trường khoảng 1 mile.  

Trên xe có người quan sát (monitors) không?

Vì ngân sách eo hẹp, hầu hết các xe buýt không có người quan sát.  Một 
số học sinh có thể có người quan sát đặc biệt theo như yêu cầu của 
Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program 
- IEP).  Hiệu Trưởng cũng có thể yêu cầu tài trợ cho “người phục vụ trên 
xe buýt (bus attendants)” trong các trường hợp đặc biệt, nếu có những 
vấn đề nghiêm trọng về trật tự. 

Trách nhiệm của tài xế là gì trong khi chở học sinh?

Tài xế có trách nhiệm đưa học sinh từ nhà đến trường và ngược lại 
cho an toàn và đúng giờ.  Trách nhiệm gồm: điều khiển xe, quan sát 
các học sinh trên xe cũng như khi lên xuống xe, tường trình vấn đề an 
toàn và trật tự cho Hiệu Trưởng; và (nếu có) bảo đảm hệ thống giữ trẻ 
trên xe (child restraint systems) hoặc hệ thống giữ xe lăn (wheelchair 
securement systems) được cài đặt an toàn.

Tài xế có được quyền để trẻ nhỏ ở trạm xe đưa đón nếu không 
có người lớn đến đón trẻ nhỏ không?  

Được.  Trách nhiệm của phụ huynh là phải có người lớn đến đón trẻ 
mỗi ngày.  Nếu trẻ nhỏ có vẻ sợ hãi hoặc không muốn đứng một mình, 
tài xế sẽ tiếp tục lộ trình và giữ trẻ lại trên xe cho đến khi liên lạc được 
với phụ huynh. Phụ huynh hãy bảo đảm con của mình quen thuộc với 
cảnh vật chung quanh trạm xe buýt và biết đường đi về nhà an toàn nhất 
nếu không có ai đón trẻ.

Mỗi xe buýt chở tối đa bao nhiêu học sinh?

Tùy thuộc vào loại xe buýt (the size of the bus).  Xe buýt dài có thể chở 
an toàn (Full-size buses can safely take up) 71 học sinh tiểu học.  Không 
được phép đứng trên xe.  Vì lý do an toàn, chỉ có các học sinh được chỉ 
định mới được phép đi trên xe buýt trường học.

Xe buýt có giây an toàn (seat belt) không?

Không, xe buýt trường học không cần dây an toàn, mặc dù nhiều xe 
buýt nhỏ của chúng tôi được trang bị Hệ thống Kiềm chế An toàn trẻ 
em (Child Safety Restraint Systems) được thiết kế như một lựa chọn an 
toàn cho các học sinh có trọng lượng ít hơn 40 lbs.  Tất cả xe buýt của 
Trường Công Lập Boston đạt tiêu chuẩn an toàn của tiểu bang và liên 
bang.

Muốn biết thêm chi tiết về dịch vụ vận chuyển:

Ü  Phòng Vận Chuyển (Transportation Department):  617-635-9520
Ü  www.bostonpublicschools.org/transportation
Ü  Email:   schoolbus@bostonpublicschools.org
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Xin vui lòng lấy phần này ra khỏi tuyển tập, ký tên, và nộp lại cho trường.
Trường Công Lập Boston  

Giấy Thỏa Thuận của Phụ Huynh và Học Sinh                          
2015-2016

Xin quý vị vui lòng đọc các trang  35-38  hết sức cẩn thận.    ĐƠN và GIẤY MIỄN TRÁCH NHIỆM ở các trang này là các VĂN KIỆN PHÁP LÝ (LEGAL DOCUMENTS).   Các 
Phụ Huynh và Học Sinh cần phải hoàn tất và ký vào từng phần theo yêu cầu, gỡ ra khỏi cuốn sách, và nộp lại toàn bộ 4 trang cho trường, hạn chót Thứ Sáu 
ngày 25 tháng 9 năm 2015.   Xin vui lòng KHÔNG tách rời các trang.

CÁC HỌC SINH TRUNG HỌC ĐỆ NHỊ CẤP / CẤP BA (HIGH SCHOOL STUDENTS):  Nếu không muốn tên của em được gửi tới các văn phòng tuyển mộ của quân đội  và/
hoặc các trường đại học, em phải đánh dấu và ký vào đầu trang 36.  Phụ huynh của em không cần ký vào phần này.  

Cám ơn!

Tên Học Sinh ________________________________________________________________ Ngày sinh  _____________________

Tên Trường _______________________________________________Lớp _____________ Chủ Nhiệm (Homeroom) ______________

Địa Chỉ _____________________________________________________________________ Apt. # ______ ZIP Code  __________

Tên Phụ huynh/Giám hộ _______________________________________________  Ngày sinh của Phụ huynh/Giám hộ ______________

Số Điện thoại #: Nhà ________________________ Cell ______________________________Nơi làm việc _____________________

Tên Phụ huynh/Giám hộ _______________________________________________  Ngày sinh của Phụ huynh/Giám hộ ______________

Số Điện thoại #: Nhà ________________________ Cell ______________________________Nơi làm việc _____________________

Ngôn ngữ chính nói ở nhà (primary language spoken at home)  ____________________________________

Nếu không có thể liên lạc được với phụ huynh trong trường hợp khẩn cấp, hoặc trong trường hợp ốm đau, xin vui lòng liệt kê hai người lớn có trách 

nhiệm liên hệ (please list two responsible adults to contact):

Tên ________________ Số Điện thoại # (Ngày hoặc Cell) ______________________________________

Tên ________________ Số Điện thoại # (Ngày hoặc Cell) ______________________________________

Có vấn đề gì về trông nom trẻ (custody issues) mà nhà trường cần phải để ý không?  Nếu có, xin giải thích:  _____________________________

______________________________________________________________________________________________________

 Tôi đã nhận được Tập Hướng Dẫn của Trường Công Lập Boston dành cho Phụ Huynh và Học Sinh (Guide to the BPS for Families and Students) và Luật của Trường 
(School-Based Rules) con tôi đang học.

  Tôi hiểu rằng Tập Hướng Dẫn chứa đựng những tin tức quan trọng về kết hợp gia đình-học đường, Quy Chế Lên Lớp (the Promotion Policy),  Chuyên 
Cần,  Nội Quy Hạnh Kiểm (The Code of Conduct), điều lệ về cư ngụ ở Boston, điều lệ dành cho học sinh trong việc sử dụng Internet, Luật cấm kỳ thị, Hồ sơ học 
sinh, giữ gìn và hoàn trả sách học và sách nghiên cứu của thư viện, và các điều luật cũng như quy chế khác của trường.

  Chúng tôi hiểu rằng Luật của trường (School-Based Rules) đã được chấp thuận bởi Hội Đồng Trường (School Site Council) và học sinh nào vi phạm các điều luật 
đó sẽ bị mất quyền lợi.

   Chúng tôi đồng ý cộng tác với nhà trường để bảo đảm con chúng tôi đến trường mỗi ngày (ngoại trừ trường hợp vắng mặt có lý do) và làm bài ở nhà đầy đủ.

 Chúng tôi đã đọc bản tóm lược của Nội Quy Hạnh Kiểm (The Code of Conduct), và các Điều Luật của Trường ở trang 43-45 của Tập Hướng Dẫn này.  Chúng tôi đã 
thảo luận về Nội Quy Hạnh Kiểm, và Điều Luật của Trường.  Chúng tôi đồng ý cộng tác với nhà trường để bảo đảm con của tôi tuân theo bản Nội Quy Hạnh Kiểm 
và Điều Luật của Trường.

Chữ ký của Phụ Huynh __________________________________________________  Ngày _______________________________

Chữ ký của Học Sinh ___________________________________________________  Ngày _______________________________

  Military Families (Các gia đình quân sự): Xin hãy đánh dấu  vào đây nếu học sinh này là (1) con của các thành viên hoạt động nhiệm vụ của quân đội (the uniformed 
services), Vệ binh Quốc gia (National Guard) và Dự Phòng (Reserve on active duty orders), hoặc (2) con của các thành viên hoặc cựu chiến binh đã xuất ngũ về lý do y tế 
hoặc nghỉ hưu.
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Xác nhận là cư dân của Thành Phố Boston (Declaration of Boston Residency)
Tôi là Phụ Huynh hoặc Người giám hộ hợp pháp của học sinh có tên nêu trên, xác nhận rằng học sinh là cư dân hợp pháp của Thành Phố Boston.  Tôi đồng ý báo cho Trường Công 
Lập Boston biết bất cứ thay đổi địa chỉ nào trong suốt năm học.  Tôi hiểu rằng nếu học sinh bị tìm thấy vi phạm Quy Chế Cư Trú (Residency Policy) sẽ bị Trường Công Lập Boston cho 
nghỉ học ngay lập tức và có thể bị trừng phạt theo luật pháp, bị phạt tiền dựa trên chi phí của dịch vụ giáo dục đã được cung ứng, và bị lấy lại các học bổng và giải thưởng.

Chữ ký của Phụ Huynh  __________________________________________________ Ngày_______________________________
                                                                                                                                                                                                                                      

HỌC SINH TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN: Tôi xin xác nhận rằng tôi là cư dân hợp pháp của Thành Phố Boston.  Tôi đồng ý thông báo cho Trường Công Lập Boston biết bất cứ thay đổi 
địa chỉ của tôi trong suốt năm học.  Tôi hiểu rằng hậu quả (giống như ở trên) nếu tôi bị tìm thấy vi phạm Quy Chế Cư Trú (Residency Policy).

Chữ ký của Học Sinh (từ 18 tuổi trở lên) _______________________________________ Ngày_______________________________

Trao Tin Tức Học Sinh (Release of Student Information)
Trao tin tức cá nhân cho các Trường Đặc Quyền (Charter Schools)
Theo yêu cầu của “Luật Cải Cách Giáo Dục Massachusetts” (Massachusetts Education Reform Law), các hệ thống trường công lập phải cung cấp cho các trường 
đặc quyền (charter schools) tên và địa chỉ của học sinh với mục đích tuyển sinh.  Nếu quý vị KHÔNG (DO NOT) muốn trao các tin tức này, xin vui lòng đánh dấu 
vào hộp dưới đây và ký tên.

 KHÔNG MUỐN trao các tin tức cho các TRƯỜNG ĐẶC QUYỀN (CHARTER SCHOOLS).

Chữ ký  ____________________________________________________________ Ngày________________________________
 Phụ Huynh HOẶC Học Sinh (từ 18 tuổi trở lên)

Trao tin tức cá nhân cho các Trường Đại Học và Quân Đội 
Theo luật Không Bỏ Rơi Một Trẻ Em Nào (No Child Left Behind Act) các hệ thống Trường Công Lập phải trao tên, địa chỉ, và số điện thoại của các học sinh bậc 
Trung Học Đệ Nhị Cấp (High School) cho các Trường Đại Học để tuyển sinh hoặc Quân Đội để tuyển mộ.  Học Sinh hoặc Phụ Huynh có quyền yêu cầu trên văn bản 
rằng KHÔNG trao tin tức cá nhân cho họ.  Nếu quý vị KHÔNG (DO NOT) muốn trao tin tức cá nhân cho họ, xin vui lòng đánh dấu vào một hoặc hai hộp dưới đây và 
ký tên:

  KHÔNG MUỐN trao tin tức cá nhân cho Quân Đội tuyển lính (MILITARY RECRUITERS) 

  KHÔNG MUỐN trao tin tức cá nhân cho Trường Đại Học tuyển sinh (HIGHER EDUCATION RECRUITERS) 

Chữ ký  ____________________________________________________________ Ngày________________________________
 Phụ Huynh HOẶC Học Sinh (từ 14 tuổi trở lên)

Tiết lộ Thông Tin Học sinh (Release of Student Directory Information)
Sở học chánh có thể tiết lộ thông tin của học sinh mà không cần sự đồng ý trên văn bản, ngoại trừ quý vị cho biết rằng không muốn tiết lộ thông tin bằng cách 
đánh dấu vào hộp ở dưới đây.  Thông tin thư mục là thông tin thông thường không được xem là có hại hoặc là sự vi phạm sự riêng tư nếu bị tiết lộ.  Mục đích 
chính của nó là cho phép sở học chánh bao gồm các loại thông tin này trong các ấn phẩm học đường, chẳng hạn như cuốn niên giám, bản tin, biểu ngữ quảng 
cáo, hoặc bảng danh dự.  Thư mục thông tin bao gồm các chi tiết như sau: tên của học sinh, tuổi, đặc điểm của học sinh, số học sinh, vùng cư trú, lớp, ngày ghi 
danh, tham gia các hoạt động được công nhận chính thức, thành viên đội thể thao, bằng cấp, danh dự và các giải thưởng, và các kế hoạch học sau bậc trung học.   

Trừ khi quý vị cho biết, nếu không, sở học chánh có thể tiết lộ thông tin trong các trường hợp hạn chế.  Sở học chánh có quyền giữ lại bất kỳ thông tin nào nếu sở 
học chánh tin rằng đó là vì lợi ích tốt nhất của các học sinh chúng ta.  Tuy nhiên, sở học chánh sẽ tiết lộ các thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

Xin vui lòng đánh dấu vào hộp dưới đây nếu quý vị không muốn sở học chánh tiết lộ thông tin của học sinh.  

   Tôi KHÔNG muốn tiết lộ thông tin của con tôi  (I DO NOT want my child’s directory information released). Bằng cách lựa chọn này, tôi hiểu rằng tên của con 
tôi và/hoặc hình ảnh sẽ KHÔNG (NOT) có ở trong niên giám, bản tin, chương trình, và các xuất bản khác của trường và của sở học chánh; và thông tin sẽ 
KHÔNG (NOT) được tiết lộ cho các tổ chức kết nghĩa là các nơi có thể cung cấp dịch vụ cho các học sinh.  

Chữ ký ____________________________________________________________ Ngày________________________________
                         Phụ Huynh HOẶC Học Sinh (từ 18 tuổi trở lên)

Xin vui lòng lấy phần này ra khỏi tuyển tập, ký tên, và nộp lại cho trường.

TÊN CỦA HỌC SINH_________________________________________TRƯỜNG___________________________ SỐ HỌC SINH ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông  (Media Appearances)
 Tôi cho phép Trường Công Lập Boston được quay phim, chụp hình, thâu băng, thâu hình, phỏng vấn, và/ hoặc triển lãm công cộng, phổ biến hoặc công bố trên 

bản in hoặc truyền thông điện tử tên con tôi, xuất hiện, phát biểu và các việc làm trong suốt năm học 2016-2017, đã được thực hiện bởi nhân viên nhà 
trường, các học sinh hoặc bất kỳ người nào ngoài trường, kể cả phương tiện truyền thông.  Tôi đồng ý rằng Trường Công Lập Boston có thể sử dụng hoặc cho 
phép người khác sử dụng các việc nói trên không giới hạn hoặc thù lao.    Tôi thỏa thuận không thưa kiện trường của con tôi hoặc nhân viên của Trường Công 
Lập Boston về các điều có thể xảy ra do sự xuất hiện hoặc tham dự của con tôi trên các phương tiện truyền thông.

 TÔI KHÔNG cho phép (I DO NOT give permission) tên của con tôi, sự xuất hiện, phát biểu và các việc làm xuất hiện trên phương tiện truyền thông như diễn tả ở 
trên đây.   

Chữ ký  ____________________________________________________________ Ngày________________________________
                         Phụ Huynh HOẶC Học Sinh (từ 18 tuổi trở lên)

Bản chấp thuận quy chế sử dụng kỹ thuật (technology), kể cả Internet
  Là Phụ Huynh hoặc hoặc Người Giám Hộ của học sinh này, tôi đã đọc Bản Chấp Thuận quy chế sử dụng ở trang 46 của Tập Hướng Dẫn này của Trường Công Lập 

Boston và đã thảo luận với con tôi.  Tôi hiểu rằng việc sử dụng máy tính được cấp ở Trường Công Lập Boston cho mục đích giáo dục phù hợp với mục tiêu học 
tập của Trường Công Lập Boston, và học sinh sử dụng cho mục đích khác thì không thích hợp.  Tôi biết rằng Trường Công Lập Boston không thể nào ngăn chận 
hết tất cả các chương trình không phù hợp, và tôi sẽ không đổ trách nhiệm cho nhà trường về các chương trình có trên mạng lưới của trường.  Tôi hiểu rằng các 
hoạt động trên máy tính của con tôi ở nhà cũng sẽ được kiểm soát vì chúng nó có thể ảnh hưởng đến môi trường học tập ở trường.  Vì thế tôi cho phép con của 
tôi được sử dụng các nguồn hỗ trợ máy tính (to use computer resources) trong Trường Công Lập Boston. 

 TÔI KHÔNG cho phép (I DO NOT give permission) con tôi sử dụng các nguồn hỗ trợ máy tính (computer resources), bao gồm “Google Apps for Education” trong 
Trường Công Lập Boston.  

Chữ ký của Phụ Huynh __________________________________________________ Ngày_______________________________

HỌC SINH PHẢI KÝ VÀO DƯỚI ĐÂY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG KỸ THUẬT (TECHNOLOGY USE):  

Là một học sinh Trường Công Lập Boston, tôi hiểu rằng việc sử dụng của mạng lưới trường học và email là một đặc ân (a privilege), chứ không phải quyền lợi (not 
a right).  Tôi hiểu rằng mạng lưới ở trường học của tôi và các tài khoản email được sở hữu bởi Trường Công Lập Boston và không phải là tư nhân.  Trường Công Lập 
Boston có quyền vào thông tin của tôi bất cứ lúc nào.  Tôi hiểu rằng ban lãnh đạo Trường Công Lập Boston sẽ quyết định những gì không thích hợp nếu việc đó 
không nêu rõ ràng trong bản thỏa thuận này.  Tôi sẽ sử dụng kỹ thuật (technology) phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ và Tiểu Bang Massachusetts.  Tôi hiểu rằng tôi sẽ 
thông báo cho một người lớn ngay lập tức nếu tôi gặp phải điều vi phạm sử dụng thích hợp.

Tôi hiểu và tuân theo Bản chấp thuận quy chế sử dụng (Acceptable Use Policy) trang 46 trong Tập Hướng Dẫn này của Trường Công Lập Boston.  Tôi sẽ sử dụng các 
nguồn tra cứu kỹ thuật của Trường Công Lập Boston có hiệu quả và chịu trách nhiệm vì các mục đích liên quan đến học đường.  Tôi sẽ không sử dụng bất cứ nguồn 
tra cứu kỹ thuật nào có thể làm gián đoạn các hoạt động của người sử dụng khác.  Tôi hiểu rằng hậu quả của hành động của tôi có thể bao gồm việc mất đặc ân kỹ 
thuật (technology) và/hoặc các biện pháp kỷ luật như đã nêu lên trong Nội Quy Hạnh Kiểm và/hoặc truy tố theo luật của tiểu bang và liên bang.

Chữ ký của Học Sinh (từ 5 tuổi trở lên) _______________________________________ Ngày________________________________

Khám sức khỏe (Health Screening)
Là một phần của hồ sơ y tế học đường (school health record) của mỗi học sinh,  Trường Công Lập Boston sàng lọc (screen) các học sinh về chiều cao, trọng lượng, thị 
giác, và thính giác.  Đánh dấu vào ô dưới đây và ký tên nếu quý vị KHÔNG muốn BPS lưu giữ chiều cao và trọng lượng và kiểm tra thị giác, và thính giác của con quý 
vị.

 TÔI KHÔNG cho phép Trường Công Lập Boston sàng lọc (I DO NOT give permission for the BPS to screen) con của tôi về chiều cao, trọng lượng, thị giác, và thính 
giác.

Chữ ký của Phụ Huynh __________________________________________________ Ngày____________________________

TÊN CỦA HỌC SINH_________________________________________TRƯỜNG___________________________ SỐ HỌC SINH ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Xin vui lòng lấy phần này ra khỏi tuyển tập, ký tên, và nộp lại cho trường.
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Thông tin Y tế Quan trọng (Important Medical Information)
Tôi đã đọc các trang 28-32 của Tập Hướng Dẫn này và hiểu thể thức mà nhà trường sẽ làm nếu con tôi cần được chữa trị và / hoặc uống thuốc trong khi ở trường.  
Tôi hiểu rằng rất là quan trọng để nhà trường có thể liên lạc với tôi trong trường hợp khẩn cấp.  

Nếu cần chăm sóc y tế khẩn cấp (If emergency medical attention is necessary) và chúng tôi không có thể liên lạc được với quý vị, quý vị có cho 
phép nhân viên nhà trường tìm cách điều trị y tế không?      ĐƯỢC (YES)        KHÔNG ĐƯỢC (NO)

Nơi cung cấp bảo hiểm:   BCBS       Tufts       HPHC       Medicaid        Mass Health      Khác _____

Số của Quy chế Bảo hiểm (Policy Number) ________________________________________________________________________

Tên của bác sĩ (Doctor’s Name) ________________________________________ Số điện thoại # _____________________________

Tên của Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế, nơi quý vị sẽ đưa con của quý vị đến nếu con của quý vị đau ốm:  ___________________________________

Địa chỉ Bệnh viện/Trung tâm Y tế _______________________________ Số điện thoại # ________ _____________________________

Con của quý vị có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe (any health problems) mà trường cần phải quan tâm không?   Nếu có, xin vui lòng cho biết dưới đây. _________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Con của quý vị có uống thuốc hàng ngày không?  (Does your child take daily medication?)          CÓ (YES)         KHÔNG (NO)         Nếu có, xin cho biết dưới đây

Tất cả học sinh uống bất cứ loại thuốc nào phải nộp giấy của bác sĩ và chữ ký của phụ huynh/giám hộ cho y tá trường. 

Tên các loại thuốc _______________________________________________ Giờ uống thuốc: _____________________________

Bị dị ứng (Allergies): Thực phẩm ____________________________________________ Thuốc _____________________________

Có vấn đề về nhìn (thị giác / vision problem) không?     CÓ (YES)         KHÔNG (NO)                                                                   

            Luôn luôn đeo kính        Bán thời gian            Cho các hoạt động nào? __________________________________________________

Có vấn đề về nghe (thính giác / hearing problem) không?         CÓ (YES)        KHÔNG (NO)                                                                   

            Có mang dụng cụ trợ giúp nghe không (Hearing aid):     CÓ (YES)        KHÔNG (NO)                                                                   

Con của quý vị có bị phẫu thuật, bị bệnh tật, hoặc bị thương trong năm qua không?  Nếu có, xin vui lòng cho biết  _____________________________

__________________________________________________________________________________________________

Chữ ký của Phụ Huynh ____________________________________________________ Ngày_______________________________

Tham khảo Lợi tức Gia đình (Household Income Survey)
Trường Công Lập Boston cung cấp thông tin về tất cả các học sinh của mình - “cá nhân học sinh (the student body” là một phần của các sự việc về sở học chánh 
(the district),  nộp đơn xin tài trợ (applications for grants), và các mục đích khác.  Một câu hỏi thường gặp là “Bao nhiêu phần trăm học sinh đến từ những gia đình 
có lợi tức thấp?”  Sở Học Chánh (district) KHÔNG cung cấp thông tin về thu nhập của gia đình từng học sinh). 

Trong quá khứ, Trường Công Lập Boston thu thập thông tin về lợi tức gia đình trên các đơn xin miễn phí và giảm giá các bữa ăn. Bây giờ, tất cả các học sinh được 
ăn miễn phí và không cần phải điền đơn xin.  Tuy nhiên, thông tin từ cuộc tham khảo lợi tức này có thể giúp BPS cạnh tranh ngân sách bên ngoài (compete for 
external funds), chẳng hạn như các khoản tài trợ (grants), các tài trợ này hỗ trợ các trường học của chúng ta.

Để giúp Trường Công Lập Boston thu thập thông tin quan trọng này, xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Có bao nhiêu người sống trong gia đình của quý vị (How many people live in your household?)   _____ Các người lớn (từ 18 tuổi trở lên)     _____ Các trẻ 
em (0-17 tuổi)

2. Gia đình của quý vị có nhận lợi ích từ Massachusetts SNAP (còn được gọi là “phiếu thực phẩm/ food stamps”)?   _____ Có (Yes)     _____ Không (No)

3. Lợi tức gia đình của quý vị bao nhiêu *?  Xin trả lời một trong ba câu hỏi sau đây (xin đừng trả lời tất cả ba câu hỏi):

Lợi tức hàng tuần  (Weekly income)  $____________

Lợi tức hàng tháng  (Monthly income $____________

Lợi tức hàng năm  (Annual income) $____________

*  Đây là tổng số tiền thu được của tất cả thành viên trong gia đình từ tiền lương (wages), tiền tip, tiền tự làm (self- employment), phúc lợi (welfare), cấp dưỡng 
(alimony), An sinh Xã hội (Social Security), SSI,  trợ cấp tàn tật (disability benefits), trợ cấp cựu chiến binh (veterans’ benefits), và trợ cấp hưu trí (retirement 
benefits).

Xin vui lòng lấy phần này ra khỏi tuyển tập, ký tên, và nộp lại cho trường.

TÊN CỦA HỌC SINH_________________________________________TRƯỜNG___________________________ SỐ HỌC SINH ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Các dịch vụ dành cho Học Sinh: 
Phục vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm 

Quy chế về Dinh Dưỡng và  
Giữ gìn Sức khỏe: Sự lựa 
chọn lành mạnh
Trường Công Lập Boston hỗ trợ thói quen ăn uống 
lành mạnh suốt đời.  Để giải quyết tỷ lệ ngày càng 
tăng các vấn đề sức khỏe có liên quan đến chế độ ăn 
uống (chẳng hạn như béo phì và bị tiểu đường) giữa 
các học sinh và nhân viên, Trường Công Lập Boston đã thông qua chủ trương 
quy chế về dinh dưỡng áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm được bán hoặc 
phục vụ trong trường học mà không phải là một phần của chương trình thức 
ăn được liên bang tài trợ.

Thí dụ:  

  Trái cây tươi và/hoặc các loại rau không chiên xào (Fresh fruits and/or 
non-fried vegetables) phải được cung cấp bất cứ nơi nào thực phẩm cạnh 
tranh được bán, cung cấp hoặc phục vụ cho các học sinh.

  Bánh mì và các sản phẩm ngũ cốc khác phải có trên một nửa nguyên hạt.

  Các thực phẩm phải hạn chế bỏ thêm các chất làm ngọt và không chứa 
các chất làm ngọt nhân tạo.    

Nếu quý vị dự định mang thức ăn hoặc thức uống đến các sinh hoạt của nhà 
trường, vui lòng hỏi trường của con quý vị để có được các đề nghị lựa chọn 
lành mạnh. 

Để có đầy đủ quy chế, xin xem trong Thông tư của Tổng Giám Đốc 
(Superintendent’s Circular) FNS-3. 

Phòng Phục Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Dept. of Food and 
Nutrition Services - FNS) của Trường Công Lập Boston cung cấp 

các bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí bổ dưỡng, cho tất cả học sinh từ 
vườn trẻ đến bậc trung học đệ nhị cấp, và các chương trình giáo dục 
thay thế.  FNS cũng cung cấp các bữa ăn cho nhiều chương trình sau 
giờ học.  Trong suốt các tháng hè, FNS cung cấp các bữa ăn sáng và ăn 
trưa tại nhiều địa điểm trong thành phố.  

Thực đơn các bữa ăn ở trường (School menus) được đăng trên trang 
nhà BPS.  Quý vị sẽ tìm thấy nó trong mục "Thực phẩm và Dinh 
dưỡng / Food and Nutrition" ở trang Học sinh và Gia đình (on the 
Students and Families page).

Đối với các học sinh với chế độ ăn kiêng cử đặc biệt (special dietary 
restrictions), chẳng hạn như dị ứng thức ăn, FNS có thể cung cấp các 
bữa ăn thay thế.  Xin vui lòng gặp y tá của trường hoặc liên hệ trực 
tiếp với FNS.

Các bữa ăn sáng và ăn trưa (breakfast and 
lunch) miễn phí cho tất cả học sinh
Tất cả các học sinh Trường Công Lập Boston được cung cấp MIỄN 
PHÍ (FREE) các bữa ăn sáng và ăn trưa tại trường Các gia đình 
không phải điền đơn để xin miễn phí và giảm giá các bữa ăn tại 
trường.  

Khi các học sinh được phục vụ bữa ăn, các học sinh sẽ đánh số học 
sinh (BPS student ID number) vào hệ thống đếm các bữa ăn.  Số này 
ở trên thẻ mà Phòng Phục Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm cấp cho 
tất cả các học sinh đến lớp 5 vào đầu năm học.  Con số này ở trên thẻ 
ID mà học sinh từ lớp 6 đến bậc trung học đệ nhị cấp nhận được.

Muốn biết thêm chi tiết

Ü  Phòng Phục Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm     617-635-9144
Ü  bostonpublicschools.org/meals

…tại sao ăn sáng và ăn trưa ở trường là ý tưởng đúng

  Các học sinh nào ăn sáng ở trường làm tăng điểm môn toán và đọc cũng như 
cải thiện tốc độ và tăng trí nhớ của các em về bài kiểm tra nhằm đo lường sự 
suy nghĩ và các kỹ năng giải quyết vấn đề.   

  Các trẻ em ăn sáng ở trường làm tốt các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn hơn 
những người bỏ qua bữa ăn sáng hoặc ăn sáng ở nhà.   

  Các trẻ em tham gia ăn trưa ở trường nhận chất dinh dưỡng vượt trội so với 
những người không tham gia.    

  Chương trình Ăn trưa ở trường trên cả nước (National School Lunch Program) 
cung cấp cho học sinh với một phần ba hoặc nhiều hơn phần thức ăn 
kiêng cử được phép (RDA) cho các chất dinh dưỡng quan trọng.  Các bữa 
ăn trưa phải cung cấp không quá 30% calories từ chất béo và ít hơn 10% 
từ chất béo bão hòa.   

Quý vị có biết? 
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Hiệu Trưởng có trách nhiệm bảo đảm tất cả trẻ em về đến nhà an 
toàn.  Nếu một học sinh không được đón tại trường, hiệu trưởng 
sẽ cố gắng liên lạc với phụ huynh hoặc với người liên lạc khẩn cấp 
(emergency contact person).  Sau 5 giờ chiều, nhân viên Trường 
Công Lập Boston có thể liên lạc với Bộ Xã Hội Tiểu Bang Mass. 
(DCF) để trông giữ trẻ đó.  

Nếu học sinh không được đón tại trường nhiều lần, hiệu trưởng sẽ 
điền đơn 51A (xem phần ngược đãi hoặc bỏ rơi không chăm sóc trẻ 
em “Child Abuse and Neglect” ở trang này). 

Ngược Đãi Và Không Săn Sóc Trẻ Em
Nếu nhân viên nhà trường nghi ngờ một học sinh bị ngược đãi 
(abused) hoặc bị bỏ rơi không chăm sóc (neglected), thì theo luật 
(Chapter 119, Section 51A) và quy chế của Trường Công Lập Boston 
phải báo cho Bộ Đặc Trách các Gia Đình & Trẻ Em Tiểu Bang 
Massachusetts  (Massachusetts Department of Children & Families 
/ DCF).  Tất cả các báo cáo sẽ được tuyệt đối giữ kín.  Số điện thoại 
khẩn cấp hoạt động 24 giờ của DCF là 1-800-792-5200.  

Quy chế của Trường Công Lập Boston cũng cho biết cách thức để 
các trường trả lời với các tường trình về ngược đãi hoặc bỏ rơi không 
chăm sóc, kể cả việc hợp tác với DCF để điều tra. 

Thuyên Chuyển Vì Lý Do An Toàn
Đôi khi chúng tôi cần phải thay đổi việc phân định một học sinh 
nhằm bảo vệ bầu khí an toàn cho học sinh đó học tập.  Theo đạo luật 
“Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” (NCLB) thì:
 Học sinh nào là nạn nhân của một cuộc hành hung nghiêm trọng, 

một sự bạo hành, hoặc nạn nhân của một đối tượng hình sự  khi 
đang  ở trong khu vực của nhà trường, trên xe buýt hoặc trong 
các hoạt động do trường tổ chức thì học sinh đó sẽ được thuyên 
chuyển sang trường khác.

 Các học sinh đang học trong một trường bị Bộ Giáo Dục Tiểu 
Bang Massachusetts (Mass. Dept. of Elementary & Secondary 
Education) liệt kê là “không an toàn hoặc nguy hiểm” có thể được 
chuyển sang một trường khác an toàn (Xin xem vấn đề này ở trang 
60).   Cho đến lúc Tập Hướng Dẫn này được in, không có Trường 
Công Lập Boston nào bị liệt kê như thế.

Muốn xin thuyên chuyển vì lý do an toàn, phụ huynh hoặc người 
giám hộ phải điền vào Đơn Xin Thuyên Chuyển (Safety Tranfer 
Request Form), và tường trình cho Hiệu Trưởng để duyệt xét và được 
đề nghị.  Xin liên lạc với Hiệu Trưởng để biết thêm chi tiết.

Khám xét Học Sinh (Student Searches)
Theo luật liên bang, nhân viên học đường có thể khám xét một học 
sinh  nếu họ nghi ngờ học sinh có bằng chứng cho thấy là vi phạm 
pháp luật hoặc vi phạm nội quy nhà trường. Để điều gì đó nghi ngờ 
hợp lý, nhân viên trường phải có đủ dữ kiện để thiết lập điều nghi ngờ 
có khả năng là sự thật.   

Nhân viên học đường phải sử dụng cảm nhận thông thường và sự phán 
xét tốt để xác định liệu và làm thế nào để tiến hành khám xét học sinh.  
Họ nên xem xét các yếu tố như sự nguy hiểm gây ra bởi các đối tượng 

Quy Chế của Trường Công Lập Boston:
An Toàn Học Sinh và Trường Hợp Khẩn Cấp

Không có gì quan trọng hơn cho chúng tôi là giữ gìn các học sinh 
được an toàn.  Sau đây là một vài quy chế được chúng tôi áp dụng 

để bảo vệ con em của quý vị.

Trẻ Em Lạc Và Mất Tích
Rất hiếm khi xảy ra, con của quý vị rời nhà ban sáng nhưng không 
đến trường, hoặc rời trường nhưng các em không về nhà.  Nếu con 
của quý vị bị lạc hoặc mất tích, việc đầu tiên xin quý vị gọi đến trường.  
Nếu không có ai trả lời, xin quý vị gọi số “911” và gọi Phòng An Ninh 
(School Safety Service), điện thoại: 617-635-8000. Nhân viên Phòng 
An Ninh sẽ liên lạc với Sở Cảnh Sát (Boston Police), và với Phòng 
Vận Chuyển (BPS Transportation Office) nếu con của quý vị có đi xe 
buýt nhà trường và chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với quý vị cho đến khi 
con của quý vị được tìm thấy.

Y Tế Khẩn Cấp (Medical Emergencies)
Xin xem trang 29 của Tuyển Tập này về việc cấp cứu khi xảy ra tại 
trường và trong các hoạt động của trường.

Kiểm Tra Cori/Sori cho các Người Tình Nguyện ở 
Trường 
Tất cả các tình nguyện viên ở trường và các người đi kèm trong các 
chuyến du ngoạn phải trải qua một cuộc kiểm tra CORI / SORI 
trước khi tham gia.  CORI (Criminal Offender Record Information) 
là thông tin ghi nhận tội phạm hình sự.  SORI (Sex Offender Record 
Information) là thông tin ghi nhận tội phạm tình dục. 

Trao Học Sinh Cho Người Lớn Khác Không Phải Là 
Phụ Huynh   
Nhà trường không cho phép bất kỳ ai ngoại trừ phụ huynh hoặc 
người giám hộ nuôi dưỡng được đón các em ra khỏi trường.  Nếu quý 
vị muốn nhờ thân nhân, bạn bè của quý vị, hoặc người giữ trẻ đến đón 
con của quý vị tại trường, quý vị phải làm đơn xin phép hoặc gọi đến 
trường.  Nếu quý vị gọi, hiệu trưởng phải xác minh người gọi là phụ 
huynh/người giám hộ.  Người đến đón phải xuất trình giấy tờ trước 
khi trường trao học sinh cho người đó.

Nếu quý vị muốn dịch vụ chuyên chở tư nhân đưa đón con của quý 
vị đến trường hoặc về nhà, quý vị phải điền vào “Giấy Ủy Quyền cho 
người khác/Parent Permission to Release Students to Authorized 
Persons”.  Quý vị có thể hỏi giấy này tại văn phòng trường hoặc trên 
trang nhà của Trường Công Lập Boston.  Trường Công Lập Boston 
không chịu trách nhiệm về bất cứ tai nạn hoặc thương tật nào xảy ra 
cho các học sinh không dùng phương tiện vận chuyển của Trường 
Công Lập Boston.  Xin xem trang 38 để biết thêm chi tiết.

Khi Học Sinh Không Được Đón Ở Trường
Hiệu Trưởng của trường hoặc nhân viên có trách nhiệm biết học 
sinh nào đi xe buýt của trường, học sinh nào được phép tự đi về nhà, 
và học sinh nào được phụ huynh hoặc người lớn thường xuyên đến 
đón tại trường.  
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đang được tìm kiếm;  khả năng của chứng cứ được xử lý hoặc tiêu hủy; 
và độ tuổi, giới tính, và hồ sơ kỷ luật trước đây của học sinh.

Việc khám xét học sinh phải tuân theo những điều này và những quy 
định khác:

 Chỉ có các nhân viên quản trị nào được ủy quyền theo Nội Quy 
Hạnh Kiểm  (Only administrators who are authorized under the 
Code of Conduct) để đình chỉ học sinh từ trường sẽ tiến hành 
khám xét học sinh.

 Nếu nhân viên quản trị học đường tin rằng  một học sinh có thể 
có súng, vũ khí, đồ vật nguy hiểm, hoặc thuốc phiện, hoặc nếu 
không, sợ rằng việc khám xét này sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn 
của mình, nhân viên quản trị phải thông báo cho Sở Cảnh Sát 
Boston (the Boston Police Department), và một cảnh sát phải 
hiện diện trong suốt việc khám xét.  

 Nhân viên nào được ủy quyền sẽ chỉ khám xét các học sinh cùng 
phái tính  (search only students of the same sex). 

 Việc khám xét thông thường sẽ giới hạn ở các khu vực và đối 
tượng nào có thể được dự kiến sẽ có các đồ vật được tìm kiếm, 
chẳng hạn như tủ đựng đồ vật, túi áo khoác hoặc ba lô  (such as a 
locker, jacket pockets or backpack).

Một số trường sử dụng máy dò kim loại như là một phần của kế hoạch 
an toàn tổng quát của họ (their overall safety plan). Cộng đồng nhà 
trường, Hội đồng trường, và hiệu trưởng cùng nhau quyết định nếu 
nhà trường sẽ sử dụng máy dò kim loại.  Quy chế phải bằng văn bản và 
phải được xem xét bởi Phòng pháp lý BPS (must be reviewed by the 
BPS Legal Office). 

Muốn biết thêm thông tin:

Ü Việc khám xét học sinh, xin xem Thông Tư của Tổng Giám Đốc 
(Superintendent’s Circular SAF-01).

Ü Việc sử dụng máy dò kim loại,  xin xem Thông Tư của Tổng Giám 
Đốc, (Superintendent’s Circular SAF-07).

Khẩn cấp trong toàn trường hoặc cộng đồng
Mỗi Trường Công Lập Boston có kế hoạch đối phó riêng trong 
trường hợp có thảm họa hoặc khẩn cấp.  Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp 
của trường được thực hiện riêng theo điều kiện của trường.  

Đây là điều quan trọng mà phụ huynh và người giám hộ cần lưu tâm 
đến kế hoạch của mỗi trường của mỗi con em của mình, nhất là kế 
hoạch phụ huynh đón con nếu trường cần ngăn chận thảm họa hoặc 
tản cư học sinh. 

Biện pháp ngăn chận của trường (“Chế độ An 
toàn”)
Thỉnh thoảng, với sự hợp tác của Sở Cảnh Sát Boston, chúng tôi yêu 
cầu các trường phải tăng cường mức độ an toàn bởi vì có thể có rối 
loạn xảy ra trong khu phố.  Điều này được gọi là biện pháp ngăn chặn 
(containment) hoặc “chế độ an toàn (safe mode)”.                                                                                                    
Khi điều này xảy ra, nó chỉ đơn giản có nghĩa là khách đến thăm 
không được phép vào tòa nhà, học sinh và nhân viên không được 

An Toàn Học Sinh và Trường Hợp Khẩn Cấp (tiếp theo)

Tin Tức Trong Trường Hợp 
Khẩn Cấp Được Cập Nhật!

Bảo đảm trường có các tin tức HIỆN TẠI!  
(Be sure the school has  
CURRENT information!)

  Các số điện thoại ở nhà, nơi làm việc, và điện thoại di 
động (cell) của Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ

  Điện thư (Email address)

  Số điện thoại tốt nhất để quý vị có thể nhận được các 
cuộc gọi Connect-Ed (xem trang 7)

  Địa chỉ hiện tại (Current Address)

  Người liên lạc khẩn cấp với số điện thoại và địa chỉ 
(nếu chúng tôi không liên lạc được với phụ huynh)  

  Các tin tức về bảo hiểm sức khỏe (Health insurance 
information)

Xin báo cho nhà trường ngay lập tức nếu 
thay đổi bất cứ điều gì!

phép rời khỏi tòa nhà, và các biện pháp an ninh hiện cóđược 
tăng cường.  Dạy và học tiếp tục trong các lớp học mà không bị 
gián đoạn khi chúng tôi bắt đầu hoạt động các biện pháp an ninh 
thêm.  Chúng tôi muốn đảm bảo với các gia đình trong Trường 
Công Lập Boston của chúng tôi  là sự an toàn của học sinh và 
nhân viên của chúng tôi là ưu tiên cao nhất của chúng tôi bất cứ 
lúc nào.  Vì vậy, tất cả mọi người trong trường học cần quen thuộc 
với thủ tục, chúng tôi thực hành cuộc thực tập trong tất cả các 
trường học.                              
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các thủ tục này, xin vui lòng 
liên lạc với hiệu trưởng trường học của con quý vị.  

Nếu có trường hợp khẩn cấp:
Gọi số 911 và/hoặc một trong các số điện thoại của Trường Công 
Lập Boston:   

Ü Trường học An toàn (School Safety) 617-635-8000
Ü   Phòng Vận Chuyển (Transportation) 617-635-9520         
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Quy Chế Về Cưỡng Bức Tình Dục
Quy chế này xác định việc cưỡng bức tình dục sẽ không được tha thứ 
ngay cả nhân viên của nhà trường, học sinh, hoặc bất cứ ai; việc áp 
bức một nạn nhân mà nạn nhân đó tường trình là bị cưỡng bức tình 
dục thì sẽ không được tha thứ.  Quy chế này cũng áp dụng cho bất cứ 
học sinh nào tường trình bị cưỡng bức tình dục.  f LGL-13

Quy Chế Về Quấy Nhiễu Tình Dục 
Quy chế này xác định rằng việc quấy nhiễu tình dục dưới bất cứ 
hình thức nào cũng sẽ không được tha thứ, dù ở trong trường, trong 
các hoạt động hoặc buổi lễ do trường tổ chức, trong khi đi đến 
trường hoặc ngược lại, hoặc đến các hoạt động hay buổi lễ do trường 
tổ chức.  Quy chế này cũng giải nghĩa thế nào là quấy nhiễu tình dục 
và làm sao để thưa kiện, cùng các việc khác nữa. f EQT-6

Quy Chế Cấm Kỳ Thị Học Sinh Khuyết Tật
Trường Công Lập Boston cam kết chính sách không phân biệt đối 
xử đối với các học sinh khuyết tật, theo như điều luật số 504 của đạo 
luật Rehabilitation Act năm 1973, và Americans with Disabilities Act. 
Năm 1990, và Massachusetts Anti-Discrimination Law. Các học sinh 
khuyết tật sẽ không bị từ chối quyền lợi hoặc bị từ chối tham gia các 
sinh hoạt của trường vì lý do khuyết tật.

Luật về Bắt nạt (Hazing Law)
Luật của Massachusetts quy định tham gia vào các hoạt động bắt nạt 
là trọng tội (crime). Bắt nạt có nghĩa là bất kỳ hành vi hoặc cách thức 
thực hiện trong bất cứ tổ chức học sinh nào, bất kể ở nơi công cộng 
hoặc tư nhân, bất cứ cách đối xử nào có nguy kịch về thể xác cũng 
như tinh thần của bất cứ học sinh nào hoặc người khác.  Quy chế 
về Bắt nạt BPS (The BPS policy on hazing) cũng bao gồm việc bắt 
buộc phải báo cáo với chính quyền nếu biết người nào là nạn nhân 
của việc bắt nạt hoặc bối cảnh của tội ác. f LGL-01

Không Kỳ Thị Học Sinh trên Cơ sở Xác định giới 
tính.   
Luật của tiểu bang Massachusetts và Trường Công Lập Boston quy 
định rằng tất cả các lớp học, các chương trình, các hoạt động, và thực 
hành làm việc sẽ không bị kỳ thị dựa trên cơ sở giới tính, khuynh 
hướng tình dục và xác định giới tính. Thông tư này đưa ra các hướng 
dẫn cho các trường học và nhân viên sở học chánh để tạo ra một nền 
văn hóa mà các học sinh chuyển giới (transgender) và có giới tính 
không phù hợp (gender nonconforming) cảm thấy an toàn, được hỗ 
trợ, và bao gồm đầy đủ, và để đáp ứng nghĩa vụ của mỗi trường để 
cung cấp các cơ hội học tập cho tất cả học sinh. fEQT-07

Muốn biết thêm chi tiết về các vấn đề Kỳ Thị và 
Nhân Quyền
Ü  Becky Shuster, Assistant Superintendent of Equity 
 Juna Pierre, Director of Compliance, Title IX Coordinator
 Steven Chen, Senior Manager, Section 504 Coordinator
 Bolling Municipal Building
 2300 Washington St., Roxbury, MA 02119
 617-635-9650
 bpsequity@bostonpublicschools.org

Quy chế của Trường Công Lập Boston:
Không Kỳ Thị và Nhân Quyền

Cơ hội giáo dục bình đẳng và luật cấm kỳ thị bảo vệ quyền lợi của 
học sinh tham gia vào các hoạt động thuộc về việc giáo dục của 

học sinh.  Bản tường trình Quy chế Không Kỳ Thị của sở học chánh 
cung cấp:  

Trường Công Lập Boston… không phân biệt đối xử trong các 
chương trình, cơ sở vật chất, hay việc làm, hoặc các cơ hội giáo dục 
dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi, hồ sơ hình sự (chỉ có điều tra), 
khuyết tật, vô gia cư, giới tính, xác định giới tính, tôn giáo, quốc gia 
gốc, tổ tiên, khuynh hướng tình dục, di truyền hoặc tình trạng quân 
đội, và không chấp nhận bất cứ hình thức trả đũa, hoặc thiên vị 
dựa trên hăm dọa, đe dọa hoặc quấy rối nhằm hạ nhục nhân phẩm 
cá nhân hoặc cản trở khả năng của họ để học hoặc làm việc.

Dưới đây quý vị có thể tìm thấy bản giải nghĩa tóm tắt quy chế cấm 
kỳ thị của Trường Công Lập Boston.  Nếu quý vị muốn có đầy đủ văn 
bản về các quy chế này, xin vào trang web của BPS.
Số thứ tự Thông Tư của Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh đối với vấn 
đề liên quan ở sau mỗi phần tóm tắt quy chế dưới đây. 
Ü Nếu quý vị tin rằng quý vị hoặc con của quý vị đã bị phân biệt đối xử hoặc bị quấy 

rối trong hoặc bởi Trường Công Lập Boston, căn cứ vào dân tộc, giới tính, chủng 
tộc, khuynh hướng tình dục của đứa trẻ hoặc tư cách thành viên ở một trong các 
lớp học đã được bảo vệ theo pháp luật và/hoặc được liệt kê ở trên hoặc nếu quý 
vị có câu hỏi liên quan đến các quy chế không phân biệt đối xử này, xin vui lòng 
liên lạc với Phòng Công Bằng của Trường Công Lập Boston (BPS Office of Equity), 
điện thoại số 617-635-9650, hoặc bpsequity@bostonpublicschools.org. 

Ü Các học sinh và nhân viên nào vi phạm bất cứ điều gì trong các quy chế này có 
thể bị kỷ luật, có thể sẽ bị đuổi học (đối với các học sinh) và bị nghỉ việc (đối với 
nhân viên).

Trình bày về Không Kỳ Thị 
Trường Công Lập Boston cam kết duy trì một môi trường giáo dục 
và nơi làm việc ở đó cá nhân của tất cả các tình trạng và kinh nghiệm 
được chào đón, khuyến khích, bao gồm, và có thể phát triển.  Trường 
Công Lập Boston kiên quyết rằng định kiến và đối xử khác nhau sẽ 
không bao giờ cản trở người học của chúng tôi hoặc các nhà giáo dục 
của chúng tôi.

BPS sẽ không tha thứ cho hành vi phân biệt đối xử, kể cả hăm dọa, đe 
dọa, hoặc quấy rối của nhân viên, học sinh, hoặc bất kỳ ai khác đến 
thăm hay là một phần của cộng đồng học tập của chúng tôi.  Tiến 
hành trả đũa đối với người đã báo cáo có thể thiên vị, phân biệt đối 
xử, hoặc hành vi không phù hợp, người đã hỗ trợ trong một cuộc điều 
tra, hoặc những người có nếu không thực hiện các quyền của mình 
theo chính sách này cũng bị cấm. fEQT- 4 và EQT-5

Kỳ Thị / Quấy Nhiễu Học Sinh
Quy chế này cấm phân biệt đối xử hoặc quấy nhiễu học sinh, bao 
gồm đối xử các học sinh khác nhau, sử dụng ngôn ngữ xúc phạm 
hoặc hành động mà tạo ra một môi trường giáo dục đáng sợ, đe dọa, 
hoặc lạm dụng, hoặc từ chối không cho một học sinh tham gia vào 
một hoạt động bởi vì là thành viên trong một lớp học đã được bảo 
vệ.  Thông tư này cho biết làm thế nào để khiếu nại liên quan đến kỳ 
thị được xác nhận dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi tác, khuyết tật, 
vô gia cư, giới tính, xác định giới tính, niềm tin tôn giáo, nguồn gốc 
quốc gia, tổ tiên, sự trả thù, khuynh hướng tình dục, di truyền, hoặc 
tình trạng quân đội. fEQT-3
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Lời Mở Đầu Bản Nội Quy 
Hạnh Kiểm Của Trường 

Công Lập Boston

NỘI QUY HẠNH KIỂM (THE CODE OF 
CONDUCT) dựa trên các điều luật, các quy tắc, 
các quy định và các quy chế (the laws, rules, 
regulations, and policies) nhằm tìm kiếm 
để cho phép tiếp cận với giáo dục cho tất 
cả trong khi bảo vệ quyền của cá nhân theo 
đúng thủ tục.  Kỷ luật, theo quy định của 
Nội Quy phải có các phẩm chất của sự hiểu 
biết, sự công bằng, tính linh hoạt và nhất 
quán. Đó là trách nhiệm của các nhân viên 
nhà trường, các học sinh, phụ huynh / người 
giám hộ, và cộng đồng để đóng góp cho bầu 
không khí học đường nhằm thúc đẩy một 
môi trường của toàn trường an toàn, lành 
mạnh, và hỗ trợ có lợi cho việc học tập.  Kỷ 
luật tích cực và phòng ngừa là trách nhiệm 
chung của các học sinh, các quản trị viên, 
giáo viên, phụ huynh / người giám hộ, và 
cộng đồng.

Nội Quy Hạnh Kiểm có mục đích giáo hóa, 
không phải để trừng phạt, và được dựa trên 
nguyên tắc tích cực kỷ luật và phòng ngừa 
(i.e. can thiệp, xây dựng kỹ năng và kết quả).  
Nó nhằm mục đích giải quyết các nguyên 
nhân của hành vi sai trái, giải quyết các xung 
đột, đáp ứng các nhu cầu của học sinh, và giữ 
học sinh ở trong trường.  Ngoài ra, Nội Quy 
được thực hiện để tạo ra kỳ vọng rõ ràng và 
sắp xếp theo mức độ hỗ trợ và can thiệp cho 
tất cả học sinh với các hậu quả của hành vi 
sai trái mà cá nhân, nhất quán, hợp lý, công 
bằng, độ tuổi thích hợp và phù hợp với mức 
độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của học 
sinh.  Lỗi nhỏ và các vi phạm đầu tiên được 
đối xử không trừng phạt bất cứ khi nào có 
thể.  Các yếu tố như tuổi tác và cấp lớp của 
học sinh, tình trạng phát triển xã hội, tình 
cảm và trí tuệ của học sinh, và các quyền lợi 
và trách nhiệm của học sinh tổng quát cũng 
được xem xét mọi lần ...

Nội Quy Hạnh Kiểm

Các học sinh cần bầu khí trật tự và an toàn để học hành.   Để bảo đảm điều này, tất cả 
các Trường Công Lập Boston phải thi hành Nội Quy Hạnh Kiểm (Code of Conduct) 

Trường Công Lập Boston.  Tại mỗi trường, các giáo chức và phụ huynh cũng lập ra và tuân 
theo Điều Luật Trường (School-Based Rules).  Bản tóm lược Nội Quy Hạnh Kiểm ở vài trang 
kế của Tập Hướng Dẫn này.   Quý vị sẽ nhận được một bản Điều Luật Trường của con quý vị 
cùng với Tập Hướng Dẫn này.  Cả hai văn bản này rất quan trọng.

Điều Luật Trường (School-Based Rules)
Mỗi trường được đặt ra những luật riêng, được gọi là “Điều Luật Trường (School–Based 
Rules)”, học sinh bắt buộc phải tuân theo.  Thí dụ: ở một trường trung học đệ nhất cấp, học 
sinh có thể phải xếp hàng và im lặng vào lớp, trong khi đó ở một trường trung học đệ nhất cấp 
khác học sinh có thể đi vào lớp theo từng nhóm nhỏ.

Nếu học sinh vi phạm một hoặc nhiều điều trong “Điều Luật Trường”, học sinh đó có thể bị 
phạt.  Hiệu Trưởng có thể bắt học sinh ký vào văn bản hứa sửa đổi, hoặc bị phạt ở lại trường 
sau giờ học.  

Điều Luật Trường được soạn thảo bởi một hội đồng gồm có ban giám hiệu, thầy cô giáo, và 
phụ huynh của mỗi trường và được Hội Đồng Trường duyệt lại vào mỗi mùa xuân.  Ở bậc 
trung học đệ nhất cấp (cấp 2) và trung học đệ nhị cấp (cấp 3), các học sinh cũng có thể tham 
gia trong hội đồng. Điều Luật Trường được niêm yết ở mỗi lớp và gửi cho học sinh mang về 
nhà vào mỗi tháng 9.

Nội Quy Hạnh Kiểm của Trường Công Lập Boston
Cộng với việc phải tuân theo Điều Luật Trường (School–Based Rules), mỗi trường cũng phải 
tuân theo Nội Quy Hạnh Kiểm của Trường Công Lập Boston (BPS Code of Conduct).  Nội 
Quy Hạnh Kiểm liệt kê một số điều bắt buộc tất cả học sinh phải tuân theo. Nếu Điều Luật 
Trường mâu thuẫn với Nội Quy Hạnh Kiểm, Nội Quy Hạnh Kiểm được áp dụng.

Nội Quy Hạnh Kiểm (the Code of Conduct) 2016 nhấn mạnh đến phương pháp phòng ngừa 
và tích cực đối với hành vi sai trái.  Tất cả những giao tiếp tiến bộ và hậu quả nhằm mục đích 
giải quyết các nguyên nhân của hành vi sai trái, giải quyết các xung đột, đáp ứng các nhu cầu 
của các học sinh, và giữ các học sinh trong trường.  Tinh thần của việc sửa đổi nội quy nhấn 
mạnh vào việc thực hành không loại trừ trước khi xem xét loại trừ, bất cứ khi nào có thể.

Cả hai Điều Luật Trường (School–Based Rules) và Nội Quy Hạnh Kiểm (Code of Conduct) 
được áp dụng đối với học sinh khi đang ở trong trường, các hoạt động do nhà trường tổ chức, 
và trên đường từ nhà đến trường hoặc ngược lại (trên xe buýt, tại trạm xe buýt, tại trạm các xe 
công cộng MBTA, và ngay cả đi bộ).

Đừng Để Mất Đặc Ân!
Các học sinh có cơ hội tham gia nhiều hoạt động của trường cùng với các học sinh khác, chẳng 
hạn như du ngoạn, văn nghệ, các buổi lễ, proms, lễ tốt nghiệp.  Tham gia các họat động này 
là đặc ân (privileges) chứ không phải là quyền (not a right).  Nếu vi phạm các luật của trường 
hoặc Nội Quy Hạnh Kiểm hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp ngoài trường, học 
sinh sẽ bị mất các đặc ân này.  Hiệu Trưởng có quyền không cho học sinh tham gia các hoạt 
động đặc biệt này.    

Từ Chối Không Cung Cấp Phương Tiện Chuyên Chở
Nếu một học sinh làm điều nguy hiểm đến chính bản thân hoặc nguy hiểm đến người khác 
trong khi ở trên xe buýt của nhà trường hoặc chuyên chở công cộng.  Hiệu Trưởng có thể từ 
chối không cho học sinh đi xe nữa.  Học sinh sẽ bị đình chỉ chỉ từ các tuyến đường xe buýt đã 
xảy ra sự việc. 

Học sinh có thể bị từ chối không cho đi xe buýt trong vòng 3 ngày mà không cần có buổi điều 
trần với phụ huynh.  Nếu từ chối không cho đi xe trên 4 ngày liên tục hoặc nhiều hơn, hoặc 
trên 6 ngày trong một học kỳ phải có buổi điều trần.  Trong bất cứ trường hợp nào, Hiệu 
Trưởng phải thông báo cho Phụ Huynh trước khi từ chối không cho học sinh đi xe. Học sinh 
phải đến trường trong những ngày không được đi xe buýt của trường ngoại trừ trường hợp học 
sinh cũng bị trường đuổi học.
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Đuổi Ngắn Hạn / Đình chỉ (Suspension) 
Đuổi ngắn hạn / đình chỉ là không cho học sinh đến trường 
trong một số ngày giới hạn.  Đối với các học sinh từ 15 tuổi trở 
xuống, đuổi ngắn hạn (short-term suspension) có thể bị đuổi tới 
3 ngày học liên tiếp.  Học sinh từ 16 tuổi trở lên, có thể bị đuổi 
tới 5 ngày học liên tiếp.  Đuổi dài hạn (Long-term suspension) là 
loại trừ trên 10 ngày học liên tiếp hoặc cộng lại.

Thể lệ đuổi ngắn hạn (The Suspension Process): Trước 
khi đuổi tạm một học sinh, việc đầu tiên là Hiệu Trưởng phải 
tổ chức một buổi điều trần (hearing) tại trường, và mời phụ 
huynh/ người giám hộ cùng với học sinh.  Trường phải thông 
báo cho phụ huynh/ người giám hộ về buổi điều trần bằng văn 
bản, bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ nói tại gia đình.

Tại buổi điều trần, hiệu trưởng sẽ lắng nghe sự việc và quyết 
định hình thức đuổi học sinh.  Nếu học sinh và phụ huynh/ 
giám hộ không đồng ý với quyết định đuổi,  có quyền khiếu 
nại với Nhân viên phụ trách điều trần của Tổng Giám Đốc  
(Superintendent’s Hearing Officer) trong vòng 10 ngày.

Trong một vài trường hợp, học sinh có thể bị đuổi trước khi có 
buổi điều trần. Trường hợp trục xuất khẩn cấp (emergency 
removal) chỉ có thể thực hiện khi học sinh phạm lỗi nghiêm 
trọng và sự hiện diện của học sinh gây ra một mối nguy hiểm 
tiếp tục về người hoặc tài sản hoặc một cách nghiêm trọng là 
gián đoạn việc dạy và học, và chỉ bị đuổi đến cuối ngày học.  
Trước khi trục xuất khẩn cấp, hiệu trưởng phải cố gắng thông 
báo cho phụ huynh / người giám hộ;   Buổi điều trần phải tổ 
chức sau.

Đuổi Dài Hạn / Trục Xuất (Expulsion)
Đuổi dài hạn  là hình thức loại một học sinh từ cơ sở trường, 
các hoạt động bình thường trong lớp học, và các hoạt động của 
trường trên 90 ngày, vô thời hạn, hoặc vĩnh viễn.  Các học sinh 
có thể bị đuổi dài hạn vì sở hữu vũ khí nguy hiểm, chất cấm, 
tấn công nhân viên giáo dục, hoặc bị kết án trọng tội. 

Thể lệ đuổi dài hạn:                                                                                                                                          

  Trong một vài trường hợp, khi học sinh phạm lỗi nghiêm 
trọng, hiệu trưởng có thể đuổi khẩn cấp vì lý do an toàn.

 Kế tiếp, trong hầu hết các trường hợp, hiệu trưởng hoặc 
nhân viên phụ trách tổ chức buổi điều trần và đuổi tạm học 
sinh.  Mục đích của việc đuổi tạm là trục xuất học sinh tạm 
thời ra khỏi trường trong khi hiệu trưởng chuẩn bị buổi điều 
trần để đuổi dài hạn.  Vì vậy việc đuổi học sinh tạm không 
cần thiết nếu học sinh đã ra khỏi trường vì lý do pháp luật 
hoặc vì lý do y khoa.

  Trong thời gian đuổi tạm, Hiệu Trưởng bắt đầu tiến hành 
thủ tục tổ chức buổi điều trần để đuổi dài hạn.  Hiệu Trưởng 
cũng sẽ gửi học sinh đến Trung Tâm Giáo Huấn của Trường 
Công Lập Boston (xem chi tiết dưới đây).  Phụ Huynh phải 
được báo bằng thư với ngôn ngữ phụ huynh hiểu.  Nếu phụ 

Nội Quy Hạnh Kiểm (tiếp theo) Các trường hợp Phạm Lỗi mà Học Sinh có 
thể bị Đuổi Ngắn Hạn hoặc Dài Hạn

Học sinh có thể bị đuổi cho đến một năm dương lịch chỉ trong trường 
hợp phạm tội nghiêm trọng này: 

  sở hữu vũ khí nguy hiểm, bao gồm, nhưng không giới hạn, một khẩu súng 
hoặc dao.

  sở hữu chất bị kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn đến cần sa 
(marijuana), cocaine, và heroin. 

  tấn công nhân viên trường  assault on school staff
  bị kết án trọng tội (felony charge or conviction)

Học sinh có thể bị đuổi ngắn hạn (suspended) nếu vi phạm các điều 
nghiêm trọng này:

  cưỡng bức tình dục (sexual assault)
  tấn công và hành hung bất cứ người nào gây thương tích, trừ khi cần thiết 

để tự vệ.
  gây nguy hiểm cho sự an toàn thể xác hoặc sức khỏe tâm thần của người 

khác bằng cách sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Điều vi phạm này 
bao gồm cưỡng bức (hazing), vẽ bậy (graffiti), và bất cứ mối đe dọa nào qua 
các phương tiện: bài viết, nói, hoặc điện tử.

  sở hữu một vũ khí nguy hiểm bị  pháp luật cấm, hoặc một đồ vật không sử 
dụng hợp lý 

  sử dụng bất kỳ đồ vật nào một cách nguy hiểm hay đe dọa.
  sắp đặt hoặc cố gắng gây hỏa hoạn (setting or attempting to set a fire) trên 

tài sản của trường, ở các hoạt động bảo trợ của trường, hoặc vận chuyển đến 
trường đã được cung cấp.

  phá hoại hoặc ăn cắp các đồ vật cá nhân hoặc của nhà trường 
  hăm dọa mang bom vào trường, báo động hoặc báo cáo sai về hỏa hoạn.
  vi phạm quyền dân sự của người khác.
  quấy nhiễu tình dục người khác
  nói các điều có tính cách kỳ thị hoặc nói xấu, chửi rủa, hoặc ngôn ngữ tục tĩu.
  vi phạm điều lệ sử dụng e-mail hoặc Internet.
  phá rối trật tự trong lớp hoặc trong trường, kể cả việc không được phép sử 

dụng điện thoại di động.
  vào các khu vực cấm học sinh ở trong trường.
  từ chối xác nhận mình là ai
  giả mạo học bạ  
  rời trường không có phép hoặc bỏ lớp liên tục.
  không đến học tại Trung Tâm Giáo Huấn (the BPS Counseling & Intervention 

Center) mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm điều 7 của Nội Quy 
Hạnh Kiểm trong khi đang học.

  Trong một số trường hợp biết chính xác, học sinh vẫn có thể bị đuổi tạm 
thời hoặc bị đuổi vĩnh viễn (suspended or expelled) vì hạnh kiểm mặc dầu 
việc đó không liên hệ gì đến nhà trường hoặc các hoạt đông của nhà trường, 
chẳng hạn như khi học sinh bị kết án và hiệu trưởng nhận thấy rằng sự hiện 
diện của học sinh đó trong trường sẽ gây rối loạn trong trường.

LƯU Ý: Danh sách trên đây chỉ là hướng dẫn.  Vui lòng tham khảo bản Nội Quy 
Hạnh Kiểm (the Code of Conduct), Phần 7, để biết đầy đủ và hình phạt cho từng 
trường hợp đặc biệt. 
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huynh không có thể đến tham dự, phụ huynh có thể yêu cầu đình 
buổi điều trần lại.

 Tại buổi điều trần, Hiệu Trưởng sẽ lắng nghe nhân chứng, xem xét 
bằng chứng.  Học sinh hoặc phụ huynh/giám hộ có thể mang luật 
sư đến.  Trường sẽ có thông dịch viên nếu phụ huynh không thông 
thạo Anh Ngữ.  Trường phải thâu băng buổi điều trần, nếu học 
sinh hoặc phụ huynh yêu cầu, nhà trường phải sang lại băng thâu 
đó cho họ.

 Sau buổi điều trần, Hiệu Trưởng gửi bản đề nghị đến Quản Trị 
Viên Điều Hành (Administrator of Operations) trực thuộc để xem 
lại tiến trình.  Nếu Hiệu Trưởng quyết định đuổi dài hạn học sinh, 
Hiệu Trưởng phải thông báo bằng văn thư cho học sinh và phụ 
huynh hoặc người giám hộ.

Khiếu nại việc đuổi dài hạn (Appealing an Expulsion).  Nếu học 
sinh và phụ huynh / giám hộ không đồng ý với quyết nghị đuổi dài 
hạn, có quyền khiếu nại với Giám Đốc Sở Học Chánh hoặc người 
đại diện của Giám Đốc trong vòng mười ngày học (10 school days).  
Trong và Sau thời gian đuổi học (During and After the Expulsion 
Period). Trong suốt thời gian bị đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học, 
Trường Công Lập Boston phân định học sinh đến một chương trình 
trung học đệ nhất cấp (cấp 2) hoặc nhị cấp (cấp 3) thay thế hoặc 
đến một trường tiểu học khác.   Khi thời gian đuổi học chấm dứt,  
phụ huynh hoặc người giám hộ (hoặc học sinh từ 18 tuổi trở lên) 
phải đến bất kỳ Trung Tâm Tiếp Đón của Trường Công Lập Boston 
(BPS Welcome Center) để ghi danh lại.  Học sinh sẽ không đuợc 
phân định về trường học cũ ngoại trừ trường hợp đã được Hiệu 
Trưởng đề nghị cho về lại trường học cũ khi quyết định đuổi học. 

Trung Tâm Giáo Huấn 
Trung Tâm Giáo Huấn của Trường Công Lập Boston (BPS 
Counseling & Intervention Center) tọa lạc ở Roslindale cung ứng các 
dịch vụ tư vấn, cho phép các học sinh duy trì tiến trình học tập, và 
cung cấp cho các học sinh những kỹ năng cần thiết để đánh giá nguy 
cơ, xem xét những hậu quả tiềm năng, và giúp họ đưa ra các quyết 
định tích cực.

Học sinh được gửi đến Trung Tâm Giáo Huấn trong một số ngày 
nhất định.  Các học sinh được gửi đến Trung Tâm nhưng không tham 
dự sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật hơn nữa.

Trừng Phạt Thân Thể
Theo Luật Tiểu Bang (Under state law) và quy chế của Hội Đồng 
Giáo Dục Thành Phố, các học sinh sẽ không bị trừng phạt thân thể 
(bị đánh đập, bị xô đẩy, hoặc bất cứ việc dùng sức mạnh nào).  Các 
nhân viên trường chỉ có thể dùng sức mạnh để giữ học sinh lại nếu 
(1) không dùng sức mạnh sẽ không có hiệu quả, và / hoặc là (2) nhân 
viên trường hành động của học sinh có thể gây thương tích cho học 
sinh hoặc người khác.  Bất cứ nhân viên trường nào sử dụng sức mạnh 
không có lý do chính đáng sẽ bị kỷ luật.

Đối Với Các Học Sinh Khuyết Tật
Nội Quy Hạnh Kiểm áp dụng cho tất cả các học sinh. Tuy nhiên biện 
pháp kỷ luật đối với các học sinh khuyết tật cũng được áp dụng cách 
đặc biệt.  Quý vị có thể tìm xem trong trang nhà của Trường Công 
Lập Boston.  Nó được diễn tả trong Thông Tư số SPE-15 của Tổng 
Giám Đốc Sở Học Chánh (Superintendent’s Circular SPE-15).  Quý 
vị có thể tự in.  Nếu quý vị cần và yêu cầu, trường sẽ đưa cho quý vị 
một bản.  Tiến trình này bao gồm trong tập Quyền Lợi Của Phụ 
Huynh (Parent’s Rights) mà quý vị nhận được trong kế hoạch giáo 
dục cá nhân của con quý vị (Individualized Education Program - 
IEP).

Không học sinh khuyết tật nào bị đuổi trên 10 ngày liên tục trong 
năm học ngoại trừ được hướng dẫn bởi các điều luật của liên bang.  
Điều này bao gồm một cuộc họp để xác định xem tình trạng khuyết 
tật của học sinh có thể là nguyên nhân của hành vi.

Phụ Huynh Có Thể Giúp Được Điều Gì
Phụ Huynh có thể giúp cho con em của mình tuân theo kỷ luật và 
giúp giữ trường thành một nơi an toàn để học.  Nội Quy Kỷ Luật nêu 
rõ trách nhiệm của Phụ Huynh là:
 Chia sẻ trách nhiệm đối với vấn đề kỷ luật của con em của mình 

tại trường, trong các hoạt động của nhà trường, trên đường từ 
nhà đến trường và ngược lại

 Chuẩn bị cho các em biết nhận lấy trách nhiệm đi học, và đối với 
vấn đề kỷ luật của chính bản thân

 Khuyến khích các em có tác phong tốt đối với chính bản thân của 
mình hoặc đối vơí người khác, trong nhà trường, và trong cộng 
đồng

 rao đổi với nhân viên nhà trường về các em
 Tham dự các buổi họp riêng hoặc họp chung
 Nhận thức rằng ban giáo chức của trường có quyền thi hành các 

quy chế của Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston
 Tôn trọng và không làm trở ngại khi đến thăm trường
 Bảo đảm rằng các em chỉ mang đến trường các đồ vật được phép 

sử dụng trong nhà trường

Muốn có một bản Nội Quy Hạnh Kiểm 
Vào trang nhà của Trường Công Lập Boston (the BPS website):  
www.bostonpublicschools.org. Chọn “Students and Families,” sau đó 
bấm vào “Code of Conduct.”

Vào trang  www.bostonstudentrights.org  và tải về ứng dụng di động 
(download the mobile app).  Được phát triển bởi học sinh, nó trình 
bày Nội Quy Hạnh Kiểm  dưới một dạng đơn giản, cô đọng, cộng với 
thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của học sinh và các nguồn lực 
trợ giúp pháp lý.

Liên hệ với bất cứ Trung Tâm Tiếp Đón của Trường Công 
Lập Boston (xem trang 5) hoặc Văn Phòng Tổng Giám Đốc 
(Superintendent’s Office), điện thoại số: 617-635-9050  hoặc 
superintendent@bostonpublicschools.org  để yêu cầu một bản. 

Nội Quy Hạnh Kiểm (the Code of Conduct) được in bằng các ngôn 
ngữ:  Anh Ngữ, Ả Rập, Cape Verdean creole, Trung Hoa, Pháp, 
Haitian creole, Bồ Đào Nha, Somali, Tây Ban Nha, và Tiếng Việt.

Nội Quy Hạnh Kiểm (tiếp theo)
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Tìm Hiểu Thêm Về An Toàn 
Internet Của BPS
Muốn biết thêm thông tin cho Gia đình và Học sinh về Quy 
chế chấp nhận chính sách sử dụng: 

www.bostonpublicschools.org/technology
(Xem ở phần Quy chế chấp nhận chính sách sử dụng)

Quy Chế Của Trường Công Lập Boston:
Sử dụng Kỹ Thuật (Technology) trong trường học

  Tôi phải chịu trách nhiệm về đức hạnh của tôi trên tất cả các hệ thống trực 
tuyến.  Tôi hiểu rằng những gì tôi làm trên các trang mạng xã hội sẽ 
không có tác động tiêu cực đối với môi trường học tập của trường 
và/hoặc các bạn học của tôi, giáo viên và ban giám hiệu.

 Tôi phải chịu trách nhiệm về sự trung thực trong khi tôi đang ở trên hệ 
thống trực tuyến.  Tôi hiểu rằng việc giả mạo, hoặc giả danh người 
khác thì bị cấm.  Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, gửi 
email, tạo tài khoản, hoặc gửi những tin nhắn hay những nội dung 
trực tuyến khác (ví dụ như văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video) 
bằng tên của người khác.

  Tôi phải chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh của mạng Trường Công Lập 
Boston.  Tôi sẽ không cố gắng vượt qua thiết lập bảo mật hoặc các bộ 
lọc internet, hoặc gây trở ngại cho hoạt động của mạng bằng cách cài 
đặt phần mềm bất hợp pháp, bao gồm cả việc chia sẻ hồ sơ, chia sẻ 
phần mềm, hoặc phần mềm miễn phí, trên các máy tính trường học.

  Tôi phải chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản của trường.  Tôi hiểu rằng phá 
hoại đều bị cấm.  Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc truy 
cập, sửa đổi, hoặc phá hủy các thiết bị, chương trình, hồ sơ, hoặc cài 
đặt trên bất kỳ máy tính hay tài nguyên công nghệ.  Tôi hiểu rằng tôi 
cần sự ủy quyền của một quản trị viên trường học / giáo viên để sử 
dụng các thiết bị điện tử cá nhân mà tôi mang đến trường, bao gồm 
nhưng không giới hạn đối với thiết bị lưu trữ bộ nhớ (tức là ổ đĩa 
USB).

 Tôi phải chịu trách nhiệm tôn trọng chủ quyền trên online của người khác.  
Tôi sẽ tuân theo luật bản quyền.  Tôi sẽ không ăn cắp của người khác 
làm của mình hoặc sử dụng tác phẩm của người khác mà không trích 
dẫn đúng và sự cho phép.  Tôi sẽ không tải các tài liệu bất hợp pháp 
được bảo vệ bởi bản quyền, bao gồm nhưng không giới hạn đối với 
âm nhạc và phim ảnh.

 Tôi phải chịu trách nhiệm về các quy tắc sau đây trường bất cứ khi nào tôi 
phát hành bất cứ điều gì trên online.  Tôi sẽ tuân theo tất cả các nguyên 
tắc được quy định bởi BPS và / hoặc các giáo viên của tôi khi phát 
hành các việc làm ở trường trên online (ví dụ như để một trang 
web, blog, wiki, thảo luận hội đồng quản trị, podcasting hoặc video 
máy chủ).  Tôi hiểu rằng nó không an toàn để đăng bất kỳ thông tin 
cá nhân về bản thân của tôi, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, 
địa chỉ, của tôi, số điện thoại hoặc trường học.  Tôi sẽ không đăng 
ảnh của các học sinh với họ và tên của họ trên bất kỳ trang nào, bao 
gồm nhưng không giới hạn các trang web, các mạng xã hội (social 
networks), blog, wiki, diễn đàn và thảo luận, mà không có sự cho 
phép của phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh (18 tuổi trở lên).

Trường Công Lập Boston cung cấp một phần lớn các nguồn lực kỹ 
thuật để cho các học sinh và nhân viên sử dụng.  Các nguồn lực kỹ 

thuật này chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục.  Quy chế chấp nhận 
chính sách sử dụng của Trường Công Lập Boston (BPS  Acceptable Use 
Policy) nêu ra trách nhiệm sử dụng và các hoạt động bị cấm khi sử dụng 
tất cả mọi nguồn lực kỹ thuật, bao gồm các mạng lưới (networks), các 
thiết bị điện tử và các nguồn hỗ trợ trực tuyến.  Quy chế được phát triển 
với sự đóng góp từ các ban giám hiệu Trường Công Lập Boston, các 
giáo viên, các học sinh, các phụ huynh, các đối tác cộng đồng, cảnh sát 
học đường và các cố vấn pháp lý Trường Công Lập Boston.  Nó áp dụng 
cho tất cả mọi người sử dụng mạng BPS, bao gồm nhân viên, học sinh, 
và khách mời.  Hội Đồng Giáo Dục đã thông qua một AUP mới (The 
School Committee adopted a new AUP) vào mùa xuân năm 2014 bao 
phủ nhiều kỹ thuật mới mà các trường của chúng ta đang sử dụng hoặc 
muốn sử dụng trong các lớp học của họ.

Mỗi học sinh bắt buộc phải tuân theo tất cả các quy tắc và điều kiện 
được liệt kê dưới đây, cũng như những lời căn dặn của giáo viên và ban 
giám hiệu BPS, và để chứng minh công dân tốt và hành vi đạo đức ở bất 
cả lúc nào.

Quy định chấp nhận sử dụng Kỹ Thuật (Technology), bao gồm 

Internet: Trách nhiệm sử dụng của học sinh     
 Tôi phải chịu trách nhiệm về tài khoản máy tính của tôi và tài khoản email.  

Tôi hiểu rằng mật khẩu (passwords) thì riêng tư và tôi không nên 
chia sẻ mật khẩu của tôi với bất cứ ai. Tôi hiểu rằng tôi chịu trách 
nhiệm về mọi hoạt động thực hiện thông qua tài khoản của tôi.  Tôi 
sẽ không cho phép người khác sử dụng tên tài khoản và mật khẩu 
của tôi, hoặc cố gắng sử dụng của người khác.  Tôi hiểu rằng tôi sẽ 
vi phạm pháp luật nếu tôi cố gắng lấy mật khẩu của người khác.  Tôi 
hiểu rằng điều quan trọng tôi phải tắt (log off ) máy tính sau mỗi lần 
sử dụng để người khác không có thể sử dụng mật khẩu của tôi.

 Tôi phải chịu trách nhiệm về ngôn ngữ của tôi.  Tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ 
thích hợp trong các thư qua email của tôi, đăng trực tuyến, và các 
phương tiện truyền thông kỹ thuật khác.  Tôi sẽ không sử dụng lời 
chửi rủa, thô tục, hoặc bất kỳ ngôn ngữ khác không phù hợp được 
xác định bởi ban giám hiệu trường.  

  Tôi phải chịu trách nhiệm về cách đối xử của tôi với các người khác.  Tôi sẽ 
sử dụng email và các phương tiện truyền thông (ví dụ như blog, wiki, 
chat, nhắn tin nhanh, diễn đàn thảo luận, vv ......) có trách nhiệm.  
Tôi sẽ không gửi hoặc đăng thư hăm dọa hoặc quấy rối, mang tính 
cách kỳ thị hoặc xúc phạm người khác, hoặc tham gia vào bắt nạt, 
quấy rối, hoặc hành vi chống đối xã hội khác trong khi ở trường hoặc 
ngoài trường học.

  Tôi phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng của tôi đối với mạng lưới điện 
toán của Trường Công Lập Boston.  Tôi sẽ sử dụng việc nghiên cứu trên 
máy tính của Trường Công Lập Boston một cách có trách nhiệm.  
Tôi sẽ không tìm kiếm, truy lục, lưu giữ, lưu hành, các tài liệu gây 
khó chịu hoặc liên quan đến tình dục.  Tôi sẽ không sử dụng bất kỳ 
máy tính của BPS để tìm kiếm, truy lục, lưu hoặc lưu hành hình ảnh 
hoặc thông tin về các loại vũ khí trừ khi được ủy quyền bởi nhân 
viên quản trị trường / giáo viên như một phần của bài làm ở trường
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Quy định về nơi cư trú của học sinh

Chỉ có các học sinh cư ngụ trong Thành Phố Boston mới có thể ghi 
danh (register) và vào học trong các Trường Công Lập Boston.  Nơi 

cư trú của học sinh dưới 18 tuổi là nơi cư trú hợp pháp (legal residence) 
của phụ huynh hoặc của người giám hộ, là những người nuôi nấng học 
sinh đó.  Các học sinh trên 18 tuổi có thể sống xa cha mẹ hoặc người giám 
hộ với mục đích đi học.

“Nơi cư trú – Residence” là chỗ mà một người sống thường trực (person 
lives permanently).  Cư trú tạm thời (Temporary residence) trong Thành 
Phố Boston, chỉ với mục đích vào học trong Trường Công Lập Boston thì 
không được xem là “nơi cư trú - residency”.  

Quy định về nơi cư trú không áp dụng đối với các học sinh vô gia cư (This 
residency policy does not apply to homeless students).  Các câu hỏi liên 
quan đến các học sinh vô gia cư, xin vui lòng liên lạc với Văn Phòng Cố 
Vấn Pháp Luật (Office of Legal Advisor) điện thoại số: 617-635-9320.

Chứng minh cư trú trong Thành Phố Boston
Để ghi danh nhập học vào bất kỳ Trường Công Lập Boston, phụ huynh 
hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh phải xuất trình hai giấy tờ 
chứng minh cư trú ở thành phố Boston theo danh sách dưới đây.  Các 
giấy tờ phải được in sẵn (pre-printed) tên và địa chỉ hiện tại của phụ 
huynh/người giám hộ của học sinh (hoặc của học sinh nếu từ 18 tuổi trở 
lên).  Các giấy tờ phải khác loại.

 Một hoá đơn điện, hoặc gas, hoặc điện thoại nhà (không nhận hoá 
đơn nước và điện thoại di động) trong vòng 60 ngày.

 Hợp đồng thuê nhà hiện tại (current lease), Hợp đồng thuê nhà theo 
diện Section 8, hoặc Giấy Xác Nhận của chủ nhà (BPS Landlord 
Affidavit) [có thể in Giấy Xác Nhận của chủ nhà từ trang web của 
Trường Công Lập Boston)]

 Chứng từ mua nhà (Deed), chứng từ trả tiền nhà (mortgage payment) 
trong vòng 60 ngày, hoặc giấy thuế nhà năm ngoái. 

 Hồ sơ Thuế trong năm (W2 form dated within the year), hoặc cùi 
check lương (or a payroll stub) trong vòng 60 ngày.

 Bản tường trình của Ngân Hàng hoặc của Thẻ Tín Dụng (a bank or 
credit card statement dated) trong vòng 60 ngày.

 Một lá thư từ một cơ quan chính phủ được chấp thuận (a letter from 
an approved government agency*) trong vòng 60 ngày. 

*    Các cơ quan chính phủ được chấp thuận: Departments of Revenue 
(DOR), Children and Family Services (DCF), Transitional 
Assistance (DTA), Youth Services (DYS), Social Security, bất cứ 
thư từ có in tên của các cơ quan trong tiểu bang Massachusetts.

Nơi cư trú của các thí sinh thi vào trường thi tuyển 
Muốn biết luật đặc biệt về nơi cư ngụ được áp dụng đối với các thí sinh 
thi vào ba trường thi tuyển của thành phố: Boston Latin School, Boston 
Latin Academy, và John D. O’Bryant School of Mathematics & Science, 
xin xem trang 27.

Tuyên cáo về việc cư ngụ trong thành phố Boston
Các phụ huynh nuôi dưỡng (custodial parents) và giám hộ hợp pháp 
(legal guardians) của các học sinh Trường Công Lập Boston, và các học 
sinh từ 18 tuổi trở lên, phải ký một văn bản xác nhận là cư dân hợp pháp 
của Thành Phố Boston.  Họ cũng phải đồng ý thông báo cho Trường 
Công Lập Boston nếu thay đổi địa chỉ trong suốt năm học.  Văn bản này 

ở trang 35 của Tập Hướng Dẫn này.  Xin đừng quên ký và nộp lại các 
trang 35-38!

Nếu một học sinh di chuyển ra khỏi Boston trong 
năm học thì sao?
 Các học sinh trung học có thể ở lại Trường Công Lập Boston hiện 

đang học nếu di chuyển sau khi đã bắt đầu lớp 12.
 Các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 11 - nếu di chuyển ra khỏi Boston 

trước hoặc vào ngày 30 tháng 4, sẽ bị gạch tên ngay lập tức. 
 Các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 11 - nếu di chuyển ra khỏi Boston 

sau ngày 30 tháng 4 có thể hoàn tất năm học tại trường hiện đang học.  
Học sinh đó sẽ bị gạch tên ra khỏi Trường Công Lập Boston vào cuối 
năm học.

 Trường Công Lập Boston không cung cấp phương tiện di chuyển cho 
các học sinh cư ngụ ngoài thành phố Boston.

Thi hành quy chế nơi cư ngụ
Khi Trường Công Lập Boston nghi ngờ gia đình của một học sinh trong 
Trường Công Lập Boston sống ngoài thành phố, một cuộc điều tra sẽ 
được thực hiện.  Trường Công Lập Boston có thể nghi ngờ một học sinh 
không cư ngụ trong thành phố Boston nếu, thí dụ như thư gửi trả lại vì 
không đúng địa chỉ, các giấy tờ chứng minh địa chỉ được phụ huynh xuất 
trình không phù hợp hoặc đáng nghi ngờ, hiệu trưởng báo cáo hoặc có 
người vô danh gọi cho biết. 

Thêm vào việc điều tra các gia đình nghi ngờ không cư ngụ trong thành 
phố Boston, điều tra viên sẽ thực hiện điều tra tình cờ (random) địa chỉ 
của một số học sinh trong các trường thi tuyển và không thi tuyển.  Điều 
tra viên cũng sẽ làm việc với xe điện MBTA để thực hiện việc điều tra tại 
các trạm xe điện nhằm tìm các học sinh cư ngụ ngoài thành phố Boston 
nhưng vào trong thành phố Boston để học.

Nếu học sinh vi phạm quy chế về cư trú thì sao?
Học sinh được phát giác vi phạm Quy chế Cư trú sẽ bị ngưng học ngay 
lập tức (dismissed immediately) từ Trường Công Lập Boston.

Cùng với việc bị ngưng học, Trường Công Lập Boston sẽ áp dụng phạt 
tiền dựa trên chi phí của dịch vụ giáo dục đã nhận được và có thể áp đặt 
các hình phạt bổ sung vào gia đình chẳng hạn như hành động pháp lý 
(legal action) và lấy lại các học bổng và giải thưởng. 

Phụ huynh/Giám hộ của một học sinh bị sa thải vì không cư trú ở Boston 
có thể kháng cáo quyết định (appeal the decision).  Học sinh có thể được 
phép ở lại trường trong suốt tiến trình kháng cáo.  Xem trang 9, “Bào 
chữa cho con của quý vị/Advocating for Your Child.” 

Đường dây mách bảo bí mật 
(Residency Tip Line)  
617-635-9609

Xin gọi và để lại mách bảo bí mật các học sinh đang 
học trong các Trường Công Lập Boston nhưng không 
cư ngụ trong Thành Phố Boston.
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Các Ngày Tìm Hiểu Trường 
Trong suốt Các Ngày Tìm Hiểu Trường (School Preview Days) 
— Tháng 12 đến Tháng 1 - các trường chào đón khách đến thăm vào 
những ngày đặc biệt và có các hoạt động để giúp các phụ huynh lựa 
chọn trường học tiếp theo cho con của mình.

 “School Preview Kick-Off ” - Tìm Hiểu Trường bắt đầu vào 
ngày Thứ Bảy, 3 tháng 12 năm 2016, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ 
chiều.  Vào ngày thứ bảy duy nhất này, tất cả các trường “lựa 
chọn” của chúng tôi (our choice’ schools) sẽ mở cửa cho du 
khách đến thăm.  Xin mời đến thăm, gặp gỡ hiệu trưởng và các 
giáo chức, thăm cơ sở của trường, và xem triển lãm các thành quả 
của học sinh

 Buổi Triển Lãm các trường Trung Học Đệ Nhị Cấp / Cấp 3 
(High School Showcase) sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Năm 1 
tháng 12 năm 2016.  Xin xem trang nhà của Trường Công Lập 
Boston (Check the BPS website) để biết giờ và địa điểm.

 Xem trang nhà của Trường Công Lập Boston (Check the BPS 
website) để biết các ngày và giờ khác “Đến Thăm Trường”.  trong 
mỗi trường.  Nếu quý vị không có thể đến thăm trường vào thời 
gian này, xin gọi các trường để làm hẹn đến thăm. 

Thành Phố Boston có trên 120 trường công lập, tất cả các trường 
cung ứng khác nhau.  Theo Quy Chế về phân định của Trường Công 

Lập Boston, các gia đình có nhiều trường để chọn.  Tuy nhiên không có 
trường nào được chọn “bảo đảm” (no school choice is “guaranteed”).  Các 
học sinh được phân định theo may rủi (lottery system), nhưng có ưu tiên 
(priority) cho các học sinh mới có anh chị em ruột học trong trường.

Đơn ghi danh và chuyển trường cho năm học 2017-2018 bắt đầu vào 
ngày 3 tháng 1 năm 2017 cho các học sinh vào học mẫu giáo, lớp 6 và lớp 
9.  Các học sinh vào tất cả các lớp khác có thể ghi danh bắt đầu từ ngày 
1 tháng 2 năm 2017.  Để có hy vọng được phân định vào trường quý vị 
muốn, hãy đến ghi danh trong suốt thời kỳ ghi danh đầu tiên của lớp của 
con em quý vị.

Nếu con em quý vị sẽ bắt đầu học mẫu giáo năm học tới, hoặc nếu hiện tại 
các em đang học ở lớp cao nhất của trường, chúng tôi đề nghị quý vị bắt 
đầu tìm hiểu về trường quý vị chọn. 

hồ sơ chích ngừa mới nhất của học sinh (up-to-date immunization 
record); bản chính giấy khai sinh (original birth certificate), hộ chiếu 
(passport) hoặc Giấy I-94 của học sinh.  Thẻ chứng minh có hình 
(photo identification) của phụ huynh/người giám hộ, và phiếu điểm 
(transcript) từ trường cũ của học sinh (nếu có).  Muốn biết đầy đủ 
thủ tục ghi danh, xin xem trang nhà: www.bostonpublicschools.
org/register hoặc gọi cho bất cứ Trung Tâm Tiếp Đón (call any BPS 
Welcome Centers) (xem trang 5), hoặc lấy một bản tin về chọn trường 
của chúng tôi, Khám phá Trường Công Lập Boston (Discover the 
Boston Public Schools),có thể lấy ở các trường, các Trung Tâm Tiếp 
Đón (Welcome Centers), và các chi nhánh Thư Viện Công Cộng 
(Boston Public Library branches).

Ghi danh học – Bắt đầu tìm hiểu sớm về sự chọn trường của quý vị!

Trong Mùa Thu:
 Tìm hiểu các trường nào quý vị muốn ghi danh.  Trường 

của quý vị lựa chọn (your school choices) dựa trên địa chỉ nhà 
của quý vị.  Xin vào trang: bostonpublicschools.org và bấm vào 
“DiscoverBPS” để biết thêm thông tin và xem danh sách các 
trường của quý vị có thể chọn (a customized list of your school 
choices). 

 Hãy suy nghĩ về trường quý vị đang muốn tìm, chẳng 
hạn như các chương trình đặc biệt, thành tựu của học sinh, 
trường có các cấp lớp nào (K0- lớp 1, K-5, K-8, vân vân...), và sĩ 
số (size) của lớp. 

Từ tháng 11 đến đầu tháng 1:
 Tìm hiểu thêm về mỗi trường trong danh sách tùy chỉnh của quý 

vị (your customized list).  Đừng chỉ dựa vào những gì quý vị nghe 
từ bạn bè và người trong gia đình.  Tất cả các trường thì khác nhau, 
và các trường có thể thay đổi theo thời gian.  Muốn biết thông tin 
mới nhất về mỗi trường trên trực tuyến tại trang: DiscoverBPS.
org, bostonpublicschools.org/schools, và trong tập "Khám phá các 
Trường Công Lập Boston / Discover the Boston Public Schools" cho 
các trường có từ K đến 8 và các trường trung học đệ nhị cấp (high 
schools), có vào cuối tháng 11 tại các trường học, tại các Trung Tâm 
Tiếp Đón (Welcome Centers), và trên trang nhà của chúng tôi.

Bản Tường Trình về Trường / School Report Cards (xem trang 57) có 
thêm thông tin chi tiết về mỗi trường.  Quý vị có thể lấy bản này tại 
Trung Tâm Tiếp Đón (Welcome Centers), hoặc ở trang nhà:  www.
bostonpublicschools.org/schools

 Thăm các trường học trong suốt Các Ngày Tìm Hiểu Trường (Visit 
schools during School Preview Days)  (chi tiết ở trang này).  Đây là 
cách tốt nhất để biết được “bầu khí” của trường và kỳ vọng đối với các 
học sinh của trường.

 Đích thân đến ghi danh trong suốt thời gian ghi danh đầu của cấp 
lớp con của quý vị sẽ vào học.  Nếu con quý vị mới vào Trường Công 
Lập Boston, quý vị phải đến ghi danh tại các Trung Tâm Tiếp Đón 
của Trường Công Lập Boston (BPS Welcome Center).  Quý vị cần 
phải mang theo các giấy tờ chứng minh nơi cư trú (xem trang 47); 

Các nhân viên làm việc toàn thời gian ở Thành Phố Boston là phụ 
huynh/giám hộ của các trẻ trong độ tuổi đi học có thể lấy 4 giờ nghỉ 
trong suốt Các Ngày Tìm Hiểu Trường (School Preview Days) để đi 
thăm các trường.   Muốn được nghỉ, nhân viên phải có con sẽ ghi danh 
vào các Trường Công Lập Boston lần đầu tiên, hoặc hiện đang là học sinh 
trong các Trường Công Lập Boston và ghi danh vào các lớp chuyển tiếp 
ở trường mới (mẫu giáo, lớp 6 - lớp 9).  Thời gian nghỉ này vẫn được trả 
lương và không bị trừ vào các ngày nghỉ hoặc ngày đau ốm.  Các nhân 
viên đủ điều kiện nên liên lạc với Phòng Nhân Viên của mình trước khi 
sử dụng lợi ích này. 

Theo Sắc Lệnh Phụ Huynh nghỉ làm để lo công việc ở trường học của 
thành phố Boston (Chapter 12-13.3):   Phụ Huynh của các học sinh từ 
mẫu giáo đến lớp 12 có thể được nghỉ 21 giờ trong một năm học để đi 
thăm trường.  Thông thường thì các phụ huynh phải lấy ngày nghỉ phép 
(vacation), lý do cá nhân (personal days) hoặc nghỉ bù (comp. time).   Sắc 
lệnh này áp dụng đối với các nơi làm việc có từ 25 nhân viên làm việc 
trong cùng một địa điểm.  Phụ huynh phải thông báo trước cho nơi làm 
việc về dự kiến đi thăm trường.   

Muốn biết thêm chi tiết, xin xem Thông Tư của Tổng Giám Đốc Sở 
“Superintendent’s Circular SUP-3”,  “Parental School Visits”  trên trang 
nhà của Trường Công Lập Boston.
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Chuyển trường và các trường hợp đặc biệt khác 
Tự ý xin chuyển trường.  Phụ huynh hoặc học sinh từ 18 tuổi trở lên 
có thể xin chuyển sang trường khác – Tự ý xin chuyển trường – không 
phải vì lý do đổi địa chỉ, vì lý do an toàn, đổi chương trình học, hoặc các lý 
do kỷ luật – có thể xin chuyển trường như sau:

 Tiểu học: mỗi năm học chỉ được xin chuyển trường một lần.          
 Trung học đệ nhất cấp: chỉ được xin chuyển một lần trong suốt các 

năm ở bậc trung học đệ nhất cấp (lớp 6-8).
 Trung học đệ nhị cấp: chỉ được xin chuyển một lần trong suốt các năm 

ở bậc trung học đệ nhị cấp (cấp 3)

Muốn tự ý xin chuyển trường, xin hãy đến bất cứ Trung Tâm Tiếp Đón 
của Trường Công Lập Boston (any BPS Welcome Centers).   Trong tất 
cả mọi trường hợp, phụ huynh phải xuất trình thẻ chứng minh có hình 
(ID).  Trước khi điền đơn xin chuyển, hãy hỏi nhân viên về trường quý vị 
muốn chuyển đến có chỗ hay không.

Xin chuyển vì lý do an toàn:  Đôi khi cần thiết phải phân định học 
sinh sang trường khác để bảo đảm bầu khí học tập an toàn cho học sinh 
đó.  (Xin xem trang 40: Khẩn cấp & An toàn cho học sinh; và trang 60: 
Quyền chọn ra khỏi trường không an toàn).

Đình chỉ Dài hạn và Đuổi Học (Long-term Suspension and 
Expulsion).  Trường Công Lập Boston có thể phân định các học sinh 
tiểu học sang một trường khác vì lý do kỷ luật.  Các học sinh trung học đệ 
nhất và trung học đệ nhị cấp sẽ chỉ được phân định đến các chương trình 
chuyển tiếp (alternative programs). 

Đổi địa chỉ (Change of Address):  Nếu học sinh di chuyển và trường 
học hiện tại của em là một trong các lựa chọn dựa theo địa chỉ nhà của 
em (home-based choices) theo địa chỉ mới, học sinh có thể ở lại trường 
hiện tại của em, nhưng điều kiện để xe buýt màu vàng (yellow bus) vận 
chuyển có thể bị ảnh hưởng.  Các học sinh di chuyển và trường học hiện 
tại không phải là một trong các lựa chọn (is not in their home-base) dựa 
theo địa chỉ nhà của các em có thể phải đổi trường.  Tuy nhiên, học sinh 
có thể tiếp tục học tại trường đó, cho đến lớp cao nhất của trường, nếu 
phụ huynh đồng ý trên văn bản sẽ tự cung cấp phương tiện vận chuyển 
đến trường.  Nếu gia đình yêu cầu chuyển trường vì địa chỉ mới, chúng tôi 
sẽ cố gắng phân định anh chị em học cùng trường nếu có chỗ.

Các học sinh vô gia cư (Homeless Students):  Các học sinh mà 
gia đình lâm vào cảnh vô gia cư có quyền ở lại trường học hiện tại, hoặc 
chuyển đến trường trong khu vực mới, hoặc thành phố đang sống tạm.  
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Mạng lưới Hỗ trợ Giáo dục 
Học sinh Vô gia cư Trường Công Lập Boston (BPS Homeless Education 
Resource Network),  điện thoại số: 617-635-8037.

Các học sinh quá tuổi (Over-Age Students):  Các học sinh 20–21 
tuổi vào ngày đầu tiên của năm học sẽ được phân định đến Trường 
Boston Adult Technical Academy.  Bao gồm các học sinh đang học cũng 
như các học sinh mới và các học sinh trở lại Trường Công Lập Boston.  
Tuy nhiên Hiệu Trưởng có thể cho một số học sinh được ở lại trường 
đang học. Học sinh cũng có quyền khiếu nại việc phân định đến Trường 
Boston Adult Technical Academy.  Xin gọi cho Phòng Đặc Trách Ghi 
Danh Học Sinh (the Office of Enrollment Planning & Support),  điện 
thoại số: 617-635-9516, để được giúp đỡ.

Trước Khi Đến Thăm Trường

Các trường đón quý khách hầu như trong các ngày có học (school days).  
Xin gọi điện thoại trước khi quý vị đến để bảo đảm có nhân viên đưa đi 
thăm trường và trả lời câu hỏi.  Tìm hiểu xem có giờ đặc biệt dành cho 
quan khách đến thăm trường và gặp gỡ Hiệu Trưởng không.

Xem Cái Gì Và Hỏi Gì Khi Quý Vị Đến Thăm Trường 

  Trường có chào đón và tôn trọng người lớn và các trẻ em không?

  Trường có gọn gàng không, bài làm khá của học sinh có được treo 
trên tường không?

  Hiệu trưởng, Giáo chức, và nhân viên có tinh thần trách nhiệm và 
chuyên nghiệp không?

  Các học sinh có dành thời gian nhiều trong các môn học: (reading) 
đọc, (writing) viết, (math) toán, (science) khoa học, và xã hội học 
(social studies) không?

  Các học sinh có thích thú và quyết tâm vào việc học không?

  Trường có cơ hội để học nhạc, nghệ thuật hoặc hoạt động thể thao 
không?

  Trường có chương trình trước và sau giờ học không?  Bao nhiêu giờ 
và học phí là bao nhiêu?  Các em có những hoạt động nào?  Ai trông 
nom các học sinh?

  Trường có hồ sơ tốt về an toàn không?

  Giờ nào có thể đưa học sinh đến trường sớm?  Giờ nào có thể đón 
học sinh về nhà trễ?    

Muốn biết thêm chi tiết:

Ü Liên lạc với các Trung Tâm Trung Tâm Tiếp Đón của Trường Công Lập 
Boston (BPS Welcome Centers), liệt kê ở trang 5.

Ü  Muốn biết thêm các câu hỏi khi đến thăm trường, xin xem trang:  
www.countdowntokindergarten.org

Ghi danh học (tiếp theo)
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Quy Chế Trường Công Lập Boston:
Nếu trường trung học của em đã đóng cửa…

Gọi cho đường dây Yêu cầu Phiếu Điểm các trường BPS đã đóng cửa 
(Closed Schools Transcript Request Line):  617-635-7327.

In và hoàn tất Đơn Yêu cầu Phiếu Điểm (the Transcript Request Form) 
từ trang nhà của Trường Công Lập Boston (BPS website) và gửi đến:
OIIT, attention Charles Childress
Boston Public Schools
2300 Washington St., Roxbury MA 02119

Hồ sơ của học sinh rời Trường Công Lập Boston
Khi một học sinh rời Trường Công Lập Boston sang một trường ngoài 
Trường Công Lập Boston thì Trường Công Lập Boston sẽ gửi trực tiếp 
hồ sơ tới trường mới.  Xin lưu ý nếu học sinh chuyển sang trường mới 
trong mùa hè phải cần nhiều ngày hoặc nhiều tuần, phụ huynh mới nhận 
được hồ sơ từ trường.   Trong tháng 7 và 8, nhân viên các trường làm việc 
ít giờ.

Trao hồ sơ học sinh
Thông thường, không một tư nhân hoặc tổ chức nào được phép xin hồ 
sơ cá nhân của học sinh nếu không có yêu cầu của phụ huynh hoặc các 
học sinh hội đủ điều kiện.  Tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ 
nhà trường sẽ gửi hồ sơ học sinh mà không cần có sự đồng ý của phụ 
huynh và đôi khi với thông báo như đã được cung cấp trong Tập Hướng 
Dẫn này.  Ví dụ về các trường hợp ngoại lệ bao gồm: 

  Theo Luật Tiểu Bang, khi học sinh chuyển sang một trường học mới, 
hồ sơ của học sinh (bao gồm hồ sơ các học sinh chương trình giáo dục 
đặc biệt) có thể chuyển sang trường mới không cần sự đồng ý của phụ 
huynh, theo như thông tư hàng năm của luật này mà phụ huynh đã 
nhận được.  

  Chuyển giao tin tức cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của 
một người và theo yêu cầu của Bộ 
Đặc Trách Gia Đình & Trẻ Em 
Mass. (DCF), Bộ Đặc Trách Thiếu 
Niên (DYS), nhân viên của tòa án 
(probation officer), hoặc các cơ quan 
giáo dục hoặc nhân viên công lực 
khác.

  Theo Luật Liên Bang, các Trường 
Công Lập phải trao tên, địa chỉ, và số 
điện thoại của các học sinh trung học 
đệ nhị cấp cho các phòng tuyển mộ 
sinh viên hoặc tuyển mộ lính.  Tuy 
nhiên phụ huynh hoặc học sinh có 
quyền gửi yêu cầu KHÔNG trao các 
tin tức này.  Có hai cách để gửi đơn 
yêu cầu:      

  Hoàn tất phần “Tiết lộ tin tức 
cho Quân đội và Trường đại học / 
Release of Information to Military 
and Higher Education Recruiters” 
ở trang 36 của Tập Hướng Dẫn 
này.  Xin đánh dấu vào một trong 
hai hộp.  Phụ huynh hoặc học sinh có thể ký vào bản này.

Hồ Sơ Học Sinh 

Hồ sơ học sinh (student record) bao gồm tất cả các tin tức có liên 
quan đến các học sinh được lưu trữ dưới mọi hình thức của 
Trường Công Lập Boston (BPS), theo tên của học sinh hoặc các 

cách có thể xác định từng học sinh.

Sổ điểm của học sinh (student’s transcript), hoặc các hồ sơ lưu trữ lâu dài 
(permanent record), bao gồm tên của học sinh, ngày sinh, địa chỉ, năm 
và lớp đã hoàn tất, các môn học và điểm đã đạt được.   Các hồ sơ này được 
lưu trữ trong vòng 60 năm sau khi học sinh rời hệ thống trường học.

Tất cả hồ sơ khác về học sinh là hồ sơ lưu trữ tạm thời (temporary 
records) và được hủy bỏ sau khi học sinh rời hệ thống trường học 7 năm.  
Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ có quyền xin bản sao các hồ sơ lưu trữ 
tạm thời trước khi các hồ sơ này được hủy bỏ.  Có thể xin bản sao bằng 
cách liên lạc với Ban Giám Hiệu của trường học sinh đã học sau cùng.

Phụ Huynh bất cứ học sinh nào, hoặc học sinh bắt đầu vào trung học 
đệ nhi cấp hoặc ít nhất 14 tuổi có quyền yêu cầu xem xét hồ sơ học sinh.  
Phụ huynh hoặc học sinh sau khi yêu cầu sẽ nhận được hồ sơ không quá 
10 ngày, và có thể được giúp giải nghĩa hồ sơ bởi người khác hoặc sửa đổi 
bởi hiệu trưởng.  Xin gọi đến trường của con quý vị nếu quý vị muốn có 
hồ sơ của con quý vị.

Muốn biết thêm chi tiết về hồ sơ học sinh: 

Ü Xem Thông Tư số LGL-7 của Tổng Giám Đốc, “Các thủ tục về Hồ Sơ 
Học Sinh" (“Student Record Procedures”).

Ü www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.html

Hồ sơ sức khỏe học sinh (Student Health Records)
Theo các điều luật của Liên Bang và Tiểu Bang về hồ sơ học sinh, hồ sơ 
sức khỏe của học sinh được bảo vệ kín đặc biệt.  Mặc dầu hồ sơ sức khỏe 
học sinh là một phần trong hồ sơ lưu trữ tạm thời, nhưng không có thể 
tìm như sổ điểm hoặc hồ sơ lưu trữ tạm thời.  Tổng quát, chỉ có Y Tá của 
trường mới có thể tìm được đầy đủ hồ sơ sức khỏe học sinh trong hồ sơ 
lưu trữ tạm thời. Muốn biết thông tin về luật cho phép một số thông tin 
y tế được tiết lộ cho nhân viên nhà trường khác ngoài y tá mà không có sự 
đồng ý của phụ huynh, xem Thông tư Giám Đốc LGL-16, “Thông Tin Y 
Tế Học Sinh (Student Health Information)” trên trang web của Trường 
Công Lập Boston.                                                                                                                                         

Tìm hồ sơ cũ của học sinh Trường Công Lập Boston 
Các học sinh cũ của Trường Công Lập Boston có thể xin bản sao bảng 
điểm (transcript) và văn bằng tốt nghiệp (proof of graduation) bằng 
cách gửi đơn xin bằng văn bản.  Xin vào trang web của Trường Công Lập 
Boston để biết thêm chi tiết và bản sao của đơn xin (the School Request 
Transcript Form):  www.bostonpublicschools.org/request-transcript

Nếu trường trung học của em vẫn còn mở cửa…
Điền đơn xin (Fill out a School Transcript Request Form)  và gửi thư 
hoặc fax về trường.  Thông tin liên lạc của mỗi trường ở trong trang 
danh sách các trường của trang nhà Trường Công Lập Boston (BPS 
website).

Hội Đồng Cố Vấn Học 
Sinh nói … 
Trường Công Lập Boston  có trách 
nhiệm bảo đảm rằng học sinh và 
phụ huynh biết về quyền chọn 
không tham gia.  Sau khi quý vị 
đã suy nghĩ về lựa chọn của quý 
vị, quý vị có thể quyết định rằng 
việc phục vụ quân đội dành cho 
quý vị.  Quý vị cần phải đề phòng 
các nơi tuyển mộ sử dụng, và 
lưu ý các thông tin không đầy đủ 
hoặc gây nhầm lẫn.  Chúng ta 
có quyền lựa chọn tương lai của 
chúng ta, nhưng chúng ta cũng 
có quyền được biết những gì 
chúng ta đang đi vào.  
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  Xin gửi yêu cầu của quý vị đến Hiệu Trưởng bằng thư hoặc email.  
Bởi vì các văn phòng tuyển mộ yêu cầu gửi các thông tin này đến họ 
sớm trong năm học, vì thế để tránh sự phiền toái, phụ huynh phải 
gửi yêu cầu trước ngày 30 tháng 9, 2016. 

  Theo yêu cầu của Luật cải cách giáo dục Massachusetts, các Trường 
Công Lập phải cung cấp cho các “Trường Đặc Quyền” (charter 
schools) tên và địa chỉ của học sinh cho các mục đích tuyển dụng.  Nếu 
quý vị không muốn cung cấp thông tin này, vui lòng điền phần: Cung 
cấp thông tin cho các “Trường Đặc Quyền” (Release of Information to 
Charter Schools) trang 36.   

  Trường Công Lập Boston gửi các thông tin sau đây mà không cần sự 
đồng ý của phụ huynh: tên học sinh, ID của học sinh (the state unique 
student ID), tuổi, vùng cư ngụ (neighborhood of residence), lớp, ngày 
nhập học, tham gia các hoạt động đã được chấp thuận, thành viên 
trong các đội thể thao, bằng cấp, bằng khen, các kế hoạch của trường 
trung học đã được đưa ra.  Nếu quý vị không muốn chúng tôi tiết lộ các 
thông tin này mà không cần có ý kiến của quý vị, quý vị phải thông báo 
cho Hiệu Trưởng trước ngày 30 tháng 9, 2016.  Xem trang 36.

Luật Tiểu Bang Massachusetts [M.G.L. Chapter 71, section 34H and 603 
CMR 23.07 (5) (a)] đã hướng dẫn thể lệ Trường Công Lập trao hồ sơ cho 
phụ huynh không nuôi dưỡng.  Muốn biết chi tiết, xem trang: www.doe.
mass.edu/lawsregs/603cmr23.html?section=07

Bản sao quy chế của Trường Công Lập Boston về hồ sơ của học sinh, và 
quyền lợi của phụ huynh và học sinh về hồ sơ của học sinh được phát tại 
mỗi trường.  Phụ Huynh hoặc Học Sinh có thể nộp đơn khiếu nại đến 
Văn Phòng  “Family Policy Compliance Office” ở Bộ Giáo Dục Liên 
Bang Hoa Kỳ (U. S. Department of Education) về các vi phạm quyền lợi 
của phụ huynh (Family Educational Rights and Privacy Act – FERPA, 
and its regulations).   

 Học sinh không vắng mặt trên 9 lần không có phép trong năm 
học trước

 Học sinh đã thi MCAS Lớp 10 ít nhất 3 lần trong mỗi môn mà 
học sinh không đạt được, hoặc đã nộp ít nhất hai tập hồ sơ “đánh 
giá chuyển tiếp” (alternative assessment portfolios)

 Học sinh đã hoàn tất lớp 12 với tiêu chuẩn tốt như đã được ghi 
trong bản kế hoạch giáo dục cá nhân IEP và đã đạt được tất cả 
tiêu chuẩn các môn nhiệm ý của trường và của Trường Công Lập 
Boston.

Nhiều trường tổ chức Lễ Mãn Khoá để chứng nhận việc ra trường của 
các học sinh Mẫu Giáo, Lớp 5 và Lớp 8.  Tuy nhiên, các lễ này không 
phải là lễ tốt nghiệp.  Không khuyến khích các trường gọi là tốt nghiệp, 
trao bằng (diplomas) và cho học sinh mặc áo, mũ.  

Hồ Sơ Học Sinh (tiếp theo)

Tất cả học sinh phải đi học cho đến ngày cuối của năm học (180th) ngoại 
trừ học sinh tốt nghiệp trung học – ngay cả lễ bế giảng năm học (end-of-
year ceremony) đã được tổ chức trước ngày cuối của năm học – nếu không 
đi học, học sinh sẽ bị ghi vắng mặt (absent).

Bài Làm Ở Nhà (Homework)

Các nhà giáo của Trường Công Lập Boston tin rằng khi các học 
sinh dành thời gian để làm bài ở nhà sẽ thành công trong học tập.   
Bài làm ở nhà được ra dựa theo những gì học sinh đã học ở trong 

lớp, đồng thời khuyến khích sự phát triển tính tự giác và trách nhiệm cá 
nhân.  Nó cũng thúc đẩy sự hợp tác và thông tin liên lạc giữa gia đình và 
nhà trường. 

Tất cả học sinh Trường Công Lập Boston sẽ có bài làm ở nhà mỗi ngày.   
Xem trang 18 (tiểu học), trang 20 (trung học đệ nhất cấp), và trang 22 
(trung học đệ nhị cấp), để biết thêm hướng dẫn việc làm bài ở nhà.  Giáo 
chức là người có trách nhiệm ra bài làm ở nhà.

Nếu quý vị có các câu hỏi về bài làm ở nhà, hoặc nếu con em của quý vị có 
bất cứ lo ngại nào về tiêu chuẩn hoặc số lượng bài làm ở nhà, xin quý vị 
liên lạc với thầy cô giáo trước, kế tiếp là Hiệu Trưởng của trường.   

Lễ Tốt Nghiệp (Graduation Ceremonies)

Tốt Nghiệp Trung Học là việc rất quan trọng và dịp đặc biệt.  
Tất cả các trường trung học của Trường Công Lập Boston cử 
hành nghi lễ này long trọng để phát bằng tốt nghiệp, học bổng, 

và các khen thưởng khác.  Chỉ có các học sinh hoàn tất đầy đủ các quy 
định tốt nghiệp trung học của hệ thống Trường Công Lập Boston, và 
đáp ứng các yêu cầu xác định đầy đủ về thi MCAS của tiểu bang (Com-
petency Determination requirements) môn anh ngữ ELA, toán học, 
lịch sử / xã hội học, và khoa học/công nghệ /kỹ thuật mới được dự lễ 
tốt nghiệp và nhận bằng trung học.  Các học sinh không đạt quy định 
tốt nghiệp có thể không được “lên khán đài” và nhận giấy trắng chứ 
không phải bằng tốt nghiệp trung học.

Chỉ có ba (3) trường hợp ngoại lệ về quy chế này:

 Các học sinh đã hoàn tất 2 năm học kỹ thuật huấn nghệ tại 
Trường Madison Park, và nhận được “Giấy chứng nhận Khả năng/ 
Certificate of Competence” mới có thể được dự Lễ Tốt Nghiệp.            

	Các học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt có khuyết tật, 
phải ra trường vì đã 22 tuổi, và đạt được mục tiêu của chương trình 
giáo dục cá nhân IEP sẽ được nhận “Giấy Chứng Nhận Chuyên 
Cần / Certificate of Attendance” và được phép dự Lễ Tốt Nghiệp.

 Các học sinh khuyết tật khác nếu đạt được các quy định sau đây có 
thể được chọn tham dự:
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 Trong lớp học, với sự cho phép của giáo chức, cho mục đích giáo 
dục.

  Sử dụng điện thoại di động cho tất cả mục đích – kể cả việc gọi, nghe 
lời nhắn và các việc khác –thì không được phép bất cứ lúc nào trong 
trường.

   Trong suốt ngày học phải cất điện thoại di động.

	Trong suốt ngày học phải tắt hoàn toàn điện thoại di động (không 
được mở và để trạng thái yên lặng hoặc rung).

Các học sinh vi phạm quy chế này sẽ bị 
sử phạt như sau:

 Lần thứ nhất: điện thoại di động 
sẽ bị tạm giữ và trả lại cho học 
sinh sau ngày học. 

 Lần thứ hai và các lần sau đó: 
điện thoại di động sẽ bị tạm giữ 
và chỉ trả lại cho phụ huynh / 
người giám hộ của học sinh.  
Học sinh sẽ bị cấm không được 
phép mang điện thoại vào trường 
trong suốt năm học.

 Nếu tiếp tục vi phạm quy chế 
này: các học sinh sẽ bị phạt thêm 
theo điều lệ của Nội Quy Hạnh 
Kiểm (The Code of Conduct).

Đồ Đạc Cá Nhân (Personal Property)

Rất phiền hà cho cả học sinh và ban giáo chức khi vật dụng cá nhân có 
giá trị bị mất trong trường, thí dụ: vàng bạc, đồ chơi, hoặc dụng cụ 

điện tử.  Chúng tôi đề nghị phụ huynh đừng cho con em của mình mang 
các vật dụng có giá trị vào trong trường.

Điều luật của trường (School-Based Rules) cho phép các Thầy Cô Giáo 
tạm giữ các vật dụng có giá trị nếu học sinh mang đến trường.  Điều luật 
của trường cũng nêu rõ các vật dụng cấm học sinh không được mang đến 
trường.  

Chúng tôi cố gắng tìm và trả lại tất cả các đồ vật đã bị mất cho phụ huynh 
hoặc học sinh.  Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trả đồ 
vật khác thay cho đồ vật đã bị mất, hoặc bồi thường.

Phiếu Điểm (Report Cards)

Các trường phát phiếu điểm vào cuối mỗi học kỳ (the end of each 
marking period).  Tổng quát, các Trường Tiểu Học và từ Mẫu Giáo 

đến lớp 5 (của trường có từ Mẫu Giáo - lớp 8) có 3 học kỳ.  Hầu hết các 
trường trung học đệ nhất cấp, các lớp 6 - 8 (trong các trường có từ Mẫu 
Giáo đến lớp 8),  và các trường trung học đệ nhị cấp có 4 học kỳ  (high 
schools have four marking periods).   Xin xem thời điểm các học kỳ của 
năm học 2016-2017  ở trang trong bìa sau của Tập Hướng Dẫn này.   Hội 
Đồng Trường (School Site Council) có thể yêu cầu phân chia các học kỳ 
khác với sự phân chia của sở học chánh.

Thông thường các học sinh mang phiếu điểm về nhà cho phụ huynh ký, 
sau đó học sinh sẽ nộp phiếu điểm lại cho Thầy Cô Giáo. Vài trường lại 
phát phiếu điểm trong các Buổi Tiếp Tân (Open House), hoặc trong các 
buổi họp giữa phụ huynh và Thầy Cô Giáo.

Đi Học Trễ (Tardiness)

Tất cả học sinh bắt buộc phải đến 
trường đúng giờ hàng ngày.  Các 

học sinh đến sau khi trường đã bắt 
đầu bị coi là đi trễ.  Các học sinh phải 
tuân theo điều lệ về đi trễ của trường 
để được xác nhận có mặt trong ngày.  
Các học sinh trung học đệ nhị cấp 
(cấp 3) nếu đi trễ quá mức có thể bị 
xem là vắng mặt.  (Xem trang 14 để 
biết thêm chi tiết). 

Quy chế của Hội Đồng Giáo Dục 
Thành Phố là học sinh đi trễ phải 
được phép vào trường.  Hiệu Trưởng 
phải:  xem xét lại quy chế hiện tại của 
trường về đi trễ với Hội Đồng Quản 
Trị Trường,  thiết lập các phương 
cách để làm việc với các học sinh đi 
trễ và khuyến khích việc đi học đúng 
giờ, và  theo dõi chặt chẽ các quy chế 
này.

Quy Chế Trường Công Lập Boston:

Hội Đồng Cố Vấn Học 
Sinh nói … 
Quy chế về đi trễ là sự tôn trọng 
dành cho học sinh và việc giáo dục 
của họ.  Ban lãnh đạo Trường Công 
Lập Boston đã nhận thấy rằng 
việc trừng phạt các học sinh đi trễ 
bằng cách không cho các em đến 
trường là điều sai.  Các trường 
học cần phải tiếp tục phát triển 
các sự khuyến khích nhằm làm 
cho học sinh MUỐN đến trường; 
ví dụ, bằng cách cải thiện văn hóa 
trường học và nhấn mạnh đến 
việc giúp các học sinh đi trễ chứ 
không phải là giam hoặc trừng 
phạt.  Và học sinh cần chứng tỏ 
là việc giáo dục của các em quan 
trọng như thế nào - bằng cách 
đến trường đúng giờ.

Tủ Khóa Của Học Sinh (Lockers) 

Tất cả các học sinh Trung Học Đệ Nhất Cấp và Đệ Nhị Cấp được 
cấp cho một chiếc tủ (lockers) để đựng sách vở và đồ dùng cá nhân.  

Tủ khóa không được cấp cho các học sinh Trung Học Đệ Nhất Cấp ở 
một số trường có các lớp K-8.  Nhà trường cung cấp ổ khóa và chìa cho 
mỗi học sinh.  Học sinh có thể không được dùng ổ khóa riêng.

Điều quan trọng phụ huynh và học sinh cần biết: tủ khóa là tài sản của 
Trường Công Lập Boston được trao cho học sinh sử dụng.  Nhân viên 
nhà trường có quyền kiểm tra các tủ khóa và các đồ dùng cá nhân trong 
tủ khóa (chẳng hạn như túi áo lạnh)

 Nhân viên trường kiểm tra tủ khóa ít nhất mỗi năm một lần để làm 
sạch.  Nhân viên trường cũng kiểm tra khi cần vì vấn đề an ninh.  Các đồ 
cấm, vật dụng nguy hiểm hoặc các tang chứng tìm thấy trong tủ khóa sẽ 
được trao cho cơ quan có trách nhiệm.

Xin tìm hiểu thêm về vấn đề tủ khóa trong điều luật riêng của trường 
(School-Based Rules).

Điện Thoại Di Động (Cell Phones)

Quy chế của Trường Công Lập Boston đối với việc sử dụng điện 
thoại di động nhằm bảo đảm việc sử dụng điện thoại không làm 

trở ngại việc dạy và học trong suốt ngày học.   Quy chế này áp dụng với 
tất cả học sinh trong các trường của Trường Công Lập Boston, kể cả các 
trường kiểu mẫu (pilot schools), và Trường Horace Mann Charter.

 Học sinh chỉ được phép sử dụng điện thoại di động trong các giờ sau 
đây: 

 Trước và sau giờ học ở bên ngoài hoặc bên trong cơ sở của trường.

 Sau giờ học hoặc các hoạt động thể thao, nếu được phép của huấn 
luyện viên, giám đốc chương trình.

 Trong các sinh hoạt buổi tối hoặc cuối tuần bên trong cơ sở của 
trường.

Hội Đồng Cố Vấn Học Sinh 
nói … 
Điện thoại di động (Cell) rất quan 
trọng đối với nhiều học sinh vì 
cần phải liên lạc với gia đình hoặc 
các công việc sau giờ học. Chúng 
ta cần điện thoại nhưng chúng ta 
cũng không muốn điện thoại gây 
ngăn trở việc học hành của bất cứ 
ai.  Quy chế về điện thoại di động 
của Trường Công Lập Boston đã 
được phát triển bởi các học sinh 
và cho các học sinh nhằm mang 
lại sự công bằng giữa việc tôn 
trọng môi trường học tập của 
chúng ta và tôn trọng quyền lợi 
của mỗi học sinh.
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Giữa mỗi học kỳ, các trường bắt buộc phải gửi giấy báo động (warning 
notices) về gia đình của các học sinh có nguy cơ bị rớt.  

Muốn biết con của mình học hành ra sao, xin phụ huynh gọi đến trường 
để sắp xếp buổi họp với các thầy cô giáo (parent-teacher conference).  Các 
Trung Tâm Tiếp Đón Trường Công Lập Boston (BPS Welcome Centers) 
có thể hướng dẫn phụ huynh làm sao để buổi họp được thành công, xin 
xem trang 5.  Quý vị cũng có thể xem trang 10: Chuẩn bị cho buổi họp 
với các thầy cô giáo có kết quả.

Các gia đình cũng có thể theo dõi trực tuyến (online) tiến trình học tập 
của con mình thông qua Cổng Gia Đình (Family Portal) SIS (Hệ Thống 
Thông tin Học Sinh) của sở học chánh.  Xem trang nhà (BPS website) 
của Trường Công Lập Boston để biết thêm chi tiết, bostonpublicschools.
org/Domain/192.    Cũng sẽ có thêm thông tin tại trường của quý vị.

Thể Thao (Athletics)

Có rất nhiều cơ hội cho các học sinh trung học đệ nhất cấp (cấp 2) và 
trung học đệ nhị cấp (cấp 3) BPS tham gia các môn thể thao.   Tất 

cả các trường trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp của Trường 
Công Lập Boston cung cấp cơ hội cho các học sinh tham gia thể thao.  
Trường Công Lập Boston là một thành viên của Hiệp hội Thể thao Liên 
trường Massachusetts (Massachusetts Interscholastic Athletic Associa-
tion), và các chương trình thể thao phải tuân theo tất cả luật lệ của hiệp 
hội MIAA.  Để được tham gia, mỗi vận động viên-học sinh phải qua 
một kỳ kiểm tra sức khoẻ thành công trong vòng 13 tháng trước khi bắt 
đầu mỗi mùa tranh giải thể thao, phụ huynh phải ký vào đơn chấp thuận 
(signed parental consent form), và duy trì đủ điểm trung bình (GPA). 

Luật Tiểu Bang Massachusetts quy định rằng tất cả vận động viên học 
sinh và phụ huynh của các học sinh, cũng như huấn luyện viên, các giám 
đốc thể thao, các y tá và bác sĩ trường học, tìm hiểu về hậu quả của chấn 
thương và chấn động ở đầu qua các chương trình đào tạo và các tài liệu 
bằng văn bản.  Các phụ huynh tình nguyện và các phụ huynh/người giám 
hộ của các học sinh tham gia bất kỳ hoạt động thể thao ngoại khóa sẽ 
nhận được thêm thông tin từ trường của mình.  Các văn bản pháp luật có 
thể được tìm thấy tại:  www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/
TitleXVI/Chapter111/Section222.

Có thêm thông tin về thể thao của Trường Công Lập Boston tại 
các trường học và trên trang nhà của Trường Công Lập Boston: 
bostonpublicschools.org/athletics.

Trường Học Đóng Cửa  
(School Cancellations)

Trong vài trường hợp, BPS cần phải đóng cửa vì thời tiết xấu hoặc có 
vấn đề khẩn cấp. Chúng tôi thông báo tin tức đóng cửa qua các nơi 

sau:

 Hệ thống điện thoại tự động gọi đến nhà của học sinh.
 Các đài truyền thanh và truyền hình chính, bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 

sáng.
 Trung tâm theo dõi bão Thành Phố 
 (City Storm Center)   617-635-3050
 Văn phòng chính của BPS      617-635-9000
 Trang nhà của BPS                 www.bostonpublicschools.org
 Trang nhà của Thành Phố Boston www.cityofboston.gov/snow «

« Ghi danh để được thông báo qua điện thoại hoặc e-mail về trường 
hợp bão tuyết khẩn cấp, cấm đậu xe, và trường đóng cửa qua điện 
thoại hoặc e-mail.

Dù chúng tôi quyết định như thế nào về việc mở cửa trường, phụ huynh 
vẫn là người quyết định sau cùng cho các em đến trường nếu an toàn.  
Nếu Phụ Huynh quyết định giữ các em ở nhà vì lý do an toàn và nếu có 
thư của phụ huynh, học sinh sẽ được ghi là vắng mặt có phép.  Xem trong 
phần “Quy Chế Lên Lớp: Chuyên Cần” trang 14.

Ü Nếu trường đóng cửa: Học sinh sẽ học bù vào các ngày cuối của 
năm học.

Ü Nếu thời tiết xấu xảy ra trong thời gian đang học: Giờ tan 
học vẫn như thường lệ.

Ü Các chương trình sau giờ học: Khi trường đóng cửa, tất cả các 
chương trình sau giờ học của BPS, các hoạt động thể thao của BPS và 
các lớp học tối cũng đóng cửa.

Theo Luật tiểu bang, số ngày học của các học sinh phải là 180 ngày.  Theo 
như hợp đồng của Công Đoàn Giáo Chức Boston, ngày cuối của năm 
học không được trễ hơn ngày 30 tháng 6.  Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ thay 
đổi lịch của năm học cho phù hợp với các quy định này.  Quý vị sẽ được 
trường của con quý vị thông báo.

Học Sinh Tham Gia và Quản Trị 

Tất cả các Trường trung học đệ nhất cấp (cấp 2) và trung học đệ nhị 
cấp (cấp 3) Công Lập Boston (middle and high school) [bao gồm 

các trường trực thuộc sở học chánh, các trường thi tuyển, và tất cả các 
trường thay thế (all alternative), các trường thí điểm và các trường đặc 
quyền trực thuộc sở học chánh (pilot and in-district charter schools)] 
phải có một bản quy chế học sinh tham gia (written student engagement 
policy), là tư liệu cho các học sinh cơ hội giữ vai trò lãnh đạo trong lớp 
học và các trường học cộng đồng. Là một phần của quy chế này, mỗi 
trường học phải có một chức năng và quản trị học sinh tham gia (engaged 
student government).   Các học sinh lãnh đạo phục vụ trong vai trò tư 
vấn, nghiên cứu, và tham gia trong việc quyết định các vấn đề ở các trường 
học và sở. 

Học sinh quản trị cần phản ánh sự đa dạng của các học sinh trong trường 
về chủng tộc / dân tộc, giới tính, trình độ lớp, chương trình giáo dục 
(ví dụ: tổng quát, giáo dục đặc biệt và song ngữ,) và các yếu tố khác.  Số 
người tham gia phụ thuộc kích thước của trường. Đề nghị là 10-15 học 
sinh.  Các cộng đồng học tập nhỏ (Small Learning Communities - SLC) 
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cũng được khuyến khích để phát triển các Học sinh Quản trị  của mình, 
với hai đại diện của mỗi SLC thành lập Học sinh quản trị toàn trường.

Hiệu trưởng, với sự đóng góp của học sinh, sẽ chỉ định một hoặc nhiều 
giáo viên cố vấn để giám sát mỗi hội đồng quản trị học sinh. Mỗi hiệu 
trưởng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hội đồng quản trị học sinh được 
thành lập không quá ngày 11 tháng 10.

Hội Đồng Tư Vấn Học Sinh Thành Phố Boston (The Boston 
Student Advisory Council): là một phần của các học sinh lãnh đạo 
toàn thành phố đại diện các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp. BSAC là 
phương tiện chính cho sự tham gia của thanh niên trong Trường Công 
Lập Boston và phục vụ như tiếng nói của học sinh đến Hội Đồng Giáo 
Dục Thành Phố Boston.  Đại diện của BSAC cung cấp quan điểm về 
những nỗ lực cải cách học đường và thông báo cho các trường học của họ 
về các vấn đề có liên quan đến trường học toàn thành phố.   BSAC cũng 
bảo đảm rằng các học sinh được tham gia trong quyết định và hoạch định 
quy chế có ảnh hưởng đến cuộc sống của các em và kinh nghiệm giáo dục. 
Xem Thông tư số FAM-6 của Tổng Giám Đốc (Superintendent’s Circular 
FAM-6).

Các học sinh của Trường Công Lập Boston có nhiều quyền lợi và trách 
nhiệm ngoài các việc được mô tả trong Tập Hướng Dẫn này.  Quy Chế 
Hạnh Kiểm của Trường Công Lập Boston (xem trang 44) bao gồm một 
danh sách đầy đủ.  Quý vị cũng có thể tìm hiểu về các quyền lợi và trách 
nhiệm của học sinh tại trang web:  www.bostonstudentrights.org

Đồng Phục Học Sinh

Trường Công Lập Boston không có quy định đồng phục chung. 
Tuy nhiên cũng có quy chế về đồng phục (school uniform policy).  

Theo quy chế này, mỗi Hội Đồng Trường (SSC) phải chọn một trong ba 
phương thức sau:

	Không mặc đồng phục (no school uniform);
	Tự nguyện mặc đồng phục (voluntary uniform or dress code); hoặc
	Bắt buộc mặc đồng phục 

Ngay cả khi trường của con quý vị có quy chế bắt buộc mặc đồng phục 
(mandatory uniform policy), quý vị có quyền không tham gia.  Muốn vậy, 
quý vị phải gửi thư cho Hiệu Trưởng cho biết lý do tại sao con của quý vị 
không tham gia.  Nhân viên của nhà trường phải cho phép các học sinh 
không mặc đồng phục được vào trường.

Giữ Gìn Sách Học và Các Sách Vở Khác

Các trường cung cấp miễn phí sách và dụng cụ khác cần thiết cho 
việc học.  Sách học và sách thư viện thuộc quyền sở hữu của Trường 

Công Lập Boston.

Hầu hết các sách trong các trường đang trong tình trạng tốt.  Sách mới 
được mua mỗi năm khi cần thiết.   Khi trả lại các sách phải trong tình 
trạng tốt.  Các sách học sinh mang về nhà phải bao bọc cẩn thận.

Nếu học sinh làm hư hại sách thì phụ huynh hoặc học sinh phải bồi 
thường.  Xin các gia đình lưu ý là nhiều sách rất mắc tiền.

Quy Chế Trường Công Lập Boston:
Quy chế về Chăm sóc Sức khỏe 
(Wellness Policy)

Chính phủ liên bang yêu cầu tất cả các hệ thống trường học đang 
nhận tài trợ cho Chương trình bữa ăn ở trường trên toàn quốc phải 

có một Quy Chế Chăm sóc Sức khỏe của Sở Học Chánh.  Theo Quy 
Chế này, tất cả các trường học trong sở học chánh phải có một Hội đồng 
Chăm sóc Sức khỏe của Trường (School Wellness Council), nhằm tạo 
ra Kế hoạch hành động sức khỏe hàng năm.     Kế hoạch sẽ bao gồm các 
bước để thúc đẩy việc giáo dục sức khỏe, thức ăn nhẹ và thức uống lành 
mạnh, và các hoạt động thể chất.  Chúng tôi đề nghị quý phụ huynh hãy 
tìm hiểu và tham gia một phần trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe 
ở trường của con quý vị.  Xin hãy hỏi Hiệu Trưởng hoặc Hội Đồng Đặc 
trách Chăm sóc Sức khỏe của Trường về vấn đề áp dụng  Quy Chế Chăm 
sóc Sức khỏe ở trường như thế nào.  Muốn biết thêm thông tin, xin liên 
hệ với Phòng Đặc trách Chăm sóc Sức khỏe của BPS, (the Wellness De-
partment), điện thoại số: 617-635-6643.

Nước Uống (Drinking Water)

Theo luật, các trường phải có sẵn nước uống miễn phí cho tất cả học 
sinh trong giờ học.  Tất cả các trường cung cấp vòi nước uống hay 

thùng đựng nước (water fountains or water dispensers), bao gồm phòng 
ăn hoặc trong các khu vực, nơi mà các học sinh ăn trong suốt giờ ăn.  Tất 
cả các nguồn nước dùng để uống, chế biến thực phẩm, hoặc dịch vụ y tế 
sẽ được kiểm tra hàng năm.  Muốn biết thêm thông tin về nước có thể 
dùng được, xin liên hệ với Phòng Đặc trách Sức khỏe và Chăm sóc Sức 
khỏe (Health and Wellness Department), 617-635-6643, hoặc trang: 
www.bostonpublicschools.org/water.   

Quy chế Môi trường Không Thuốc Lá 
(Tobacco-free Environment Policy)

Sở hữu, sử dụng và trưng bày tất cả các sản phẩm thuốc lá và đồ dùng 
thì luôn luôn bị cấm trong cơ sở của trường, và trong vòng 50 feet của 

cơ sở trường học, và cũng trong tất cả các hoạt động do trường bảo trợ, 
các hoạt động ngoài trường.  “Cơ sở của Trường / School property”  bao 
gồm các tòa nhà của trường, văn phòng, nhà kho, các sân chơi thể thao, xe 
buýt và các loại xe của trường học, bãi đậu xe, vỉa hè / lối đi, và bất kỳ tài 
sản nào khác thuộc thẩm quyền của Trường Công Lập Boston.  Quy chế 
này áp dụng cho tất cả cá nhân, bao gồm cả các nhân viên nhà trường và 
người đến thăm trường.  Người vi phạm có thể bị phạt.  Học sinh nào vi 
phạm quy chế này sẽ bị thi hành kỷ luật như đã nêu trong Quy chế Hạnh 
kiểm (the Code of Conduct ) và / hoặc Cẩm nang của trường học (school 
handbook).   Xem Thông Tư của Tổng Giám Đốc (Superintendent’s 
Circular) SHS-18 để biết đầy đủ về quy chế.

Quy chế về Học sinh mang thai và Nuôi con 
nhỏ 

Các học sinh Mang thai và Nuôi con nhỏ (Expectant and Parenting 
Students) có quyền học tập và giáo dục khác được nêu trong Thông 

Tư số SUP-21 của Tổng Giám Đốc (Superintendent’s Circular SUP-2) để 
giúp các học sinh Mang thai và Nuôi con nhỏ hoàn thành tất cả các môn 
học theo như yêu cầu tại nhà của các em (their home school).  Là một 
phần của quy chế này, tất cả các trường với bất kỳ các lớp 6-12 phải có 
liên lạc viên đặc trách quy chế về học sinh mang thai và nuôi con nhỏ, liên 
lạc viên là người có trách nhiệm loan truyền về quy chế trong cộng đồng 
trường.  Các liên lạc viên phải được huấn luyện hàng năm.
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Trong năm 2016-2017, các yêu cầu này của Title I vẫn được giữ nguyên:

MĐạo Luật Giáo Dục Bậc Trung Tiểu Học (Elementary and Sec-
ondary Education Act / ESEA) đã được thông qua vào năm 1965 

như một phần của cuộc chiến chống đói nghèo của Tổng thống Lyndon 
Johnson.  Đạo luật cung cấp hàng triệu đô la trên toàn quốc để hỗ trợ giáo 
dục tiểu học và trung học.  Nó nhấn mạnh sự tiếp cận bình đẳng với giáo 
dục, thiết lập các tiêu chuẩn cao và trách nhiệm, với mục tiêu thu hẹp 
khoảng cách thành tựu giữa các học sinh bằng việc cung cấp cho mỗi đứa 
trẻ các cơ hội công bằng và bình đẳng để đạt được một nền giáo dục đặc 
biệt. Chính phủ Hoa Kỳ đã tái cho phép hành động theo định kỳ kể từ 
năm 1965.

Việc tái xác nhận ESEA của Tổng thống George W. Bush vào năm 2001 
được gọi là Đạo luật Không bỏ rơi một trẻ em nào (No Child Left Be-
hind Act - NCLB).  Đạo luật NCLB thiết lập các tiêu chuẩn học tập cao 
nhưng đã có những yêu cầu rất nghiêm ngặt.  Qua nhiều năm, nó càng trở 
nên khó khăn cho các trường và các nhà giáo dục đáp ứng các yêu cầu này.  
Năm 2010, chính quyền Obama tham gia một cuộc gọi từ các nhà giáo 
dục và gia đình để thay thế NCLB với một luật tốt hơn mà tập trung vào 
các mục tiêu chuẩn bị đầy đủ cho tất cả học sinh được thành công ở bậc 
đại học và nghề nghiệp.  Năm 2015, Tổng thống Obama đã ký Đạo Luật 
mới Mỗi Học sinh Thành Công (Every Student Succeeds Act - ESSA)

Trong luật mới có những gì?  (What is in the new law?)

ESSA bao gồm các điều khoản nhằm giúp đỡ để bảo đảm thành công cho 
các học sinh và các trường học và bảo đảm cơ hội cho tất cả học sinh của 
Nước Mỹ.  ESSA...

  Lôi cuốn tất cả các học sinh tới các tiêu chuẩn học tập cao. 

  Chuẩn bị cho tất cả các học sinh thành công ở trường đại học và 
nghề nghiệp. 

  Cung cấp cho nhiều trẻ em truy cập vào các trường mầm non chất 
lượng cao. 

  Bảo đảm rằng các bước được thực hiện để giúp các học sinh và 
trường của các em, cải thiện. 

  Giảm gánh nặng của thi cử trong khi duy trì thông tin hàng năm 
cho các phụ huynh và học sinh. 

  Khuyến khích đổi mới ở địa phương và đầu tư vào những điều gì 
đạt hiệu quả.  

ESSA bao gồm 9 Đề Mục ('Titles'), hầu hết trong số các Đề Mục cung 
cấp tài trợ cho các tiểu bang và sở học chánh (districts). Lớn nhất là Title 
I, trong đó các chương trình tài trợ nhằm cải thiện thành tựu học tập của 
các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đáp lại việc tài trợ, các tiểu bang 
và sở học chánh phải tuân thủ các yêu cầu của đạo luật.  ESSA cho các 
tiểu bang linh hoạt hơn NCLB đã làm để thiết lập các tiêu chuẩn của họ 
nhằm đo lường sự thực hiện của trường và học sinh.

ESSA sẽ ảnh hưởng đến Trường Công Lập Boston ra sao? 

Nha Trung Tiểu Học Massachusetts (the Massachusetts Department of 
Elementary and Secondary Education, BPS, và các sở học chánh khác 
trong tiểu bang Mass. đang làm việc trong việc giải thích các phần khác 
nhau của luật mới và nó sẽ được áp dụng ra sao. Kế hoạch và thông tin 
liên lạc sẽ được thực hiện trong năm 2016-2017, với việc thực hiện đầy 
đủ trong năm học 2017-2018.

Trách Nhiệm Nhà Trường (School Accountability)

Theo đạo luật Không Bỏ Rơi Một Trẻ Em Nào (No Child Left 
Behind - NCLB), các trường công lập (kể cả các trường đặc quyền / 

including charter schools) trong tất cả các tiểu bang bắt buộc phải cung 
cấp hàng năm, việc kiểm tra trên toàn tiểu bang để đo lường việc cải thiện 
các học sinh đã thực hiện trong năm được bao nhiêu.  Ở tiểu bang Mas-
sachusetts, cuộc thi trên toàn tiểu bang là MCAS — the Massachusetts 
Comprehensive Assessment System (Hệ thống đánh giá toàn diện của 
tiểu bang Mass).  Các trường công lập trong tiểu bang Massachusetts đo 
lường sự cải tiến trường học dựa trên sự tiến bộ của trường hướng tới mục 
tiêu cắt giảm một nửa khoảng cách trình độ vào năm 2017.  Khoảng cách 
trình độ là sự khác biệt giữa các nhóm học sinh đạt được trình độ “thành 
thạo” trên MCAS.  Các nhóm theo chủng tộc/ dân tộc, người học tiếng 
Anh, các học sinh khuyết tật, và có thu nhập thấp.  Học sinh có điểm ở 
trình độ “thành thạo / proficient” thể hiện sự hiểu biết vững chắc về vấn 

đề đầy thách đố và có thể giải quyết một loạt các vấn đề.

Dựa trên kết quả thi MCAS của họ, các sở học chánh và các trường 
được xếp vào một trong năm “trách nhiệm và các trình độ hỗ trợ/ 
accountability and assistance levels”.  Trường ở trình độ 1 là trường có 
kết quả học tập cao nhất.  Trình độ 3 và 4 đều ở dưới 20% trong kết quả 
học tập của trường.  Các trường này nhận được hỗ trợ bổ sung, trong đó 
có thể bao gồm ngày học dài hơn và dạy kèm miễn phí sau giờ học trong 
một số trường, để giúp họ cải thiện.  

Các trường Cấp 5 là trường “kém thường xuyên” (Level 5 schools are 
“chronically underperforming” schools).  Nha Trung Tiểu Học tiểu bang 
Massachusetts sẽ đảm nhiệm các trường này bởi vì họ đã không cải thiện 
đủ ngay cả sau khi nhận được nhiều nguồn hỗ trợ. Có bốn trường Cấp 5 
trong tiểu bang, bao gồm các trường tiểu học Dever và Holland ở Boston.

Đạo Luật Giáo Dục Bậc Trung Tiểu Học



XIN VÀO THĂM TRANG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI: www.bostonpublicschools.org 57

 Các kết quả từ thi NAEP của tiểu bang và toàn quốc các môn đọc 
(reading) và toán (math).

 Tỉ số tham gia thi NAEP của các học sinh khuyết tật và các học sinh 
còn giới hạn anh ngữ.

Tại sao bản tường trình của trường và sở học chánh thì quan 
trọng?

Các bản tường trình này cho phụ huynh các tin tức để giúp phụ huynh 
quyết định về việc học của con mình trước năm học kế tiếp.   Nó có thể 
giúp phụ huynh nghĩ đến chọn trường nào để gửi con của họ đến.  

Làm sao và khi nào tôi có được một bản tường trình của 
trường và của sở học chánh?

Các trường phải gửi bản tường trình của trường (school report card) 
cho các phụ huynh, có thể gửi thư hoặc đưa học sinh mang về nhà.  Các 
trường cũng phải đưa cho phụ huynh “Bản tường trình của trường và của 
sở học chánh (district and school report cards)” nếu phụ huynh hỏi.  Phụ 
Huynh cũng có thể lấy bản tường trình của trường tại các Trung Tâm 
Tiếp Đón của Trường Công Lập Boston (BPS Welcome Centers) hoặc 
trên trang nhà của Trường Công Lập Boston (BPS website). 

Làm sao để tôi có thể nhờ đọc bản tường trình của trường và 
của sở học chánh?

Bản tường trình sẽ mang tính cách thân thiện-gia đình và thông tin được 
trình bày dễ hiểu.  Nếu quý vị không hiểu, có thể hỏi Hiệu Trưởng của 
trường. 

Bản tường trình của Sở Học Chánh và Trường

Mỗi năm, tất cả các tiểu bang và các sở học chánh phải phân phối bản 
tường trình các trường.  Các bản tường trình này khác với phiếu 

điểm của con quý vị.  

Bản tường trình của trường cho biết điều gì?

Bản Tường Trình Của Trường  (School Report Card) phải cho biết:

 Có bao nhiêu giáo chức đủ trình độ (đó là, đã được huấn luyện và có 
giấy phép) để dạy môn hiện tại

 Các học sinh trong trường của con em quý vị đã làm bài thi MCAS 
các môn Anh ngữ và Toán lần chót ra sao.

 Các nhóm khác nhau đã thi MCAS thế nào:

 Nam sinh và Nữ sinh
 Học sinh thuộc các sắc dân khác nhau
 Học sinh được ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá.
 Học sinh còn yếu kém Anh Ngữ 
 Học sinh ở các lớp giáo dục đặc biệt, và
 Học sinh di trú (migrant students).

 Phần trăm số học sinh trong mỗi nhóm đã thi MCAS.

 Sở và Tiểu Bang đã làm gì tổng quát ở kỳ thi MCAS.

 Tỉ lệ chuyên cần (attendance rates)

 Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học (graduation rates).

Bản Tường Trình Của Sở Học Chánh (District Report Card) cũng 
phải bao gồm các tin tức về:

 Tất cả các nhóm học sinh khác nhau đã thi MCAS ra sao khi so sánh 
với trung bình của tất cả các học sinh trong tiểu bang.

Tất cả các Sở Học Chánh phải bảo đảm tất cả các giáo chức dạy 
các môn học chính (academic subjects) phải có “trình độ cao /

highly qualified”.  Các môn chính gồm có: toán (mathematic), khoa học 
(science), đọc (reading), lịch sử (history), anh ngữ, các môn ngoại ngữ, 
các môn kinh tế (economics), môn xã hội và chính phủ, địa lý (geogra-
phy), và nghệ thuật (arts).  Các Giáo Chức không dạy các môn học chính 
không cần phải có “trình độ cao”.

Có trình độ cao (high qualified) nghĩa là làm sao?
Có trình độ cao nghĩa là thầy cô giáo của con em quý vị phải:
 Có bằng cử nhân (have a bachelor’s degree).
 Có giấy chứng nhận giáo chức  hoặc giấy phép dậy học của tiểu bang.
 Có thể chứng tỏ rằng họ biết từng môn học (subject) mà họ giảng dạy.

Các trường thuộc Title I chỉ có thể mướn các Giáo Chức mới, nếu Giáo 
Chức mới có trình độ cao.  Ngay cả các Giáo Chức đã dạy học nhiều năm 
cũng cần phải được huấn luyện để có thể đạt tiêu chuẩn trình độ cao..

Làm sao để biết trình độ Thầy Cô Giáo của con quý vị?  
Quý vị có quyền biết trình độ của Giáo Chức trong trường, đặc biệt là các 
Thầy Cô Giáo của con quý vị.  Các trường phải có tin tức này sẵn sàng đưa 
cho phụ huynh nếu phụ huynh hỏi.  Một vài trường yêu cầu phụ huynh 
phải làm đơn xin nếu muốn biết điều này:

Quý Phụ Huynh có thể tìm thấy: 
 Nếu Thầy Cô Giáo có đạt được tiêu chuẩn của tiểu bang để dạy các 

lớp và các môn hay không
 Nếu Thầy Cô Giáo đang dạy trong tình trạng khẩn cấp bởi vì tình 

trạng đặc biệt hay không

 Thầy Cô Giáo học chuyên ngành gì ở Đại Học
 Nếu Thầy Cô Giáo có văn bằng nào và học môn gì
 Nếu Thầy Cô Giáo phụ có giúp đỡ cho con quý vị hay không và trình 

độ của các phụ giáo ra sao.

Mỗi năm một lần, sở học chánh phải tường trình cho quý vị biết có bao 
nhiêu Giáo Chức trong trường của con em quý vị có trình độ cao (highly 
qualified).  Thông tin này là một phần trong bản tường trình về trường 
của con em quý vị - (Xin xem trang 57: Bản tường trình của Trường và Sở 
/ School and District Report Cards).

Phẩm chất của các phụ giáo là gì?   
(What are the qualifications for paraprofessionals?) 
Phụ Giáo là các người phụ giúp các thầy cô giáo chính và các phụ huynh.  
Các phụ giáo giúp giáo chức trong các trường thuộc diện Title I phải học 
ít nhất 2 năm đại học hoặc phải đạt kết quả kỳ thi khảo sát của Sở học 
chánh.  

Các nhân viên đang làm việc thông dịch hoặc các chương trình giúp phụ 
huynh hoạt động không phải theo quy định này.

Tôi có được thông báo nếu Thầy Cô Giáo của con tôi không 
có trình độ cao? 
Hiệu Trưởng trường của con quý vị phải thông báo nếu Thầy Cô Giáo của 
con em quý vị không có trình độ cao.  Hiệu Trưởng cũng phải thông báo 
nếu giáo chức dự khuyết (substitute teacher) trong 4 tuần liên tiếp không 
có trình độ cao.  Hiệu Trưởng phải thông báo về dự khuyết lâu dài (long-
term subsitutes) trong tuần lễ làm việc thứ năm.

Phẩm Chất của Giáo Chức                                                            
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Phụ Huynh giữ vai trò rất quan trọng trong việc giúp các học sinh 
thành công ở trường.  Các trường thuộc Title I phải có Quy chế Phụ 

huynh Tham gia Hoạt động, được thực hiện với sự chấp thuận của phụ 
huynh.  Quy chế phải cho biết phụ huynh sẽ tham gia như thành phần 
ra sao trong việc giáo dục con mình.  Kế hoạch này phải được xem lại 
thường xuyên để thay đổi các điều phụ huynh quan tâm.  Phụ huynh phải 
được cùng soạn thảo, xem xét lại, và đánh giá quy chế.

Quy chế phụ huynh tham gia hoạt động ra sao?

Quy chế phải bao gồm ba (3) vấn đề chính: (1) soạn thảo quy chế, (2) 
chia sẻ trách nhiệm để giúp học sinh thành công, và (3) có khả năng các 
giáo chức và phụ huynh cùng nhau làm việc để giúp học sinh đạt tiêu 
chuẩn học.

  Soạn thảo quy chế (policy development). Quy chế phải cho biết 
phụ huynh sẽ tham gia như thế nào trong việc phát triển và chấp 
thuận Quy Chế Phụ Huynh Tham Gia Hoạt Động của trường.  Phải 
có kế hoạch tham khảo ý kiến phụ huynh về những quyết định chính, 
thí dụ sẽ sử dụng tiền Title I như thế nào.  Quy chế phải cho biết 
nhà trường sẽ giúp phụ huynh tham dự các buổi họp về Title I ra sao, 
chẳng hạn như giúp đưa đón phụ huynh, có thức ăn, và có người giữ 
trẻ.

  Chia sẻ trách nhiệm (shared responsibility).  Quy chế phải soạn 
một bản về “Khế ước Gia Đình - Học Đường” (Home-School Com-
pact), cho biết nhà trường sẽ cộng tác với phụ huynh như thế nào để 
giúp các học sinh nâng cao trình độ học vấn.  Quy chế cũng phải nêu 
ra mục tiêu của khế ước.  Quy chế cũng phải cho biết phụ huynh và 
nhà trường cùng nhau soạn ra bản khế ước như thế nào.  (Muốn biết 
thêm chi tiết, xin xem trang 59: “Khế ước Gia Đình - Học Đường”).

  Khả năng và sự hiểu biết của giáo chức và phụ huynh (skills and 
knowledge of educators and parents).  Quy chế phải cho biết việc 
huấn luyện và các tin khác cần thiết cho giáo chức và phụ huynh.  Phụ 
huynh phải có cơ hội được học hỏi về:

  tiêu chuẩn và các mục tiêu học hỏi đặc biệt mà học sinh phải đạt 
được.

  tiến triển của học sinh được đo lường ra sao?

  việc đánh giá học sinh như thế nào?

  cộng tác với Thầy Cô Giáo như thế nào để nâng cao thành công 
của học sinh, sách vở, và 

  các cơ hội được huấn luyện để giúp phụ huynh làm việc với con 
em của họ.

Nhân viên nhà trường phải có cơ hội học hỏi về tầm mức quan trọng việc 
phụ huynh là thành viên ngang bằng.  Nếu có thể, mời phụ huynh tham 
dự trong các buổi huấn luyện nhân viên của trường. 

Ai soạn thảo các quy chế này?

Nhà trường phải mời phụ huynh cùng tham gia soạn thảo bản quy chế 
phụ huynh tham gia hoạt động.  Trường của con em quý vị sẽ tổ chức một 
buổi họp vào đầu năm học để phụ huynh đóng góp ý kiến.

Làm sao để có được bản quy chế phụ huynh tham gia hoạt 
động trong trường của con tôi?

 Xin hỏi Hiệu Trưởng hoặc liên lạc viên phụ huynh của trường để có 
được một bản quy chế.  Bản quy chế này dễ hiểu.  Nếu quý vị cần giúp giải 
nghĩa, hãy hỏi Hiệu Trưởng.  Ngoài bản quy chế bằng Anh Ngữ, còn có 
các ngôn ngữ khác.

Làm sao để được đóng góp ý kiến soạn thảo bản quy chế 
phụ huynh trong trường con tôi?

Trường phải giải nghĩa về chương trình Title I trong buổi họp phụ huynh 
thường niên thường gọi là Buổi Tiếp Tân (Open House).  Hầu hết các 
trường đều tổ chức Tiếp Tân trong thời gian đầu năm học.  Nhà trường 
phải cho phụ huynh biết rằng phụ huynh có quyền đóng góp ý kiến trong 
tất cả công việc của trường, và trong việc soạn thảo bản quy chế phụ 
huynh.  Nếu quý vị không thể tham dự buổi họp này, sự tham gia của quý 
vị vẫn cần thiết đối với con em của quý vị và đối với nhà trường.  Xin quý 
vị hãy gọi cho Hiệu Trưởng để hỏi cách thức tham gia

Quy Chế Phụ Huynh Tham Gia Hoạt Động
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Khế ước Gia Đình–Học Đường 

Tất cả các trường thuộc diện Title I phải có bản Khế ước Gia Đình-
Học Đường (Home-School Compact). Bản khế ước hướng dẫn cách 

thức để nhà trường và phụ huynh cùng xây dựng thành một tập thể để 
giúp học sinh thành công trong học hành.  Nó đề ra cách thức để trường 
biết làm sao đáp ứng được nhu cầu học sinh, cũng như vai trò và trách 
nhiệm của phụ huynh và học sinh.  Được áp dụng như căn bản của một 
bản hợp đồng giữa từng học sinh, phụ huynh / giám hộ, nhà trường.  Phụ 
huynh hoặc giám hộ, học sinh, giáo chức, hiệu trưởng cùng ký vào bản 
hợp đồng.

Bản khế ước bao gồm điều gì?

Bản khế ước này bao gồm tất cả trách nhiệm và phận sự mà phụ huynh, 
học sinh, thầy cô giáo, và hiệu trưởng đồng ý thực hiện để giúp học sinh 
học. 

Bản khế ước của mỗi trường khác nhau.  Bản khế ước phải cho biết làm 
sao để trường cung ứng việc dạy dỗ với phẩm chất cao, có kết quả nhằm 
giúp tất cả học sinh thành công trong học tập.  Khế ước sẽ bao gồm các 
việc nhà trường phải làm là:

 Bảo đảm các Thầy Cô Giáo có đầy đủ khả năng

 Cung ứng giảng dạy chất lượng cho các học sinh  

 Theo dõi tiến triển của tất cả học sinh

 Chắc chắn rằng tất cả học sinh được học hỏi thích thú và được giảng 
dạy với chất lượng cao

 Tường trình cho các gia đình mỗi năm nhiều lần nhà trường đã làm 
sao để giúp học sinh học hành tiến bộ

 Sáng tạo ra cách thức để phụ huynh và thầy cô giáo có được sự liên hệ 
chặt chẽ

 Bảo đảm các thầy cô tường trình sự tiến triển của học sinh cho phụ 
huynh thường xuyên

 Bảo đảm phụ huynh có thể liên hệ với nhân viên nhà trường dễ dàng

 Bảo đảm phụ huynh được thông tin, có tài liệu, và được hướng dẫn để 
giúp học sinh các môn phức tạp chẳng hạn như toán và khoa học

 Giúp phương tiện cần thiết để phụ huynh có thể tham gia các hoạt 
động trong trường chẳng hạn như cung cấp phương tiện di chuyển, và 
coi trẻ.

Bản khế ước cũng nêu lên yêu cầu đối với phụ huynh và học sinh.  Thí dụ, 
có thể bao gồm:

 Hoàn tất các bài làm ở nhà
 Dành thời gian đọc sách ở nhà
 Tránh đi học trễ và nghỉ học
 Tôn trọng nhân viên nhà trường

Làm sao để có được bản khế ước của trường?

Quý vị sẽ nhận được một bản để ký vào đầu năm học.  Quý vị cũng có thể 
yêu cầu nhà trường gửi một bản.

Kế hoạch Trường Phẩm Chất (Quality School Plan)

Kế hoạch Trường Phẩm Chất (QSP) là kế hoạch mà trường của con 
quý vị sẽ thực hiện để hướng dẫn việc dạy và học cả năm.   Kế hoạch 

cho biết việc nhà trường sẽ làm để bảo đảm tất cả học sinh sẽ được lên lớp 
năm học tới. 

Kế hoạch (QSP) là kế hoạch “Title 1 Schoolwide Project Plan” của toàn 
trường và phải theo tất cả yêu cầu của Title 1.

Kế hoạch Trường Phẩm Chất (QSP) bao gồm các điều gì?

Kế hoạch Trường Phẩm Chất (QSP) bao gồm:

 Cần kiểm tra kể cả thống kê sự thành tựu

 Hướng dẫn mục tiêu và kế hoạch để đạt mục tiêu 

 Các kế hoạch cải cách trường (school reform strategies)

 Các kế hoạch để giúp các học sinh gặp khó khăn trong học tập

 Nhà trường bao gồm phụ huynh ra sao trong việc học hành của con 
họ 

 Giáo chức được huấn luyện để giúp giáo chức dạy tốt hơn

 Nhà trường đã làm gì để sử dụng hữu hiệu nhất phương tiện giúp đỡ

 Thông tin về điểm của học sinh đã được dùng ra sao để nâng cao việc 
dạy học

 Yểm trợ nào tốt nhất cho học sinh  

 Ngân sách của trường đối với các ngân khoản trợ cấp                                                                                                                                

 Kế hoạch của trường trong các nỗ lực chăm sóc sức khỏe, được gọi là 
Kế hoạch Hành động Chăm sóc Sức khỏe.

Làm sao để có thể xem được Kế hoạch (QSP) của trường?

Rất hân hạnh mời quý vị xem kế hoạch tại trường.  

Các trường nên có bản tóm lược kế hoạch để gửi cho phụ huynh và 
những ai muốn biết kế hoạch.  Các trường nên dịch bản tóm lược sang 
các nhóm ngôn ngữ chính của nhà trường.  

Nếu quý vị không thể đọc được kế hoạch (QSP), có thể hỏi Hiệu Trưởng 
tóm lược cho quý vị.  
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Học Sinh Học Anh Ngữ (ELL)

Nếu quý vị là phụ huynh của các học sinh học anh ngữ (English lan-
guage learner - ELL), các việc sau đây phải được thực hiện:  

  Trình độ Anh Ngữ của con quý vị sẽ được kiểm tra, và quý vị sẽ được 
thông báo kết quả.

  Nếu Trường Công Lập Boston nghĩ rằng con của quý vị cần học trong 
chương trình học Anh ngữ, quý vị có quyền chọn chương trình tốt 
nhất theo ý của quý vị.  Xin xem trang 24-25: Học Sinh Học Anh Ngữ 
(English Language Learners)               để biết thêm các chương trình 
ELL khác nhau được giảng dạy trong Trường Công Lập Boston. 

  Các chương trình ELL dành cho các học sinh khuyết tật phải đáp ứng 
nhu cầu của chương trình giáo dục cá nhân (IEP) 

  Cùng với việc học anh ngữ, con em của quý vị sẽ được giảng dạy 
giống như tất cả các trẻ em khác trong các môn toán (math), lịch sử 
(history), và các môn học khác. 

  Tin tức quý vị nhận được dễ hiểu.  Chúng tôi cố gắng gửi thông tin 
đến quý vị bằng ngôn ngữ quý vị muốn và hiểu rõ nhất..
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Action for Boston Community 
Development (ABCD)

bostonabcd.org
617-348-6000

Một nguồn giúp đỡ rộng lớn cho các gia đình ở Boston, bao gồm Head Start, các chương trình dành cho 
thiếu niên, huấn nghệ, nhà chính phủ

American Student Assistance 
College Planning Centers

asa.org/for-students/college-
planning/ 

617-536-0200

Giúp đỡ miễn phí cho tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi trong việc quy hoạch và trả tiền học phí cho 
trường đại học và các chương trình huấn nghệ khác.  Tọa lạc ở Thư Viện chính của Boston (Boston Public 
Library) Copley Square, Trung Tâm Cộng Đồng Asian-American (Chinatown), Trung Tâm Cộng Đồng 
Harborside (East Boston), và các chi nhánh thư viện:  Codman Square, Egleston Square, Hyde Park, và 
South Boston.

Boston After School & Beyond  
và BOSTONavigator

bostonbeyond.org
bostonavigator.org 

617-345-5322

Trợ giúp các phụ huynh và các người chăm sóc trong việc tìm kiếm các chương trình sau giờ học và các 
chương trình mùa hè (after-school and summer programs) trong các khu phố ở Boston, cộng với các 
thông tin khác liên quan đến việc chăm sóc cho các trẻ em trong thời gian học. BOSTONavigator.org  có 
danh sách hơn 1.500 chương trình hoạt động sau giờ học, trước giờ học, vào những ngày cuối tuần, và 
trong mùa hè.

BEST Initiative (Building 
Exemplary Systems of Training 
for Youth Workers)

youthworkcentral.org
617-451-0049

TTY 617-451-0007

Làm việc để nâng cao tay nghề của các công nhân trẻ, và tiếp cận với các cơ hội phát triển nghề nghiệp.  
Có chương trình để lấy Giấy Chứng Nhận Làm Việc Cho Thiếu Niên (Youth Worker Certificate Program).  
Một chương trình Tài Nguyên Y Tế trong Hành Động.

Boston Career Link bostoncareerlink.org
617-541-1400

TTY 617- 442-3610

Một trung tâm nghề nghiệp,phát triển lực lượng lao động, dịch vụ việc làm  (One-stop career center, 
workforce development, employment services).

Boston Centers for Youth and 
Families (Community Centers)

cityofboston.gov/bcyf
617-635-4920

Các chương trình và các dịch vụ dành cho trẻ sơ sinh, thiếu nhi, thiếu niên và người lớn trong mọi lứa 
tuổi.  Các chương trình giáo dục và tái tạo đầy phong phú và vui tươi trong tất cả khu vực ở Boston.

Boston Chinatown 
Neighborhood Center            

bcnc.net
617-635-5129 x 1035

Các chương trình sau giờ học, bồi dưỡng nghệ thuật, phát triển thiếu niên, anh ngữ cho người lớn (adult 
ESL).  Chương trình các dịch vụ dành cho gia đình bao gồm các buổi hội thảo cho phụ huynh, yểm trợ các 
lớp học và từng cá nhân.  Yểm trợ phụ huynh các học sinh có nhu cầu đặc biệt hoặc trong chương trình 
giáo dục đặc biệt. Các dịch vụ được cung ứng bằng tiếng Trung Hoa (Quan Thoại hoặc Phổ Thông). 

Boston Parent Organizing 
Network  (BPON)

bpon.org 
617-522-2766

Chương trình chung cho toàn thành phố, chú trọng vào việc tổ chức các phụ huynh và cộng đồng hợp tác 
để cải thiện Trường Công Lập Boston.  

Boston Partners in Education bostonpartners.org 
617-451-6145

Huấn luyện cho các người thiện nguyện để làm việc với các học sinh Trường Công Lập Boston các môn đọc 
anh ngữ (reading), viết (writing) và toán (math), các kỹ năng học tập và xã hội (social and study skills), 
các kỹ năng nói (speaking skills); nhằm để thu hẹp khoảng cách thành tích và cải thiện điểm thi MCAS và 
để xây dựng sự tự tin.   

BPS Adult Education bostonpublicschools.org/
Domain/189

617-635-9300

Các chương trình để giúp các cư dân của Boston biết đọc và biết viết cần thiết (essential literacy) và các 
kỹ năng học tập.  Các cách thay thế để có được bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED cho người lớn, các 
học sinh bỏ học (dropouts) và các học sinh trung học có cơ hội thứ hai để thành công.

BPS District English Language 
Learner Advisory Council 
(DELLAC)

bostonpublicschools.org/
Page/4656

617-635-9435

Hội đồng hướng dẫn phụ huynh đa văn hóa, đa sắc tộc, mới gồm các phụ huynh của các học sinh học Anh 
ngữ (ELL) và các thành viên cộng đồng có nhiệm vụ cung cấp các đề nghị đến lãnh đạo sở học chánh và 
trường học về các chương trình và các dịch vụ cho các học sinh ELL

BPS Family Literacy Program /
Adult Learning Center

bostonpublicschools.org/
Page/4486

617-635-9300

Các lớp dành cho phụ huynh của các học sinh, bao gồm ESL, văn hóa, và toán, từ trình độ cơ bản của 
chương trình GED, cùng chương trình học làm phụ huynh (parenting skills curriculum).   Có các buổi hội 
thảo hàng tháng cho phụ huynh và trẻ em, hướng dẫn computer, và cố vấn.

BPS Office of Engagement 617-635-7750 Hỗ trợ để  (1)  bảo đảm rằng các gia đình có thể truy cập vào các thông tin cần thiết để lựa chọn đúng 
trường học cho con em của mình; (2) kết ước các gia đình, các học sinh và cộng đồng trong việc thực hiện 
chính sách và quyết định ở cấp trường và cấp sở;  và (3) xây dựng quan hệ đối tác có  hiệu quả tập trung 
vào học tập của học sinh và cải tiến trường học.

BPS Parent University bpsfamilies.org/parentuniversity 
617-635-1683
617-635-7750

Các lớp học miễn phí giúp các phụ huynh Trường Công Lập Boston nâng cao sự hiểu biết của họ về việc 
trẻ em học và phát triển như thế nào; con cái của họ cần học điều gì, làm thế nào để giúp con cái của họ 
thành công, và làm thế nào để mang các phụ huynh khác cùng nhau làm việc để cải tiến trường học.  Các 
lớp học gồm có nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như quản lý tài chính (financial management), sức 
khỏe và luyện tập, Anh ngữ như là ngôn ngữ thứ hai (ESL), và căn bản của máy tính.

BPS Special Edcutation and 
Student Services

617-635-8599 Các dịch vụ dành cho các học sinh có và không có khuyết tật (students with and without disabilities) và 
yểm trợ cho các gia đình, bao gồm cố vấn (counseling), các học sinh vô gia cư, và nhiều dịch vụ khác.
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BPS Special Needs Parent 
Advisory Council (SpedPAC)  

617-297-7335 Yểm trợ, huấn luyện, và cố vấn cho các gia đình của các học sinh của Trường Công Lập Boston trong các 
chương trình giáo dục đặc biệt (in special education programs).

BPS Title I Training Center for 
Families and Staff

617-635-7750 Các cơ hội huấn luyện và tham gia cho phụ huynh, và nhân viên (staff) bao gồm các buổi hội thảo về 
Trường Công Lập Boston, Đại Học Phụ Huynh, và các dịch vụ có sẵn thông qua sự trợ cấp tài chính của 
Title I.   

Child Care Choices 
of Boston

childcarechoicesofboston.org
617-348-6641

Thông tin và các nguồn hỗ trợ (resources) về giấy phép hoạt động cho các trung tâm giữ trẻ và các nơi 
cung ứng và các chương trình sau giờ học ở Boston.
Huấn luyện nhằm giúp các chuyên viên ấu nhi có được và duy trì phát triển Hiệp hội phát triển Trẻ Em 
(Child Development Associate -CDA).

Children’ s Services of Roxbury csrox.org
617-445-6655 

(Anh Ngữ và Tây Ban Nha)                

Các chương trình dịch vụ xã hội phục vụ trẻ em, gia đình có thu nhập thấp, và người lớn trên khắp tiểu 
bang Massachusetts, bao gồm cả việc Chăm sóc (Foster Care), nhận con nuôi (Adoption), Hỗ trợ việc ổn 
định Gia đình (FSS), các gia đình ở Massachusetts cho các trẻ em (MFFK), và các chương trình cho các cá 
nhân và gia đình vô gia cư (homeless).

City Connects bc.edu/schools/lsoe/cityconnects/
617-552-4231 

Kết nối Thành phố (City Connects)  được điều hành bởi Trường Boston College, làm việc với hơn 200 đối 
tác cộng đồng để kết nối các gia đình trong nhiều Trường Công Lập Boston đến các dịch vụ gia đình, có 
được sự đồng ý cho các dịch vụ, kinh phí an toàn và giao thông vận tải, giúp đỡ với trở ngại về ngôn ngữ, 
và cung cấp các nhu cầu cơ bản chẳng hạn như nhà và quần áo.

Citywide Parent Council (CPC) citywideparentcouncil.org
617-635-9210 

Cố vấn về giáo dục chất lượng (quality education) cho tất cả học sinh Trường Công Lập Boston.   Trợ giúp 
kỹ thuật, dịch vụ cố vấn, huấn luyện, yểm trợ, và các nguồn tra cứu cho các Phụ Huynh của Trường Công 
Lập Boston.

Countdown to Kindergarten countdowntokindergarten.org
617-635-6816

Thông tin nhằm giúp đỡ các gia đình và trẻ em chuẩn bị vào Mẫu Giáo.  Chương trình này trợ giúp các gia 
đình, các nhà giáo và các thành viên trong cộng đồng với nỗ lực chung trong toàn thành phố để yểm trợ 
việc chuyển tiếp vào mẫu giáo.  Các nhóm “Chơi Để Tìm Hiểu” (Play to Learn groups) cho các trẻ em trước 
mẫu giáo nhằm mang các phụ huynh, trẻ em, nhi đồng lại cùng với nhau để xây dựng một cộng đồng 
của đồng nghiệp nhằm để hỗ trợ, thúc đẩy hành vi nuôi dưỡng, giúp các gia đình truy cập vào các dịch vụ 
cần thiết khác, và mô hình phát triển phù hợp với thực tế.

Dudley Street              
Neighborhood Initiative             
(DSNI)

  dsni.org
617-442-9670     

Thông tin nhằm giúp các gia đình, các phụ huynh, lối xóm, và các tổ chức kết nghĩa về các buổi họp liên 
quan đến giáo dục,  huấn luyện,  hội nghị, và các buổi điều trần có ảnh hưởng đến các gia đình ở khu vực 
Đường Dudley

East Boston Ecumenical 
Community Council

ebecc.org
617-567-2750

(Anh Ngữ và Tây Ban Nha)                 

Yểm trợ các di dân người gốc Latino (support for Latino immigrants) Bao gồm giảng dậy Anh ngữ 
(including English language instruction), trong mọi lứa tuổi qua giáo dục,các dịch vụ, cố vấn, tổ chức 
cộng đồng, và phát triển sự lãnh đạo.

EDCO Collaborative edcollab.org 
617-738-5600    

Chương trình học toàn thời gian (Full academic program), các dịch vụ cố vấn và yểm trợ, và giúp tìm việc 
bán thời gian cho các học sinh bỏ học, không tham dự và các trường hợp nghiêm trọng khác của các học 
sinh.

Families First  families-first.org
617-868-7687

Các chương trình học hỏi làm cha mẹ dành cho các phụ huynh trong nhiều hoàn cảnh và kinh nghiệm 
sống, tại nhiều địa điểm ở trong và chung quanh Boston.  Nhấn mạnh đến kỷ luật, lòng tự trọng, và 
thông tin liên lạc.  Các mách bảo và phương cách để nuôi dạy con cái có trên trang web của họ.

Family Nurturing Center of 
Massachusetts

familynurturing.org
617-474-1143 

Hỗ trợ cho các gia đình từ khi mới sinh ra đến lứa tuổi thanh niên để giúp họ nuôi dạy con cái của họ 
trong một môi trường chăm sóc.  Đến thăm Bé sơ sinh, thăm gia đình phụ huynh/con cái, chương trình  
vui chơi cho các trẻ em và phụ huynh / người chăm sóc cùng với nhau, chương trình phụ huynh nuôi 
dưỡng chuyên sâu, và kết nối với các dịch vụ cộng đồng.

Federation for Children with 
Special Needs

fcsn.org
1-800-331-0688

Thông tin, huấn luyện và giới thiệu cho các gia đình liên quan đến giáo dục đặc biệt, cố vấn chăm sóc sức 
khỏe, giúp đỡ phụ huynh các học sinh khuyết tật đi học sớm.  Đường dây miễn phí khẩn cấp dành cho các 
gia đình cần giúp đỡ với học sinh có kế hoạch giáo dục cá nhân (student IEP).

Freedom House freedomhouse.com
617-445-3700

Nhiều chương trình nhằm thúc đẩy nền giáo dục xuất sắc và phát triển sự lãnh đạo cho các người trẻ 
trong các khu phố có nhu cầu cao của thành phố Boston, với mục tiêu có thêm người trẻ tốt nghiệp đại 
học; huấn luyện kỹ thuật (technology training)

Health Resources in Action hria.org
617-451-0049

Thông tin và các công cụ để giúp từng người, chuyên nghiệp, các nhóm cộng đồng, các tổ chức đang 
làm việc nhằm cải thiện vấn đề sức khỏe trong cộng đồng.  Các chương trình học lãnh đạo (leadership 
program) dành cho thiếu niên chú tâm vào việc trao năng lực cho thiếu niên.
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Hyde Square Task Force  hydesquare.org
617-524-8303

(Anh ngữ  &  Tây Ban Nha)

Các chương trình giáo dục và tổ chức cộng đồng dành cho các thiếu niên và người lớn của vùng Hyde 
Square/ Jackson Square ở Jamaica Plain/ Roxbury.  Các hoạt động kèm thêm và bồi dưỡng nhằm nâng 
cao trình độ học vấn của học sinh, nhất là ngôn ngữ và văn hóa (language and literacy); các chương trình 
sau giờ học (after-schools programs), chương trình chuẩn bị vào đại học (college preparation).

JVS Boston jvs-boston.org
617-399-3100

Phát triển lực lượng lao động; các dịch vụ việc làm cho các người tị nạn; GED; đào tạo nghề bao gồm cả những 
người không được giáo dục sau bậc trung học; chuẩn bị để được chứng nhận trong công nghệ sinh học, điều 
dưỡng, và dược

La Alianza Hispana laalianza.org
617-427-7175

(Anh ngữ  &  Tây Ban Nha)

Các dịch vụ cố vấn và hỗ trợ gia đình (Family counseling and support services), Học Anh Ngữ (English 
language learning), các dịch vụ cho người lớn và người già, giáo dục và huấn luyện việc làm cho người 
lớn, chương trình sau giờ học (after school program).

Massachusetts  Advocates for 
Children

massadvocates.org
617-357-8431

(Anh ngữ &  Tây Ban Nha)

Yểm trợ tổ chức cộng đồng giữa các phụ huynh, các tổ chức tôn giáo (faith-based organizations), các 
người lãnh đạo cộng đồng (community leaders), và các người khác để bảo đảm công bằng giáo dục và 
xuất sắc cho tất cả trẻ em ở Massachusetts; đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương nhất; vận động đối với 
bệnh tự kỷ, cải cách trường học Boston, giáo dục đặc biệt, đối phó với chấn thương, và kỷ luật học đường 
tích cực.  

National Alliance for Mental 
Illness (NAMI) Massachusetts

www.nami.org
617- 580-8541

Lớp 12 tuần miễn phí Gia đình với Gia đình cho những người chăm sóc (caregivers) gia đình của các cá 
nhân sống chung với bệnh tâm thần; Nhóm hỗ trợ phục hồi kết nối cho người sống chung với bệnh tâm 
thần.   

Massachusetts Society for the 
Prevention of Cruelty to Children 
(MSPCC)

mspcc.org
617-983-5850

Hỗ trợ và tư vấn gia đình; hỗ trợ cho ông bà nuôi cháu và họ hàng thân thích nâng cao qua chương trình 
KINnections bằng cách cung cấp thông tin, các nguồn hỗ trợ, vận động; hỗ trợ, giáo dục, và các nguồn hỗ 
trợ để giúp phụ huynh quản lý những thách thức trong việc nuôi con đang phải đối phó với các điều lo 
ngại về sức khỏe tâm thần; cùng với các hoạt động và các chương trình mà gia đình là trung tâm

Parents Forum parentsforum.org
617-864-3801

Mạng lưới (Networking), hỗ trợ các nhóm và tổ chức các buổi học hỏi (bằng Anh Ngữ và Tây Ban Nha) 
để giúp phụ huynh của các trẻ thơ cho đến tuổi thiếu niên trở nên tự tin hơn, có đủ khả năng trong việc 
kiểm soát các thách đố, các khủng hoảng, các mâu thuẫn của đời sống gia đình.  Các buổi học hỏi được tổ 
chức ở Roxbury và các địa điểm khác

Project Hope prohope.org
617-442-18890

Cơ quan cung ứng nhiều dịch vụ (multi-service agency) cung cấp cho các phụ nữ có thu nhập thấp với trẻ 
em được tiếp cận với giáo dục, chăm sóc trẻ em, các việc làm (jobs), nhà ở và các dịch vụ khẩn cấp.

ReadBoston readboston.org
617-918-5286

Hotline: 617-635-READ

Các chương trình văn hóa (literacy) cơ bản cho các gia đình và các trường để bảo đảm tất cả các trẻ em 
Boston đọc sách trôi chảy vào cuối năm lớp 3 Các buổi học hỏi dành cho phụ huynh, trợ giúp ngân sách 
cho thư viện, giúp chương trình đọc tại nhà, liên lạc viên phụ huynh và nhà trường.

Tech Goes Home (TGH) techgoeshome. org
617-635-2822

Huấn luyện kỹ thuật cho các gia đình, các trẻ em / thiếu niên, người lớn, người già, người không nói tiếng 
Anh, và người khuyết tật, chủ yếu là thu nhập thấp.  Khu vực tập trung: kỹ năng máy tính, truyền thông 
hiệu quả, các nguồn hỗ trợ Internet, các nguồn hỗ trợ tìm kiếm công việc, hiểu biết cơ bản về tài chính.  
Cơ hội để mua một máy tính với một mức giá rất thấp và ghi danh dịch vụ Internet tại nhà chi phí thấp.

Thrive in 5 thrivein5boston.org
617-624-8005

Sự hợp tác giữa Thành Phố Boston và United Way để bảo đảm các trẻ em đã sẵn sàng cho sự thành công ở 
trường và trong cuộc sống.  Thrive in 5  làm việc với các đối tác cộng đồng để hỗ trợ cho các phụ huynh và 
người chăm sóc như là người thầy và là người ủng hộ đầu tiên của con em mình;  phát triển và tăng cường 
các kỹ năng, các khả năng và các nguồn hỗ trợ cho việc chăm sóc và giáo dục mầm non chất lượng; và cung 
cấp việc kiểm tra phát triển tuổi thơ cho tất cả các trẻ em ở Boston để giúp các em đi đúng đường. 

Urban League of Eastern 
Massachusetts

ulem.org
617-442-4519

Các chương trình nhằm xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ hơn và tạo ra một tương lai tốt hơn cho các cá 
nhân bằng cách cung cấp cho các cư dân địa phương với giáo dục, đào tạo nghề nghiệp và bố trí việc làm 
miễn phí. 

Urban Partnership Resources & 
Information on Disability and 
Education (Urban PRIDE)

urbanpride.org
617-206-4570

Trực tiếp giúp đỡ cho các gia đình có các trẻ em khuyết tật từ lúc mới sinh đến 22 tuổi.  Các hoạt động 
huấn luyện và lãnh đạo để giúp các gia đình hiểu các quyền của họ theo luật giáo dục đặc biệt  (special 
education laws),  để điều hướng các tiến trình giáo dục đặc biệt (to navigate the SPED process),  và để 
chuẩn bị cho các cuộc họp về IEP và lập kế hoạch chuyển tiếp.

WAITT House waitthouseinc.org
617-445-2520

Các dịch vụ học biết chữ cho các người lớn mới bắt đầu. Đọc, viết, máy tính, và các lớp học toán cho 
những người có các chứng chỉ trung học và muốn chuyển tiếp học đại học, các chương trình đào tạo kỹ 
năng hoặc việc làm.  Dịch vụ chuyển tiếp cho các người học ESOL nhằm thăng tiến trong Giáo dục cơ bản 
cho người lớn.  Văn bằng cho người lớn, Bậc cao đẳng, Việc làm, và các chương trình huấn luyện kỹ năng.  
Nâng cao nhận thức, biết đọc -viết tài chính, và cơ bản về máy tính
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Danh sách các Trường Công Lập Boston 
Các Trường Tiểu Học và các Trường từ Mẫu Giáo đến Lớp 8 (K–8) 
Adams Elementary School 
Hannah Irvin, Hiệu Trưởng 
165 Webster Street, East Boston 02128
617-635-8383
adams@bostonpublicschools.org

Alighieri Montessori School 
Glenda Colón, Hiệu Trưởng
37 Gove Street, East Boston 02128
617-635-8529
alighieri@bostonpublicschools.org

Baldwin Early Learning Pilot Academy 
Tavia Mead, Hiệu Trưởng
121 Corey Road, Brighton 02135
617-635-8409
nzelc@bostonpublicschools.org

Bates Elementary School 
Andrew Vega, Hiệu Trưởng 
426 Beech Street, Roslindale 02131
617-635-8064
bates@bostonpublicschools.org

Beethoven Elementary School 
(K1-Lớp 2) 
Edward Puliafico, Hiệu Trưởng
5125 Washington Street, West Roxbury 02132
617-635-8149
beethoven@bostonpublicschools.org

Blackstone Elementary School 
Danielle Morrissey, Hiệu Trưởng
380 Shawmut Avenue, Boston 02118
617-635-8471
blackstone@bostonpublicschools.org

Boston Teachers Union K-8 School 
Lindsay Chavez và Betsy Drinan, Các Lãnh đạo Giáo chức 
25 Walk Hill Street, Jamaica Plain 02130
617-635-7717
btuschool@bostonpublicschools.org

Bradley Elementary School 
Claire Rheaume, Hiệu Trưởng
110 Beachview Road, East Boston 02128
617-635-8422
bradley@bostonpublicschools.org

Channing Elementary School 
Carline Pignato, Hiệu Trưởng
35 Sunnyside Street, Hyde Park 02136
617-635-8722
channing@bostonpublicschools.org

Chittick Elementary School 
Michelle Burnett-Herndon, Hiệu Trưởng
154 Ruskindale Road, Mattapan 02126
617-635-8652
chittick@bostonpublicschools.org

Clap Elementary School 
Marcia Riddick, Hiệu Trưởng 
35 Harvest Street, Dorchester 02125
617-635-8672
clap@bostonpublicschools.org

Condon School (K-7) 
Robert Chisholm, Hiệu Trưởng
200 D Street, South Boston 02127
617-635-8608
condon@bostonpublicschools.org

Conley Elementary School  
Joseph Foley, Hiệu Trưởng
450 Poplar Street, Roslindale 02131
617-635-8099
conley@bostonpublicschools.org

Curley K–8 School 
Katherine Grassa, Hiệu Trưởng
40 Pershing Road, Jamaica Plain 02130
617-635-8239
curley@bostonpublicschools.org

Dever Elementary School 
Todd Fishburne, Hiệu Trưởng
325 Mt. Vernon Street, Dorchester 02125
617-635-8694
dever@bostonpublicschools.org

Dudley St. Neighborhood Charter 
School 
Dawn Lewis, Hiệu Trưởng
6 Shirley Street, Roxbury 02119
617-635-8507
dudleystreetschool@bostonpublicschools.org 

East Boston Early Education Center 
Olga Frechon, Hiệu Trưởng 
135 Gove Street, East Boston 02128
617-635-6456
ebostoneec@bostonpublicschools.org

Edison K–8 School 
Samantha Varano, Hiệu Trưởng 
60 Glenmont Road, Brighton 02135 
617-635-8436
edison@bostonpublicschools.org

Eliot K–8 School 
Traci Walker Griffith, Hiệu Trưởng
K-4: 16 Charter Street, Boston 02113
5-8: 585 Commercial Street, Boston 02113
617-635-8545
eliot@bostonpublicschools.org

Ellis Elementary School 
Cynthia Jacobs-Tolbert, Hiệu Trưởng
302 Walnut Avenue, Roxbury 02119
617-635-8257
ellis@bostonpublicschools.org

Ellison/Parks Early Education School 
Natalie Ake, Hiệu Trưởng 
108 Babson Street, Mattapan 02126
617-635-7680
ellison-parks@bostonpublicschools.org

Everett Elementary School 
Karen Cahill, Hiệu Trưởng
71 Pleasant Street, Dorchester 02125
617-635-8778
everett@bostonpublicschools.org

Gardner K-8 Pilot Academy 
Erica Herman, Hiệu Trưởng
30 Athol Street, Allston 02134
617-635-8365
gardner@bostonpublicschools.org

Greenwood K–8 School 
Karla Gandiaga, Hiệu Trưởng 
189 Glenway Street, Dorchester 02121 
617-635-8710
sgreenwood@bostonpublicschools.org

Grew Elementary School 
Christine Connolly, Hiệu Trưởng
40 Gordon Avenue, Hyde Park 02136
617-635-8715
grew@bostonpublicschools.org

Guild Elementary School 
Karen McCarthy, Hiệu Trưởng 
195 Leyden Street, East Boston 02128
617-635-8523
guild@bostonpublicschools.org

Hale Elementary School 
Romaine Mills-Teque, Hiệu Trưởng
51 Cedar Street, Roxbury 02119
617-635-8205
hale@bostonpublicschools.org

Haley K-8 Pilot School 
Kathleen Sullivan, Hiệu Trưởng
570 American Legion Highway, Roslindale 02131
617-635-8169
haley@bostonpublicschools.org

Harvard/Kent Elementary School 
Jason Gallagher, Hiệu Trưởng
50 Bunker Hill Street, Charlestown 02129
617-635-8358
harvard-kent@bostonpublicschools.org

Haynes Early Education Center 
Donette Wilson-Wood, Hiệu Trưởng
263 Blue Hill Avenue, Roxbury 02119
617-635-6446
hayneseec@bostonpublicschools.org



XIN VÀO THĂM TRANG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI: www.bostonpublicschools.org 65

Henderson K-12 Inclusion School 
Patricia Lampron, Hiệu Trưởng
K-4: 1669 Dorchester Avenue, Dorchester 02122
5-12:   18 Croftland Avenue, Dorchester 02124
617-635-8725
henderson@bostonpublicschools.org

Hennigan K-8 School
Maria Cordon, Hiệu Trưởng 
200 Heath Street, Jamaica Plain 02130
617-635-8264
hennigan@bostonpublicschools.org

Hernández K–8 School 
Ana Tavares, Hiệu Trưởng 
61 School Street, Roxbury 02119 
617-635-8187
hernandez@bostonpublicschools.org

Higginson School (K0-2) 
Marie Mullen, Hiệu Trưởng
160 Harrishof Street, Roxbury 02119
617-635-8909
higginson@bostonpublicschools.org

Higginson/Lewis K–8 School 
Darlene Ratliff, Hiệu Trưởng 
131 Walnut Avenue, Roxbury 02119
617-635-8137
higginsonlewis@bostonpublicschools.org

Holmes Elementary School 
Yeshi Gaskin Lamour, Hiệu Trưởng 
40 School Street, Dorchester 02124
617-635-8681
holmes@bostonpublicschools.org

Hurley K–8 School 
Marjorie Soto, Hiệu Trưởng 
70 Worcester Street, Boston 02118
617-635-8489
hurley@bostonpublicschools.org

Jackson/Mann K–8 School 
Andy Tuite, Hiệu Trưởng
40 Armington Street, Allston 02134
617-635-8532
jackson-mann@bostonpublicschools.org

J. F. Kennedy Elementary School 
Christine Copeland, Quyền Hiệu Trưởng
7 Bolster Street, Jamaica Plain 02130
617-635-8127
jkennedy@bostonpublicschools.org

P. J. Kennedy Elementary School 
Kristin Goncalves, Hiệu Trưởng 
343 Saratoga Street, East Boston 02128
617-635-8466
pkennedy@bostonpublicschools.org

Kenny Elementary School 
Emily Bryan, Hiệu Trưởng 
19 Oakton Avenue, Dorchester 02122
617-635-8789
kenny@bostonpublicschools.org

Kilmer K–8 School 
Jennifer Cramer, Hiệu Trưởng
K-3: 35 Baker Street, West Roxbury 02132
617-635-8060
4-8: 140 Russett Road, West Roxbury 02132 
617-635-6855
kilmer@bostonpublicschools.org

King K–8 School 
Khita Pottinger, Hiệu Trưởng 
77 Lawrence Avenue, Dorchester 02124
617-635-8212
king@bostonpublicschools.org

Lee Academy at the Fifield (K0–1) 
Amelia Gordon, Hiệu Trưởng
25 Dunbar Avenue, Dorchester 02124
617-635-8618
leeacademy@bostonpublicschools.org

Lee Academy (K0–2) 
Amelia Gorman, Hiệu Trưởng
155 Talbot Avenue, Dorchester 02124
617-635-8687
lee@bostonpublicschools.org

Lyndon K–8 School 
Kathleen Tunney và Andre Ward, 
Management Team
20 Mt. Vernon Street, West Roxbury 02132
617-635-6824
lyndon@bostonpublicschools.org

Lyon K–8 School 
Deborah Rooney, Hiệu Trưởng 
50 và 95 Beechcroft Street, Brighton 02135 
617-635-7945
lyon@bostonpublicschools.org

Manning Elementary School 
Ethan d’Ablemont Burnes, Hiệu Trưởng 
130 Louder’s Lane, Jamaica Plain 02130
617-635-8102
manning@bostonpublicschools.org

Mason Elementary School 
Lauretta Lewis-Medley, Hiệu Trưởng
150 Norfolk Avenue, Roxbury 02119
617-635-8405
mason@bostonpublicschools.org

Mather Elementary School 
Rochelle M. Nwosu, Hiệu Trưởng
24 Parish Street, Dorchester 02122
617-635-8757
mather@bostonpublicschools.org

Mattahunt Elementary School 
Walter Henderson, Quyền Hiệu Trưởng
100 Hebron Street, Mattapan 02126
617-635-8792
mattahunt@bostonpublicschools.org

McKay K–8 School 
Jordan Weymer, Hiệu Trưởng
122 Cottage Street, East Boston 02128 
617-635-8510
mckay@bostonpublicschools.org

Mendell Elementary School 
Julia Bott, Hiệu Trưởng
164 School Street, Roxbury 02119
617-635-8234
mendell@bostonpublicschools.org

Mildred K-8 School 
Andrew Rollins, Hiệu Trưởng
5 Mildred Avenue, Mattapan 02126 
617-635-1642
mildredave@bostonpublicschools.org

Mission Hill K–8 School 
Ayla Gavins, Hiệu Trưởng
20 Child Street, Jamaica Plain 02130
617-635-6384
missionhill@bostonpublicschools.org

Mozart Elementary School 
Erin Borthwick, Hiệu Trưởng 
236 Beech Street, Roslindale 02131
617-635-8082
mozart@bostonpublicschools.org

Murphy K–8 School 
Courtney Sheppeck, Hiệu Trưởng
1 Worrell Street, Dorchester 02122 
617-635-8781
murphy@bostonpublicschools.org

O’Donnell Elementary School 
C. Sura O’Mard, Hiệu Trưởng
33 Trenton Street, East Boston 02128
617-635-8454
odonnell@bostonpublicschools.org

Ohrenberger School (3-8) 
Naomi Krakow, Hiệu Trưởng
175 West Boundary Road, West Roxbury 02132
617-635-8157
ohrenberger@bostonpublicschools.org

Orchard Gardens K–8 School 
Megan Webb, Hiệu Trưởng
906 Albany Street, Roxbury 02119 
617-635-1660
orchardgardens@bostonpublicschools.org

Otis Elementary School 
Paula Cerqueira-Goncalves, Hiệu Trưởng
218 Marion Street, East Boston 02128
617-635-8372
otis@bostonpublicschools.org

Perkins Elementary School 
Craig Martin, Hiệu Trưởng 
50 Rev. Burke Street, South Boston 02127
617-635-8601
perkins@bostonpublicschools.org

Perry K–8 School 
Geoff Rose, Hiệu Trưởng
745 E. Seventh Street, South Boston 02127
617-635-8840
perry@bostonpublicschools.org

Philbrick Elementary School 
Amy Sprott, Hiệu Trưởng
40 Philbrick Street, Roslindale 02131
617-635-8069
philbrick@bostonpublicschools.org

Các Trường Tiểu Học và các Trường từ K–8 (tiếp theo)
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Các Trường Tiểu Học và các Trường từ K–8 (tiếp theo)

Dearborn STEM Academy 
Xin xem trang 67.

Edwards Middle School 
Robert Rametti, Hiệu Trưởng
28 Walker Street, Charlestown 02129 
617-635-8516
edwards@bostonpublicschools.org

Frederick Pilot Middle School 
Pauline Lugira, Hiệu Trưởng
270 Columbia Road, Dorchester 02121 
617-635-1650
frederick@bostonpublicschools.org

Irving Middle School 
Carmen Davis, Hiệu Trưởng
105 Cummins Highway, Roslindale 02131 
617-635-8072
irving@bostonpublicschools.org

McCormack Middle School 
Elvis Henriquez, Hiệu Trưởng
315 Mt. Vernon Street, Dorchester 02125 
617-635-8657
mccormack@bostonpublicschools.org

Quincy Upper School (6–12) 
Xin xem trang 67.

TechBoston Academy (6–12) 
Xin xem trang 67. 

Timilty Middle School 
Renee McCall, Hiệu Trưởng 
205 Roxbury Street, Roxbury 02119 
617-635-8109
timilty@bostonpublicschools.org

UP Academy Boston 
Katherine Buckland, Hiệu Trưởng
215 Dorchester Street, South Boston 02127 
617-635-8819
UPAcademy@bostonpublicschools.org

Quincy Elementary School 
Cynthia Soo Hoo, Hiệu Trưởng 
885 Washington Street, Boston 02111
617-635-8497
quincy@bostonpublicschools.org

Roosevelt K–8 School 
Lynda-Lee Sheridan, Hiệu Trưởng 
95 Needham Road (các lớp 2–8) và
30 Millstone Road (K1–1), Hyde Park 02136
617-635-8676
roosevelt@bostonpublicschools.org

Russell Elementary School 
Tamara Blake-Canty, Hiệu Trưởng 
750 Columbia Road, Dorchester 02125
617-635-8803
russell@bostonpublicschools.org

Shaw Elementary School 
Akosua Osei-Bobie, Hiệu Trưởng
429 Norfolk Street, Dorchester 02124
617-635-8777
shaw@bostonpublicschools.org

Sumner Elementary School 
Catherine MacCuish, Hiệu Trưởng
15 Basile Street, Roslindale 02131
617-635-8131
sumner@bostonpublicschools.org

Taylor Elementary School 
Jennifer Marks, Hiệu Trưởng
1060 Morton Street, Mattapan 02126
617-635-8731
taylor@bostonpublicschools.org

Tobin K–8 School 
Efrain Toledano, Hiệu Trưởng
40 Smith Street, Roxbury 02120 
617-635-8393
tobin@bostonpublicschools.org

Trotter K-8 School
Mairead Nolan, Hiệu Trưởng
135 Humboldt Avenue, Dorchester 02121
617-635-8225
trotter@bostonpublicschools.org

Tynan Elementary School 
Leslie Gant, Hiệu Trưởng
650 E. Fourth Street, South Boston 02127
617-635-8641
tynan@bostonpublicschools.org

Umana Academy 
Claudia Gutierrez, Hiệu Trưởng
312 Border Street, East Boston 02128 
617-635-8481
umana@bostonpublicschools.org

UP Academy Dorchester 
Lana Ewing, Hiệu Trưởng
35 Westville Street, Dorchester 02124
617-635-8810
UpAcademyDorchester@bostonpublicschools.org

UP Academy Holland 
Jabari Peddie, Hiệu Trưởng 
85 Olney Street, Dorchester 02121
617-635-8832
holland@bostonpublicschools.org

Warren/Prescott K–8 School 
Michele Davis, Hiệu Trưởng 
50 School Street, Charlestown 02129
617-635-8346
warren-prescott@bostonpublicschools.org

West Zone Early Learning Center 
Jean Larrabee, Hiệu Trưởng
200 Heath Street, Jamaica Plain 02130
617-635-8275
wzelc@bostonpublicschools.org

Winship Elementary School 
Monakatellia Ford, Hiệu Trưởng
54 Dighton Street, Brighton 02135
617-635-8399
winship@bostonpublicschools.org

Winthrop Elementary School 
Leah Blake McKetty, Hiệu Trưởng 
35 Brookford Street, Dorchester 02125
617-635-8379
winthrop@bostonpublicschools.org

Young Achievers Science and Math 
K–8 School 
Virginia Chalmers, Hiệu Trưởng
20 Outlook Road, Mattapan 02126
617-635-6804
youngachievers@bostonpublicschools.org

Các Trường Trung 
Học Đệ Nhất Cấp 
(Cấp 2)                                                                                                                     
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Các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp (Cấp 3)

Another Course to College 
Michele Pellam, Hiệu Trưởng
612 Metropolitan Avenue, Hyde Park 02136 
617-635-8865
acc@bostonpublicschools.org

Boston Adult Technical Academy 
Benjamin Helfat, Hiệu Trưởng
20 Church Street, Boston 02116
617-635-1542
adultacad@bostonpublicschools.org 

Boston Arts Academy 
Anne Clark, Hiệu Trưởng
174 Ipswich Street, Boston 02215 
617-635-6470
artsacademy@bostonpublicschools.org

Boston Community Leadership 
Academy 
George Simpson, Hiệu Trưởng
655 Metropolitan Avenue, Hyde Park 02136  
617-635-8937
boston@bostonpublicschools.org

Boston Day and Evening Academy 
Alison Hramiec, Hiệu Trưởng
20 Kearsarge Avenue, Roxbury 02119 
617-635-6789
evening@bostonpublicschools.org

Boston Green Academy 
Matthew Holzer, Hiệu Trưởng
20 Warren Street, Brighton 02135 
617-635-9860
info@bostongreenacademy.org 

Boston International High School 
Tony King, Hiệu Trưởng
100 Maxwell Street, Dorchester 02124
617-635-9373
bihs@bostonpublicschools.org

Boston Latin Academy 
Troy Henninger, Hiệu Trưởng
205 Townsend Street, Dorchester 02121 
617-635-9957
academy@bostonpublicschools.org

Boston Latin School 
Michael Contompasis, Quyền Hiệu Trưởng 
78 Avenue Louis Pasteur, Boston 02115 
617-635-8895
latin@bostonpublicschools.org

Brighton High School 
Emily Bozeman, Quyền Hiệu Trưởng
25 Warren Street, Brighton 02135 
617-635-9873
brighton@bostonpublicschools.org

Burke High School 
Lindsa McIntyre, Hiệu Trưởng 
60 Washington Street, Dorchester 02121
617-635-9837
burke@bostonpublicschools.org

Charlestown High School 
William Thomas, Hiệu Trưởng
240 Medford Street, Charlestown 02129 
617-635-9914
charlestown@bostonpublicschools.org

Community Academy of Science and 
Health 
Tanya Freeman-Wisdom, Hiệu Trưởng
11 Charles Street, Dorchester 02122 
617-635-8950
CASH@bostonpublicschools.org

Dearborn STEM Academy 
Lisa Gilbert-Smith, Hiệu Trưởng
60 Geneva Avenue, Dorchester 02121
617-635-8412
dearborn@bostonpublicschools.org

Dorchester Academy 
Melissa Malone Sanjeh, Hiệu Trưởng 
11 Charles Street, Dorchester 02122
617-635-9730
dorchesteracad@bostonpublicschools.org 

East Boston High School 
Phil R. Brangiforte, Hiệu Trưởng
86 White Street, East Boston 02128 
617-635-9896
eboston@bostonpublicschools.org

The English High School 
Ligia Noriega-Murphy, Hiệu Trưởng
144 McBride Street, Jamaica Plain 02130 
617-635-8979
english@bostonpublicschools.org

Excel High School 
Stephanie Sibley, Hiệu Trưởng
95 G Street, South Boston 02127 
617-635-9870
excel@bostonpublicschools.org

Fenway High School 
Geoffrey Walker, Hiệu Trưởng
67 Alleghany Street, Roxbury 02120
617-635-9911
fenway@bostonpublicschools.org

Greater Egleston High School 
Julie Coles, Hiệu Trưởng
80 School Street, Roxbury 02119
617-635-6429
egleston@bostonpublicschools.org

Henderson K–12 Inclusion School 
Xin xem trang 65.

Kennedy Academy for Health Careers 
Caren Walker Gregory, Hiệu Trưởng
Lớp 9–10:  10 Fenwood Road, Boston 02115
617-635-8450
Lớp 11–12:  110 The Fenway, Boston 02115 
617-373-8576
healthcareers@bostonpublicschools.org

Lyon High School 
Jean-Dominique Anoh, Hiệu Trưởng
95 Beechcroft Street, Brighton, MA 02135
617-635-8351
lyon@bostonpublicschools.org 

Madison Park Technical Vocational 
High School 
Kevin McCaskill, Giám Đốc Điều Hành
Shawn Shackelford, Hiệu Trưởng
75 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120 
617-635-8970
madison@bostonpublicschools.org

Muñiz Academy 
Dania Vázquez, Hiệu Trưởng
20 Child Street, Jamaica Plain 02130
617-635-8198
munizacademy@bostonpublicschools.org

New Mission High School 
Naia Wilson, Hiệu Trưởng
655 Metropolitan Avenue, Hyde Park 02136 
617-635-6437
newmission@bostonpublicschools.org

O’Bryant School of Math and Science 
Sẽ thông báo bổ nhiệm Hiệu Trưởng 
55 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120 
617-635-9932
obryant@bostonpublicschools.org

Quincy Upper School (6–12) 
Richard Chang và Stephen Cirasuolo, Đồng Hiệu Trưởng
152 Arlington Street, Boston 02116
617-635-8940
quincyupper@bostonpublicschools.org

Snowden International School at 
Copley 
Eugene Roundtree, Hiệu Trưởng
150 Newbury Street, Boston 02116 
617-635-9989
snowden@bostonpublicschools.org

TechBoston Academy (6–12) 
Keith Love và Nora Vernazza, Đồng Hiệu Trưởng
9 Peacevale Road, Dorchester 02124 
617-635-1615
tbainfo@techboston.org

Urban Science Academy 
Jeff Cook, Hiệu Trưởng
1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
617-635-8930
urbanscience@bostonpublicschools.org

West Roxbury Academy 
Rudolph Weekes, Hiệu Trưởng
1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
617-635-8935
westroxburyacademy@bostonpublicschools.org
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Các Chương Trình và các Trường Đặc Biệt                                                                        

Carter School
Mark O’Connor, Hiệu Trưởng 
396 Northampton Street, Boston 02118 
617-635-9832
carter@bostonpublicschools.org

Community Academy 
Jennifer Levine, Hiệu Trưởng
25 Glen Road, Jamaica Plain 02130 
617-635-7734
commacad@bostonpublicschools.org

Counseling and Intervention Center
Jodie Elgee, Quyền Giám Đốc Chương Trình 
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131 
617-635-8123
cic@bostonpublicschools.org

Roland Hayes School of Music 
Greg Gazzola, Giám Đốc Chương Trình
55 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120 
617-635-8973
rolandhayes@bostonpublicschools.org

Horace Mann School for the Deaf and 
Hard of Hearing 
Sẽ thông báo bổ nhiệm Hiệu Trưởng 
40 Armington Street, Allston 02134 
617-635-8534
hmann@bostonpublicschools.org

McKinley Schools
Velecia Saunders, Hiệu Trưởng
90 Warren Avenue, Boston 02116
617-635-9976

McKinley Elementary School 
Christine Stella, Giám Đốc Chương Trình
90 Warren Avenue, Boston 02116 
617-635-9978
mckelem@bostonpublicschools.org

McKinley Middle School 
Joseph Brown, Giám Đốc Chương Trình
50 St. Mary Street, Boston 02215 
617-635-9853
mckmid@bostonpublicschools.org

McKinley Preparatory High School 
Joseph Brown, Giám Đốc Chương Trình
97 Peterborough Street, Boston 02215 
617-635-9907
mckprep@bostonpublicschools.org

McKinley South End Academy 
Christine Stella, Giám Đốc Chương Trình
90 Warren Avenue, Boston 02116 
617-635-9976
mckseacad@bostonpublicschools.org

Newcomers Academy 
Chương trình của Trường Trung Học Boston International 
Tony King, Hiệu Trưởng
100 Maxwell Street, Dorchester 02124
617-635-7993
newcomers@bostonpublicschools.org

Re-Engagement Center
Gail Forbes-Harris, Giám Đốc 
Madison Park Complex
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
617-635-2273



Lịch Trình Phát Phiếu Điểm
Năm Học 2016-2017

 

Từ Mẫu Giáo đến Lớp 5 
Mùa Thu
(Lớp 1–5)

Mùa Đông
(Từ Mẫu Giáo–Lớp 5)

Mùa Xuân
(Từ Mẫu Giáo–Lớp 5)

Ngày cuối Học kỳ 2 tháng 12 17 tháng 3 21 tháng 6 «

Phát Phiếu Điểm Tuần lễ từ 12 tháng 12 Tuần lễ từ 27 tháng 3 Tuần lễ từ 19 tháng 6 «

 Bao gồm từ mẫu giáo đến lớp 5 trong các trường có từ mẫu giáo đến lớp 8 (K-8 schools).

NGOẠI LỆ: 
f Các Trường Boston Teachers Union, Trường King và Trường Chuyên Toán & Khoa Học Young Achievers có 

điểm theo 3 học kỳ cho tất cả các lớp, từ mẫu giáo đến lớp 8.  
f Các Trường Mason và Mission Hill K-8 không sử dụng hệ thống điểm của Trường Công Lập Boston (BPS 

grading system) để ghi nhận điểm của học kỳ.  
f Trường Lyndon không sử dụng hệ thống điểm của Trường Công Lập Boston để ghi nhận điểm của học kỳ 

đối với lớp 5.
f Trường Tiểu Học Dever có lịch học đường khác nhưng tuân theo lịch điểm học kỳ của Trường Công Lập 

Boston

Từ Lớp 6 đến Lớp 12 
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4

Các lớp 6–11
Học kỳ 4
Lớp 12

Tường trình Tiến triển               11 tháng 10 16 tháng 12 10 tháng 3 23 tháng 5 «

Ngày cuối Học kỳ 10 tháng 11 27 tháng 1 13 tháng 4 21 tháng 6 « 7 tháng 6 «

Phát Phiếu Điểm 18 tháng 11 6 tháng 2 1 tháng 5 Ngày kết thúc  
năm học

Ngày kết thúc  
năm học

  Bao gồm từ lớp 6 đến lớp 8 trong các trường có từ mẫu giáo đến lớp 8 (K–8 schools) ngoại trừ 
Trường Boston Teachers Union, Trường King và Trường Young Achievers. 

NGOẠI LỆ: 
f Trường Trung Học Greater Egleston có điểm theo 3 học kỳ (3 marking terms). 
f Các Trường Trung Học Boston Arts Academy, Boston Latin School và Trường New Mission: ngày bắt đầu và  

ngày kết thúc học kỳ khác một chút so với lịch trình của Học Khu (the district schedule). 
f Các Trường Trung Học Boston Day & Evening Academy, Margarita Muñiz Academy và UP Academy không 

sử dụng hệ thống điểm của Trường Công Lập Boston để ghi nhận điểm của học kỳ.  

« Học kỳ cuối cùng sẽ được điều chỉnh vào mùa xuân năm 2017 
sau khi ngày kết thúc năm học được ấn định. 
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