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Sứ Mệnh của 
chúng tôi (Our 
Mission) 
Là nơi khai sinh ra nền giáo 
dục công lập tại quốc gia này, 
Trường Công Lập Boston cam 
kết chuyển đổi cuộc sống của 
tất cả các trẻ em thông qua 
việc giảng dạy gương mẫu 
trong một hệ thống đẳng cấp 
thế giới của các trường chào 
đón, đổi mới.  Chúng tôi hợp 
tác với các cộng đồng, các gia 
đình và các học sinh để phát 
triển trong mọi học viên kiến   
thức, kỹ năng, và nhân cách 
hầu thăng tiến ở bậc đại học, 
sự nghiệp và cuộc sống.

CÁC GIA ĐÌNH Ở BOSTON may mắn có nhiều lựa chọn về giáo dục cho con của mình hơn bất kỳ nơi nào trên 
nước Mỹ - và quý vị sẽ tìm thấy một số lựa chọn tốt nhất và thú vị nhất của thành phố chúng ta trong các Trường 
Công Lập Boston.  Từ lớp vỡ lòng cho tới bậc trung học đệ nhất cấp, và tiếp tục đến bậc trung học đệ nhị cấp, các 

trường học của chúng tôi cung cấp những kinh nghiệm học tập, xã hội và văn hóa được sự công nhận của quốc gia.  

Trong số nhiều sự lựa chọn của quý vị là:  

 Một chương trình mẫu giáo mở rộng, với bảo đảm lớp mẫu giáo 2 (K2) học nguyên ngày cho các trẻ em được 5 
tuổi, hơn 2,000 chỗ cho các em 4 tuổi, và những ngày học dài hơn cho trẻ em mới đi học, bao gồm chương trình 
“Montessori”.

 Gia tăng số lượng các chương trình từ mẫu giáo tới lớp 8, các trường đổi mới (innovation schools), các trường thí 
điểm (pilot schools), và các trường công lập đặc quyền trực thuộc sở học chánh (in-district charter schools) khắp 
thành phố, đáp ứng yêu cầu của phụ huynh.

 Các trường với các chương trình đặc biệt dành cho các học sinh giỏi và có năng khiếu, cho các Người học tiếng Anh 
(ELLs) và các học sinh khuyết tật.

Chúng tôi có các trường giỏi, và chúng tôi đang làm việc tận tụy hơn bao giờ hết để thay đổi nhằm mang lại sự xuất sắc 
trong mỗi lớp học, trong mỗi trường học, và trong mỗi ngày học.   Khi quý vị xem xét các trường chọn lựa của quý vị, xin 
nhớ tới thăm các trường và các lớp học của chúng tôi và nói chuyện với hiệu trưởng, các giáo chức, các phụ huynh và các 
học sinh.  Quý vị sẽ tìm thấy điều quý vị đang tìm kiếm!

CHÚNG TÔI RẤT HÃNH DIỆN 
chào đón quý vị đến với hệ thống 
trường công lập đầu tiên của Hoa 

Kỳ – và là một trong những hệ thống tốt 
nhất trong số các thành phố lớn của quốc 
gia. Là phụ huynh hoặc người giám hộ 
của học sinh trong các trường học của 
chúng tôi, quý vị là cộng tác viên giá trị 
và quan trọng nhất trong việc làm của 
chúng tôi để giúp con của quý vị đạt 
được học tập xuất sắc. Chúng tôi mời 
quý vị đọc thêm về Trường Công Lập 
Boston trong các trang sau đây và (rất 
quan trọng !) đến thăm các trường học 
của chúng tôi càng nhiều càng tốt - đặc 
biệt nếu quý vị là một trong hàng ngàn 
phụ huynh sẽ chọn trường cho con của 
quý vị trong năm học sắp tới. 

Sau đây là một số lợi thế lớn trong việc 
chọn Trường Công Lập Boston:

 Chúng tôi có các lớp ít học sinh, so 
sánh với nhiều hệ thống trường công 
lập đô thị. Từ mẫu giáo tới lớp 2, 
mỗi lớp có tối đa là 22 học sinh.

 Kỹ thuật là một phần của việc học 
tập hằng ngày, với trung bình một 
máy điện toán cho bốn học sinh, và 
truy cập mạng Internet trong mỗi lớp 
học.  Các giáo chức ở Boston được 
trang bị máy điện toán xách tay 
(laptop) để sử dụng cho việc giảng 
dạy trong lớp và hỗ trợ mục tiêu của 
sở học chánh để bảo đảm rằng tất cả 
các học sinh sẵn sàng lên đại học và 
hướng đến thành công. Phụ huynh 
có thể theo dõi quá trình học tập của 
con mình trên mạng, và Chiến dịch 
An toàn trên mạng   của chúng tôi 
(our Cyber Saferty Campaign) cho 
các học sinh để vận động sự an toàn 
và trách nhiệm công dân trên mạng 
trong thế giới kỹ thuật số ngày nay.

 Chúng tôi cam kết đầy đủ đáp ứng 
nhu cầu của các Người Học Anh 
Ngữ (ELL).  Các chương trình ELL 
của chúng tôi giúp mỗi học sinh học 
tiếng Anh một cách mau lẹ, điều này 
sẽ giúp các em tiến triển trong các 
bộ môn khác như văn chương, toán, 
khoa học, và lịch sử.

 Hầu hết các trường của chúng tôi có 
các chương trình trước và/hoặc sau 
giờ học, bao gồm dạy kèm thêm, 
giúp làm bài tập, bổ túc, và thể thao; 
một vài trường có ngày học dài hơn 
cho học sinh có thêm giờ học các 
môn học chính và nhiệm ý.  Chúng 
tôi đang mở rộng cơ hội thể thao cho 
các học sinh trung học đệ nhất cấp 
và đang tạo ra quan hệ đối tác mới ở 
cấp tiểu học để tăng cường sức khỏe 
và chăm sóc sức khỏe.

 Chúng tôi đang mở rộng các cơ hội 
về nghệ thuật cho tất cả các học 
sinh. “Arts Expansion Initiative” của 
Trường Công Lập Boston đang làm 
việc để bảo đảm rằng mỗi học sinh 
trong các lớp K-8 được học nghệ 
thuật hàng tuần trong trường.  Mỗi 
trường cống hiến các chương trình 
chuyên biệt, từ nghệ thuật tạo hình 
và âm nhạc đến múa vũ và sân khấu.  

 Các trường học của chúng tôi có 
các kế hoạch tập trung, mạnh mẽ 
để giảng dạy các môn tập đọc, tập 
viết, và toán, phù hợp với các tiêu 
chuẩn học trình mới được ấn định 
bởi tiểu bang.  Có thêm nhiều học 
sinh lớp 8 học Toán đại số I, và mới 
đây chúng tôi áp dụng chương trình 
tập đọc mới nghiêm túc cho các học 
sinh từ mẫu giáo 2 tới lớp 5.  Chúng 
tôi cũng đang mở rộng các chương 
trình Tiền Bậc Cao (Pre-Advanced 
Placement) trong 14 trường trung 
học đệ nhất cấp / K-8 để nhiều học 
sinh tiếp cận với tài liệu học tập 
thách đố ở bậc đại học.

 Nhiều học sinh cần trợ giúp thêm 
để thành công môn tập đọc và toán.  
Các học sinh không đạt trình độ 
“thành thạo” trong kỳ thi MCAS sẽ 
có kế hoạch học tập phù hợp với nhu 
cầu cụ thể của các em, cũng như có 
thêm giờ tập đọc và toán trong suốt 
ngày học.  Một số trường cũng cung 
cấp dạy kèm sau giờ học.

BOSTON
Public Schools
Focus on Children

 Tất cả các trường học của chúng 
tôi được hướng dẫn theo chương 
trình tăng tốc của Trường Công Lập 
Boston (BPS Acceleration Agenda) 
- một kế hoạch đầy tham vọng nhằm 
cải thiện thành tích học tập và cung 
cấp đồng đều các cơ hội giáo dục 
cho mọi gia đình.

Năm nay, chúng tôi đang bắt đầu sử 
dụng một kế hoạch mới để phân định 
các học sinh vào các trường.  Quý vị sẽ 
tìm hiểu nhiều hơn về “Kế hoạch dựa 
theo địa chỉ cư ngụ (Home-based plan) 
mới này ở các trang sau. Vào mùa thu 
này quý vị cũng sẽ có nhiều cơ hội để 
tham gia các buổi trình bày kế hoạch, 
đặt câu hỏi, và đến thăm các trường 
trong danh sách theo nhu cầu lựa chọn. 
Chúng tôi trân trọng ý kiến phản hồi của 
quý vị về kế hoạch mới này, đã được 
thực hiện trong quan hệ đối tác với cộng 
đồng để giúp các học sinh được học tại 
trường có chất lượng gần nhà. Nếu quý 
vị đang tìm kiếm thông tin về các trường 
trung học đệ nhị cấp của chúng tôi, hãy 
nhớ lấy một bản Khám phá Trường 
Công Lập Boston: ấn bản trung học đệ 
nhị cấp (Discover BPS: High School 
edition), có tại tất cả các Trung Tâm 
Chào Đón (Welcome Centers) và trên 
mạng: www.bostonpublicschools.org.

Cám ơn quý vị đã chọn Trường Công 
Lập Boston cho gia đình của quý vị.  
Chúng tôi ước muốn đáp ứng hơn sự 
mong đợi của quý vị và là đối tác của 
quý vị trong việc chuẩn bị cho con của 
quý vị được thành công từ mẫu giáo đến 
trung học đệ nhị cấp và xa hơn nữa.

John P. McDonough, 
Tổng Giám Đốc tạm thời

Vietnamese

Chào đón đến các trường học của chúng tôi 
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Khám phá các Trường 
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Xuất bản của

Trường Công Lập Boston 

26 Court Street 

Boston MA 02108 

617-635-9000

John P. McDonough, 
Tổng Giám Đốc tạm thời

Hội Đồng Giáo Dục 
Thành Phố Boston 

Michael O’Neill, Chủ Tịch
Claudio Martinez, Phó Chủ Tịch

Meg Campbell

Hardin Coleman

 Rev. Gregory Groover

Margaret McKenna

Mary Tamer

Ayomide Olumuyiwa, 
Đại diện Học Sinh

Tập hướng dẫn này chỉ giới thiệu 
tổng quát về các Trường Công Lập 
Boston. Đây không phải là Tập 
cẩm nang về chính sách.  Một số 
dữ kiện trong tập này có thể đã bị 
thay đổi từ khi mang in. Để biết 
thêm tin tức, xin gọi bất kỳ Trung 
Tâm Chào Đón (any Welcome 
Center), được liệt kê ở trang 12.

Xuất bản bởi Phòng Thông Tin 

Trường Công Lập Boston

Tháng 11, 2013

ENGLISH: Discover Boston 
Public Schools is available 
in English, Cape Verdean 
creole, Chinese, Haitian creole, 
Portuguese, Somali, Spanish, and 
Vietnamese. For a copy, or for 
assistance, please call or visit any 
Welcome Center, listed on page 12.

VIETNAMESE: Tập Khám Phá 
các Trường Công Lập Boston 
được ấn hành bằng Anh Ngữ, 
Cape Verdean creole, Trung Hoa, 
Haitian creole, Bồ Đào Nha, 
Somali, Tây Ban Nha, và tiếng 
Việt.  Nếu quý vị muốn có tập này, 
hoặc cần sự giúp đỡ, vui lòng gọi 
điện thoại hoặc đến bất kỳ Trung 
Tâm Chào Đón nào, được liệt kê ở 
trang 12.

Trường Công Lập Boston không 
kỳ thị dựa trên cơ sở chủng tộc, 
màu da, tuổi, khuyết tật, phái tính/
giới tính, niềm tin tôn giáo, quốc 
gia gốc, tổ tiên, trả đũa, khuynh 
hướng tính dục, di truyền hoặc tình 
trạng quân sự, và không khoan thứ 
bất cứ hình thức kỳ thị, dọa nạt, ép 
buộc, và/hoặc hoặc quấy nhiễu.
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BẮT ĐẦU VÀO THÁNG 1, 2014, 
Trường Công Lập Boston (BPS) 

sẽ bắt đầu sử dụng kế hoạch phân định 
trường học mới cho các học sinh từ 
mẫu giáo đến lớp 8.  Kế hoạch mới 
bãi bỏ 3 vùng lớn (3 large zone) và 
giúp các học sinh được vào học tại các 
trường học có chất lượng, gần nhà.  
Các trường Trung học Đệ nhị cấp sẽ 
vẫn là tùy chọn trên toàn thành phố cho 
tất cả các học sinh.  (Xin đọc Khám phá 
Trường Công Lập Boston: ấn bản trung 
học đệ II cấp để biết thông tin này) 

Các đặc tính chính của Kế 
hoạch Dựa theo địa chỉ cư 
ngụ là gì?  
Kế hoạch Dựa theo địa chỉ cư ngụ (The 
Home-Based plan):

 Tăng việc có thể vào các trường học 
chất lượng tổng quát.

 Bảo đảm mỗi trẻ sẽ vào học mẫu 
giáo có các trường chất lượng trên 
danh sách để chọn.

 Cắt giảm khoảng cách trung bình một 
trẻ phải đi đến trường vào khoảng 
40%.

 Cung ứng diện ưu tiên anh chị em 
ruột để giúp anh chị em ruột được 
học cùng trường.

 Cung ứng thêm việc chọn các trường 
chung cho toàn thành phố (citywide 
choices) cho tất cả các gia đình.               

 Cho phép các trẻ em hiện đã ghi 
danh được ở lại trường học của mình 
cho đến lớp cao nhất, bất kể trường 
đó ở đâu.   

 Kết nối nhiều trường theo “lộ trình 
(pathways)” để các học sinh được 
bảo đảm phân định đến trường tiếp 
theo của các em.  Xin xem trang 10 
để biết chi tiết

Kế Hoạch Dựa theo Địa 
chỉ cư ngụ làm việc như 
thế nào? 
 Kế Hoạch “Dựa theo Địa chỉ cư ngụ” 

sử dụng địa chỉ nhà của học sinh như 
là điểm khởi đầu. 

 BPS sẽ cung cấp một danh sách theo 
nhu cầu (customized list) của việc 
chọn trường học cho tất cả các gia 
đình dựa trên địa chỉ nhà của họ.  
Danh sách này bao gồm tất cả các 
trường học trong vòng một dặm từ 
nhà của họ.  Nếu cần thiết, chúng tôi 
sẽ bổ sung thêm các trường khác ở 
gần đó để bảo đảm rằng mỗi học sinh 
có thể ghi danh vào một số trường có 
điểm thi MCAS cao nhất.  Điều này 
bảo đảm rằng mỗi gia đình có quyền 
ghi danh vào các trường học có chất 
lượng cao, nơi các gia đình cư ngụ 
không thành vấn đề.   

 Danh sách này cũng có thể tăng lên, 
khi cần thiết, bao gồm các trường 
cung cấp các chương trình độc đáo, 
chẳng hạn như mầm non (pre-
kindergarten), Lớp Tiên Tiến (AWC) 
và nhiều hơn nữa, và để bảo đảm 
rằng chúng tôi có thể cung ứng cho 
mọi trẻ em sử dụng kế hoạch mới 
này một chỗ trong một trường trên 
danh sách của các em.  Danh sách 
này được gọi là “Các trường Tùy 
chọn / Option Schools”.   

 Mỗi gia đình sẽ có ít nhất 7 trường để 
chọn, hầu hết sẽ có trung bình 8-14 
trường để chọn. 

 Các gia đình cũng có thể chọn bất kỳ 
trường nào chung cho toàn thành phố 
(citywide school). Các trường đó là: 
Trường Dudley Street Neighborhood 
Charter, Trường Hernández K-8,  
Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp 
Timilty, UP Academy Boston, và UP 
Academy Dorchester.

Kế Hoạch Dựa theo Địa 
chỉ cư ngụ phân định phù 
hợp cho nhiều học sinh 
với trường chọn hàng 
đầu 
 Trong khi kế hoạch làm tăng cơ hội 

được phân định vào một trong các 
trường chọn hàng đầu của quý vị, 
chúng tôi không có thể bảo đảm 
phân định vào một trường nào cụ 
thể. Thông thường các gia đình chọn 
một trường học nhiều hơn sĩ số của 
trường.  Khi điều đó xảy ra, chúng 

tôi phân định chỗ theo “số ngẫu 
nhiên”, một loại rút thăm. (Xem 
trang 6 để tìm hiểu cách thức làm 
việc).  

“Việc miễn áp dụng” sẽ 
ảnh hưởng ra sao đến Kế 
Hoạch Dựa theo Địa chỉ 
cư ngụ? 
 Năm học 2014-2015, các học sinh 

ghi danh vào Mẫu Giáo 2 và Lớp 6 
(các lớp chuyển tiếp)  được đảm bảo 
phân định vào một trường trong danh 
sách theo nhu cầu của các em.             

 Các học sinh lớp 1-5 và lớp 7-8 có 
thể được phân định vào một trường 
trong danh sách theo nhu cầu của các 
em nếu có chỗ.  Nếu không có chỗ 
trong bất kỳ trường nào trong danh 
sách, học sinh sẽ được phân định vào 
một trường gần nhà nhất theo vùng 
(zone) như trước đây (Đông, Tây 
hoặc Bắc) nếu có chỗ. 

 Vì sĩ số có giới hạn, như các năm 
trước, việc phân định vào các lớp K0 
và K1 không bảo đảm. 

 Các học sinh ghi danh vào Mẫu 
Giáo, Lớp 6, và Lớp 9 trong Tháng 
Giêng (Tháng 1) sẽ có cơ hội tốt nhất 
được phân định vào trường lựa chọn 
hàng đầu.   

 Các lớp không chuyển tiếp (Non-
transition grades) bắt đầu ghi danh 
trong Tháng Hai.  Việc ghi danh và 
phân định xảy ra trong vòng (round).  
Quý vị ghi danh vào ngày đầu tiên 
hoặc ngày cuối trong vòng (within 
a round) không quan trọng, nó chỉ 
quan trọng đối với việc ghi danh 
trong vòng đầu tiên theo cấp lớp.  

Xin xem trang 6 để biết thêm thông tin 
về các lớp miễn áp dụng kế hoạch mới 
(grandfathering).
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Các Trường Công Lập Boston
Các trường với các chương trình cho các học sinh vào học từ lớp K0 đến lớp 8  

Các người học tiếng Anh và 
các học sinh khuyết tật sẽ có 
nhiều lựa chọn trong cụm 
cộng đồng của các em, dựa 
trên địa chỉ nhà của các em.
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Giai đoạn Tìm Hiểu Trường Kế Hoạch Dựa theo Địa 
chỉ cư ngụ bảo đảm mỗi 
học sinh có các trường 
có thành quả cao trong 
danh sách theo nhu cầu 
của mình.
Chúng tôi đã phân nhóm các trường 
học của chúng tôi thành bốn Hạng 
MCAS (MCAS Tiers), tùy theo cách 
học sinh thực hiện các bài thi MCAS 
trong khoảng thời gian hai năm gần đây. 
Mỗi gia đình có ít nhất hai trong số các 
trường có điểm cao nhất (MCAS Hạng 
1 - trên 25%) và ít nhất bốn trường ở nửa 
hàng đầu của thi MCAS (MCAS Hạng 1 
và Hạng 2) trong danh sách theo nhu cầu 
của các em (customized lists).   

Chúng tôi biết rằng các gia đình xem xét 
nhiều yếu tố ngoài kết quả thi MCAS để 
quyết định việc chọn trường.  Trường 
Công Lập Boston đang làm việc với 
cộng đồng trong năm nay để phát triển 
một biện pháp đo lường chất lượng lâu 
dài và hoàn thiện hơn, của.   

Kế hoạch Dựa theo Địa chỉ cư ngụ (The 
Home-Based plan) cung cấp khả năng 
dự đoán nhiều hơn và cung cấp cho các 
phụ huynh cơ hội tốt hơn để biết được 
việc chọn trường của họ trước. Điều này 
có nghĩa là các gia đình có thể tìm hiểu 
thêm về các trường học trước đó, nhờ 
đó có thể tăng cường sự kết nối giữa 
các trường, các học sinh và gia đình.  
Muốn biết thêm thông tin về kế hoạch 
Dựa theo Địa chỉ cư ngụ, xin xem trang: 
bostonpublicschools.org. 

Kế hoạch giúp các người 
học tiếng Anh (ELL) và 
các học sinh khuyết tật 
như thế nào?                   
Đối với các người học tiếng Anh và các 
học sinh khuyết tật, kế hoạch Dựa theo 
địa chỉ cư ngụ (Home-Based) vẫn bắt 
đầu với các trường chọn trong vòng một 
dặm (mile) từ nhà của học sinh, nhưng 
cũng tạo ra các cụm cộng đồng lớn của 
việc chọn trường và chương trình để bảo 
đảm rằng các học sinh này có thể ghi 
danh vào các trường có thể đáp ứng nhu 
cầu của họ tốt nhất.  

Làm sao để quý vị có 
được danh sách theo nhu 
cầu của các trường lựa 
chọn?                        
Có hai cách để có được danh sách theo 
nhu cầu của quý vị:
 Sử dụng máy điện toán của quý vị.  

Mở trang: www.bostonpublicschools.
org/register  và chọn “DiscoverBPS”.  
Trang web này sẽ hướng dẫn dễ làm 
theo.  Nó sẽ yêu cầu quý vị cho biết 
tin tức bao gồm địa chỉ của quý vị, 
cấp lớp của con quý vị sẽ vào học, 
và nếu có các trẻ khác trong gia đình 
đang học trong các Trường Công Lập 
Boston. Khi quý vị đã hoàn tất, máy 
sẽ hiện lên danh sách theo nhu cầu 
của quý vị (computer will display 
your customized list). Sau đó, quý 
vị có thể sắp xếp và đặt ưu tiên danh 
sách của quý vị sử dụng tính năng 
tìm mới.   

 Gọi điện thoại hoặc đến bất kỳ Trung 
Tâm Chào Đón Trường Công Lập 
Boston (BPS Welcome Center), được 
liệt kê ở trang 12.  Phụ Huynh có thể 
sử dụng máy tại trung tâm hoặc hỏi 
nhân viên in danh sách theo nhu cầu 
của quý vị (your customized list).  

Nhớ vào trang web của chúng tôi để đọc 
hồ sơ trường (school profiles) và tìm 
hiểu thêm về việc ghi danh chọn trường 
và tiến trình phân định trường: www.
bostonpublicschools.org/register.

Chúng tôi đề nghị quý vị đến thăm các 
trường học của chúng tôi trong Thời gian 
tìm hiểu trường và Triển Lãm đặc biệt 
của chúng tôi (our special Showcase and 
Preview events).  Ngoài ra, tất cả các 
trường mở cửa trong giờ học để các quan 
khách có hẹn đến thăm trường.  Nếu quý 
vị muốn thăm các lớp học và nói chuyện 
với hiệu trưởng và nhân viên, xin vui 
lòng gọi điện thoại trước. 

Làm thế nào để biết 
trường nào có thể là tốt 
nhất cho con của tôi?  
Nếu có thể được, cố gắng đến thăm nhiều 
trường học trong danh sách theo nhu cầu 
của quý vị (your customized list) để có 
được cảm giác trường nào có thể thích 
hợp cho con của quý vị.     

Trang web của chúng tôi: 
bostonpublicschools.org,  có rất nhiều 
thông tin về mỗi trường. Quý vị sẽ tìm 
thấy Hồ Sơ Trường (School Profiles) 
chi tiết - giới thiệu mới mà quý vị có thể 
in (hoặc lấy tại bất kỳ Trung Tâm Chào 
Đón), và ngay cả bản tường trình về cơ 
sở của mỗi trường.   

Các Trung Tâm Chào Đón của chúng tôi 
(Welcome Centers) cũng thực sự có thể 
giúp đỡ.  Nhân viên có thể giải thích về 
những gì mỗi trường cung cấp, các lựa 
chọn của quý vị là gì, và làm thế nào để 
ghi danh.  Họ cũng có thông tin về:  

 Danh sách chờ đợi (Wait lists) và 
chuyển trường (transfer), nếu quý vị 
muốn thay đổi trường 

 Các chương trình cho Người học 
tiếng Anh (ELL) và cho các học sinh 
khuyết tật

 Các chương trình cho các học sinh có 
thành tựu cao

 Các chương trình trước và sau giờ 
học 

 Các chương trình Hè  
 Giáo dục cho phụ huynh và các cơ 

hội cho các gia đình tham gia hoạt 
động 

 Các nguồn hổ trợ cộng đồng  
 …và nhiều điều khác nữa!

Các Trung Tâm Chào Đón của chúng tôi 
được liệt kê ở trang 12.  Gọi điện thoại 
hoặc đến gặp.

Nếu quý vị ghi danh vào mẫu giáo, 
Chuẩn bị vào Mẫu Giáo (Countdown to 
Kindergarten) có rất nhiều thông tin về 
cách thức để chọn một chương trình, làm 
sao và khi nào ghi danh, và làm sao để 
giúp con của quý vị chuẩn bị sẵn sàng 
cho năm học đầu tiên đầy thú vị của cháu
617-635-9288                                                                                                                
www.countdowntokindergarten.org 

Chọn một trường:  Một số 
điều cần Tìm và Hỏi.
 Triết lý của trường và kỳ vọng cho 

mỗi học sinh

 Thành quả của học sinh, đo lường 
bằng điểm thi và thực hiện các bài 
nghiên cứu và soạn thảo

 Kế hoạch của nhà trường để giúp các 
học sinh đạt đến các trình độ cao

 Học trình (curriculum):  Con của quý 
vị sẽ học gì trong mỗi bộ môn?

 Các nguồn hỗ trợ việc học tập bao 
gồm thư viện, phòng thực tập khoa 
học và kỹ thuật

 Liên lạc giữa gia đình/học đường:  
Có bản tin (newsletter) hay email 
thường xuyên không?  Trường liên 
lạc với các phụ huynh có khả năng 
Anh ngữ còn hạn chế ra sao?  Có thì 
giờ thường xuyên để phụ huynh gặp 
gỡ giáo chức không?

 Các chương trình trước và sau giờ 
học phục vụ nhà trường và khu phố

 Các cơ hội học tập về nghệ thuật, 
âm nhạc, và tập thể dục

 Có các dịch vụ hỗ trợ cho học sinh 
và gia đình như hướng dẫn và các 
dịch vụ y tế

 Đồng phục học sinh và quy chế về 
trang phục.

Các học sinh hiện đang học trong Trường 
Công Lập Boston có thể ở lại trường 
đang học cho tới lớp cao nhất của trường.  
Các em không cần nộp đơn, ngoại trừ 
muốn chuyển sang trường khác.

Một học sinh phải nộp đơn nếu ….
 Học sinh hiện đang học lớp cao nhất 

của trường-chẳng hạn lớp 5 trong 
trường tiểu học (K-5), hoặc lớp 8 
trong trường trung học đệ nhất cấp 
hoặc trường có từ mẫu giáo đến lớp 8 
(K-8).

  Học sinh trong chương trình đặc biệt 
và phải chuyển sang trường khác học 
một chương trình mới.

 Học sinh muốn chuyển sang trường 
khác.

 Học sinh hiện không theo học tại các 
Trường Công Lập Boston – ngay cả 
nếu học sinh đã ghi danh và nhận 
được sự phân định của BPS vào năm 
ngoái.

Theo luật của tiểu bang (state law), trẻ 
em phải được đi học vào tháng 9 năm em 
lên 6 tuổi.  Phụ Huynh không cho con đi 
học có thể bị truy tố.

Ghi danh ở đâu
Các học sinh hiện đang học trong các 
Trường Công Lập Boston sẽ nhận đơn 
từ trường đang học và không cần phải 
đến ghi danh ở các Trung Tâm Chào Đón 
(Welcome Center).

Phụ Huynh của các học sinh mới ghi 
danh vào các Trường Công Lập Boston 
có thể ghi danh trước trên trang nhà của 
Trường Công Lập Boston.  Nhưng để 
hoàn tất thủ tục, phải đến Trung Tâm 
Chào Đón của Trường Công Lập Boston 
/ BPS Welcome Center (xin xem trang 
12).

Ghi danh cho các Người 
Học Anh Ngữ
Tất cả các học sinh vào học từ mẫu giáo 
2 đến lớp 12 mà Anh ngữ không phải là 
tiếng mẹ đẻ sẽ được khảo sát khả năng 
Anh ngữ.  Khi ghi danh tại Trung Tâm 
Chào Đón (Welcome Center), người 
nộp đơn phải hoàn tất  Bản Tham Khảo 
Ngôn Ngữ nói tại nhà (Home Language 
Survey).   Kết quả sẽ xác định nếu học 
sinh cần phải kiểm tra.  Nếu như vậy, học 
sinh sẽ được làm hẹn để đến Trung tâm 
Khảo sát & Hướng dẫn Học sinh mới 
BPS.  Các nhân viên đa ngữ tại trung tâm 
sẽ khảo sát khả năng anh ngữ của học 
sinh, cũng như giúp phụ huynh và học 
sinh chọn các dịch vụ giáo dục tốt nhất 
cho các em.  Liên lạc viên phụ huynh của 
Trung Tâm sẽ giúp các gia đình liên hệ 

Tháng 11 năm 2013 – Tháng 1 năm 2014
Đây là thời gian tuyệt vời cho các gia đình để tìm hiểu thêm về các trường học của 
chúng tôi trước khi ghi danh học bắt đầu.  Tất cả các trường của chúng tôi sẽ có cơ 
hội đặc biệt để mời phụ huynh đến quan sát các lớp học, đi thăm trường, và gặp gỡ 
hiệu trưởng và các giáo viên.  

Buổi Triển Lãm trong các trường của chúng tôi từ 
mẫu giáo đến lớp 8 
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2013 – từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều 
Tất cả các trung tâm giáo dục ấu nhi (EEC), các trường tiểu học, K-8 và trung 
học đệ nhất cấp sẽ đón tiếp quan khách vào ngày Thứ Bảy đặc biệt này.  Đó là cơ 
hội của quý vị xem xét một số trường học trên danh sách của quý vị, gặp gỡ hiệu 
trưởng, các giáo viên và phụ huynh, đi thăm cơ sở của trường, và xem việc làm 
của học sinh.  

Quý vị cũng đang xem xét các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp cho các con lớn 
của quý vị?  Buổi Triển Lãm các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp của chúng tôi 
sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Năm, 5 tháng 12, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối tại 
Trường Trung Học Madison Park.

Các ngày Tìm Hiểu Trường khác (Additional Preview Dates)
Tất cả các trường sẽ mở cửa để phụ huynh đến thăm trường vào các ngày giờ sau 
đây: 
Thứ Ba, ngày 3 tháng 12    từ 5 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối 
Thứ Tư, ngày 11 tháng 12    từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng
Thứ Năm, ngày 19 tháng 12    từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng
Thứ Ba, ngày 7 tháng 1    từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng

Xin liên hệ trực tiếp với trường để tìm hiểu về bất cứ cơ hội đến thăm trường 
nào khác.

Kế Hoạch mới Phân định Trường dựa theo địa chỉ cư ngụ
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với các dịch vụ trong trường của các em 
và trong cộng đồng. 

Trung Tâm Khảo sát và 
Hướng Dẫn Học Sinh mới                                                                            

(The Newcomer Assessment & 
Counseling Center)

Madison Park Complex, 55 Malcolm 
X Blvd., Roxbury 02120

617-635-1565 

Giờ làm việc trong các ngày học: từ 8 
giờ sáng đến 5 giờ chiều. Xin vui lòng 
đến ít nhất một giờ trước giờ đóng cửa.

Các giấy tờ cần thiết 
(Required Documents)
Khi đến ghi danh, quý vị phải mang 
theo tất cả các giấy tờ cần thiết sau đây:

 Bản chính giấy khai sinh của con 
quý vị (có dấu nổi), Hộ chiếu 
(passport), hoặc Giấy I-94 

 Hồ sơ chích ngừa mới nhất (up-to-
date immunization record).  Xem 
chi tiết các mũi chích theo quy định 
dưới đây.  Nếu quý vị có câu hỏi, 
xin liên lạc với Phòng Đặc Trách 
Sức Khỏe (BPS Health Services), 
điện thoại số 617-635-6788.  

 Thẻ chứng minh (Identification) có 
hình của Phụ Huynh hoặc Người 
Giám Hộ

 Phiếu điểm (transcript) từ trường cũ 
của trẻ (từ lớp 1 đến lớp 12, nếu có)

 HAI (2) loại giấy tờ chứng minh cư 
ngụ trong Thành Phố Boston.  Các 
giấy tờ được chấp thuận được in 
trong hộp Quy Định Nơi Cư Trú ở 
trang này.

Chích ngừa 
(Immunizations)
Trường Công Lập Boston bắt buộc các 
học sinh phải được chích ngừa cập nhật 
(up-to-date) tại thời điểm ghi danh vào 
các trường học.  Điều này có nghĩa là 
các mũi chích ngừa sau đây phải được 
chích trước khi ghi danh:
 

Mẫu Giáo 
0  K0  (3 

tuẫi)                                 

K1/K2  
(4–5 
tuẫi)

Các lẫp                                   
1– 6

Các lẫp                                   
7–12

Hepatitis B 3 mũi 
chích

3 mũi 
chích

3 mũi chích 3 mũi chích

DtaP/DTP/
DT/Td: 
Td booster:

≥4 5 DTaP/
DTP

≥4 DTaP/
DTP hoặc  
≥3 Td

4 DTaP/DTP 
hoặc ≥3 Td; 
cộng thêm 1 
mũi Tdap cho 
các lớp 7-10

Polio ≥3 4 ≥3 ≥3
Hib 1-4 0 0 0
MMR                               
(measles, 
mumps, 
rubella)

1 2 Các lớp 1-3:                                                                   
2 MMR                                    
Các lớp 4-6:                               
2 measles,
1 mumps,                               
1 rubella 

Các lớp 7-10:                                    
2 MMR                                  
Các lớp 11–12:
2 measles,                           
1 mumps, 
1 rubella

Varicella 
(chicken-
pox)

1* 2* Các lớp 
1-3:   2*                        
Các lớp 
4-6:   1*

Gr. 7-10:    2*        
Gr. 11-12:  1*

* hoặc có giấy tờ chứng minh đã bị bệnh đậu mùa 
(chickenpox)

  

LƯU Ý: Nếu học sinh lên 4 tuổi vào 
ngày ghi danh, em phải được chích 
ngừa cho lớp K1 / K2.   Tuy nhiên, nếu 
em chỉ 3 tuổi vào ngày ghi danh, em 
KHÔNG phải chích ngừa cho trẻ em 4 
tuổi
Các yêu cầu chích ngừa thì tổng 
hợp (Immunization requirements 
are complex).  Muốn biết thêm 
tin tức xin vào trang:  www.
bostonpublicschools.org/healthservices.                                          

Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc 
Phòng Dịch Vụ Y Tế BPS, điện thoại 
số 617-635-6643.  Hơn nữa chúng tôi 
xin đề nghị con quý vị được Thử Lao 
(Tuberculosis Risk Assessment).

Khi ghi danh cho con của quý vị đi học, 
quý vị phải nộp hồ sơ của bác sĩ chứng 
nhận con của quý vị đã được chích 
ngừa đầy đủ.  Hồ sơ phải ghi rõ tháng, 
ngày và năm các mũi chích ngừa.   Nếu 
quý vị cần bản sao giấy chứng nhận 
hoặc có thắc mắc, xin liên lạc với bác sĩ 
hoặc trung tâm y tế của mình.  Nếu quý 
vị không có bác sĩ hay Trung tâm Y Tế 
riêng, xin gọi số điện thoại Mayor’s 
Health Line 800-847-0710.  Bác Sĩ hay 
Trung Tâm Y Tế cần chừng 2 tới 3 tuần 
lễ để sao chép hồ sơ.

Xin lưu ý là y tá trường sẽ kiểm tra hồ 
sơ chích ngừa thường xuyên.

Theo luật, học sinh nào không được 
chích ngừa đầy đủ (not up-to-date) sẽ 
bị cho thôi học. 

Trường hợp đặc biệt.  Ngoại trừ trường 
hợp khẩn cấp hay có bệnh dịch, học 
sinh có thể đi học ngay nếu phụ huynh 
hoặc người giám hộ nộp một giấy xác 
nhận của y sĩ nói rằng học sinh đó 
không thể được chích ngừa vì lý do 
bệnh lý hay một lá thư nói rằng chích 
ngừa không phù hợp với niềm tin tôn 
giáo của em.
Con của quý vị có cần săn sóc sức 
khoẻ cách đặc biệt không (special 
health care needs)? Vào lúc ghi danh 
xin học, quý vị điền một phiếu sức 
khoẻ cho biết con có bị xuyễn hay dị 
ứng không, có cần xe lăn, hoặc các 
vật dụng đặc biệt khác không, để bảo 
đảm rằng em được phân định vào một 
trường có dịch vụ y tế thích hợp.  Phiếu 
sức khoẻ cũng để cho cơ quan y tế liên 
lạc trong trường hợp nhà trường cần.

Khám sức khỏe tổng quát (Physical 
Examinations).   Xin xem trang 9.

Để được học trong Trường Công Lập Boston, học sinh phải là cư ngụ trong 
thành phố Boston. Nơi cư ngụ của trẻ em dưới 18 tuổi là nơi cư ngụ hợp pháp 
của phụ huynh hay người giám hộ, người thực sự nuôi nấng em đó.  Nơi cư 
ngụ được xác định là nơi đầu tiên mà một người cư ngụ vĩnh viễn, không tạm 
thời, và đó là nơi trung tâm của cuộc sống gia đình, xã hội và công dân của 
mình.  Học sinh từ 18 tuổi trở lên có thể có một nơi cư ngụ riêng với mục đích 
đi học.

Cư trú tạm thời trong thành phố Boston (Temporary residence in the City of 
Boston), chỉ với mục đích duy nhất là vào học một Trường Công Lập Boston, 
không được coi là “nơi cư ngụ”.

Quy chế cư trú này không áp dụng đối với học sinh vô gia cư (homeless 
students).  Các thắc mắc liên quan tới vấn đề này xin gọi trực tiếp cho Văn 
phòng Cố vấn Pháp luật, 617-635-9320.

Các người nộp đơn phải mang theo HAI (2) trong số 
các giấy tờ sau đây khi đến ghi danh.
Các giấy tờ phải được in (pre-printed) tên và địa chỉ hiện tại của phụ huynh 
hoặc người giám hộ (hoặc học sinh nếu từ 18 tuổi trở lên).  Các giấy tờ phải 
khác loại.   

 Một hóa đơn điện hoặc gas hoặc cable hoặc điện thoại nhà trong vòng 60 
ngày. (Hóa đơn nước và điện thoại di động không được chấp thuận).

   Hợp đồng thuê nhà hiện tại (current lease), Giấy thuê nhà theo diện 
section 8, hoặc Giấy tuyên thệ nơi cư trú của Trường Công Lập Boston 
(BPS Landlord Affidavit).

 Giấy tờ mua nhà (Deed) hoặc Giấy trả tiền nhà (mortgage) hàng tháng 
trong vòng 60 ngày,  hoặc giấy thuế bất động sản (property tax) trong vòng 
một năm.

 Giấy tờ thuế trong vòng một năm (W2 form), hoặc cùi check lương trong 
vòng 60 ngày.

 Bản tường trình của Ngân Hàng hoặc Thẻ Tín Dụng trong vòng 60 ngày. 

 Một lá thư (letter) từ một cơ quan chính phủ được chấp thuận 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, và bất cứ thư nào của các 
cơ quan trong Tiểu Bang Massachusetts có đầu thư (letterhead).

LƯU Ý:
 Các Trường Thi Tuyển (The exam schools) cũng phải xuất trình các giấy tờ 

này, nhưng có thủ tục và thời gian nộp đơn riêng.  Xin xem trang 9 để biết 
thêm chi tiết.

 Giám hộ hợp pháp (Legal guardianship) hoặc người được ủy quyền chăm 
sóc (caregiver) phải xuất trình thêm các giấy tờ từ tòa án hoặc một cơ quan. 

 Các giấy tờ này cũng phải xuất trình nếu muốn thay đổi địa chỉ (change of 
address).

Bất cứ học sinh nào vi phạm quy chế cư dân (the residency policy); Trường 
Công Lập Boston cho nghỉ học ngay lập tức.  Phụ huynh/Người giám hộ của 
học sinh bị nghỉ học vì không phải là cư dân có thể khiếu nại.  Học sinh có thể 
được tiếp tục học trong suốt thời gian khiếu nại.

Ngoài việc cho nghỉ, Trường Công Lập Boston có thể áp đặt các trừng phạt 
khác lên gia đình, chẳng hạn như đưa ra toà, phải hoàn trả học phí, hoặc bị giữ 
lại các học bổng hay phần thưởng.
 Muốn biết thêm tin tức về quy chế cư dân, xin xem trang nhà của Trường 

Công Lập Boston: bostonpublicschools.org/residency

Quy định nơi cư ngụ của Học Sinh

Hoàn tất đơn xin                                                                                                                           
Theo kế hoạch Dựa theo địa chỉ cư ngụ 
mỗi người nộp đơn sẽ nhận được một 
tờ đơn riêng.  Mẫu đơn liệt kê tất cả các 
trường quý vị có thể chọn – danh sách 
theo nhu cầu (“customized list”).

 Chọn nhiều trường như quý vị muốn, 
nhưng chúng tôi đề nghị quý vị chọn 
ít nhất 5 trường. 

 Đánh số lựa chọn của quý vị theo thứ 
tự mà quý vị ưa thích. 

 Lưu lại một bản sao của đơn xin đề 
phòng trường hợp có vấn đề.

Khi nào ghi danh 
Để có nhiều cơ hội được vào trường 
quý vị chọn, nên nộp đơn xin ngay 
vòng ghi danh đầu tiên theo cấp lớp 
của con mình.  Lịch trình sau đây dành 
cho việc ghi danh mới hoặc xin chuyển 
trường cho niên học 2014-2015. 

VÒNG GHI DANH ĐẦU
Từ ngày 6 đến 31 tháng 1 năm 2014                                                                                                                
Mẫu giáo, lớp 6 và lớp 9                                   

Để tránh chờ đợi lâu, chúng tôi đề nghị 
quý phụ huynh đến ghi danh theo lịch 
trình sau đây, theo chữ đầu tiên của họ 
(last name) của phụ huynh.
A-I:  từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 1 
J-Q: từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 1 
R-Z: từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 
Tất cả từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 1 

VÒNG GHI DANH HAI
Từ ngày 5 tháng 2 đến 21 tháng 3 
năm 2014 

Từ mẫu giáo tới lớp 12 

VÒNG GHI DANH BA
Từ ngày 24 tháng 3 đến 9 tháng 5 
năm 2014 

Từ mẫu giáo tới lớp 12

VÒNG GHI DANH BỐN
Từ ngày 12 tháng 5 đến 13 tháng 6 
năm 2014 

Từ mẫu giáo tới lớp 12

Quý vị sẽ nhận giấy thông báo phân 
định trường cho con của quý vị qua 
bưu điện (by mail). Giấy phân định 
thường được gởi ra sau 6 tuần từ ngày 
chấm dứt vòng ghi danh.

Tất cả các học sinh nhận được giấy 
phân định trường mới cũng sẽ nhận 
được Giấy Phúc Đáp (RSVP form) để 
cho chúng tôi biết nếu con của quý vị 
sẽ nhập học Trường Công Lập Boston 
vào tháng 9.  Xin vui lòng ký tên và gửi 
lại Giấy Phúc Đáp (RSVP) để chúng tôi 
biết và có thể phân định chỗ đó cho học 
sinh khác đang ở trong danh sách chờ 
đợi (the wait list) nếu con của quý vị sẽ 
không nhập học.  Quý vị cũng có thể 
dùng Giấy Phúc Đáp (RSVP) để cho 
chúng tôi biết nếu quý vị vẫn muốn giữ 
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con của quý vị trong danh sách chờ đợi 
vào các trường khác.

Trường Công Lập Boston 
phân định học sinh ra 
sao?
Các học sinh được phân định bởi máy 
điện toán rút thăm (by a computerized 
lottery).  Máy điện toán cố gắng phân 
định các học sinh theo sự lựa chọn cao 
nhất mà em có ưu tiên cao nhất.

Các ưu tiên là gì?                                                                                                      
Đôi khi một trường học không có đủ 
chỗ cho tất cả các học sinh theo danh 
sách trường đã chọn. Trong trường hợp 
này, máy điện toán sẽ phân định học 
sinh theo trường đã chọn và các ưu 
tiên.  Trong mỗi vòng ghi danh, các học 
sinh có ưu tiên cao nhất sẽ được phân 
định trước.

Ưu tiên anh chị em ruột
Chúng tôi cố gắng phân định các trẻ em 
trong cùng gia đình vào một trường nếu 
phụ huynh yêu cầu.  Nếu quý vị muốn 
cho các con theo học cùng một trường, 
hãy hỏi nhân viên tại Trung Tâm Chào 
Đón về thủ tục ghi danh theo diện ưu 
tiên anh chị em.  Tuy nhiên, đôi khi 
trường không có đủ chỗ cho tất cả anh 
chị em muốn xin vào; nên chúng tôi 
không thể bảo đảm ưu tiên này.

Xin nhớ liệt kê ưu tiên anh chị em ruột 
ngay trong lần ghi danh đầu tiên.

Các Ưu tiên khác
 Các học sinh hoàn tất lớp cao nhất 

ở các trường giáo dục ấu nhi (early 
education schools) được ưu tiên 
vào trường theo lộ trình (pathway 
school); xin xem trang 10 về vấn 
đề này; hoặc ưu tiên vào lớp tiếp 
theo ở các trường khác trong danh 
sách theo nhu cầu của các em (their 
customized list) sau khi các anh chị 
em ruột đã được phân định.  

 Các học sinh lớp 5 ở trường Bates, 
Conley, Haley, Mozart, Philbrick 
và Sumner được ưu tiên vào lớp 6 ở 
trường Trung Học Đệ I Cấp Irving 
sau khi các anh chị em ruột đã được 
phân định. 

 Các học sinh trong chương trình 
song ngữ (dual-language programs) 
ở trường S. Greenwood, Hernández 
và Hurley được ưu tiên vào 
trường trung học đệ nhị cấp song 
ngữ (dual-language high school) 
Margarita Muñiz Academy

 Các học sinh được tuyển vào Lớp 
Tiên Tiến (Advanced Work Class) 
được ưu tiên vào Lớp Tiên Tiến 
(AWC) ở trường hiện tại trước các 
học sinh ghi danh từ các trường 
khác.  

Phân định trường ở East 
Boston 
Do vị trí độc nhất của nó, các học 
sinh trong chương trình giáo dục bình 
thường ở East Boston, từ K2 đến 
lớp 12, được bảo đảm phân định vào 
trường ở East Boston, nếu các gia đình 
chọn.  

Việc này được thực hiện ra sao?  

 Danh sách theo nhu cầu cho các 
học sinh East Boston bao gồm tất 
cả các trường ở East Boston.  Cư 
dân của East Boston có ưu tiên hơn 
các người không phải là cư dân của 
East Boston.  Danh sách theo nhu 
cầu này cũng có thể bao gồm một 
số trường bên ngoài East Boston, 
nhưng ưu tiên sẽ không áp dụng đối 
với các trường này.   

 Vì sự giới hạn này đối với các 
người không cư ngụ ở East Boston 
(non-East Boston residents), nhưng 
cũng có thể có các trường ở East 
Boston trên danh sách của họ, các 
học sinh này sẽ có ưu tiên vào 
các trường còn lại trên danh sách 
của họ hơn là các học sinh ở East 
Boston.   

 Trường hợp ngoại lệ có thể bao 
gồm các chỗ trong chương trình 
dành cho Người học tiếng Anh 
(ELL), các dịch vụ dành cho một 
số học sinh khuyết tật và các học 
sinh ở lứa tuổi trung học đệ nhất 
cấp, bởi vì một số trường tiểu học ở 
East Boston có lộ trình nối tiếp vào 
các trường trung học đệ nhất cấp ở 
Charlestown.   

Số bất kỳ 
Máy điện toán cho mỗi hồ sơ một số 
bất kỳ (random number).  Số bất kỳ 
được dùng để “phá” sự ngang bằng của 
các học sinh có cùng ưu tiên.

Nó hoạt động ra sao?  Hãy tưởng tượng 
chỉ còn một chỗ lớp mẫu giáo 2 (K2) 
tại trường Hale.  Tất cả ứng viên có 
ưu tiên anh chị em ruột đã được phân 
định.  Ba học sinh còn lại, tất cả đều 
ghi danh cùng vòng (same round) và 
không có diện ưu tiên anh chị em ruột, 
đã chọn trường Hale là trường đầu tiên.  
Học sinh nào có số bất kỳ nhỏ nhất (tốt 
nhất) sẽ được phân định.

“Diện được miễn áp 
dụng kế hoạch mới 
(Grandfathering)”                                                                                  
Như chúng ta đang chuyển tiếp sang kế 
hoạch chọn trường mới, các học sinh 
đang học trong các trường của chúng 
tôi có thể ở lại trường hiện tại của các 
em.  Sở Học Chánh sẽ tiếp tục cung cấp 
vận chuyển đến năm học 2019-2020 
cho các học sinh hiện đang hội đủ điều 
kiện. (Xem trang 7 để biết thông tin 
vận chuyển.)  

Danh sách chờ đợi
Nếu không được phân định vào trường 
chọn đầu tiên, chúng tôi sẽ cố gắng 
phân định con của quý vị vào một trong 
các trường quý vị đã chọn.  Chúng tôi 
cũng sẽ đặt con của quý vị vào 3 danh 
sách chờ đợi. Sau đây là quy luật của 
danh sách chờ đợi:

 Trường Công Lập Boston sẽ lập 
một danh sách chờ đợi cho tất cả 
các trường nào có số học sinh xin 
vào nhiều hơn số chỗ của trường có 
theo cấp lớp. 

 Thứ tự của học sinh trên danh sách 
chờ đợi căn cứ theo vòng ghi danh 
(registration period) lúc học sinh 
nộp đơn, ưu tiên anh chị em ruột 
(sibling priority), các trường đã 
chọn trên đơn, và số bất kỳ (random 

number).  Không một học sinh nào 
được đặt thấp hơn trong danh sách 
chờ đợi so với học sinh ghi danh ở 
vòng sau, bất kể là ưu tiên gì.  Tuy 
nhiên, trong mỗi vòng ghi danh, số 
thứ tự trong danh sách chờ đợi của 
một học sinh có thể thay đổi nếu 
ưu tiên của em thay đổi.  Điều này 
có thể ảnh hưởng tới thứ tự của học 
sinh khác trong danh sách chờ đợi.

 Các gia đình ghi danh vào bất cứ 
lớp nào, từ mẫu giáo 0 tới lớp 12, 
có thể được đặt trong 3 danh sách 
chờ đợi.  Học sinh được phân định 
vào trường chọn thứ 2 có thể được 
đặt trong danh sách chờ đợi trường 
chọn đầu tiên.  Học sinh được phân 
định vào trường chọn thứ 3 có thể 
được đặt trong danh sách chờ đợi 
trường chọn đầu tiên và trường 
chọn thứ 2.  Học sinh được phân 
định vào trường chọn thứ 4 hoặc 
trường chọn thấp nhất, hoặc các học 
sinh không được phân định (chỉ ở 
mẫu giáo) hoặc được phân định bắt 
buộc (administratively assigned), 
có thể ở trong danh sách chờ đợi 
của 3 trường đã chọn hàng đầu. 

 Bất kỳ gia đình nào được đặt trong 
danh sách chờ đợi của một trường 
nào đó, nhưng muốn chuyển sang 
danh sách chờ đợi trường khác, 
có thể đến Trung Tâm Chào Đón 
(Welcome Center) để chọn lại. Tuy 
nhiên, học sinh ở quá số lượng danh 
sách chờ đợi theo quy định, phải 
lấy tên ra khỏi một danh sách nếu 
muốn được đặt trong danh sách chờ 
đợi của trường khác.

 Bất kỳ học sinh nào vẫn còn cư ngụ 
ở Boston có thể ở lại trong danh 
sách chờ đợi sau khi đã khai giảng 
năm học, bất kể là có theo học 
một Trường Công Lập Boston hay 
không.

 Các danh sách chờ đợi sẽ hết hiệu 
lực vào cuối học kỳ thứ hai (tháng 1 
năm kế tiếp).

Khi có chỗ trống, các học sinh có 
diện ưu tiên anh chị em ruột (sibling 
priority) sẽ được phân định từ danh 
sách chờ đợi, trước các học sinh khác, 
những người đã ghi danh cùng giai 
đoạn. Chúng tôi phân định các học sinh 

có các ưu tiên khác (other priority) sau 
ưu tiên anh chị em, nhưng trước các 
học sinh không có ưu tiên nào, trong 
mỗi giai đoạn ghi danh.

Số bất kỳ (Random number) sẽ được sử 
dụng để “phá sự ngang bằng” trong số 
các học sinh có ưu tiên giống nhau.

Quý vị có thể hỏi để biết số thứ tự chờ 
đợi của con quý vị bằng cách gọi điện 
thoại cho bất kỳ Trung Tâm Chào Đón 
(any Welcome Center) sau khi nhận 
được thông báo phân định trường.  
Trong tháng 8 và tháng 9, quý vị cũng 
có thể gọi đường dây nóng học đường 
(School Hotline): 617-635-9046.

Trường Công Lập Boston (BPS) hiện 
đang xem xét lại quy chế về chờ đợi 
(wait list policy).  Các quy chế và 
tiến trình được trình bày trên đây là 
vào tháng 10 năm 2013.  Vui lòng 
xem trang web của Trường Công Lập 
Boston hoặc hỏi về bất kỳ thay đổi nào 
khi quý vị đến một Trung Tâm Chào 
Đón (Welcome Center).  Thông tin về 
bất kỳ quy chế hoặc tiến trình mới cũng 
sẽ được bỏ trong “folder” mà quý vị sẽ 
nhận được trong tiến trình ghi danh.        

Phân Định Bắt Buộc 
Luật tiểu bang nói rằng luật trẻ em phải 
đi học bắt đầu vào tháng 9 của năm mà 
em được 6 tuổi. Nếu con của quý vị 
không được phân định vào một trường 
theo lựa chọn của quý vị, hoặc nếu quý 
vị không nộp đơn cho một học sinh từ 
6 tuổi trở lên, bắt đầu vào “lớp chuyển 
tiếp” (transition grade), chúng tôi sẽ 
phân định con của quý vị vào trường 
nào gần nhà nhất còn chỗ.

Nếu con của quý vị dưới 6 tuổi tính 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, chúng 
tôi sẽ không phân định con của quý vị 
vào trường mà quý vị không chọn.  Tuy 
nhiên, nếu con của quý vị sẽ vào học 
lớp mẫu giáo K2, quý vị có thể yêu 
cầu chúng tôi phân định bảo đảm con 
của quý vị vào trường nào có chỗ, nếu 
chúng tôi không có thể cung cấp một 
trường theo lựa chọn của quý vị. Bằng 
không, nếu quý vị muốn con của mình 
được vào học trong một Trường Công 
Lập Boston, quý vị phải trở lại Trung 
Tâm Chào Đón (Welcome Center) để 
chọn trường khác.

Để có cơ hội tốt hơn được vào một trong các trường 
quý vị đã chọn hàng đầu…  
 Ghi danh trong vòng đầu tiên – Từ ngày 6 đến 31 tháng 1, 2014 cho 

các lớp chuyển tiếp (mẫu giáo, lớp 6 và lớp 9), và từ ngày 5 tháng 2 đến 
ngày 21 tháng 3 cho tất cả các lớp khác.  Tất cả đơn nhận được trong vòng 
ghi danh sẽ được cứu xét cùng một lượt, không theo thứ tự nhận đơn.  Nó 
không thành vấn đề nếu quý vị ghi danh vào ngày đầu tiên hoặc ngày cuối 
của giai đoạn ghi danh.  (Xem trang 5 và 12 để biết lịch trình ghi danh.)

 Chọn ít nhất NĂM trường (Càng nhiều càng tốt!)

 Liệt kê các trường theo đúng thứ tự ưu tiên chọn.  Nếu quý vị liệt 
kê một trường danh tiếng đầu tiên, quý vị sẽ không mất cơ hội được vào 
trường chọn thứ 2, nếu quý vị không nhận được trường chọn đầu tiên.

 Chọn nhiều loại trường – bao gồm các trường có các anh chị em ruột 
(sibling) đang học hoặc trường dễ xin vào.  Để có dữ kiện về các trường 
ít người chọn lại có thể “rất phù hợp” cho con của quý vị, xin hỏi nhân 
viên của Trung Tâm Chào Đón (Welcome Center staff) hoặc trang web của 
“Countdown to Kindergarten”:  www.countdowntokindergarten.org. 

Quý vị có thể tới Trung Tâm Chào Đón (Welcome Center) bất cứ khi nào trong 
suốt năm học để ghi danh hoặc xin chuyển trường, nhưng nếu càng chờ đợi dài 
thì sự chọn lựa càng giới hạn.  Nhiều trường hết chỗ ngay sau vòng ghi danh 
đầu tiên.

Trường Công Lập Boston đã phân định các học sinh như thế nào
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Chuyển trường
Nếu muốn đổi trường vào năm học 
tới, quý vị có thể nộp đơn xin chuyển 
trường trong thời gian ghi danh thứ 
nhất, từ ngày 6 - 31 tháng 1, 2014 (mẫu 
giáo, lớp 6 và lớp 9); trong thời gian 
ghi danh thứ hai, từ ngày 5 tháng 2 đến 
ngày 21 tháng 3 năm 2014 (tất cả các 
lớp), hoặc sau đó.

Các học sinh xin chuyển trường các lớp 
1-5 và 7-8 có thể chọn trường từ danh 
sách theo nhu cầu của mình theo kế 
hoạch Dựa theo địa chỉ cư ngụ (Home-
Based) - nhưng vì miễn áp dụng đối 
với các lớp này (grandfathering), cho 
nên chúng tôi không có thể bảo đảm 
phân định vào một trường trong danh 
sách theo nhu cầu của họ.  Nếu chúng 
tôi không có thể phân định các học sinh 
này vào một trường mà các em chọn, 
các học sinh này có thể ở lại trường 
hiện tại của họ.

Tất cả các đơn xin đổi trường nộp trong 
mỗi thời kỳ ghi danh sẽ được cứu xét 
cùng một lượt.  Đơn nhận sau ngày 30 
tháng 9 sẽ được cứu xét vào giữa tháng 
11 và cuối tháng 1.

Nếu quý vị muốn đổi trường trong 
năm học hiện tại, nộp đơn tại bất 
kỳ Trung Tâm Chào Đón (Welcome 
Center) cho đến cuối tháng 1.

Chúng tôi không có thể bảo đảm đơn 
xin đổi trường của quý vị sẽ được chấp 
thuận.

Trường Công Lập Boston hạn chế số 
lần các học sinh có thể chuyển sang 
trường học khác.

 Bậc Tiểu Học: Học sinh có thể đổi 
trường mỗi năm một lần trong các 
lớp K-5

 Bậc Trung Học đệ nhất cấp: Học 
sinh chỉ có thể đổi trường một lần 
trong các lớp 6-8

 Bậc Trung Học đệ nhị cấp: Học 
sinh chỉ có thể đổi trường một lần 
trong các lớp 9-12

Chuyển trường vì lý do kỷ luật.  Học 
sinh các lớp 6-12 phải chuyển trường 
vì lý do kỷ luật sẽ được phân định 
vào chương trình thay thế (alternative 
program).

Đuổi học 
Các học sinh đã bị đuổi học từ một sở 
học chánh khác bởi vì mang vũ khí 
nguy hiểm, hoặc các chất bị cấm, tấn 
công nhân viên trường, hoặc bị kết 
án có trọng tội có thể không được ghi 
danh vào các Trường Công Lập Boston 
trong suốt thời gian bị đuổi.  Nếu 
Trường Công Lập Boston tìm thấy rằng 
một học sinh nào đó đã bị đuổi học 
từ trường cũ của em vì một trong các 
lý do trên, học sinh đó sẽ bị rời khỏi 
Trường Công Lập Boston theo luật tiểu 
bang Massachusetts.     

Theo luật mới của tiểu bang, các học 
sinh có thể không bị loại khỏi trường 
trên 90 ngày học, ngoại trừ trường hợp 
phạm các tội nghiêm trọng đã nói ở 
trên. Các học sinh phải được nhận các 
dịch vụ giáo dục trong suốt thời gian bị 
đuổi học.  

Nếu quý vị di chuyển
 Mang các chứng từ địa chỉ mới 

(xem trang 3) đến bất kỳ Trung 
Tâm Chào Đón ngay lập tức.  Nếu 
không có các chứng từ địa chỉ mới, 
hãy gọi Trung Tâm Chào Đón để 
được hướng dẫn. 

 Chúng tôi không có thể thay đổi 
trạm xe buýt cho tới khi quý vị đổi 
địa chỉ.

 Nếu quý vị di chuyển, con của 
quý vị có thể phải đổi trường.  Tuy 
nhiên, con của quý vị có thể ở lại 
trường đang học nếu trường đó vẫn 
còn ở trong danh sách theo nhu 
cầu mới của quý vị, chọn trường 
theo địa chỉ cư ngụ, hoặc nếu quý 
vị đồng ý cung cấp phương tiện 
chuyên chở.

 Xin nhớ thông báo địa chỉ mới và 
số điện thoại mới cho hiệu trưởng.

Học sinh Vô Gia Cư
Nếu quý vị chuyển tới một nhà tạm trú 
(shelter), hoặc cư ngụ tạm thời ở bất kỳ 
nơi nào, hãy tới một Trung Tâm Chào 
Đón (Welcome Center) và đưa cho 
nhân viên các địa chỉ mới của quý vị.

Các trẻ em có quyền ở lại trường hiện 
đang theo học suốt trong thời gian vô 
gia cư, ngay cả khi họ di chuyển đến 
một khu học chánh khác.  Học sinh có 
quyền ở lại trường hiện đang theo học, 
bất kể học sinh có ở với phụ huynh 
hay không.  Quý vị cũng có quyền ghi 
danh vào một trường trong vùng mới, 
thị xã, thành phố nơi quý vị sinh sống 
tạm thời. Nếu quý vị trở thành vô gia 
cư trong mùa hè và phải di chuyển, con 
của quý vị có thể trở lại trường học đã 
học năm trước đó. Việc chuyên chở có 
thể được cung cấp ngoại trừ địa chỉ mới 
của quý vị ở trong “vùng đi bộ” của 
trường của con quý vị.

Nếu quý vị vào sống hẳn trong khu gia 
cư trong suốt năm học, con của quý 
vị có quyền học hết năm học ở trường 
cũ.  Tuy nhiên, em không có xe chuyên 
chở, trừ khi em được hưởng quy chế 
chuyên chở riêng theo quy chế của 
Trường Công Lập Boston.

Để được giúp đỡ thêm, hãy gọi cho 
“Mạng lưới Hỗ trợ Giáo dục Người vô 
gia cư (Homeless Education Resource 
Network), điện thoại số: 617-635-8037.

Chuyên Chở
Khoảng hai phần ba (2/3) trong số 
58,000 học sinh dùng một loại dịch vụ 
di chuyển nào đó:    xe buýt học đường 
hay thẻ đi xe công cộng (MBTA pass).   
Các học sinh sau đây đủ điều kiện được 
chuyên chở:

  Các học sinh mẫu giáo và tiểu học 
cư ngụ cách xa trường một dặm 
(mile) hoặc xa hơn                                                                                                                 

  Các học sinh Trung học đệ nhất cấp 
cư ngụ cách xa trường một dặm 
rưỡi hoặc xa hơn                                                                                                                 

  Các học sinh Trung học đệ nhị cấp 
cư ngụ cách xa trường hai dặm 
hoặc xa hơn   

Hầu hết các học sinh sử dụng xe buýt 
học đường (school bus) được đưa đón 
đi và về tại một góc đường ở gần nhà 
các em.  Các học sinh Trung học đệ nhị 
cấp đủ điều kiện và một số học sinh 
Trung học đệ nhất cấp được cấp thẻ đi 
xe công cộng (MBTA pass), hoặc phối 
hợp cả thẻ xe điện (T pass) và xe buýt 
học đường.  

Khi con của quý vị được phân định vào 
một trường, chúng tôi sẽ báo cho quý vị 
nếu con của quý vị đủ điều kiện được 
chuyên chở hay không. Vào cuối tháng 
8, chúng tôi sẽ gửi thư thông báo lịch 
trình, số xe, và trạm đưa đón con của 
quý vị.

Chuyên chở các học sinh 
khuyết tật  
Các học sinh khuyết tật (Students with 
disabilities) có thể được đưa đón tại 
các góc đường, được cấp thẻ xe điện 
MBTA, hoặc đón tại nhà tùy theo Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP).

Một số học sinh có tình trạng bệnh tật 
hoặc thể lực yếu đuối không có thể đi 
bộ đến trường có thể nhận được dịch vụ 
chuyên chở.  Xin liên lạc với y tá của 
trường để yêu cầu dịch vụ này.  Y Tá 
của trường sẽ đưa cho quý vị các mẫu 
đơn y tế cần thiết và sẽ thảo luận về 
nhu cầu chuyên chở với bác sĩ của con 
quý vị.  Phòng Dịch vụ Y tế (Medical 
Services Office) của chúng tôi sẽ quyết 
định  nếu một học sinh đủ điều kiện 
được chuyên chở hay không, sau khi 
xem xét hồ sơ từ bác sĩ cũng như ý kiến 
của nhân viên trường.  Trong suốt mùa 
hè, xin hãy gọi Phòng Dịch vụ Y tế 
điện thoại số 617-635-6788.

Ngoại trừ một số điều kiện sức khỏe 
cá biệt, chuyên chở vì lý do y tế 
không tự động tái hiệu lực (medical 
transportation is not automatically 
renewed).  Quý vị phải xin lại mỗi năm. 

Chúng tôi không có thể cung cấp dịch 
vụ chuyên chở đặc biệt cho các học 
sinh có phụ huynh hoặc người giám 
hộ khuyết tật – nhưng có thể sắp xếp 
trạm xe tại góc đường ở gần nhà hơn.  
Xin thảo luận với Phòng Vận Chuyển 
Trường Công Lập Boston (BPS 
Transportation Dept.)

Chuyên Chở Thay Thế 
Quý vị có thể xin “Chuyên chở thay 
thế” (alternative transportation) tới 
hoặc từ một trạm xe ngừng khác với 
trạm gần nhà (như tại nhà giữ trẻ hoặc 
chương trình sau giờ học).  Các học 
sinh không đủ tiêu chuẩn vận chuyển 
cũng có thể xin dịch vụ này.  Nhưng có 
một vài giới hạn:

 Trạm quý vị xin phải có trong tuyến 
đường của xe buýt và không mất 
thêm thời giờ.

 Phải còn chỗ trên xe buýt để phân 
định học sinh mới trên tuyến đường 
xe buýt.

 Quý vị phải yêu cầu chuyên chở 
thay thế trong cả tuần, không chỉ 
một số ngày nhất định. 

 Chúng tôi không cung ứng chuyên 
chở tận nhà, ngoại trừ phải theo kế 
hoạch giáo dục IEP.  

 Khi học sinh di chuyển, trường hiện 
tại của học sinh không còn trong 
danh sách theo nhu cầu (Xem phần 
“Nếu quý vị di chuyển” ở trang 
này).  Học sinh có thể chọn ở lại 
trường hiện tại, nhưng KHÔNG 
được (NOT eligible) cung cấp 
phương tiện di chuyển thay thế.

Muốn biết thêm chi tiết và muốn lấy 
đơn xin chuyên chở thay thế:

 Vào thăm trang nhà: 
bostonpublicschools.org/
transportation 

 Hỏi Hiệu Trưởng 

 Gọi Phòng Vận Chuyển 
(Transportation Department), số 
617-635-9520 

 E-mail: schoolbus@
bostonpublicschools.org 

Nếu quý vị nộp đơn xin chuyên chở 
thay thế trước ngày 1 tháng 8, quý vị 
sẽ nhận được thư trả lời vào ngày 15 
tháng 8.  Nếu được chấp thuận, trạm 
đón thay thế của con quý vị sẽ có hiệu 
lực vào ngày đầu tiên đi học.  Nếu nộp 
đơn xin chuyên chở thay thế vào cuối 
tháng 8 và tháng 9, 

đơn của quý vị phải mất nhiều tuần để 
cứu xét.

Một số vấn đề về chuyên chở
 Chúng tôi không có thể bảo đảm 

con của quý vị có trạm đón hoặc 
dịch vụ thay thế mà quý vị yêu cầu. 

 Vui lòng đừng xin “Chuyên chở 
thay thế” để thay đổi trạm xe buýt 
nếu quý vị di chuyển hoặc yêu cầu 
trạm xe buýt gần nhà hơn. 

 Quý vị có thể nộp đơn “Xin đổi địa 
chỉ”, tại bất kỳ Trung Tâm Chào 
Đón (Welcome Center).  Phòng 
Vận Chuyển (Transportation Dept.) 
tại Court St. không cứu xét “Đơn 
xin đổi địa chỉ”. 

 Khi quý vị nộp đơn “Xin đổi địa 
chỉ”, chúng tôi sẽ tự động xắp xếp 
trạm xe buýt gần nhà mới cho con 
của quý vị nếu vẫn còn đủ điều kiện 
được chuyên chở.

 Nếu quý vị nghĩ rằng trạm đón đưa 
quá xa nhà hoặc nguy hiểm, thì có 
thể xin thay đổi trạm.   Xin nhớ là 
các học sinh không được chuyên 
chở thường phải đi bộ gần 1 dặm để 
tới trường.

 Nếu chúng tôi xác định là con của 
quý vị cư ngụ trong vùng đi bộ và 
quý vị không đồng ý, quý vị có thể 
yêu cầu chúng tôi đo khoảng cách.

Cần giúp đỡ về vận chuyển 
xin liên lạc:                                                                                                                                          
Quanh năm 617-635-9520

Đường dây nóng 
Học đường 617-635-9046

 Từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 1, 
2014 và từ giữa tháng 8 tới giữa 
tháng 9
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TỪ NĂM HỌC ĐẦU TIÊN là lớp 
mẫu giáo tới lớp cuối cùng của bậc 

trung học đệ nhị cấp, chúng tôi kỳ vọng 
nhiều nơi mọi học sinh trong mọi bộ 
môn học tập.

 MỌI TRƯỜNG đều đang áp dụng 
Quy Chế Lên Lớp của Trường 
Công Lập Boston (BPS Promotion 
Policy), tức là đòi hỏi học sinh 
phải hoàn tất – và đủ điểm – các 
môn học nào đó và đậu các kỳ thi.  
Hầu hết các trường đều cung ứng 
sự giúp đỡ thêm trong giờ học, và 
trong mùa hè cho học sinh có khó 
khăn để các em hội đủ tiêu chuẩn 
lên lớp.

 MỌI TRƯỜNG đang tập trung 
vào học vấn (literacy) – đọc và 
viết.  Tất cả các trường tiểu học và 
trường K- 8 đang dùng tài liệu học 
tập phù hợp với Tiêu chuẩn học 
vấn & Nghệ thuật tiếng anh cốt lõi 
chung Tiểu Bang Massachusetts 
mới (2011) để đảm bảo rằng các 
học sinh của chúng ta nhận được 
một nền tảng văn hóa vững chắc. 

 MỌI TRƯỜNG đang tập trung vào 
môn toán (mathematics).  Tất cả 
các học sinh được giảng dạy theo 
Tiêu chuẩn Toán cốt lõi chung 
Tiểu bang Massachusetts (the 
Massachusetts Common Core Math 
Standards) - 2011.  Việc giảng dạy 
toán ở tất cả các trường tập trung 
vào sự cân bằng của “toán học trôi 
chảy” – hiểu biết các cơ bản như 
cộng và trừ và có thể nhớ lại chúng 
một cách nhanh chóng và chính 
xác- và hiểu biết các khái niệm toán 
học để giải quyết các vấn đề phức 
tạp.  Tất cả các học sinh từ lớp 1 
đến lớp 8 có tài khoản trực tuyến 
Toán Đầu Tiên (online First in Math 
accounts) để hỗ trợ sự phát triển các 
kỹ năng toán học mạnh mẽ và cung 
cấp thêm sự thực hành với nội dung 
toán học quan trọng.  

   MỌI TRƯỜNG đang tập trung vào 
khoa học (science).  Chúng tôi 
khuyến khích học sinh trong việc 
thực tập khoa học và kỹ thuật để 
chuẩn bị tốt hơn cho các em đối 
với bậc đại học, nghề nghiệp, và 
đưa ra quyết định như những công 
dân về khoa học trong cuộc sống 
hàng ngày của các em.  Chúng 
tôi đang bắt đầu hướng đến Tiêu 
chuẩn Khoa học Thế hệ mới (next 
Generation Science Standards) và 
Khung mẫu Khoa học của Tiểu 
Bang Massachusetts (Mass. Science 
Framework), điều đó sẽ làm tăng 
thêm kỳ vọng đối với tất cả các học 
sinh.

 MỌI TRƯỜNG dạy khoa học xã 
hội (social studies) - nghiên cứu 
về cách mọi người cùng sống với 

nhau thế nào và tự tổ chức trong 
xã hội - để giúp các học sinh học 
hỏi nhằm đưa ra các quyết định tốt 
và là các công dân có trách nhiệm, 
được thông báo.  Khoa học xã hội 
bao gồm:  lịch sử, địa lý, chính phủ, 
kinh tế, và các chủ đề khác.  

Để biết thêm chi tiết các môn học sinh 
phải học và đậu để được lên lớp, xin 
lấy Tập Hướng Dẫn của Trường Công 
Lập Boston dành cho các Gia Đình và 
Học Sinh.  Có thể lấy Tập Hướng Dẫn 
này tại các Trung Tâm Chào Đón BPS, 
văn phòng Sở Học Chánh, số 26 Court 
Street, Boston và trang nhà của Trường 
Công Lập Boston.

Trong khi các tiêu chuẩn cao là quy 
định trong tất cả các trường, thì mỗi 
trường lại còn cống hiến các chương 
trình, các chủ đề, và hướng dẫn học tập 
đặc biệt.  Khi quý vị chọn trường, hãy 
để ý tới các chương trình và các lớp đặc 
biệt phù hợp với nhu cầu và sở thích 
của con quý vị.

Mẫu Giáo (Kindergarten)
Chúng tôi cống hiến một số lựa chọn để 
giúp các học sinh trẻ nhất của chúng tôi 
có một khởi đầu thành công:

 Lớp Mẫu Giáo 2: Mục tiêu của 
chúng tôi là cung cấp sự chuẩn 
bị tốt nhất nếu có thể, để các em 
vào lớp 1.  Để đạt được mục tiêu 
này, chúng tôi cung cấp chương 
trình “Mẫu giáo 2 (K2) học 6 giờ 
một ngày cho tất cả các trẻ em 5 
tuổi trong tất cả các trường tiểu 
học.  Chúng tôi bảo đảm phân định 
trường cho tất cả các trẻ em xin 
vào lớp Mẫu giáo 2 nguyên ngày.  
Tuy nhiên, bởi vì cơ sở có giới hạn, 
chúng tôi không bảo đảm việc phân 
định vào trường quý vị đã chọn.  Để 
ghi danh vào lớp mẫu giáo 2, các 
học sinh phải được 5 tuổi tính đến 
ngày 1 tháng 9/ 2014.

 Mẫu giáo cho các trẻ em nhỏ 
hơn: Lớp Mẫu Giáo 1 đang gia 
tăng.  Tháng 9 này, chúng tôi có trên 
2,200 chỗ cho các trẻ em được 4 tuổi 
tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2014.  
Chúng tôi có số rất giới hạn lớp mẫu 
giáo 0 (K0) cho các trẻ em được 3 
tuổi tính đến ngày 1 tháng 9/ 2014.  
Chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi 
không thể bảo đảm việc phân định 
vào các chương trình này.

 Trường cho Lớp Mầm Non: 
Chúng tôi có nhiều trường với các 
lớp mẫu giáo nguyên ngày (bắt đầu 
từ mẫu giáo 0 hoặc mẫu giáo 1) 
cho tới lớp 1 hoặc 3, cùng với việc 
chăm sóc trước và sau giờ học từ 7 
giờ 30 sáng tới 4 giờ 45 chiều; tất 
cả đều miễn phí.  Sĩ số có giới hạn 
và danh sách chờ có thể rất dài cho 
các chương trình phổ biến này

“Chuẩn bị vào Mẫu Giáo” 
(Countdown to Kindergarten)       
Sự kết nghĩa giữa Trường Công Lập 
Boston, Thành Phố Boston, và nhiều tổ 
chức cộng đồng, là cố gắng giúp các trẻ 
em và gia đình chuẩn bị vào lớp mẫu 
giáo.  Xin lấy tài liệu hướng dẫn được 
in bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau 
tại bất kỳ Trung Tâm Chào Đón (any 
Welcome Center), hoặc gọi điện thoại 
số 617-635-9288, hoặc vào trang:  
www.countdowntokindergarten.org        

Ghi Chú Quan Trọng cho lớp 
Mẫu giáo
 Tất cả học sinh lớp mẫu giáo thông 

thường được bảo đảm có chỗ học 
cho tới lớp cao nhất tại trường đã 
được phân định cho các học sinh, 
theo như hướng dẫn kế hoạch phân 
định học sinh.

 Chúng tôi rất tiếc là không thể có 
ngoại lệ về hạn tuổi vào các lớp, bất 
kể là con của quý vị có kinh nghiệm 
học tập nào trước đó.

 Luật Tiểu Bang quy định rằng trẻ 
em phải đến trường bắt đầu vào 
tháng 9 năm em lên 6 tuổi. Nếu con 
em quý vị được 6 tuổi trong khoảng 
thời gian từ ngày 2 tháng 9 tới ngày 
31 tháng 12, chúng tôi sẽ phân định 
em vào lớp mẫu giáo 2 (K2).

 Nếu quý vị cần một chương trình 
cho các em 3 hoặc 4 tuổi, chúng tôi 
đề nghị quý vị xem xét các chương 
trình Head Start, Child Care Choices 
of Boston (số điện thoại nơi trang 
10) và các chương trình vỡ lòng 
khác.  Trong khi chương trình mẫu 
giáo 0 (K0) cho các trẻ em 4 tuổi 
của chúng tôi đang mở rộng, chúng 
tôi không có thể bảo đảm phân định 
cho tất cả các đơn xin.

Các người học Anh ngữ
617-635-9435 Tin tức tổng quát                                                                                                                     

617-635-1565 Khảo sát và Phân
 định, Mẫu Giáo 2 
 Lớp 12 (K2–12)

Trên 40% tổng số các học sinh của 
chúng ta nói một ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Anh ở nhà. Chúng ta chào đón các 
học sinh này vào các trường của chúng 
ta và cung ứng nhiều chương trình và 
dịch vụ để giúp các em học Anh ngữ 
trong khi vẫn học các bộ môn khác như 
văn chương, toán, khoa học, kỹ thuật 
và khoa học xã hội.

 Hội nhập Anh ngữ (SEI) – Hầu 
hết các Người học anh ngữ (ELLs) 
được phân định vào học chương 
trình SEI với các giáo sư đã được 
đào tạo đặc biệt. Một khi các học 
sinh này có đủ khả năng học trong 
lớp toàn bằng tiếng Anh, các em 
sẽ được chuyển qua các lớp thông 
thường.

 Song ngữ chuyển tiếp 
(Transitional Bilingual Education) 
– Đối với các học sinh không có lợi 
từ một chương trình hoàn toàn bằng 
bằng tiếng Anh, có thể xin miễn 
(waiver) và được nhận vào chương 
trình TBE hoặc hình thức hỗ trợ 
ngôn ngữ khác.  Nếu quý vị nghĩ là 
con của quý vị chưa sẵn sàng vào 
chương trình hoàn toàn bằng Anh 
ngữ, xin hãy gặp thầy cô giáo của 
em và hỏi biết thủ tục xin miễn, 
hoặc gọi cho Office of Language 
Learners, điện thoại: 617-635-9435

 Hội nhập hai chiều (Two-way 
immersion) – Có sáu (6) trường – 
Trường Tiểu học Dever, Trường S. 
Greenwood K–8, Hernandez K–8, 
Hurley K–8 và Trường Trung Học 
Đệ Nhị Cấp  Margarita Muñiz – 
cống hiến chương trình song ngữ 
hai chiều, nơi các học sinh nói ngôn 
ngữ  đầu tiên là Anh ngữ hoặc Tây 

Ban Nha, được học tất cả các bộ 
môn bằng cả hai ngôn ngữ.

 Bổ túc tiếng mẹ đẻ (Native 
language literacy) – Chương trình 
này được thiết kế đặc biệt cho các 
học sinh từ lớp 3 trở lên mà trước 
đây việc học bị gián đoạn.  Các em 
được học bổ túc văn hóa tiếng mẹ 
đẻ và ESL.  Các học sinh này có thể 
cần hơn 4 năm để tốt nghiệp trung 
học.

Newcomers Academy 
Newcomers Academy, một chương 
trình trong Trường Trung Học Boston 
International, chào đón các Học sinh 
học anh ngữ (ELL), từ 15 đến 18 tuổi, 
mới vào học trong hệ thống học đường 
Hoa Kỳ lần đầu tiên và khả năng Anh 
ngữ còn giới hạn, hoặc là các em bị 
gián đoạn trong việc học trước đây.  
Chúng tôi làm việc với các học sinh 
này để thiết kế một học trình riêng 
biệt hầu các em am tường và chuẩn bị 
chọn một chương trình trung học của 
sở học chánh.  Các học sinh sẽ học các 
môn anh ngữ ESL, toán, khoa học và 
xã hội học trong môi trường hội nhập 
Anh ngữ.  Các học sinh có thể ở trong 
chương trình từ vài tháng tới 2 năm.  
Newcomers Academy cũng cống hiến 
cố vấn ngành nghề, hướng dẫn văn hóa 
Mỹ, và các sinh hoạt sau giờ học.

Cơ hội ghi danh có thể được thực hiện 
qua Trung Tâm Khảo Sát & Hướng 
Dẫn Học Sinh mới.

Giáo dục đặc biệt và các 
Dịch vụ Học sinh
Bộ phận các Trường, 
Campbell Resource Center 
617-635-8599

Bộ phận Phục vụ, 
Boston Latin Academy
617-635-8030

Phòng Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ 
Học sinh cung ứng hướng dẫn và trợ 
giúp cho các gia đình và các trường để 
hỗ trợ các học sinh có thương tật và 
học sinh có nguy cơ.

Bộ phận các Trường (Schools 
Division) cung ứng sự yểm trợ cho các 
trường về các chương trình bao gồm 
giảng dạy khác biệt, việc giảng dạy 
được thực hiện đặc biệt, và phân định 
liên tục từ hội nhập hoàn toàn (xem 
trang 10) tới hội nhập từng phần, tách 
biệt hoàn toàn hay tách biệt từng phần.

Bộ phận Phục vụ (Services Division) 
cung ứng sự yểm trợ cho các trường 
về các dịch vụ bao gồm dịch vụ y tế, 
dịch vụ sức khoẻ hành vi, chữa trị nghề 
nghiệp hoặc nói năng, hỗ trợ thị giác 
và thính giác, áp dụng giáo dục thể lý, 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, và các dịch vụ 
hỗ trợ khác.

Nếu con của quý vị học trong Trường 
Công Lập Boston và có nguy cơ thất 
bại trong việc học, hoặc quý vị nghĩ 
rằng con của quý vị có thể có khuyết 
tật, xin vui lòng liên lạc với hiệu 
trưởng.   Nếu con của quý vị không học 
trong Trường Công Lập Boston, xin 
liên lạc với Phòng Giáo Dục Đặc Biệt 
và Dịch Vụ Học Sinh, điện thoại số 
617-635-8599.

các Chương trình và các Quy chế
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Lớp Tiên Tiến (Advanced 
Work Class)
617-635-9450 Khảo Sát

617-635-9512 Phân Định

617-635-9202 Học Trình

Lớp Tiên Tiến (AWC) là một chương 
trình học nguyên ngày trong Trường 
Công Lập Boston   cung cấp một 
chương trình giảng dạy tăng tốc cho 
các học sinh lớp 4, 5 và 6.  Các học 
sinh được kỳ vọng sẽ hoàn thành việc 
làm ở trường nhiều hơn và học tại nhà 
nhiều hơn.  Các chương trình cống hiến 
cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.  
Học sinh phải được mời tham gia.  Lời 
mời chỉ được dựa trên điểm của học 
sinh trên một bài kiểm tra đủ điều kiện: 
Terra Nova (3rd edition), và cho người 
học tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha 
SUPERA, được cho thi trong mùa thu 
năm lớp 3, 4, và 5.  Tất cả các học sinh 
lớp 5, ngay cả học sinh hiện đang học 
trong chương trình AWC, phải thi để 
được mời vào lớp 6 AWC.

Nếu con của quý vị được mời vào học 
trong chương trình AWC, danh sách 
chọn trường sẽ bao gồm các chương 
trình AWC và thông thường.  Để xin 
vào học trong chương trình AWC, quý 
vị phải chọn chương trình AWC cho 
một trường cụ thể.  Quý vị có thể chọn 
nhiều chương trình AWC.  Các học 
sinh nào không nhận được bất kỳ sự 
lựa chọn AWC của mình, có thể vẫn ở 
trong trường hiện tại, ngoại trừ các em 
bây giờ đang ở lớp cao nhất của nhà 
trường.

Các Trường Thi Tuyển
617-635-9512

Chúng tôi có ba “Trường Thi Tuyển” 
dành cho các lớp 7-12, các trường này 
tuyển học sinh dựa trên cơ sở thi đua:

 Trường Boston Latin Academy tại 
Dorchester 

   Trường Boston Latin trong vùng 
Fenway 

   Trường Chuyên Toán và Khoa Học 
O’Bryant ở Roxbury

Tất cả 3 trường nhận các học sinh mới 
vào các lớp 7 và 9.  Trường O’Bryant 
cũng nhận vài học sinh mới vào lớp 10.

Các học sinh được nhận vào trường 
dựa trên điểm trung bình (grade point 
average) của học sinh và kết quả của 
kỳ thi “Independent Schools Entrance 
Exam (ISEE)”.   Điểm trung bình dựa 
trên điểm của học kỳ sau cùng các môn 
Anh Văn và Toán của năm học trước 
(lớp 5 hoặc lớp 7), và điểm của hai học 
kỳ đầu của năm học hiện tại.

Hồ sơ xin dự thi cho các học sinh ghi 
danh vào học năm 2014-2015 sẽ có vào 
đầu tháng 9/ 2013 tại tất cả các trường 
trung học đệ nhất cấp và trung học đệ 
nhị cấp, tại các Trung tâm Chào đón, 
các chi nhánh thư viện và Boys & Girls 
Clubs.  Kỳ thi tuyển được tổ chức vào 
đầu tháng 11.  Một kỳ thi bổ khuyết 
(make-up test) được tổ chức vào ngày 
16 tháng 11.  

Các học sinh hiện nay không học trong 
các Trường Công Lập Boston — ngay 
cả nếu có anh chị em ruột đã ghi danh 

vào Trường Công Lập Boston — phải 
đến Trung Tâm Chào Đón Trường 
Công Lập Boston (Welcome Center) 
nộp giấy tờ chứng minh là cư dân của 
thành phố Boston trước ngày Thứ Sáu 
đầu tiên của tháng 11, để được cứu xét 
vào một trường thi tuyển.  Thông tin về 
địa điểm và thời gian chứng minh nơi 
cư trú có trong Hồ sơ xin dự thi.

 Muốn biết thêm thông tin:  
 bostonpublicschools.org/exam

AVID                                                                                                                                           
617-635-9202

Trên 30 Trường Công Lập Boston 
cống hiến chương trình AVID 
— Advancement Via Individual 
Determination).  AVID nhắm vào các 
học sinh mức trung bình muốn vào 
đại học và sẵn sàng chăm chỉ học tập.  
Chương trình AVID giúp các học sinh 
này bằng cách kèm thêm, học các môn 
thách đố, và các hoạt động khuyến 
khích.

Các Tùy chọn Giáo dục 
(Educational Options)
617-635-8035

Trường Công Lập Boston cống hiến 
nhiều trường và chương trình cho các 
học sinh trung học đệ nhị cấp và trung 
học đệ nhất cấp gặp khó khăn trong các 
lớp thông thường.  Các chương trình 
này cống hiến các lớp ít học sinh và có 
dịch vụ trợ giúp và nhiều phương pháp 
khác nhau.  Chúng tôi không có thể bảo 
đảm tất cả các học sinh xin vào chương 
trình thay thế đều được chấp nhận.

Phụ Huynh Tham Gia 
(Family Involvement)
617-635-9660

Trường Công Lập Boston nhận định 
rằng việc giáo dục con em là trách 
nhiệm chia sẻ của gia đình, học sinh, 
trường học và cộng đồng.  Nhiều cuộc 
nghiên cứu cho thấy rằng khi các gia 
đình quan tâm và tham gia, thì các trẻ 
em học giỏi và ngày càng có thái độ 
tích cực về giáo dục.

Có nhiều phương cách để quý vị tham 
gia vào việc giáo dục con em của quý 
vị.  Ở nhà, có thể cùng đọc với con của 
quý vị.  Ấn định giờ giấc và dành nơi 
yên tĩnh và thoải mái để làm bài tập. 
Hạn chế thời giờ coi TV và luôn luôn 
để ý con của quý vị xem các chương 

trình gì.  Trông coi việc các em sử dụng 
máy điện toán.  Kiểm soát bài tập của 
các em.  Kiểm soát cặp túi sách hằng 
ngày để biết thông tin và thư từ trường 
gởi về gia đình.  Bảo đảm cho các em 
có giấc ngủ tốt.

Tại trường, quý vị có thể tham dự các 
sinh hoạt đặc biệt và các buổi hội thảo 
phụ huynh/giáo chức, tình nguyện giúp 
trong lớp học và tham gia vào Hội Phụ 
Huynh (SPC) hoặc Hội Đồng Trường 
(SSC).  

Hội Phụ Huynh Giáo dục Đặc biệt 
(BostonSpedPac) yểm trợ các gia đình 
có con khuyết tật.  Xin gọi điện thoại 
số: 617-297-7335 hoặc vào trang: 
bostonspedpac.org. 

Ngay cả Phụ Huynh cũng có thể đi học 
– tới BPS Parent University!  Muốn 
tìm hiểu thêm, xin gọi điện thoại số: 
617-635-1683 hoặc vào trang: www.
bpsfamilies.org/parentuniversity.

Khám sức khỏe (Physical 
Examinations)
Theo luật tiểu bang, các học sinh mới 
vào học Trường Công Lập Boston phải 
nộp giấy khám sức khỏe đầy đủ.  Trong 
suốt tuần lễ thứ nhất, y tá trường sẽ yêu 
cầu nộp giấy kết quả khám sức khỏe 
mới nhất (trong vòng một năm) của 
mỗi học sinh, giấy này phải có chữ ký 
của bác sĩ hoặc trung tâm y tế.  Không 
học sinh nào được tham dự các sinh 
hoạt thể thao trong trường nếu không 
có hồ sơ sức khỏe của bác sĩ hay trung 
tâm y tế xác nhận học sinh có đủ sức 
khỏe để tham gia.

Y tá cũng sẽ xem xét hồ sơ của con em 
liên quan đến các vấn đề về sức khỏe 
và nhu cầu thuốc. Nếu cần dùng thuốc 
trong giờ học, y tá sẽ cung cấp một 
phiếu để cha mẹ và bác sĩ của em ký.

Các bữa ăn ở trường 
(School Meals)
Tất cả các trường của chúng tôi phục 
vụ bữa ăn sáng và ăn trưa bổ dưỡng 
cho tất cả các học sinh miễn phí, bất kể 
thu nhập của gia đình.  Một số trường 
cũng phục vụ một bữa ăn nhẹ sau giờ 
học.

Đồng phục (School 
Uniforms)
Không có quy chế đồng phục bắt buộc 
trong tất cả các trường của Trường 
Công Lập Boston.      Hội Đồng Trường 
của mỗi trường quyết định nếu trường 
của họ có quy chế đồng phục, bắt buộc 
tất cả các học sinh phải mặc đồng phục, 
mặc đồng phục tự nguyện, hay không 
có đồng phục.  Xin gọi trực tiếp cho 
trường để biết rõ chi tiết hoặc xem 
“Bản tường trình Dạy và Học” (Report 
on Teaching & Learning) trong trang 
nhà của Trường Công Lập Boston (BPS 
website).

Quy Chế Chuyên Cần 
(Attendance Policy)
Đi học đều đặn là một trong những 
yếu tố quan trọng để học tập thành 
công – nhớ bảo đảm là con của quý vị 
tới trường mỗi ngày trừ khi em bị đau 
bệnh.

 Theo luật tiểu bang, các học sinh 
từ 6 tới 16 tuổi phải đi học.  Các 
học sinh từ 6 tuổi trở lên, nếu vắng 
mặt không có lý do chính đáng trên 
5 ngày trong trong suốt năm học 
thì tên sẽ bị gởi đến nhân viên phụ 
trách việc trốn học để theo dõi, và 
có thể bị đưa ra tòa án.   

 Nếu một học sinh không đến trường 
trong 8 ngày đầu tiên của năm học, 
hoặc trong vòng 8 ngày kể từ ngày 
được phân định, thì em sẽ bị loại 
khỏi danh sách học sinh của trường 
và có thể mất chỗ đã được phân 
định.

 Học sinh vắng mặt không có lý do 
trên 12 ngày trong suốt năm học sẽ 
không được lên lớp.   

   Các trẻ em cần phải ở trong 
trường nguyên ngày học.  Khi các 
em tới lớp trễ hoặc về sớm,   các 
em bỏ lỡ việc học tập quan trọng 
và thời gian bồi dưỡng.  Việc đó 
cũng ảnh hưởng không tốt cho lớp 
học.  Xin đừng đưa con của quý vị 
tới trường trễ hoặc đón các em quá 
sớm, ngoại trừ trường hợp rất cần 
thiết.  
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Đạo luật về Giáo Dục bậc Tiểu học và 
Trung học của Liên Bang, được gọi là: 
Không Để Trẻ Em Nào Lại Phía Sau 
(No Child Left Behind), tài trợ một số 
chương trình.  Tài trợ lớn nhất là Title 
1, nhắm vào việc thăng tiến học tập căn 
bản cho các học sinh nghèo.  Trong các 
Trường Công Lập Boston, tất cả các 
trường đã nhận được tài trợ Title I trong 
năm học 2013-2014.   

Theo đạo luật này, nếu con của quý vị 
đang học tại một trường Title I, quý vị 
có các quyền lợi sau đây và nhiều quyền 
lợi khác:

 Sở Học Chánh phải gửi cho quý 
vị Bản Tường Trình hàng năm (an 
annual Report Card) về trường của 
con quý vị với tin tức về khảo sát, 
trách nhiệm và phẩm chất giáo chức.

 Khi quý vị yêu cầu, nhà trường phải 
cung cấp thông tin về khả năng của 
các thầy giáo của con quý vị.

 Nhà trường phải thông báo cho 
quý vị khi một giáo sư không đủ 
tiêu chuẩn (not considered “highly 
qualified”) dạy cho con của quý vị 
trong một thời gian hơn 4 tuần liên 
tiếp.

 Sở Học Chánh và các trường phải có 
sự tham gia của phụ huynh / người 
giám hộ của các học sinh trong 
chương trình Hỗ trợ Mục tiêu.  Muốn 
biết thêm thông tin, xin vào trang:   
www.doe.mass.edu/apa/titlei/parta/
family-engagement.

Để biết thêm chi tiết về Đạo Luật 
“Không Để Trẻ Em Nào Lại Phía Sau/
No Child Left Behind”, xin lấy Tập 
Hướng Dẫn cho các Gia Đình và Học 
Sinh (Guide to the Boston Public Schools 
for Families and Students) năm học 
2013-14, tại bất kỳ Trung Tâm Chào 
Đón (Welcome Center), hoặc vào trang 
nhà của Trường Công Lập Boston (BPS 
website).

Kế hoạch Phân định Học sinh dựa theo 
địa chỉ cư ngụ (Home-Based plan): Năm 
nay, Trường Công Lập Boston sẽ bắt đầu 
sử dụng kế hoạch chọn trường học mới 
Phân định Học sinh dựa theo địa chỉ cư 
ngụ (Home-Based plan) cho giáo dục mầm 
non, các trường tiểu học và các trường có 
từ mẫu giáo đến lớp 8, Theo kế hoạch này, 
nhà của học sinh là điểm khởi đầu.  Chúng 
tôi cung ứng cho các gia đình việc chọn các 
trường trong vòng một dặm (một mile) từ 
nhà của họ.  Ở đâu chúng tôi cảm thấy băn 
khoăn về phẩm chất của cuộc thi MCAS 
của các trường ở gần, thì kế hoạch này 
cung ứng thêm việc chọn các trường ở xa 
hơn một chút, cũng như các trường với các 
chương trình mà nếu không sẽ không có 
ở trong danh sách của họ.  Kế hoạch chọn 
lựa mới cung ứng cho tất cả các gia đình 
các lựa chọn dựa trên ưu tiên anh chị em 
ruột (sibling priority) cũng như việc chọn 
các trường chung toàn thành phố (citywide 
choices) cho tất cả các gia đình.  Theo kế 
hoạch mới Phân định Học sinh dựa theo 
địa chỉ cư ngụ (Home-Based), các trường 
tiểu học được kết nối với các trường trung 
học đệ nhất cấp thông qua các con đường 
tự nguyện, bảo đảm việc phân định từ mẫu 
giáo đến hết lớp 8. 

Các cụm trường (Clusters): Nhiều Học 
sinh học Anh ngữ và các Học sinh khuyết 
tật (SWD) của chúng tôi được phân định 
vào một trường có một chương trình được 
soạn thảo một cách đặc biệt để đáp ứng 
nhu cầu học tập của học sinh. Kế hoạch 
Phân định học sinh dựa theo địa chỉ cư ngụ 
(Home-Based) tạo ra các cụm cộng đồng 
trong việc chọn trường để đảm bảo rằng 
các học sinh này có thể ghi danh vào các 
trường cung ứng các chương trình có phẩm 
chất và ở gần nhà các em hơn.   

Danh sách theo nhu cầu (Customized 
List): Chúng tôi cung ứng một danh 
sách theo nhu cầu của việc chọn trường 
(customized list of school choices) cho tất 
cả các gia đình dựa theo địa chỉ nhà của 
họ.  Nó bao gồm tất cả các trường trong 
vòng một dặm từ nhà của họ cộng với, khi 
cần thiết, các trường học gần đó, là nơi có 

trình độ thi và tăng trưởng MCAS cao nhất.  
Điều này đảm bảo rằng tất cả các gia đình 
có thể ghi danh vào các trường có phẩm 
chất cao, bất kể họ cư ngụ nơi đâu.  Mỗi gia 
đình sẽ có ít nhất 7 trường để chọn lựa. 

Danh sách theo nhu cầu cũng có thể bao 
gồm thêm nhiều trường học - được gọi là 
“các trường tùy chọn (option schools)” - để 
đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp 
cho mỗi trẻ em một chỗ trong một chương 
trình hoặc một trường học trên danh sách 
của em. Các gia đình cũng có thể chọn bất 
kỳ trường nào chung cho toàn thành phố 
(any citywide school).   Cũng như kế hoạch 
ba vùng trước đây, chúng tôi không thể 
đảm bảo rằng một người nộp đơn sẽ được 
phân định vào một trong các trường chọn 
hàng đầu của mình.

Chúng tôi rất tiếc không có thể bảo đảm 
việc phân định trường vào các lớp mẫu giáo 
0 (K0) và mẫu giáo 1 (K1).

Ngày học thêm giờ (Extended Day): 
Một ngày học tiêu chuẩn cho các lớp 1-5 
là 6 giờ.  Đối với các lớp 6-8, đó là 6 giờ 
và 10 phút.  Một vài trường có nhiều giờ 
hơn, được gọi là “Ngày học thêm giờ”.  
“Ngày học thêm giờ” cũng có thể chỉ về 
các chương trình mẫu giáo với một ngày 
học 6 giờ, đầy đủ.  Hầu như tất cả các 
chương trình mẫu giáo của Trường Công 
Lập Boston hiện nay có ngày học thêm giờ.  
Chỉ còn một ít trường vẫn còn cung cấp các 
lớp mẫu giáo nửa ngày, đó là tiêu chuẩn 20 
năm trước đây.   

Giáo dục Phổ thông (General 
Education): Giáo dục Phổ thông là chương 
trình điển hình cho các trẻ em không cần 
các dịch vụ đặc biệt trong lớp học bởi vì 
khuyết tật (disability) hoặc bởi vì các em 
là những người học tiếng Anh (ELL).  Nó 
cũng có thể được gọi là “giáo dục thông 
thường (regular education)”.

Bao gồm (Inclusion): Trong một lớp học 
bao gồm (an inclusion classroom), các trẻ 
em khuyết tật được đặt trong một lớp học 
giáo dục phổ thông cùng với các bạn học 
không khuyết tật.  Giáo viên, người được 
chứng nhận về giáo dục đặc biệt, điều chỉnh 

chương trình giảng dạy để đáp ứng nhu cầu 
cá nhân của tất cả các trẻ em.   

Bậc MCAS (MCAS Tier): Chúng tôi phân 
nhóm các trường học của chúng tôi thành 4 
bậc (Tier) theo kết quả thi MCAS trong hai 
năm qua của các em học sinh.  Chúng tôi 
cứu xét một cách toàn diện cả việc làm bài 
thi cũng như việc tiến bộ.  Mỗi gia đình có 
ít nhất 2 trong số các trường học có điểm 
cao nhất (Bậc 1, 25% ở hàng đầu) và ít nhất 
4 trường học ở Bậc 1 hoặc Bậc 2 (nửa hàng 
đầu của thi MCAS) trong danh sách theo 
nhu cầu của họ.  Bậc 3 và Bậc 4 MCAS là 
ở nửa hàng cuối.  Bậc 4 ở 25% ở cuối cùng.                          

Các Trường Tùy Chọn (Option Schools): 
Mỗi danh sách theo nhu cầu bao gồm tất cả 
các trường học trong vòng một dặm hoặc 
gần hơn từ nhà, và, nếu không có đủ số 
trường có phẩm chất thi MCAS cao trong 
vòng tròn đó, thì danh sách đó cũng bao 
gồm các trường khác có phẩm chất cao 
ở gần đó.  Nó cũng có thể bao gồm “các 
trường tùy chọn” giúp cân bằng số lượng 
các gia đình sống trong một khu vực với 
số chỗ ngồi trong lớp học có sẵn.   “Các 
Trường Tùy Chọn” cũng có thể cung cấp 
sự tham dự vào một chương trình mà nếu 
không sẽ không có sẵn trong danh sách 
theo nhu cầu của các trường, chẳng hạn 
như Lớp Tiên Tiến (AWC) và các chương 
trình giáo dục mầm non (early education 
programs).   

Lộ trình (Pathway): Chúng tôi có một 
số lượng càng ngày càng tăng các trường 
cung ứng việc phân định bảo đảm cho các 
học sinh đến từ các trường học nối kết với 
nhau thành từng đôi.  Điều này tạo ra sự 
chuyển tiếp êm xuôi cho các học sinh từ 
mẫu giáo đến lớp 8 (và thậm chí qua một 
số trường trung học đệ nhị cấp).  Nó cũng 
loại bỏ sự cần thiết việc các học sinh phải 
qua một cuộc rút thăm cho việc phân định 
kế tiếp cho các em.  Thí dụ, Trường Tiểu 
Học Grew và Trường Trung Học Đệ I Cấp 
Rogers tạo thành một lộ trình K-8, các học 
sinh lớp 5 Trường Grew được bảo đảm thu 
nhận vào lớp 6 Trường Rogers. 

Các học sinh chuyển sang Trường Tiểu Học 
hoặc Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp được 
nối kết theo lộ trình của các em sẽ được 
tự động phân định vào trường đó.  Nếu 
gia đình của các em muốn có các lựa chọn 
khác, họ có thể nộp đơn tại một Trung Tâm 
Chào Đón (Welcome Center).                 

Muốn tìm hiểu xem trường của con quý vị 
có phải là một trường nối kết theo lộ trình 
(pathway school) hay không, xin hỏi trường 
học, gọi cho bất kỳ Trung Tâm Chào Đón, 
hoặc vào trang nhà của Trường Công Lập 
Boston (BPS website).

Trường trong khu vực (Regional 
School): Trong một nỗ lực nhằm cung 
cấp thêm nhiều lựa chọn có phẩm chất cao 
cho các học sinh, Trường Jackson / Mann 
K-8 (tọa lạc ở Allston) sẽ là một lựa chọn 
bổ sung cho các học sinh cư ngụ trong 
nhiều vùng ở Roxbury, Mission Hill và 
Dorchester.  

Chương trình tiếp nối (Strand): Đây 
nói về một chương trình tiếp tục qua tất cả 
các cấp lớp trong một trường.  Thí dụ, một 
trường tiểu học nhỏ có thể chỉ có một tiếp 
nối các lớp học giáo dục phổ thông.  Điều 
này nghĩa là có một lớp học giáo dục phổ 
thông trong mỗi cấp, từ mẫu giáo đến lớp 
5.  Một trường học lớn có thể có hai hoặc 
ba (hoặc nhiều hơn) chương trình tiếp nối 
(2-3 lớp dành cho mỗi cấp).  Một trường 
học cũng có thể có các chương trình tiếp 
nối giáo dục đặc biệt hoặc Người học tiếng 
Anh (ELL) ngoài các chương trình tiếp nối 
giáo dục phổ thông hoặc các nối tiếp bao 
gồm.   

Chăm sóc ngoài giờ (Surround Care): 
Tất cả các trường tiểu học có một ngày học 
ít nhất là 6 giờ.  Một vài trường học, chẳng 
hạn như Trường Lyon và các trường giáo 
dục ấu nhi (early education schools), có 
chăm sóc miễn phí trước và sau giờ học từ 
sáng sớm đến chiều muộn.  Thời gian thêm 
này ngoài một ngày học bình thường được 
gọi là Chăm sóc ngoài giờ (Surround Care).  

Kế Hoạch mới Phân định Trường dựa theo địa chỉ cư ngụ
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Trường Công Lập Boston
www.bostonpublicschools.org
Tổng Đài / Tất cả các Phòng ............................................................................................ 617-635-9000
Giáo Dục Tráng Niên (Adult Education) ......................................................................... 617-635-9300
Chuyên cần (Attendance) ................................................................................................. 617-635-8035
Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston........................................................................... 617-635-9014
Tổng Hội Học Sinh Boston (BSAC) ....................................................................617-635-8079 ext 104
Tổng Hội Phụ Huynh Boston (CPC) ............................................................................... 617-635-9210
Phòng Thông Tin (Communications)   ............................................................................. 617-635-9265
Các Dịch Vụ Hướng dẫn (Counseling Services) ............................................................. 617-635-8030
Countdown to Kindergarten ............................................................................................. 617-635-9288
Các chương trình giáo dục vỡ lòng (trước mẫu giáo và mẫu giáo) ................................. 617-635-9701
Các tùy chọn giáo dục (Educational Options) ................................................................. 617-635-8035
Các Người Học Anh Ngữ (ELL) ...................................................................................... 617-635-9435
Yểm trợ & Hoạch định việc Ghi Danh (phân định trường) ............................................. 617-635-9516
Bình đẳng / Equity (kỳ thị và các vấn đề quyền lợi dân sự) ............................................ 617-635-9650
Gia đình và Học sinh Tham gia (văn phòng trung ương) ................................................ 617-635-9660

Văn phòng địa phương (Field office) ......................................................................... 617-635-7750
Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng................................................................................. 617-635-9144
Dịch vụ Hướng dẫn (Guidance Services)  ....................................................................... 617-635-8030
Sức khỏe và Chăm sóc Sức khỏe (Health and Wellness) ................................................. 617-635-6643
Trung tâm Hổ trợ Giáo dục các Học sinh Vô gia cư  ....................................................... 617-635-8037
Trung tâm Khảo sát & Hướng dẫn Học sinh mới (NCAC)  ............................................ 617-635-1565
Parent University ............................................................................................................. 617-635-1683
Re-engagement Center ..................................................................................................... 617-635-2273
Dịch vụ An toàn (Cảnh sát Học đường) ........................................................................... 617-635-8000
Đường dây nóng Học đường (Tháng 8, 9, và Tháng 1) ................................................... 617-635-9046
Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education)  ......................................................................... 617-635-8599
Tổng Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt (BostonSpedPac.org) .................................... 617-297-7335
Phòng Lưu Trữ Hồ Sơ Học Sinh (Student Records)  ....................................................... 617-635-9506
Văn Phòng Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh (Superintendent’s Office) ........................... 617-635-9050
Trung tâm Huấn luyện Title I (các buổi hội thảo dành cho các gia đình) ........................ 617-635-7750
Phòng Vận Chuyển (Transportation) ............................................................................... 617-635-9520
Các Trung Tâm Chào Đón (Welcome Centers):

Dorchester ................................................................................................................... 617-635-8015
East Boston (thời gian làm việc có giới hạn) ............................................................. 617-635-9597
Roslindale ................................................................................................................... 617-635-8040
Roxbury ...................................................................................................................... 617-635-9010

Các Dịch Vụ Chào Đón (Welcome Services) .................................................................. 617-635-9085 

Các Tổ Chức Cộng Đồng & Các Dịch Vụ                                                                                                          
Action for Boston Community Development (ABCD) ................................................... 617-357-6000
 GED, tốt nghiệp trung học, chương trình dạy nghề, Head Start
American Student Assistance (ASA) College Planning Centers .................................. 1-877-332-4348
 Thông tin miễn phí về giáo dục cao, hỗ trợ tài chính
 và nghề nghiệp  ................................................................................................ asa.org/plan/centers
Boston Centers for Youth and Families (Community Centers) ....................................... 617-635-4920
 Các chương trình thiếu niên, giáo dục tráng niên, giải trí, GED 
Boston Navigator ................................................................................................. BOSTONavigator.org
 Các chương trình mở rộng tìm kiếm dữ liệu ngoài giờ học 
Boston Parent Organizing Network (BPON) .................................................. 617-522-2766 | bpon.org
 Tổ chức và huấn luyện phụ huynh cho sự thăng tiến của trường
Boston Partners in Education ...........................................................617-451-6145 | bostonpartners.org
 Các người tình nguyện cho trường, huấn luyện phụ huynh
Boston Plan for Excellence ................................................................................617-227-8055 | bpe.org
 Xuất bản và hỗ trợ sự thăng tiến của trường học 
Thư viện Công cộng Boston: Thư viện chính ở Copley Square,                                                                                       
các chi nhánh ở chung quanh thành phố Boston  .........................................................................bpl.org
 Sách, video, sử dụng máy tính, sinh hoạt cho mọi lứa tuổi, t
 hẻ vào xem viện bảo tàng
Child Care Choices of Boston  ..........................................................................617-542-5437 ext. 6641
 Các trung tâm giữ trẻ có giấy phép hoạt động, mở cửa 
 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:30 am-3:30 pm  ..................................... childcarechoicesofboston.org
EDCO Youth Alternative ..................................................... 617-262-9562 | edcoyouthalternative.com
 Bằng trung học và chương trình trường vào nghề cho 
 các thiếu niên không đi học
Federation for Children with Special Needs .....................................................617-482-2915 | fcsn.org
 Vận động, tin tức và huấn luyện 
Mayor’s Health Line .................................................................................................... 1-800–847-0710
 Thông tin tức về chích ngừa và nhiều điều khác nữa 
Mayor’s Youthline ...................................................................... 617-635-2240 | bostonyouthzone.com
 Các hoạt động thiếu niên và thông tin 
Parents’ PLACE .........................................................................................1-877-471-0980 | pplace.org
 Hội thảo, huấn luyện, nguồn hổ trợ cho các gia đình 
 muốn tham gia vào sự giáo dục của con em.   
Steppingstone Foundation ................................................................................... 617-423-6300 | tsf.org
 Chuẩn bị việc học tập miễn phí cho các trường tư và trường thi tuyển 

ABCD Head Start 
Pre-Schools and Day Care (Nhà Trẻ) 
www.bostonheadstart.org

617-348-6272
Dành cho các gia đình có lợi tức thấp, đang nhận đơn các trẻ em 
3-4 tuổi (một số em nhỏ hơn).

Allston/Brighton
Allston/Brighton Head Start .................................617-783-1235

Charlestown
JFK Family Service Center * ................................617-241-7017

Dorchester
Bradshaw Children’s Learning Program ...............617-282-2327
Dorchester Head Start ...........................................617-929-6200
Early Head Start @ Geneva Ave. ..........................617-929-6200
Franklin Field Children’s Center ..........................617-282-0946
Gertrude E. Townsend Learning Program ............617-929-6200
Horizons for Homeless Children * .......................617-445-1480
Yawkey Kombit Kreyol Center * ..........................617-506-6600

East Boston
East Boston Head Start and
Early Head Start ....................................................617-567-8855

Jamaica Plain
Horizons for Homeless Children * .......................617-445-1480
Jamaica Plain Head Start ......................................617-522-5533

Mattapan
Mattapan Family Service Center ..........................617-298-1785

Mission Hill
Associated Early Care & Education – 
Ruggles/Gilday * ..................................................617-445-1250

North End
North End Head Start ............................................617-367-0532

Roslindale
South Side Head Start ........................................... 617-327-1152

Roxbury
Associated Early Care & Education – 
Sunnyside * ...........................................................617-427-4300
Horizons for Homeless Children * .......................617-445-1480
Parker Hill/Fenway ...............................................617-427-0464
Roxbury Head Start và Madison Park 
Learning Program .................................................617-541-6935
Walnut Grove Head Start ......................................617-445-8202

South Boston
South Boston Head Start .......................................617-269-5160

South End
Chinese Church Head Start ...................................617-426-2855
Infants and Other People * ....................................617-482-9464
South End Head Start and Early Head Start .........617-426-2855

* Nhà Trẻ Liên Kết (Head Start Affiliate)

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Massachusetts 
(DESE)
www.doe.mass.edu

1-781-338-3300
Các Trường Công Lập Đặc Quyền 

(Charter Schools)  ..............................................1-781-338-3227
www.doe.mass.edu/charter/
Thông tin về các Trường Công Lập không phải là một phần 
của Trường Công Lập Boston dành cho các cư dân Boston.

MCAS Đường dây nóng Thông 
tin Phụ huynh…………...1-866-MCAS220 (1-866-622-7220) 

(MCAS Parent Information Hotline)

Muốn biết thêm thông tin …
……về quy chế học đường, các chương trình, quyền lợi của phụ 
huynh và học sinh, và nhiều hơn nữa, xin lấy một Tập Hướng 
Dẫn (Guide) Phụ huynh và Học sinh các Trường Công Lập 
Boston có tại các Trung tâm Chào đón (Welcome Centers), hoặc 
trên trang nhà của chúng tôi:

www.bostonpublicschools.org
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Điều kiện tuổi vào học
Mẫu giáo 0 (K0)       3 tuổi trước hay đúng ngày 1 tháng 9 năm 2014 (rất ít chỗ)

Mẫu giáo 1 (K1)       4 tuổi trước hay đúng ngày 1 tháng 9 năm 2014 (ít chỗ)

Mẫu giáo 2 (K2)       5 tuổi trước hay đúng ngày 1 tháng 9 năm 2014

Lớp 1 (Grade 1)        6 tuổi trước hay đúng ngày 1 tháng 9 năm 2014

Chúng tôi rất tiếc thông báo là không có trường hợp ngoại lệ đối với các quy định này, bao gồm cả kinh 
nghiệm học tập trước đó của em.

Thủ Tục
Nếu quý vị ghi danh vào Trường Công Lập 

Boston lần đầu tiên, quý vị phải tới một 
Trung Tâm Chào Đón (Welcome Center).  Xin 
mang theo các giấy tờ: 

 Ít nhất hai giấy tờ in sẵn chứng minh địa chỉ 
hiện tại.  Xem chi tiết nơi trang 3 

 Hồ sơ chích ngừa mới nhất (Up-to-date 
immunization records).  Xem chi tiết nơi 
trang 3

 Khai sanh của con em quý vị (với dấu nổi), 
Hộ Chiếu (Sổ Thông Hành) hoặc Giấy I-94

 Thẻ chứng minh có hình của Phụ Huynh hoặc 
Người Giám Hộ

 Phiếu điểm (transcript) từ trường sau cùng của 
học sinh (lớp 1-12)

Ghi danh trước trên mạng!
Ghi danh trước trên mạng là cách tốt nhất để 
tiết kiệm thời gian trong suốt tiến trình ghi danh

 Dùng bất cứ máy điện toán nào có nối mạng 
internet

 Hoàn tất đơn xin trước trên mạng (on-line)

 Tới bất kỳ Trung Tâm Chào Đón (any 
Welcome Center) với đầy đủ các giấy tờ qui 
định (xem phần trên) để hoàn tất thủ tục

 www.bostonpublicschools.org/register

  Điều này không áp dụng đối với các trường 
thi tuyển.  Xem chi tiết nơi trang 6.

VÒNG GHI DANH ĐẦU TIÊN: 
Từ 6 đến 31 tháng 1 năm 2014

 CHỈ ghi danh cho các lớp mẫu giáo, 6 và 9, các học 
sinh mới vào Trường Công Lập Boston và chuyển 
trường

 Để tránh chờ đợi lâu, chúng tôi đề nghị quý phụ huynh 
đến ghi danh tại Trung Tâm Chào Đón theo lịch trình 
sau đây, theo chữ đầu tiên của họ (last name) của phụ 
huynh/ người giám hộ.

 A-I:       từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 1 
 J-Q:       từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 1 
 R-Z:      từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 
 Tất cả:   từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 1 

 Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào giữa tháng 3 năm 
2014

VÒNG GHI DANH THỨ HAI: 
5 tháng 2 đến 21 tháng 3 năm 2014

 Tất cả các lớp, mới vào Trường Công Lập Boston và 
chuyển trường

 Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào đầu tháng 5 năm 
2014

VÒNG GHI DANH THỨ BA:
24 tháng 3 đến 9 tháng 5 năm 2014 

 Tất cả các lớp, mới vào Trường Công Lập Boston và 
chuyển trường

 Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào giữa tháng 6 năm 
2014

VÒNG GHI DANH THỨ BỐN: 
12 tháng 5 đến 13 tháng 6 năm 2014 

 Tất cả các lớp, mới vào Trường Công Lập Boston và 
chuyển trường

 Giấy phân định trường sẽ gửi ra vào giữa tháng 3 năm 
2014

Đến bất cứ Trung Tâm Chào Đón 
(Welcome Center) của Trường Công 
Lập Boston:
Dorchester   617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125
(sau tiệm Burger King)
 Giúp bằng tiếng Anh, Cape Verdean, Bồ Đào 

Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. 

Roxbury   617-635-9010
Madison Park Complex
75 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120
(gần trạm xe điện Roxbury Crossing)
 Giúp đỡ bằng tiếng Anh, Trung Hoa (Cantonese, 

Mandarin), Haitian creole, và Tây Ban Nha.

Roslindale   617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
(gần Cummins Highway)
 Giúp đỡ bằng tiếng Anh, Cape Verdean, Pháp, 

Haitian creole, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

East Boston   617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128
 Trong năm học:  các ngày Thứ Ba, từ 8 giờ 30 

sáng đến 5 giờ chiều 
 Từ ngày 7 đến 30 tháng 1, 2014: Thứ Ba và Thứ 

Năm, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều Thứ Tư: từ 
12 giờ trưa đến 7 giờ tối 

 Giúp đỡ bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha

Giờ làm việc:
Trong năm học: 

Giờ làm việc thông thường: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ 
Năm, Thứ Sáu; từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều; 
Thứ Tư: từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối.

Giờ làm việc ngày Thứ Bảy: Trung Tâm Chào Đón 
Dorchester sẽ mở cửa hai ngày 11 và 25 tháng 1 
năm 2014, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. 

Các kỳ nghỉ (School Vacations): 

Kỳ nghỉ tháng 2: Chỉ có Trung Tâm Chào Đón 
Dorchester mở cửa (giờ làm việc bình thường)                                                                      

Kỳ nghỉ tháng 4: Chỉ có Trung Tâm Chào Đón 
Roslindale mở cửa (giờ làm việc bình thường)                                                                
Từ 30 tháng 6 đến 11 tháng 7: Tất cả các Trung 
Tâm đóng cửa (All Centers are closed)

Từ 14 tháng 7 đến 1 tháng 8: Chỉ có Trung Tâm 
Roxbury mở cửa (giờ làm việc bình thường)

Đóng cửa: các ngày Lễ của Liên Bang, Tiểu Bang, và 
Thành Phố

Đường dây nóng 
Học đường

617-635-9046
từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 1, 2014

từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều

Xin gọi nếu quý vị có câu hỏi về việc ghi danh 
vào các trường, điều kiện cư dân của thành 
phố, chuyển trường, vận chuyển, danh sách 
chờ đợi, các chương trình học, và các câu hỏi 

khác......

Khi Nào Ở Đâu

1.  __________________________________

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

6.  __________________________________

7.  __________________________________

8.  __________________________________

9.  __________________________________

10. _________________________________

11. _________________________________

12. _________________________________

12. _________________________________

14. _________________________________

Tên Trường:

Danh sách chọn trường theo nhu cầu của tôi


