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Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm mà phụ 
huynh có một chọn lựa trường học tốt cho con em của mình. Ông Thị Trưởng của Thành phố Boston và Bà Chánh Sở Học Chánh 
Johnson đang xúc tiến về việc thay đổi nhằm cải tiến hệ thống phân định chỗ và việc chọn lựa trường học cho các học sinh ở các 
trường công lập Boston. 
 
Chúng tôi đã lắng nghe được những ý kiến đóng góp xây dựng của hơn 4,000 phụ huynh qua hơn 50 buổi họp mặt cộng đồng và qua 
các hệ thống trực tuyến, quý vị đã chia sẻ đóng góp ý kiến, giá tri và các kế hoạch về việc chọn trường học trong xuốt 12 tháng vừa 
qua. Hôm nay Ủy Ban Tư Vấn Ngoại Vụ đang bàn thảo để chọn ra một đề xuất tốt và hữu hiệu nhất do đề nghị của Sở Giáo Dục, 
Quý Cộng Đồng bao gồm các vị Dân Biểu. Ủy Ban Tư Vấn Ngoại Vụ đang cứu xét ba mô hình về ciệc chọn trường học: Mô hình 
với 10 khu vực, và mô hình kế tiếp là dùng địa chỉ nơi quý vị sinh sống để chọn trường học tốt nhất cho con em của quý vị. 
 
Những mô hình này nhằm cải tiến các điều như sau: 

• Quyền Công Bằng trong việc chọn trường học: Mô hình này tạo quyền lợi thật công bằng cho các học sinh được theo 
đuổi học ở các trường tốt trong các trường công lập Boston 

• Dễ dàng trong việc dự đoán khi chọn trường: Mô hình này sẽ giúp phụ huynh hiểu biết thêm và biết chắc hơn là trường 
học nào mà con em của quý vị sẽ theo học khi đi nộp đơn nhập trường. Quý vị sẽ có thêm nhiều trường để chọn cho con em 
của mình đi học từ lớp mẫu giáo tới lớp 8 và các trường tiểu học sẽ được nối kết với các trường trung học đệ nhất cấp. 

• Tạo điều kiện thuận tiện hơn: Mô hình này sẽ giúp các học sinh được đi học ở các trường học gần nhà hơn, và quý phụ 
huynh vẫn có toàn quyền để chọn trường cho con em của quý vị đi học ở bất cứ các trường công lập Boston. 

• Tiếp tục duy trì các nền văn hóa: Mô hình này sẽ nâng cao và bảo tồn sự đa dạng của các sắc tộc ở thành phố Boston. 
• Các chương trình đặc biệt sẽ được phân định tốt hơn: Mô hình này sẽ dành quyền lợi cho các học sinh học tiếng Anh 

ngữ hoặc các học sinh bị bệnh khuyết tật được đi học ở các trường học gần nhà nơi các em sinh sống. 
 
Những điều sau đây thì được giữ nguyên vẹn không thay đổi:  

• Quyền ưu tiên dành cho anh/chị/em: Quyền lợi này vẫn là quyền ưu tiên bảo đảm cho học sinh được nhập học vào trường 
mà hiện đang có anh/chị đi học.  

• Các trường học trong vùng mà học sinh có thể đi bộ đến trường vẫn là quyền lợi ưu tiên dành cho phụ huynh và đây vẫn 
là một trong những điều kiện để phân định trường cho các học sinh khi nộp đơn. 

• Các học sinh đang đi học tại trường bây giờ thì sẽ không bị ảnh hưởng chuyển trường khác: Mô hình mới về các sự 
thay đổi để cải tiến sẽ dược áp dụng cho các học sinh vào niên học 2014-2015. 

 
Hiện nay các trường công lâp Boston đang thực hành những công việc nhằm xây dựng một nền giáo dục thật tốt:  
 

• Chúng tôi sẽ cho thêm tiền để đầu tư vào việc phát triển các trường học cần nhiều nhu cầu cao hơn:  
o Ông Thị Trưởng Menino thông báo sẽ cung cấp 30 triệu đồng trong ngân quỹ của thành phố để yểm trợ cho kế 

hoặc cải và thăng tiến của các trường công lập Boston.  
o Các trường học đang có ti lệ thật cao của các học sinh đang sống trong hoàn cảnh khó nghèo và các khó khăn 

khác so sánh với các trường học khác . Dự khoản ngân sách của năm 2014 sẽ tăng tài trợ cho các học sinh trong 
các trường có đông học sinh nghèo. Thí dụ: trường học nào có hơn 60 phần trăm học sinh nhận chương trình trợ 
cấp, thì tiền ăn trưa sẽ được giảm bớt hoặc hoàn toàn sẽ miễn phí 

o Các trường học cần được nhiều sự hỗ trợ là các trường học có sự tiến bộ chậm và thành quả học tập thì thấp hơn 
so với các trường khác,bởi vì các trường này thì thiếu các phương tiện. Những trường này sẽ dược hỗ trợ theo nhu 
cầu, mục tiêu gồm những hoạt động hợp tác ưu tiên với những sinh hoạt của cộng đồng để kèm dạy cho học sinh 
ngoài phạm vi của nhà trường.  Thí dụ: chương trình thăng tiến học tập, dạy kèm thêm về môn toán và tiếng Anh, 
các chương trình văn hóa và dân tộc, chương trình dạy nghề, và chương trình thể thao và trại hè cho các em. 

• Cộng thêm 6 và 8 trường công doanh (Charter) và sự đổi mới : 
o Những chương trình này sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng cải tiến và xây dưng một nền giáo dục thật tốt cho các em 

học sinh. Bất kể là mô hình nào được phân định, tiếng nói và ý kiến đóng góp của quý cộng đồng sẽ là một điều 
quan trọng cho quyền lợi của các em học sinh. Chúng tôi sẽ dành quyền ưu tiên này cho quý vị khi áp dụng mô 
hình này cho các học sinh vào niên học năm 2014-2015 

• Cộng thêm vào sự dễ dàng cho các trường cấp bậc 3: 
o Ông Thị Trưởng Menino đưa ra một điều luật nhằm gia tăng quyền hạn áp dụng cho sự cải thiện và nâng cao việc 

học tập cũng như tăng thêm ngân khoảng tài trợ cho các trường bậc 3, bao gồm tăng thêm ngày giờ giảng dạy và 
cung cấp các nhu cầu cân thiết cho giáo viên để được phát thăng tiến trong nghành nghề của họ.	  



	  
• Bảo đảm sự chuyển tiếp cho của các tường học cho các học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp 8 

o Chúng tôi mong muốn quý phụ huynh có tòan quyền chọn lựa cho con em của quý vị đi học một trường từ lớp mẫu 
giáo tới lớp 8. Trường công lập Boston đã tăng gấp 2 số trường học từ lấp mẫu giáo tớ lớp 8 từ năm 2004 cho tới 
nay. Chúng tôi cũng đề nghị sẽ mở thêm các trường học từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 8,và nối kết các trường tiều 
học và các trường trung học đệ nhất cấp để cho học sinh và quý vị an tâm không phải lo sẽ phải bị chuyển trường 
khi học sinh lên lớp 6. Dựa theo đề xuất này, học sinh vẫn tiếp tục có thể chọn bật cứ trường công lập Boston nào 
tùy theo sự chọn lựa. 
 

• Tạo một chương trình xuất sắc cho các học sinh học tiếng Anh được ở gần nhà. 
o Khu học chánh của các trường công lập Boston có khoảng 17,000 học sinh đang theo học tiếng Anh. Nhiều học 

sinh cần được sự giảng dạy thêm đặc biệt theo ngôn ngữ, văn hóa và nhu cầu của các em, nhưng các chương trình 
này hiện nay chỉ được thực hiện ở một số trường học. Trường Công Lập Boston đưa ra một đề xuất thành lập quy 
chế về chương trình học tiếng Anh “ELL Overlay” để bảo đảm và đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả học sinh được đi 
học gần nhà. Trường Công Lập Boston đề xuất thêm ba chương trình song ngữ (một chương trình cho mỗi nhóm 
trường trùng khu vực), đưa con số thành tổng cộng bảy chương trình song ngữ trong khu học chánh Boston. 
 

• Tạo một chương trình thật hữu hiệu cho các học sinh bị bệnh khuyết tật được đi học ở gần nhà. 
o Một trong năm em học sinh của các trường công lập Boston thì bị chuẩn bệnh khuyết tật và các em cần được dạy 

dỗ với một chương trình đặc biệt tùy theo nhu cầu cụ thể. Trường Công Lập Boston đưa ra một đề xuất thành lập 
quy chế về chương trình cho các học sinh bị bệnh khuyết tật “SWD overlay” để bảo đảm và đáp ứng mọi nhu cầu 
cho tất cả các học sinh được đi học ở gần nhà. Mỗi một khu nhóm trùng vùng phải có ít nhất một trường học có 
chương trình dạy dỗ đặc biệt cho các học sinh bị bệnh khuyết tậ,t thông thường với nhu cầu ở mức độ trung bình 
hoặc cao hơn. Những tình trạng khuyết tật bao gồm các chứng bệnh: chứng tỵ kỷ, rối loạn cảm xúc, suy giảm trí 
tuệ nhẹ hoặc trung bình và những khiếm khuyết cụ thể và khả năm học tập.  Chúng tôi tiếp tục thăng tiến các 
chương trình ở tất cả các trường công lập Boston. Hiên nay, chúng tôi đã cấp tiến thực hiện hơn 26 trường học có 
các chương trình chung toàn diện cho các học sinh bị khuyết tật. 

 
• Hỗ trợ chương trình để đánh giá khả năng nghề nghiệp của giáo và nhân viên lãnh đạo của nhà trường theo mục tiêu 

o Văn phòng phụ trách về vấn đề hiệu quả của giáo và nhân viên của các trường công lập Boston thì hỗ trợ những 
chương trình nhằm giảm định khả năng căn cứ theo dữ liệu và sự quan sát, liên kết với việc đạt mục đích và kế 
hoạch thăng tiến nghề nghiệp. Tất cả chúng tôi đang làm việc thật chặt chẽ để hy vọng sẽ gặt hái được thành quả 
tốt đẹp và vững chắc trong năm nay. 

 
Chúng tôi đã và đang áp dụng rất nhiều điều để cải tiến nhằm mang lại một nền giáo dục thật tốt và quý vị sẽ có nhiều sự lựa chọn 
trường hơn. Đoàn kết chúng ta sẽ: 

• Áp dụng một sự thảo thuận mới với các vị giáo chức, và chúng tôi sẽ quan tâm nặng về vấn đề nhằm giảm định khả năng 
nghề nghiệp của các giáo và nhân viên của trường học, và chúng tôi cũng muốn tăng thêm những y tá và nhân viên làm việc 
xã hội ở các trương học để có thể giúp đỡ đáp ứng các nhu cần thiết hơn ngoài về việc học vấn;  

• Các ngân khoảng tài trợ cho học sinh sẽ được phân cấp thật công bình;  
• Thăng tiến chương trình cho các học sinh học tiếng Anh, nhờ sự đầu tư vào các chương trình huấn luyện nghề nghiệp, huấn 

luyện lấy bằng chứng nhận, và sự tận tâm giúp đỡ của các nhân viên thuộc văn phòng song ngữ; 
• Mở rộng chương trình thêm giờ trong ngày học và tuyển chọn các giáo chức xuất sắc cho các trường đang có chiều hương 

phát triền.  Đã có hơn 44 phần trăm gia đình đóng góp ý kiến cho biết đây là những trường đáng dược chọn nhất. 
• Cung cấp trở lại các chuong trình về nghệ thuật và âm nhạc trong mục lục học hàng tuần cho 14,000 học sinh;  
• Tổ chức các chương trình thể dục thể thao cho các học sinh;  
• Tất cả các em học sinh được ăn sáng ở trường học miển phí;  
• Tăng gấp đôi các chương trình cho học sinh đi học vào mùa hè; 
• Mở rộng thêm các khu trường có tỉ lệ xuất sắc, tiếp tục cung cấp mọi nhu cầu cần thiết dể giúp cho các học sinh thăng tiến; 
• Tổ chúc và cải tiến lại cách thức làm việc ở văn phòng chánh bộ giáo dục để có thể đáp úng các nhu cầu cần thiết và hữu 

hiệu hơn ở các trường học trong khu vùng địa phương. 
 
Chúnh tôi rất hãnh diện để báo cáo với quý vị số tỉ lệ học sinh được tốt nghiệp rất cao và số tỉ lệ học sinh bỏ học đã giảm xuống rất 
nhiều ngày hôm nay so sánh với một thế hệ trước. Xứ mệnh và trọng trách của chúng tôi là cung cấp tất cả mọi nhu cầu để giúp quý 
phụ huynh được chọn một rường học thật tốt và có giá trị cao cho con em của quý vị. 
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