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Thay đổi Mô hình của 11 vùng 
Mô hình tạo thành 11 vùng xung quaynh thành phố Boston. (Mô hình này cũng giống như mô hình tạo thành 
10 vùng mà chúng tôi đã trình bày với quý vị vào tháng giêng năm nay, nhưng có điều khác là chúng tôi tạo 
thêm 2 vùng ở thành phố Dorchester bởi vì dựa theo bản đồ địa hình thành phố Dorchester quá lớn so với các 
thành phố khác và số lượng của các học sinh quá nhiều trong thành phố này.) 

Học sinh có thể nộp đơn đi học:  
• Các trường mẫu giáo trong khoảng cách 1 dặm từ nhà đi đến trường học;  
• Các trường mẫu giáo trong khu phố mà các em đang sinh sống; và, 
• Tất cả các trường mẫu giáo được bao gồm trong ba thành phố của Boston 

Tất cà các trường được bắt đầu từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 5, học sinh sẽ có quyền ưu tiên chuyển vào các 
trường trung học đệ nhất cấp, các học sinh sẽ được ưu tiên nhập học vào mái trường mới từ lớp 6 đế lớp 8. 

Mô hình A - Home-Based 

Mô hình này tạo một sự chọn lựa trường học tốt và có một giá trị cao của nền giáo dục ở gần nhà dựa theo địa 
chỉ nơi quý vị đang sinh sống. Dựa theo số điểm gần nhất của bài thi MCAS của học sinh, và chúng tôi sẽ phân 
định trường lớp cho học sinh theo bậc ưu tiên nhất với (số điểm thi của MCAS cao), bậc nhì, ba và tư với (số 
điểm thi của MCAS thấp.) Dựa theo số địa chỉ của quý vị đang ở, quý vị có quyền chọn trong 6 trường học. 
Tất cả các học sinh sẽ được xếp lớp theo cấp bậc ưu tiên dựa vào số điểm thi của các em.  

Các học sinh có thể chọn: 
• Sáu trường học ở gần nhà, mà 3 trong 6 trường này thì được xếp bậc trong các trường có kết quả giáo dục 

và hạng kiểm cao. 4 trong 6 trường này thì được xếp hạng nhì trong tất cả các trường. Và trong 4 trường 
này thì ít nhất 2 trường thì được xếp vào hạng nhất của các trường. 

 
Cộng thêm vào đó các học sinh có thể chọn: 
• Tất cà các trường trong danh sách trong khoảng cách 1 dặm từ nhà đi đến trường. 
• Các trường mẫu giáo trong khu phố mà các em đang sinh sống; và, 
• Bất cứ trường học nào ở gần nhà, mà trường học đó vẫn còn ghế cho học sinh mới xin nhập học. 

 
Tất cả các gia đình nằm trong khu vực đi bộ từ nhà đến trường thì được ưu tiên ghi trong danh sách. Đôi lúc, 
các khu vục đi bộ cũng đạt được tiêu chuẩn trong diện cứu xét dành ưu tiên chọn trường nhất, nhì và  ba . Mặt 
khác, sẽ có nhiều trường học được cộng thêm vào ngoài khu vực đi bộ để quý vị có quyền chọn lựa. Tất cà các 
trường bắt đầu từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 5, học sinh sẽ có quyền ưu tiên chuyển vào các trường trung đệ nhất 
cấp, các học sinh sẽ được ưu tiên chuyển tiếp nhập học vào mái trường mới từ lớp 6 theo sự lựa chọn tùy ý. 
 
Mô Hình B –  Home Based  
Mô hình này tạo một sự chọn lựa trường học ở gần nhà dựa theo địa chỉ nơi quý vị đang sinh sống. Dựa theo số 
điểm sau cùng của bài thi MCAS, và chúng tôi sẽ phân định trường lớp cho học sinh theo bậc ưu tiên nhất với 
(số điểm cao của bài thi MCAS), bậc nhì, ba và tư với (số điểm thấp của bài thi MCAS.) Dựa theo số địa chỉ 
của quý vị, mỗi gia đình có quyền chọn trong 9 trường học theo các bậc nhất, nhì và ba. 

Các học sinh có thể chọn: 



• Chín trường học ở gần nhà, mà 3 trong 9 trường này thì được xếp bậc trong các trường có kết quả giáo dục 
và hạng kiểm cao. It nhất 6 trong 9 trường học này thì được xếp trong bậc nhất của các trường trong thành 
phố Boston. Và trong 3 trường này thì ít nhất 6 trường thì được xếp vào hạng nhất của các trường.	  

	  
Cộng thêm vào đó các học sinh có thể chọn: 
• Tất cả các trường trong danh sách trong khoảng cách 1 dặm từ nhà đi đến trường. 
• Các trường mẫu giáo trong khu phố mà các em đang sinh sống; và, 
• Bất cứ trường học nào ở gần nhà, mà trường học đó vẫn còn ghế cho học sinh mới xin nhập học. 
 
Tất cả các gia đình nằm trong khu vực đi bộ từ nhà đến trường thì được ưu tiên ghi trong danh sách. Đôi lúc, 
các khu vục đi bộ cũng đạt được tiêu chuẩn trong diện cứu xét dành ưu tiên chọn trường nhất, nhì và ba . Mặt 
khác, sẽ có nhiều trường học được cộng thêm vào ngoài khu vực đi bộ để quý vị có quyền chọn lựa. Tất cả các 
trường bắt đầu từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 5, học sinh sẽ có quyền ưu tiên chuyển vào các trường trung đệ nhất 
cấp, các học sinh sẽ được ưu tiên nhập học vào mái trường mới từ lớp 6. 
	  
Những quyền chọn lựa cho các học sinh học tiếng Anh  
Với tất cả ba mô hình nêu ra  (10 vùng, Mô hình A & và mô hình B), Trường công lập Boston đề nghị thêm sự 
chọn lựa trường học cho các học sinh học tiếng Anh trong chương trình song ngữ (ELL).  
 
Chương trình song ngữ đề xuất thành lập quy chế bao gồm 8 vùng trong thành phố Bosotn. Một trong 6 vùng 
này sẽ cung cấp các nhu cầu cần thiết về chương trình song ngữ dành cho các học sinh. 
Học sinh sẽ có quyền ưu tiên chọn trường học có chương trình song ngữ trong khu vùng nơi các em sinh sống. 
 
Những quyền chọn lựa cho các học sinh bị bệnh khuyết tật 
Với tất cả ba mô hình (10 vùng, Mô hình: A & Mô hình: B), Trường công lập Boston đề nghị thêm sự chọn lựa 
cho các học sinh bị bệnh khuyết tật.  Nhân viên chuyên môn của ngành giáo dục chúng tôi sẽ phân định đúng 
trường lớp cho các học sinh nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho các em và phụ huynh. 
 
Chương trình đặc biệt cho các học sinh bị khuyết tật thành lập một quy chế bao gồm 7 vùng trong thành phố 
Boston. Thông thường ở mức độ trung bình hoặc cao hơn của các học sinh, Trường công lập Boston sẽ cung 
cấp ít nhất là một trường học có chương trình đặc biệt dành riêng cho các học sinh bị bệnh khuyết tật được đi 
học trong khu vùng nơi các em sinh sống. 
 
Các học sinh thuộc dạng cần sự giúp đỡ trong chương trình đặc biệt có thể chọn bất cứ trường công lập Boston 
nào theo tùy ý của mình giống như như các học sinh khác đã chọn. 
 
Tất cả các chương trình khác thì hoàn toàn được giữ nguyên vẹn không thay đổi. 
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