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Ông Thị trưởng Menino và hàng ngàn phụ huynh học sinh đã yêu cầu chúng tôi thiết lập một 
hệ thống chọn trường học cho con em của quý vị được dễ dàng hơn, và Ủy Ban Tư Vấn Ngoại Vụ 
đang tham khảo để đưa ra một đề xuất vào tháng hai này.  

Chánh Sở Học Chánh, Bà Johnson, Ủy Ban Cố Vấn Trường Công Lập Boston, Ban Giáo Viên cùng các 
nhà lãnh đạo của các trường đang làm việc thật hăng say nhằm cải tiến nền giáo dục của các trường 
để hướng về có một giá trị và kết quả cao cho tất cả học sinh, và chúng tôi rất cần và mong muốn  tất 
cả phụ huynh, học sinh và cộng đồng đóng góp ý kiến để giúp chúng tôi thành công trong mục đích 
này.

Xin vào trang mạng bostonschoolchoice.org để học biết thêm các kế hoạch và tham gia hoạt động!

Chúng Tôi đang cải tiến sự chọn 

lựa và xây dựng nền giáo dục tốt 

cho các Trường Công lập Boston

Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston đang xem xét kế hoạch mới “nhà-cơ sở” 
(home-based) cho việc chọn trường học.  Nó sẽ có hiệu lực cho năm học 2014-15.  
Chúng tôi muốn biết quý vị nghĩ gì! Hội Đồng Giáo Dục Thành Phố Boston mời quý 
vị tham dự một cuộc họp cộng đồng:

Kế hoạch này sẽ:

•	 Cung cấp điều kiện cho Phụ Huynh được 
chọn trường tốt ở gần nhà.

•	 Quyền lợi của học sinh được tiếp tục đi học 
tại trường học và các học sinh kế tiếp trong 
gia đình được. quyền ưu tiên chọn cùng 
trường với anh chị của mình đang theo học. 

•	 Ưu tiên cho học sinh chọn trường học 
trong vùng mà học sinh có thể đi bộ đến 
trường học.

•	 Thiết lập các chương trình cho học sinh 
theo học cùng trường từ lớp mẫu giáo đến 
lớp 8.

•	 Thiết lập các chương trình giáo dục dành 
quyền ưu tiên cho các học sinh học tiếng 
Anh ngữ và các học sinh bị bệnh khuyết tật 
được đi học ở các trường học gần nhà.

•	 Trường Công Lập Boston sẽ bắt đầu áp 
dụng các chương trình mới này vào niên 
học năm 2014-2015

•	 Thứ Năm, ngày 7 tháng 3, lúc 6 giờ chiều, 
tại Trường English, 144 McBride St., 
Jamaica Plain

•	 Thứ Tư, ngày 13 tháng 3,  lúc 5 giờ chiều,  
26 Court St., Downtown Boston


