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Tìm hiểu về kế hoạch chọn trường học “Dựa trên cơ sở-Nhà” mới 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2014, Trường Công Lập Boston (BPS) sẽ bắt đầu sử dụng kế hoạch phân định trường mới cho các học 
sinh từ Mẫu Giáo đến Lớp 8.  Kế hoạch này đã được soạn thảo bởi một ủy ban bên ngoài với sự đóng góp ý kiến của cộng đồng.   
Kế hoạch mới này bãi bỏ 3 vùng lớn và giúp các học sinh được vào các trường có chất lượng, ở gần nhà.  Trong năm đầu tiên, 
nó sẽ phục vụ học sinh vào các lớp chuyển tiếp: K0, K1, K2 và lớp 6, và các lớp khác sẽ được thêm vào mỗi năm sau đó.  Bậc 
Trung Học Đệ Nhị Cấp (High Schools) sẽ vẫn là tùy chọn trên toàn thành phố (citywide options) cho tất cả các học sinh. 

 
Kế hoạch Dựa trên cơ sở-Nhà (The Home-Based plan):    

• Tăng cơ hội mà một gia đình sẽ nhận được một trong những trường học chọn hàng đầu của họ.  
• Tăng sự được vào các trường học chất lượng công bằng tổng quát.  
• Bảo đảm mọi trẻ em sẽ vào học mẫu giáo có các trường chất lượng để lựa chọn.    
• Cắt khoảng cách trung bình một trẻ phải đi đến trường 40 phần trăm. 
• Cung cấp diện ưu tiên anh chị em ruột để giúp các anh chị em ruột được học cùng trường    
• Cung cấp thêm sự lựa chọn trường chung toàn thành phố cho tất cả các gia đình (citywide choices for all families), và 

kết nối các trường tiểu học với các trường trung học đệ nhất cấp (middle schools) qua lộ trình tự nguyện (voluntary). 
 

Kế hoạch Dựa trên cơ sở-Nhà sử dụng nhà của học sinh là điểm bắt đầu (uses a student’s home as the starting point).    
• Chúng tôi sẽ cung cấp một danh sách chọn trường học riêng (customized list) cho tất cả các gia đình dựa trên địa 

chỉ nhà của họ.  Nó bao gồm tất cả các trường trong phạm vi bán kính một dặm (within a one-mile radius) của nhà 
họ cộng với, theo nhu cầu, các trường ở gần đó có kết quả thi MCAS ở trình độ cao nhất.  Điều này bảo đảm rằng 
các gia đình có quyền ghi danh vào các trường học có chất lượng cao, nơi họ đang sống không thành vấn đề. 

• Danh sách cũng có thể tăng thêm, theo nhu cầu, bao gồm các trường có lớp Mẫu Giáo 0 (K0), Lớp Tiên Tiến 
(Advanced Work Class/AWC) và các lớp khác nữa, và để bảo đảm chúng tôi có thể cung cấp cho mỗi học sinh một 
chỗ trong một trường ở trên danh sách của em.  Các trường này được gọi là "Trường Tùy Chọn" (Option Schools). 

• Mỗi gia đình sẽ có ít nhất 6 trường để chọn, hầu hết sẽ có trung bình từ 8 đến 14 trường để chọn.  
• Các gia đình cũng có thể chọn bất kỳ trường nào chung cho toàn thành phố (may also select any citywide school).  
• Kế hoạch Dựa trên cơ sở-Nhà được rút thăm (The Home-Based plan is a lottery); vì thế chúng tôi không bảo đảm 

người nộp đơn sẽ được phân định vào một trong các trường chọn hàng đầu của mình.  Giống như trước đây, vì sĩ 
số có giới hạn, chúng tôi không có thể đảm bảo phân định vào lớp mẫu giáo 0 (K0) hoặc lớp mẫu giáo 1 (K1).   
Các học sinh nào ghi danh các lớp mẫu giáo, lớp 6 và lớp 9 (Students who apply for kindergarten, grade 6 and 9)  –
nếu ghi danh vào Tháng 1 – sẽ có cơ hội tốt nhất để được phân định vào một trong các trường chọn hàng đầu. 

 
Kế hoạch Dựa trên cơ sở-Nhà được thiết kế để bảo đảm mỗi gia đình có trường tốt nhất 
trong danh sách riêng của họ.  Chúng tôi đã xếp các nhóm trường học của chúng tôi thành 4 
Hạng MCAS dựa theo kết quả các học sinh thi  MCAS trong hai năm qua. // Mỗi gia đình có ít 
nhất 2 trong số các trường có điểm cao nhất (Hạng I - 25% trên cùng /Tier I – the top 25%), và có 
ít nhất 4 trường ở nửa hàng đầu của kết quả MCAS (Hạng I và Hạng II) trên danh sách riêng của 
họ (customized lists). // Chúng tôi biết rằng các gia đình cũng xem xét nhiều yếu tố khác nữa 
ngoài kết quả thi MCAS để quyết định việc chọn trường, và trong năm nay chúng tôi đang làm 
việc với cộng đồng để phát triển việc đo lường chất lượng dài hạn tốt hơn.  
 
Đối với các Học Sinh Học Anh Ngữ (ELL) và các học sinh khuyết tật (students with 
disabilities), kế hoạch Dựa trên cơ sở-Nhà thiết lập các cụm cộng đồng trong việc chọn trường để 
giúp bảo đảm các học sinh có thể ghi danh vào các trường cung cấp các chương trình có chất 
lượng ở gần nhà.    

 
Kế hoạch Dựa trên cơ sở-Nhà (The Home-Based plan) cung cấp khả năng dự đoán hơn và 
cung cấp cho phụ huynh cơ hội tốt hơn để biết về các lựa chọn trường của họ trước.  Điều 
này có nghĩa là các gia đình có thể tìm hiểu thêm về các trường trước, điều đó có thể tăng cường sự kết nối giữa các trường, 
các học sinh và các gia đình.                                                                                                                                                                                           
Sẽ có thêm thông tin về kế hoạch Phân định Dựa trên cơ sở-Nhà sẽ có tại trang: bostonpublicschools.org vào cuối tháng 9.  
Các gia đình cũng có thể tìm hiểu thêm về các lựa chọn trường của mình theo kế hoạch mới bắt đầu vào tháng 11 trong suốt 
mùa Chọn Trường của chúng tôi (during our School Choice season).  
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