Đơn đăng ký Boston Day and Evening Academy (BDEA)
Sứ mệnh của BDEA là tái tương tác với các học sinh chẳng may chệch hướng trên con đường học tập và góp phần chuẩn bị để
các em tốt nghiệp trung học, thành công sau trung học và tham gia có ý nghĩa vào cộng đồng của mình. Để hỗ trợ sứ mệnh này,
BDEA cung cấp một môi trường văn hóa học đường hỗ trợ, an toàn và hấp dẫn cùng các chương trình độc đáo:
❑ Các tùy chọn chương trình để phù hợp với lịch trình cá nhân của học sinh:
o Chương trình Sáng: 9-2:30 PM
o Chương trình Chiều: 10-3:30 PM
o Tan học sớm vào thứ Tư và thứ Sáu đối với các lớp Tăng cường
o Các lớp hỗ trợ học tập từ 3:30-4:30 cho tất cả học sinh
❑ Việc giảng dạy và đánh giá dựa trên năng lực cho phép học sinh đạt được tín chỉ cho những gì mình biết
❑ Quy mô lớp học nhỏ
❑ Tư vấn viên ba lần một tuần để hỗ trợ phát triển xã hội và học tập
❑ Cơ hội học tập độc đáo:
o Tháng dự án, cung cấp phương pháp học “thực hành”
o Hồ sơ Học sinh, mang lại cơ hội để suy ngẫm về việc học và đặt mục tiêu
o Nhiều cơ hội trong suốt cả năm để sử dụng Tiếng nói của mình, bao gồm Lời nói hàng tháng tại Haley House
Bakery and Café ở Dudley Square
o Các lớp học tăng cường giúp học sinh tiếp cận với các lựa chọn nghề nghiệp và tập trung vào các kỹ năng quan
trọng cho sự thành công sau khi tốt nghiệp ở thế kỷ 21 (ví dụ: Sản xuất Âm nhạc, Kỹ năng Ẩm thực, Nghệ thuật,
Chăm sóc Sức khỏe, Sẵn sàng Nghề nghiệp, v.v.)
o Một năm bốn lễ tốt nghiệp, cho học sinh cơ hội nhận bằng tốt nghiệp khi đã hoàn thành tất cả các yêu cầu tốt
nghiệp.
BƯỚC 1: Hoàn
thành Đơn Đăng ký

BƯỚC 2: Bốc thăm

Em có thể dùng một Bản Điện tử của đơn đăng ký, hãy điền vào đơn này và quay lại:
Boston Day and Evening Academy
Attention: Admissions Manager
20 Kearsarge Avenue
Roxbury, MA 02119
Nếu có nhiều đơn đăng ký hơn số học sinh, chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm công khai, tổ chức tại BDEA. Ngày và
giờ sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi hai tuần trước khi bốc thăm.
Nếu nộp đơn sau khi năm học đã bắt đầu nhưng trước hạn chót nộp đơn đã đăng, và hiện không có danh sách chờ,
thì học sinh sẽ nhận được thư mời nhập học. Nếu có danh sách chờ, đơn đăng ký của học sinh sẽ được xử lý sau khi
danh sách chờ ban đầu đã hết.

BƯỚC 3: Nhận
cuộc gọi hoặc thư

Nếu đơn được chấp thuận, chúng tôi sẽ liên hệ với học sinh qua điện thoại hoặc thư cùng ngày bắt đầu nhập học.
Học sinh sẽ có hai tuần để trả lời liên hệ đó nhằm giữ chỗ. Vui lòng gọi lại cho chúng tôi và cho chúng tôi biết rằng
em muốn tham dự BDEA!
Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng em đã ghi danh vào Boston Public Schools và gửi cho trường bảng điểm gần đây nhất
của mình (mang đến buổi hướng dẫn nếu chưa). Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng ghi danh hiện tại của mình
trong BPS, vui lòng kiểm tra với Trung tâm Tái Tương tác theo số 617-635-2273 hoặc ghé thăm khu phố lân
cận Trung tâm Chào mừng BPS.

BƯỚC 4: Thủ tục
giấy tờ và hướng
dẫn

Khi đã chấp thuận một chỗ tại BDEA và chính thức ghi danh vào BPS, học sinh sẽ tham gia vào buổi hướng dẫn
bốn ngày (Thứ Hai - Thứ Năm), nơi học sinh sẽ tìm hiểu thêm về văn hóa trường học của BDEA cùng hệ thống
dạy và học dựa trên năng lực vô cùng độc đáo của chúng tôi. Học sinh cũng sẽ hoàn thành các bài kiểm tra chẩn
đoán và xếp lớp đối với môn Toán và Nhân văn. Bài kiểm tra này chỉ dành cho mục đích tín chỉ và xếp lớp. Sau khi
hoàn thành hướng dẫn, học sinh sẽ bắt đầu Học kỳ đầu tiên của mình.
Nếu có thể, hãy đảm bảo rằng chúng tôi có bảng điểm mới nhất của em tại thời điểm này, nếu không chúng tôi sẽ
không thể đưa em vào các khóa học phù hợp!

Ưu tiên:
Sứ mệnh của BDEA là phục vụ học sinh Boston cho đến 23 tuổi, học kém hai năm trở lên so với cấp lớp. Học sinh BDEA phải là cư dân Thành phố Boston.
Theo luật trường bán công, tất cả các trường Bán công Horace Mann, bao gồm cả BDEA, đều phải nhận học sinh theo thứ tự ưu tiên sau:
1.
Anh chị em của học sinh hiện đang theo học tại BDEA. (Anh chị em được định nghĩa cho mục đích này là những người có cùng cha mẹ, về mặt sinh
học hoặc pháp lý thông qua việc nhận con nuôi.) Đây sẽ được xem là Ưu tiên 1.
2.
Học sinh hiện đang ghi danh vào các trường công lập của Khu Học chánh Boston Public Schools. Đây sẽ được xem là Ưu tiên 2.
3.
Tất cả các học sinh khác cư trú tại thành phố Boston sẽ được xem là Ưu tiên 3.
Boston Day and Evening Academy không phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tín ngưỡng, dân tộc, giới tính,
biểu hiện giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật tâm thần hoặc thể chất, tuổi tác, tổ tiên, thành tích thể thao, nhu cầu đặc biệt, trình độ tiếng Anh
hoặc ngoại ngữ, hay thành tích học tập trước đây. BDEA không dung thứ cho bất kỳ hình thức phân biệt đối xử, đe dọa, ép buộc và/hoặc quấy rối nào
xúc phạm đến nhân phẩm người khác bằng cách can thiệp vào quyền tự do học tập và làm việc của họ. Thông tin được yêu cầu trong đơn đăng ký này
không nhằm mục đích, và sẽ không được sử dụng để phân biệt đối xử. BDEA sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong đơn đăng ký
này, ngoại trừ với Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học theo yêu cầu của luật tiểu bang.

Cập nhật tháng 10 năm 2018: Xin lưu ý rằng đơn đăng ký này sẽ bị hủy theo Luật Tiểu bang 603 CMR 23.00. Người đăng ký có thể yêu cầu một bản
sao trước đó.

Phần 1 (Bắt buộc): Thông tin Học sinh Ứng tuyển - Viết chữ in gọn gàng bằng mực XANH DƯƠNG hoặc ĐEN!
NGÀY: _____/_____/________
Tên Học sinh: _____________________________
Tên

___________________________
Đệm

________________________________
Họ

Địa chỉ: __________________________________________________________________ Đơn #: _______
Thành phố: __________________________________ Zip:
Điện thoại Di động của Học sinh: (
Email:

_____ Ngày sinh: _____/_____/_________

)_______- ____________ BPS ID#: (nếu là học sinh BPS) _________________________

_______________________________________________________________________________

PHỤ HUYNH HOẶC (CÁC) NGƯỜI BẢO HỘ HỌC SINH CÙNG SINH SỐNG:

Tên: __________________________________ Mối quan hệ:

__ Điện thoại: ( ) ____-_______

Tên (không bắt buộc): __________________________________ Mối quan hệ:

__ Điện thoại: ( ) ____-_______

Email:
ĐÁNH DẤU bất kỳ HỘP NÀO SAU ĐÂY ĐÚNG VỚI EM:
Em hiện đang theo học hoặc lớp cuối cùng của em là (khoanh vòng):

8

9

10

11

12

Em hiện đang theo học tại Boston Public Schools (Tên trường): _____________________________________________________
Em có một anh chị em pháp lý hoặc sinh học đang học BDEA (Tên và cấp lớp của anh chị em): _____________________________
Em hiện đang theo học METCO, một trường bán công, một trường tư thục, một giáo hạt hoặc học tại nhà (Tên trường):
__________________________________________________________________________________
Lưu ý: Học sinh đánh dấu vào ô này phải nộp bằng chứng cư trú tại Boston cùng với đơn đăng ký.
Em hiện không ghi danh vào trường nào. (Các) trường trước đây đã học:
Tên Trường:

Thời gian theo học: ___/______ đến ___/______

Tên Trường: _________________________________________ Thời gian theo học: ___/______ đến ___/______

EM CÓ ƯU TIÊN ĐĂNG KÝ VÀO CHƯƠNG TRÌNH BDEA NÀO KHÔNG?
LƯU Ý: Trả lời phần này là không bắt buộc và sẽ không ảnh hưởng đến việc xét tuyển, nhưng nhận xét của em sẽ giúp chúng tôi xác định môi
trường phù hợp nhất cho em.
Khoanh tròn: Ngày (9-2:30 PM)

hoặc Chiều (10-3:30 PM) hoặc BDEA 2.0 (9-3:00 PM)

Tôi, người ký tên dưới đây, đã đọc đơn này và xác nhận rằng nó chính xác và đầy đủ.
Chữ ký của Cha mẹ /Người Giám hộ (nếu người nộp đơn dưới 18 tuổi): _______________________________Ngày: _____ / _____/ _____
Chữ ký của người nộp đơn (nếu trên 18 tuổi): ___________________________________________________Ngày: _____ / _____/ ______
Nếu muốn chúng tôi không gọi tên con quý vị trong cuộc bốc thăm công khai, quý vị có thể chọn không tham gia bằng cách đánh dấu vào
Cập nhật tháng 10 năm 2018: Xin lưu ý rằng đơn đăng ký này sẽ bị hủy theo Luật Tiểu bang 603 CMR 23.00. Người đăng ký có thể yêu cầu một bản
sao trước đó.

đây ______ và ghi tên viết tắt ________

Cập nhật tháng 10 năm 2018: Xin lưu ý rằng đơn đăng ký này sẽ bị hủy theo Luật Tiểu bang 603 CMR 23.00. Người đăng ký có thể yêu cầu một bản
sao trước đó.

