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Hệ thống
Trường Công
lập Boston

Thông tin cơ bản: Boston vẫn thực hiện Lệnh
Tòa án của Thẩm phán Garrity
▫

Lệnh Garrity yêu cầu BPS sắp xếp và duy trì đội ngũ giảng viên và
nhân viên (giáo viên và cố vấn hướng dẫn) không phân biệt chủng
tộc, đảm bảo không dưới 25% là người da màu và 10% là người các
dân tộc thiểu số."

▫

Lệnh hết hiệu lực khi giáo viên, cố vấn hướng dẫn là người da màu và
chủng tộc thiểu số khác“ đã làm việc đủ thâm niên và, trong trường hợp
đội ngũ giảng viên và nhân sự bị giảm 3 % theo các quy định đối với
nhân viên có đủ thâm niên theo các thỏa thuận thương lượng tập thể, tỷ lệ
chủng tộ/dân tộc của giảng viên và nhân viên, theo ý kiến bằng văn bản
của Tổng Giám thị các Khu học chánh, về cơ bản tương đương như tỷ lệ
tồn tại trước đó."

Morgan v. Burke, 926 F.2d 90 (Tòa vùng 1, 1991).

Kết quả chính về Nhân sự 2020-2021
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PHÁT BIỂU
KHAI MẠC

Tuyển dụng

Năng lực
Ngôn ngữ
Tìm kiếm
& Giữ chân

Kết quả tuyển dụng cao nhất trong 7 năm qua, cả về số
lượng tổng thể và tuyển dụng mới với khu học chánh!

Nâng cao kết quả tuyển dụng ứng viên có năng lực ngôn ngữ.
Phối hợp với OEL. Cải thiện thu thập dữ liệu.

Tăng cường khả năng giữ chân, tiếp cận và hỗ trợ giáo viên da
màu, hỗ trợ tuyển dụng nội bộ hiệu quả và giảm thiểu thiếu hụt
nhân sự.

Đa dạng đội ngũ nhân sự 2014-2020
Nhà giáo dục theo
lệnh Garrity (Giáo
viên & Cố vấn
Hướng dẫn)

Dữ liệu cập nhật ngày 1/10 hàng năm.

Tổng số giáo viên
% giáo viên da màu

4679
37.42%

4.675

4.672

4.740

4.637*

4.564*

4570

37.35%

36.92%

37.91%

38.80%

38.58%

39.45
%
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Đa dạng đội ngũ nhân sự năm học 2020-2021
Nhân viên
giáo dục Garrity

Ngân sách

Ngân sách

Nhân viên

trường

Trung tâm

Tòa nhà Bolling

Lãnh đạo
Trường học

Tổng
Khu học chánh

Đội ngũ giáo viên
Garrity bao gồm giáo
viên và cố vấn hướng
dẫn.
Đội ngũ giáo viên lưu
động sử dụng ngân sách
tập trung.
Dữ liệu tính đến ngày 1/10/2020.

n = 4570

n = 8069

n = 2061

n = 420

n = 127

n = 10561
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Tuyển dụng
Đội ngũ giáo viên
Garrity (Giáo viên & Cố
vấn Hướng dẫn)

Dữ liệu cập nhật ngày 1/10 hàng năm.

Tổng số giáo viên tuyển dụng
% giáo viên da màu được
tuyển dụng

1.051

986

981

1.111

969

931

944

39.9%

42.7%

40.8%

44.4%

45.8%

47.0%

53.6%
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Tuyển dụng: CHỈ TUYỂN DỤNG BÊN NGOÀI
4.29%

Đội ngũ giáo viên Garrity
ĐƯỢC TUYỂN DỤNG
BÊN NGOÀI (Giáo viên
& Cố vấn Hướng dẫn)
4.18%

Dữ liệu cập nhật ngày 1/10 hàng năm.

Tổng số giáo viên được tuyển dụng
bên ngoài
% giáo viên da màu được tuyển
dụng bên ngoài

303

294

338

378

338

277

263

37.3%

38.1%

34.6%

43.9%

39.4%

36.1%

48.3%
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Tuyển dụng Đa dạng: Các vị trí đầu tư
Loại công việc

Số
lượng
tuyển
dụng

% người da
màu

Người
châu Á

Người da
đen

Người Mỹ La Người da
tinh
trắng

Từ chối
Khác
không cung
cấp

Chuyên viên Liên lạc
với Phụ huynh

48

97.8%

1 (2%)

14 (29,2%)

31 (64,6%)

1 (2%)

0

1 (2%)

Nhân viên xã hội

63

77.8%

3 (4,8%)

26 (41,3%)

20 (31,8%)

14 (22,2%)

0

0

Giám thị

23

60.9%

0

9 (39,1%)

5 (21,7%)

9 (39,1%)

0

0

Huấn luyện viên
Chuyển đổi Học
tập

41

51.2%

1 (2,4%)

14 (34,2%)

5 (12,2%)

18 (43,9%)

2 (4,88%)

1 (2,4%)

Y tá

50

48%

1 (2%)

16 (32%)

7 (14%)

21 (42%)

5 (10%)

0
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Đa dạng Ngôn ngữ trong Tuyển dụng
Ngôn ngữ chính thức BPS:
● Tiếng Ả Rập
● Tiếng Trung-Quảng
Đông
● Tiếng Trung-Quan thoại
● Tiếng Creole ở
Cabo Verdean
● Tiếng Pháp
● Tiếng Haiti Creole
● Tiếng Bồ Đào Nha
● Tiếng Somali
● Tiếng Tây Ban Nha
● Tiếng Việt

Số lượng tuyển dụng Giáo viên & Cố vấn Hướng dẫn, cập nhật ngày 1/10 hàng năm.
9

Đạo luật LOOK: Tuyển dụng để Đa dạng Ngôn ngữ
Các lớp học mới sẽ được mở cho năm học 2022:

●

Cabo Verdean: Chương trình Di sản - Burke

●

Cabo Verdean: K1-Ngôn ngữ kép -Sẽ được
xác định sau

●
●

Tiếng Việt Lớp 1- Mather
Tiếng Haiti Kreyol: Lớp 3 - Mattahunt/
Toussaint L’ouverture Academy

Những gì chúng ta đang làm:
1. Đào tạo Giáo viên Song ngữ (BEE):
a. Công bố hướng dẫn từng bước cho giáo viên
về việc hướng dẫn nội dung cho học sinh
bằng ngôn ngữ khác để lấy ý kiến thống
nhất.
b. Phối hợp với Trường Cao đẳng Boston để
tăng cường năng lực giảng dạy của các giáo
viên Song ngữ và đảm bảo điều kiện thực
hiện BEE.
1.

●

Tiếng Tây Ban Nha: Lớp 7 UMANA

Đạo luật LOOK: Làm việc nhóm về Lộ trình
Tuyển dụng/Phát triển Đa dạng
a. Làm việc với một nhóm các bên liên quan để
hoàn thành REPT về cách phát triển đội ngũ
giáo viên đa dạng về ngôn ngữ
Công việc được thực hiện phối hợp với: OHC, OEL,
RCD
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Nghỉ việc
Đội ngũ giáo viên
Garrity (Giáo viên & Cố
vấn Hướng dẫn)

Dữ liệu cập nhật ngày 1/10 hàng năm.

Tổng số giáo viên nghỉ việc
% giáo viên da màu nghỉ việc

521

369

445

396

360

361

275

42.2%

39.0%

43.4%

33.6%

39.4%

42.7%

43.6%
11

Giữ chân có vai trò quan trọng như tuyển dụng
Phỏng vấn Nghỉ việc
●

●

Các Chương trình Hỗ trợ Chuẩn
bị Đánh giá MTEL cấp phép cho
38 giáo viên da màu

Trong năm học 2019-2020, BPS đã thực hiện quy trình
phỏng vấn nghỉ việc đầu tiên cho tất cả giáo viên da màu
không còn làm việc tại khu học chánh - bao gồm các lãnh
đạo trường là người da màu, nhân viên văn phòng trung tâm
và nhân viên các trường.
Tất cả kết quả tổng hợp đang được sử dụng làm cơ sở xât
dựng chương trình dịch vụ giữ chân giáo viên trong năm
học 2020-21 của chúng tôi.
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Các chương trình Hỗ trợ Chuẩn bị cho MTEL Tháng 7 năm
2019 đến Tháng 1 năm 2020
Tổng số giáo viên
hoàn thành
chương trình
trong 97 người
tham gia

Tổng số giáo
viên da màu,
Mỹ la tinh và
gốc Á trong
số 80 người
hoàn thành

80/97

67/80

Tổng số
n g ư ờ i
được cấp
giấy phép

5
5

Tổng số giáo viên
da màu, Mỹ la
tinh và gốc Á được
cấp giấy phép

6

48/80

38/48

2
1

82%

84%

5

60%

5

1
2

3

79%
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Các Chương trình và Quan hệ Đối tác của chúng tôi là các nguồn lực quan trọng
để tuyển dụng, thuê và phát triển đội ngũ giáo viên da màu
Đối tác Trường Đại học (6)

Các Chương trình “Phát triển theo Năng lực Bản thân” của BPS (3)
Đội ngũ Giáo viên
●
●
●
●

Các Chương trình Đối
tác Đào tạo Giáo viên (3)

Chương trình Phát triển Đội ngũ Giáo viên của BPS - khởi
động vào tháng 10 năm 2020 - mở rộng để hỗ trợ các lớp 7-16
Nhóm Hiện tại: (18) Học sinh THPT, (6) Sinh viên năm 1, (16)
Sinh viên năm 2 & (3) sinh viên năm 3
Đối tác: Cao đẳng Regis, City Year, Dự án Thanh niên, và Mạng
lưới Cựu sinh viên HBCU
Khoản tài trợ của DESE - $10k trợ cấp CTE + $47,500 thiết kế lại
chương trình giảng dạy.

Chương trình Phát triển Giáo viên theo Từng Cộng đồng
●
●
●
●

97% là ứng cử viên da màu
30/36 (83%) là nhân viên hỗ trợ
7/8 (87,5%) là ứng viên nữ dạy Toán/Khoa học
Đối tác mới: Hệ thống Phòng thí nghiệm Giảng dạy của MIT

Chương trình Phát triển Giáo viên Tiềm năng của BPS
●
●

Kết quả:
36 Giáo viên da màu:
17 giáo viên Mỹ gốc Phi, 14 người
Mỹ Latinh và 5 người gốc Á

Ra mắt khóa học viên mới vào tháng 6 năm 2021
BPS là khu học chánh duy nhất trong tiểu bang có thể cấp giấy phép
ban đầu cho giáo viên tiếng Anh và Người khuyết tật mức độ trung
bình
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Định hướng cho năm học 2020-2021
●

Tuyển dụng

Tiếp tục tận dụng các khoản đầu tư từ các đối tác như EdVestors & Baupost để hỗ trợ các sáng kiến đa dạng đội ngũ nhân sự của
BPS - cả ở trường học và văn phòng trung tâm

●

Tận dụng các chương trình kỹ năng lãnh đạo mới và sáng kiến tuyển dụng để đa dạng hóa đội ngũ lãnh đạo trường

●

Thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các sáng kiến Phát triển Đa dạng Môi trường Học đường

●

Hoạt động lại các Hội đồng Tư vấn Tuyển sinh Chung của BPS: Chiến lược tuyển dụng có chủ đích, tập trung vào thu hút nhân viên
khu học chánh và thành viên cộng đồng

Tìm kiếm &
Giữ chân

○

Khởi động lại Hội đồng Tư vấn Tuyển dụng HBCU, Hội đồng Tư vấn Tuyển dụng Người Mỹ La tinh và Hội đồng Tư
vấn Tuyển dụng Người Mỹ gốc Á

○
●

Khởi động Hội đồng Tư vấn Tuyển dụng Người điếc và Người khiếm thính BPS

Khoản tài trợ của DESE hỗ trợ tuyển dụng đa dạng - tiền thưởng ký kết hợp đồng,Hỗ trợ Chuẩn bị Đánh giá MTEL
Hỗ trợ và mở rộng Chương trình Phát triển Đội ngũ Giáo viên từ lớp 7 đến lớp 16

●

Sử dụng kết quả từ các cuộc phỏng vấn nghỉ việc với các giáo viên da màu trong năm học 2019-20 để cung cấp thông tin/cải thiện
chương trình dịch vụ giữ chân giáo viên trong năm học 20-21

Năng lực
Ngôn ngữ

●

Tăng cường phối hợp giữa OHC, RCD và OEL nhằm mục đích tăng cường tuyển dụng các ứng viên đa dạng về ngôn ngữ

●

Xây dựng bảng tổng hợp đánh giá và theo dõi năng lực ngôn ngữ của nhân viên khu học chánh

●

Đầu tư có trọng tâm để hỗ trợ duy trì đội ngũ nhân viên song ngữ hiện tại trong BPS

trong các chương trình cho người học tiếng Anh
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Phụ lục
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Tuyển dụng Lãnh đạo Trường học
Lãnh đạo mới năm học 20-21

Tổng lãnh đạo
các trường

Đa dạng ngôn ngữ
Tiếng Tây Ban
Tuyển dụng mới Nha
Tiếng Farsi

Tuyển
dụng mới

Không
Tiếng Tây Ban
Nha
Tạm thời sang lâu dài Tiếng Creole ở
Cabo Verdean

15.38%
23.08%
7.69%

Tạm thời
sang lâu dài

Không

4
1
8
4

1
2

28.57%
53.84%

42.86%
14.29%
14.29%

n = 13

n=7

Tổng n = 20
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Các Chương trình Phát triển Lãnh đạo
Trường học Năm học 20-21
Các chương trình mới, phù hợp với tầm nhìn xây dựng một “đội ngũ” của Tổng Giám thị:
Nhóm BPS/PSI (Viện Perrone Sizer):
-

Nhóm được thiết kế phối hợp để hỗ trợ và phát triển đội ngũ giáo viên chính thành Phó Hiệu
trưởng/chương trình HOS.
100% người da màu, 33% người Mỹ Latinhx, 66% đa ngôn ngữ.

Lãnh đạo mới/Nền tảng Lãnh đạo đột phá của BPS
-

Được thiết kế để "kết nối" các AP hiện tại thành các vai trò P/HOS.
Hiện đang tuyển các ứng viên đa dạng về ngôn ngữ, chủng tộc và dân tộc.

Chương trình Hiện có: Học viện Lãnh đạo Lynch, Cao đẳng Boston
-

100% lãnh đạo da màu, 85% lãnh đạo da màu tham vọng.
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Cấu trúc mới
Văn phòng Tuyển dụng,
Nuôi dưỡng & Phát triển
Đa dạng (RCD)
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, nhóm RCD đã chuyển từ Văn Phòng Nhân sự thành Văn phòng Công bằng, Chiến lược và
Thu hẹp Khoảng cách & Cơ hội Học tập của Tổng giám thị.
Văn phòng RCD đã mở rộng phạm vi trách nhiệm của mình để bao gồm hỗ trợ xây dựng chiến lược đội ngũ nhân sự đa
dạng đối với các vị trí quản lý tuyển dụng tại văn phòng trung tâm.
Bắt đầu phối hợp:
●
●

Học tập: Nghiên cứu Dân tộc
Văn phòng Giáo dục Đặc biệt

Đang diễn ra:
●

Phòng Công bằng và Chiến lược: Chủ trì quá trình tìm kiếm và
lựa chọn để hỗ trợ, thu hẹp khoảng cách về cơ hội

Kết luận:
●

●
●
●

Học tập: Văn phòng Người học tiếng Anh - quản lý và thực hiện quá trình tìm kiếm & lựa chọn đối với chương trình
hỗ trợ, thu hẹp khoảng cách về cơ hội - Chào mừng Silvia Romero Johnson
Trao đổi Thông tin: Thư ký Báo chí & Phó Thư ký Báo chí
Trách nhiệm giải trình: Nhân viên Xã hội Học đường
●
Gắn kết: Chuyên viên Liên lạc với Phụ huynh
●
Hoạt động: Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng
Trách nhiệm giải trình: Các dịch vụ sức khoẻ: Y tá
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