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Tuyên bố Sứ mệnh:  

Boston Green Academy chào đón các học sinh với sự đa dạng về khả năng, giáo dục và trao 

quyền cho các em để thành công trong học đại học và công việc, đồng thời chuẩn bị cho các 

em vai trò dẫn dắt thúc đẩy bền vững của cộng đồng và thế giới của chúng ta. 
 

Các Yếu tố Thiết kế Chính (với trích dẫn ngoặc đơn đến các trang từ đơn đăng ký điều lệ hoặc sửa 

đổi điều lệ): 

1) Chuẩn bị hành trang cho học sinh ở môi trường đại học và công việc (tuyên bố sứ mệnh, sửa 

đổi năm 2015).  

2) Chuẩn bị cho học sinh trở thành những nhà lãnh đạo vì sự bền vững của cộng đồng và thế giới 

của chúng ta (tuyên bố sứ mệnh, sửa đổi năm 2015 và đơn đăng ký điều lệ trang 2 và 6). 

3) Chào mừng và ghi danh một nhóm học sinh đa dạng (tuyên bố sứ mệnh, sửa đổi năm 2015 và 

đơn đăng ký điều lệ trang 3) 

4) Cung cấp một môi trường học tập nhạy cảm với tổn thương (đơn đăng ký điều lệ, trang 4) 

 

Trường công đặc cách cam kết đáp ứng các Tiêu chí từ 1 đến 10 như được nêu trong Tiêu chí đánh 

giá kết quả học tập của Trường công đặc cách. 

Ngày Phòng Phê duyệt Sơ bộ: Ngày 02/11/2021 

Ngày Hội đồng Quản trị Phê duyệt: Ngày 02/11/2021 

Ngày Phê duyệt của Liên đoàn Giáo viên 

Boston: 
Ngày 14/04/2022 

Ngày Phê duyệt của Hội đồng Trường Boston: TBD 

Ngày phòng phê duyệt: TBD 
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Các Mục tiêu và Biện pháp liên quan đến Nhiệm vụ và các Yếu tố Thiết kế Chính (bắt buộc): 

Mục tiêu (dành cho KDE 1):  Boston Green Academy sẽ giáo dục và trao quyền cho học sinh để thành công trong đại học và nghề nghiệp  

Đánh giá: Tỷ lệ tất cả học sinh tốt nghiệp BGA và học sinh tốt 

nghiệp BGA là những học sinh có nhu cầu cao đang theo học tại các 

cơ sở giáo dục đại học, được đo lường bởi Dữ liệu Cơ quan Kiểm tra 

Học sinh Quốc gia do DESE báo cáo sẽ hơn 70% mỗi năm. 

Dữ liệu được báo cáo: 
● Tỷ lệ phần trăm và số lượng học sinh tốt nghiệp BGA theo học tại các cơ sở 

giáo dục đại học 
● Tỷ lệ phần trăm và số lượng học sinh tốt nghiệp BGA là học sinh có nhu cầu 

cao theo học tại các cơ sở giáo dục đại học 

●  Dữ liệu của National Student Clearinghouse như được báo cáo trong Hồ sơ 

DESE hàng năm (học sinh tốt nghiệp theo đuổi giáo dục đại học).  

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
● Giám đốc Công nghệ sẽ thu thập và báo cáo từ trang web của DESE 

hàng năm 

Đánh giá: Mỗi năm ở lớp 6 đến 11 trong cả ELA và Toán, 

học sinh của Boston Green Academy sẽ đạt được Phân vị 

Tăng trưởng Trung bình của Học sinh (SGP) là 50 hoặc cao 

hơn trong bài đánh giá STAR 360. 

Dữ liệu được báo cáo: 

● SGP trung bình theo cấp lớp ở cả Toán và ELA trong các kỳ thi đánh 

giá mang tính hình thức của trường (hiện tại là STAR 360 khi được 

phê duyệt Kế hoạch giải trình).  

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 

● Trưởng nhóm hướng dẫn BGA sẽ thu thập và báo cáo dữ liệu 

Đánh giá: Mỗi năm, tất cả học sinh lớp 12 của BGA sẽ nhận được 

điểm đậu (60+) trong kỳ thực tập sáu tuần với dự án cao điểm vào 

tháng 6 của Năm cuối cấp, bao gồm tất cả học sinh lớp 12 trong 

chương trình CTE 

Dữ liệu được báo cáo: 

● Tỷ lệ phần trăm và số học sinh lớp 12 của BGA hoàn thành xuất sắc kỳ thực 

tập sáu tuần với một dự án cao điểm  

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
● Được tạo và duy trì bởi Văn phòng Bộ phận Giáo dục Đại học, Nghề nghiệp 

và Giám đốc các Chương trình Xanh hàng năm 

Mục tiêu (dành cho KDE 2): Boston Green Academy sẽ chuẩn bị cho học sinh trở thành những nhà lãnh đạo hướng tới sự bền vững của cộng 

đồng và thế giới 

Đánh giá:  Ít nhất 90% học sinh BGA ở mỗi lớp từ 6 đến 11 sẽ đạt 

điểm qua môn (60+) với một dự án xanh ngoại khóa hàng năm 
Dữ liệu được báo cáo: 

● Tỷ lệ phần trăm và số học sinh hoàn thành công dự án xanh ngoại khóa hàng 

năm 

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
● Giám đốc các Chương trình Xanh sẽ giám sát công việc với sự hợp tác của 

Giám đốc Công nghệ 
 

Đánh giá: Mỗi năm, ít nhất 90% học sinh hoàn thành chương 

trình Khoa học Môi trường CTE Chương 74 của BGA sẽ đạt 
Dữ liệu được báo cáo: 

● Tỷ lệ phần trăm và số lượng học sinh CTE đạt được thành công các chứng chỉ 

được ngành công nghiệp chứng nhận hàng năm 
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được chứng chỉ được ngành công nghiệp chứng nhận cho sự 

nghiệp xanh 
Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
● Giám đốc các Chương trình Xanh sẽ giám sát công việc với sự hợp tác của 

Giám đốc Công nghệ 

Mục tiêu (dành cho KDE 3): Boston Green Academy sẽ chào đón những học sinh đa dạng về năng lực 

Đánh giá: BGA sẽ ghi danh ít nhất 50% học sinh được xác định là 

'có nguy cơ' theo Báo cáo Chỉ số Dẫn đầu và Trễ của Hệ thống 

Trường Công lập Boston. Việc ghi danh học sinh ‘có nhu cầu cao’ 

của BGA cũng sẽ vượt quá 50% như được xác định bởi báo cáo 

tuyển sinh của DESE trong Hồ sơ thường niên. 

Dữ liệu được báo cáo: 

● Số lượng và tỷ lệ phần trăm học sinh được xác định là "có nguy cơ" đang theo 

học tại BGA  

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
●  Trợ lý Hiệu trưởng sẽ thu thập và báo cáo dữ liệu hàng năm 

Đánh giá: Mỗi năm, tỷ lệ tốt nghiệp trong 4 và 5 năm của BGA 

đối với học sinh có "nhu cầu cao" sẽ nằm trong khoảng 5% tỷ lệ tốt 

nghiệp tổng thể. 

Dữ liệu được báo cáo: Tỷ lệ tốt nghiệp trong 4 và 5 năm của DESE được công bố 

hàng năm trên phần Hồ sơ của website. 

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
●  Giám đốc Công nghệ sẽ thu thập và báo cáo từ trang web của DESE 

Mục tiêu (dành cho KDE 4): Boston Green Academy sẽ cung cấp một môi trường học tập nhạy cảm với tổn thương cho học sinh 

Đánh giá: Tất cả các nhân viên lớp học của BGA sẽ sử dụng các 

phương pháp thực hành nhạy cảm với tổn thương trong các lớp học 

của họ. Cụ thể, 100% nhân viên lớp học của BGA sẽ thực hiện BGA 

5 R, Hướng dẫn An toàn BGA và Các Thực hành Chung của BGA 

được đánh giá bằng các chuyến thăm Vòng Hướng dẫn.  

Dữ liệu được báo cáo: 

● Tỷ lệ phần trăm và số lượng nhân viên lớp học thực hiện 5 R của BGA, 

Nguyên tắc An toàn của BGA và Các Thực hành Chung của BGA trong các 

chuyến thăm Vòng Hướng dẫn vào mùa Xuân hàng năm  

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
● Trưởng nhóm và nhóm hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm thu thập và báo 

cáo dữ liệu 

Đánh giá: Mỗi năm, hơn 90% học sinh BGA sẽ báo cáo rằng các 

em cảm thấy an toàn và được hỗ trợ ở trường trong Khảo sát Khí 

hậu Học sinh BPS. Ít nhất 75% học sinh sẽ trả lời khảo sát.  

Dữ liệu được báo cáo: 

● Khảo sát Khí hậu Học sinh BPS thực hiện hàng năm, các cuộc khảo sát BGA 

bổ sung. Tỷ lệ phản hồi và phần trăm phản hồi tổng thể. 

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
● Dữ liệu do Giám đốc Hỗ trợ Học sinh và Giám đốc Công nghệ thu thập 
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Mục tiêu và Biện pháp liên quan đến việc Phổ biến (bắt buộc):  

Mục tiêu: Boston Green Academy sẽ là một trường học xanh, bền vững kiểu mẫu và phổ biến các phương pháp hay nhất cho các 

trường học, tổ chức và mạng lưới khác cùngngành 

Đánh giá: BGA sẽ chia sẻ các phương pháp thực hành xanh tốt 

nhất với cộng đồng trường học xanh rộng lớn hơn và hơn thế nữa 
Dữ liệu được báo cáo: 

● BGA sẽ lập báo cáo phổ biến các chương trình xanh hàng năm như 

một phần của báo cáo thường niên của DESE 

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
● Dữ liệu này sẽ được thu thập bởi Giám đốc các Chương trình Xanh tại BGA 

và được chia sẻ với DESE và các bên liên quan khác như một phần của Báo 

cáo Thường niên của chúng tôi 

Đánh giá: BGA sẽ chia sẻ các phương pháp hay nhất với Hệ 

thống Trường Công lập Boston, các trường tương tự ở 

Massachusetts, và một mạng lưới các trường xanh/bền vững 

trong khu vực hàng năm 

Dữ liệu được báo cáo: 

● Nhân viên BGA sẽ tham gia vào các cơ hội phát triển/chia sẻ chuyên 

môn về thực hành xanh và bền vững ít nhất ba lần mỗi năm 

Kế hoạch thu thập dữ liệu: 
● Dữ liệu này sẽ được thu thập bởi Giám đốc các Chương trình Xanh tại BGA 

và được chia sẻ với DESE và các bên liên quan khác như một phần của Báo 

cáo Thường niên của chúng tôi 

 


