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Bản ghi nhớ này là tổng quan về buổi trình bày tối nay cho Ngày tựu trường 2022-2023 tới Ủy 

ban học chánh. Bản cập nhật của chúng tôi sẽ giúp các thành viên hiểu những kế hoạch mà 

chúng tôi thực hiện để có một khởi đầu năm học thuận lợi cho học sinh, gia đình và nhân viên 

của Hệ thống trường công lập Boston (BPS).  

 

Mặc dù chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có một ngày khởi đầu mạnh mẽ, nhưng mối quan tâm lớn 

nhất vẫn là vấn đề nhân viên và đưa đón học sinh nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng 

tôi sẽ cập nhật cho quý vị về tiến độ và kế hoạch trong các lĩnh vực này ở phần trình bày này. 

Chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị về: 

 

● Đội ngũ nhân viên 

● Đưa đón học sinh 

● Dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng 

● Cơ sở vật chất 

● Lập kế hoạch và chuẩn bị cho COVID-19 

● Bài tập 

● Tiếp cận và Tương tác  

● Học thuật 

 

Bởi vì phần trình bày này chứa thông tin cập nhật về nhiều công việc đang diễn ra tại các bộ 

phận để chuẩn bị cho việc khai giảng thành công, mỗi bộ phận sẽ đưa vào các chiến lược và cân 

nhắc chính về công bằng trong các báo cáo chi tiết của họ trong tương lai thay vì kết hợp những 

nỗ lực đó thành một tuyên bố tác động duy nhất về công bằng. 

 

Đội ngũ nhân viên 

Tài xế và giám sát xe buýt, nhân viên dịch vụ ăn uống và một số phụ tá vẫn là những vị trí hàng 

đầu mà chúng tôi cần lấp đầy. Chúng tôi đang cố gắng khuyến khích các vị trí tài xế xe buýt và 

giám sát xe buýt và lập kế hoạch dự phòng để đảm bảo các học sinh được chỉ định người giám 

sát nhận được các dịch vụ cần thiết. 

 

Việc thuê giáo viên khoa học trung học và giáo viên ESL cũng là một thách thức. Xin lưu ý rằng 
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một số trường hiện đang tuyển dụng phần lớn giáo viên, nhưng khu học chánh đang làm việc 

chặt chẽ với những trường này để thuê nhân viên cần thiết cho ngày đầu tiên đi học.  

 

 

Đưa đón học sinh 

Chúng tôi tiếp tục tận dụng Thỏa thuận thương lượng tập thể của chúng tôi với Drivers Union, 

mang đến những cơ hội mới để phục vụ học sinh tốt hơn. Chúng tôi đang làm việc liên tục cả 

ngày với các đối tác của mình tại Thành phố và MBTA để hợp tác và giảm thiểu sự gián đoạn 

trong quá trình đóng cửa Tuyến quận Cam chưa từng có của tiểu bang, đồng thời việc tiếp tục cải 

thiện hiệu quả hoạt động sẽ giúp đưa học sinh đến trường an toàn và đúng giờ. Nhóm Đưa đón 

học sinh của BPS tiếp tục làm việc về định tuyến và phân công xe buýt, nhân viên dịch vụ khách 

hàng và chuẩn bị sân đậu xe buýt.  

 

Dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng 

Phần trình bày của chúng tôi sẽ bao gồm thông tin cập nhật về nhà cung cấp mới, City Fresh 

Foods, cũng như báo cáo về kế hoạch cung cấp các bữa ăn cho học sinh trong bối cảnh thiếu 

nhân viên đang diễn ra. 

 

Cơ sở vật chất  

Để đảm bảo một năm học thành công, mỗi cơ sở trường học phải an toàn và thân thiện. Mùa hè 

này, các trường học đã trải qua quá trình làm sạch và diệt khuẩn cũng như nhiều cải tiến bên 

trong và bên ngoài. Chúng tôi cũng đã hoàn thành một số dự án cải tạo trường học, mở rộng và 

nâng cấp khác bao gồm không gian trong nhà và ngoài trời như phòng tắm, lối vào, bãi đậu xe và 

sân chơi. 

Phân công/tiếp cận và gắn kết học sinh 

Chúng tôi sẽ xem xét các số phân công học sinh hiện tại cùng các nỗ lực tiếp cận và sẽ cập nhật 

cho quý vị về việc đăng ký vào thời gian cao điểm tháng 8 của khu học chánh. Tính đến ngày 24 

tháng 8, có tổng cộng 50.980 học sinh đã ghi danh vào các trường BPS. Con số này sẽ biến động 

khi học sinh tiếp tục đăng ký hoặc rút đơn. Tổng số lượng đăng ký chính thức sẽ có vào ngày 1 

tháng 10. 

Chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi các gia đình trong danh sách chờ cho các trường còn chỗ trống. 

Các nỗ lực tiếp cận cộng đồng và gia đình đang được thực hiện và bao gồm cả việc thúc đẩy 

đăng ký của học sinh. Đường dây trợ giúp mới của BPS đang được thiết lập và hoạt động, 

chương trình Từ chuẩn bị đến vào mẫu giáo hàng năm cho Trẻ nhỏ đang được tiến hành đầy đủ 

với 30 sự kiện trong khu phố và Lễ kỷ niệm trên toàn thành phố vào thứ 3, ngày 30 tháng 8.  

BPS cũng đang tổ chức hai buổi họp cộng đồng trực tuyến Ngày tựu trường để mang đến cho các 

gia đình cơ hội gặp gỡ Tổng giám đốc học khu mới và tìm hiểu thêm về cách chúng tôi chuẩn bị 

trường học sẵn sàng cho tất cả học sinh. Các cuộc họp được lên lịch vào thứ năm, ngày 1/9 lúc 6 

giờ chiều và thứ bảy, ngày 10/9 lúc 10 giờ sáng. 



 

 

Lập kế hoạch và chuẩn bị cho COVID-19  

Nhóm đa chức năng của BPS và đại diện của Ủy ban y tế công cộng Boston sẽ họp ba ngày một 

tuần để đảm bảo chúng tôi đang đi đúng hướng với tất cả kế hoạch về COVID-19 cho ngày khai 

giảng. Kế hoạch của chúng tôi bao gồm xét nghiệm cho học sinh và nhân viên, cung cấp các bộ 

xét nghiệm mang về nhà hàng tuần, kiểm tra triệu chứng, phòng khám cung cấp và giáo dục về 

vắc-xin, cùng các chính sách đeo khẩu trang. Chúng tôi cũng đang tập trung vào việc đảm bảo 

các trường học có chất lượng không khí và hệ thống thông gió thích hợp, đồng thời vận hành 

máy lọc không khí và cảm biến chất lượng không khí. 

 

Học thuật 

Chín khu vực và giám đốc trường học của chúng tôi sẵn sàng chào đón học sinh trở lại lớp học 

và cung cấp hỗ trợ cho các nhà giáo với Trọng tâm giảng dạy về Giáo dục bình đẳng. 

Chúng tôi cũng đang hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và học sinh đa ngôn ngữ. Chúng tôi đã thành 

lập một địa điểm vệ sinh tạm thời là Newcomer Assessment and Counseling Center ở Đông 

Boston và hiện đang cập nhật Sổ tay về Quy trình và chính sách giáo dục đặc biệt của mình. 

Thỏa thuận thương lượng tập thể mới với Liên đoàn giáo viên Boston cho phép chúng tôi có 

những bước tiến mạnh mẽ và cẩn thận với công tác hòa nhập của mình. Chúng tôi sẽ báo cáo về 

việc thành lập nhóm đầu tiên của mình gồm 20-25 trường học, những người sẽ lập kế hoạch hòa 

nhập cho trường học của họ và Nhóm hòa nhập đa chức năng sẽ giải quyết các rào cản về hệ 

thống để hệ thống của chúng tôi trở nên hòa nhập hơn tại từng trường học. 


