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Chương trình họp

● Giới thiệu các Ban Học tập

● Thách thức và Cơ hội

● Đòn bẩy để Thay đổi

● Giới thiệu các Chủ đề Chính trong Tầm nhìn Học 

tập của BPS (DỰ THẢO)

● Cơ sở hạ tầng để Thực hiện Tầm nhìn 

● Đảm bảo Chất lượng (DỰ THẢO)
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Các thành phần REPT  
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Giới thiệu các Ban Học tập
Phòng Giáo dục Đặc biệt

● Cơ hội toàn diện
● Bình đẳng trong Đọc viết
● Hệ thống dựa trên nhu cầu và thiết lập phù 

hợp
● Chuyên môn của giáo viên
● Cải thiện kết quả đầu ra cho Học viên Anh 

ngữ khuyết tật  

Học thuật và Học tập Chuyên 
nghiệp

● Dấu chứng nhận Song ngữ
● Bình đẳng trong Đọc viết 
● Mở rộng giáo dục mầm non
● Nghiên cứu về dân tộc
● STEM
● Tập thể Xuất sắc (EFA)

Văn phòng Y tế và Chăm sóc sức khỏe
L

● Môi trường học tập an toàn, lành mạnh và bền 
vững 

● Bình đẳng trong Đọc viết

● Sức khỏe và đọc viết vật lý

● Nghiên cứu Tình cảm Xã hội

● Tiếp cận công bằng với hỗ trợ của trường học

Văn phòng Học viên Anh ngữ

● Bình đẳng trong Đọc viết
● Dấu chứng nhận Song ngữ
● Tăng Giảng dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ 
● Giảng dạy chất lượng cho học 

viên đa ngôn ngữ 
● Thực hiện các tiêu chuẩn WIDA 

2020 cho ELD trên toàn bộ nội 
dung và ESL

● Cải thiện kết quả đầu ra cho Học 
viên Anh ngữ khuyết tật    

● Đáp ứng Quy định tuân thủ của 
tiểu bang và liên bang

Văn phòng Lãnh đạo Giáo viên

● Bình đẳng trong Đọc viết
● Học tập chuyên nghiệp do nhà 

giáo dục dẫn dắt
● Đổi mới do nhà giáo dục định 

hướng
● Hỗ trợ giáo viên mới 
● Lộ trình sự nghiệp/lãnh đạo
● Học tập bán chuyên

OEL OSE

APL

OHW

OTL

Công bằng 
và Tiếp cận



Chính sách Khoảng cách Cơ hội và Thành tích của Hệ thống Trường Công lập Boston

Tại BPS, mỗi học sinh trong mỗi lớp học đều được hưởng môi trường 
giáo dục chất lượng theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Mỗi đứa trẻ phải có 
quyền tiếp cận không bị kiểm soát như nhau với mọi tài nguyên nhận 
thức được để giải thoát sự vĩ đại bên trong chúng

Tầm nhìn Chiến lược của BPS, 

Mở đầu cho Chính sách Khoảng cách Cơ hội của BPS



Điểm Trung bình theo Thang điểm ELA MCAS từ lớp 3-8

500=Đạt/Vượt Kỳ vọng



Điểm Trung bình theo Thang điểm Toán MCAS từ lớp 3-8

500=Đạt/Vượt Kỳ vọng
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Thành tích Đọc hiểu Phát triển MAP vào Mùa thu năm 
2021: Lớp 3-11



9

Thành tích Toán Phát triển MAP vào Mùa thu năm 2021: 
Lớp 3-11
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Chúng ta gặp thách thức trong việc giảng dạy các lớp học 
chính.

Chúng ta phải hành động thật nhanh chóng.
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Chúng ta sẽ 

thay đổi câu 

chuyện này 

như thế nào 

để đảm bảo 

tất cả học 

sinh nhận 

được những 

gì cần thiết?

1. Chiến lược Phục hồi Mạnh mẽ

2. Bao gồm trong mọi Lớp học

3. Tăng khả năng tiếp cận Giảng 

dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ 

4. Chương trình Dạy và Học đầy 

Tham vọng của BPS

5. Bình đẳng trong Đọc viết ở 

Mọi Nguyên tắc Kỷ luật

6. Đảm bảo Chất lượng cho Mọi 

Lớp học/Trường học
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Mùa hè năm 2021 ● Mở rộng Cơ hội Học hè cho hơn 11.500 học sinh 
● Phục vụ hơn 1.500 SWD qua ESY và Thúc đẩy Học tập
● Phục vụ hơn 4.450 ELs qua các Chương trình Học thuật và Bồi dưỡng

Tháng 9 năm 2021 ● Triển khai Công tác Bình đẳng trong Đọc viết trên toàn Khu học chánh
● Tùy chọn dạy kèm trực tuyến có sẵn cho tất cả học sinh BPS để đảm bảo các em đều 

có thể tiếp cận chương trình dạy kèm trực tuyến ngay lập tức
● Đầu tư ESSER ở cấp trường cho các dịch vụ phục hồi tại trường học

○ Học cải thiện Tín chỉ tại Trường Trung học Brighton
○ Xây dựng thư viện cho các lớp học tiểu học với tính năng hỗ trợ văn bản
○ Dạy kèm tại trường 
○ Tận dụng các mối quan hệ đối tác tại trường học để có thêm thời gian học tập 

đi đôi với bồi dưỡng.  

Mùa thu năm 2021 ● Khôi phục Tuân thủ bao gồm dạy kèm OST 
● Khởi động quy trình đăng ký cho các Học viện Tăng tốc chủ yếu nhắm đến sự tham 

gia của các học sinh khuyết tật, học viên đa ngôn ngữ và học viên khuyết tật đa ngôn 
ngữ

Công tác Phục hồi Học tập
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Tháng 2 năm 
2022

● Các Học viện Tăng tốc tập trung vào ELA trên toàn Khu học chánh
● Cơ hội học tập và bồi dưỡng OST ảo

Tháng 4 năm 
2022

● Các Học viện Tăng tốc tập trung vào môn toán trên toàn Khu học chánh
● Cơ hội học tập và bồi dưỡng OST ảo

Mùa hè năm 
2022

● Kế hoạch Học hè Cá nhân cho mỗi học sinh
● Mở rộng các cơ hội học tập và bồi dưỡng trong mùa hè 

Công tác Phục hồi Học tập



Mỗi học sinh BPS 
đều là một cá 
nhân xuất sắc.

Khả năng tiếp cận 
Giảng dạy Ngôn ngữ 

Mẹ đẻ 

Thực hành 
Hòa nhập  

Sự Giảng dạy 
Mẫu mực.

Môi trường An toàn, 
Khỏe mạnh và

Khẳng định Văn hóa

Dạy học một cách tham vọng trên toàn BPS nghĩa là gì?
Các Đòn bẩy Chính để Tăng cường Giảng dạy Cấp 1

Hiểu rõ bản thân 
và học sinh của 

mình

Tạo thêm các cơ hội học tập --
trong và ngoài lớp học

Các Đòn bẩy Chính phải được hỗ trợ 
bởi:

Phục hồi Mạnh mẽ
Thực tiễn về duy trì văn 

hóa & ngôn ngữ

Hệ thống Hỗ trợ Nhiều 
Cấp bậc

Học tập & Huấn luyện 
Chuyên nghiệp Sáng tạo



Điều gì cần phải đúng trong mọi lớp học BPS:

❖ Dạy nội dung phù hợp với khối lớp

❖ Đọc và viết từ văn bản phức tạp trong mỗi lớp học, hàng 

ngày

❖ Hoàn thành các bài học và nhiệm vụ khó khăn trong mỗi lớp 

học, hằng ngày

❖ Tham gia chương trình học tập dựa trên vấn đề và dự án 

cho phép học sinh áp dụng kiến thức vào các vấn đề thực 

tiễn

❖ Đặt câu hỏi để hiểu sâu hơn về bài học và trò chuyện với 

học sinh về các vấn đề học tập

❖ Cung cấp chương trình giảng Bình đẳng về đọc viết trên mọi 

nguyên tắc kỷ luật

❖ Đánh giá và giám sát việc học của học sinh và đưa ra phản 

hồi
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Nếu văn phòng trung tâm

(1) thiết kế và cung cấp chương trình 

chuyên môn tập trung, chất lượng cao 

cho các lãnh đạo nhà trường và các 

giáo viên trưởng, 

(2) phát triển các tài liệu, tài nguyên và 

công cụ chất lượng cao để sử dụng, 

điều chỉnh tài liệu phù hợp với các cơ 

hội ứng dụng và bồi dưỡng chất lượng 

cao và

(3) đầu tư vào cơ sở hạ tầng ưu tiên hỗ trợ 

các trường học và lãnh đạo nhà trường 

thông qua huấn luyện 1:1, học tập 

chuyên môn trong khu vực và hỗ trợ 

học tập đi đôi với công việc...

sau đó các hiệu trưởng sẽ có thể 

(1) tận dụng ILT tại trường học và 

chuyên môn của các giáo viên 

trưởng để mang lại cơ hội học 

tập chuyên môn chất lượng cao 

ở cấp trường 

(2) sẽ được chuẩn bị nhiều hơn để 

đưa ra phản hồi có mục tiêu và 

tập trung cho các nhà giáo dục, 

đồng thời giám sát và hỗ trợ việc 

giảng dạy đầy tham vọng...

điều sẽ giúp các giáo viên

(1) tập trung và thực hiện một loạt 

chiến lược đòn bẩy cao được 

biết là có tác động tích cực đến 

thành tích của học sinh, giúp cải 

thiện và củng cố việc giảng dạy 

cấp 1, cũng như kiến thức, kỹ 

năng và nguồn lực để thực hiện 

đầy đủ việc giảng dạy cấp 2 và 3 

chất lượng cao.

sau đó các học sinh BPS thông minh sẽ được tiếp cận công bằng với các cơ hội học tập đầy tham vọng

và kết quả học tập đầu ra của học sinh sẽ cải thiện đáng kể và vượt xa mức tăng trưởng và hiệu suất 

trung bình trên toàn Khối thịnh vượng chung.

Lý thuyết Hành động Học tập: Tăng cường Giảng dạy Cấp 1



Mọi Học sinh BPS (K0-12) phải có quyền tiếp cận với...

Những gì chúng tôi đã nghe được từ học sinh, phụ huynh và các 

nhà giáo dục
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Giáo trình và Dạy học 
● Giảng dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ
● Đi cùng với hỗ trợ
● Thư viện và thủ thư được cấp phép 
● Tất cả môn học chính được giảng dạy
● Giáo dục Nghệ thuật 
● Giáo dục Thể chất
● Danh mục Khóa học Chung trên Toàn Khu học 

chánh
● Máy tính và wifi
● Tài liệu học tập cho việc học dựa trên dự án và 

trung tâm

Phát triển kỹ năng
● Điền kinh K-12
● Các chuyến đi thực tế và học tập thám hiểm
● Quan hệ hợp tác và gây quỹ công bằng giữa các 

trường
● Các chương trình trước và sau giờ học
● Học sinh hùng biện
● Hội học sinh và BSAC

Cơ sở vật chất 
● Cơ sở vật chất và nội thất của thế kỷ 21 
● Nâng cấp cơ sở vật chất, nhà vệ sinh và nước
● Hệ thống làm mát và sưởi ấm
● Chất lượng không khí và giám sát
● Sân chơi và vườn
● Phòng tập thể dục, thư viện, phòng thí nghiệm 

khoa học và các không gian đa năng 
● Cải tạo khán phòng
● Cải tạo nhà bếp và nhà ăn  

Hỗ trợ Học sinh và Gia đình
● Nhân viên Xã hội
● Liên lạc viên Gia đình 
● Y tá
● Nhân viên đa dạng về chủng tộc, dân tộc và 

ngôn ngữ
● Bữa ăn dinh dưỡng tươi ngon
● Hỗ trợ nhà ở
● Các Trường Cộng Đồng Trung Tâm



Mọi học sinh BPS phải có quyền tiếp cận với….

Những gì chúng tôi đã nghe được từ học sinh, gia đình và các 

nhà giáo dục 
Tiểu học

▫ Chuẩn bị học tập nghiêm ngặt 

▫ Giáo dục STEM

▫ Ngôn ngữ kép và thế giới

▫ Các bài học bơi 

▫ Không gian học tập & vui chơi ngoài trời

Trung học 

▫ AP, IB, Vào đại học sớm/Ghi danh kép và CTE 

▫ Thực tập, tìm việc làm & học việc 

▫ Chương trình MassCore

▫ Bạn học đánh giá và bồi dưỡng các môn tự chọn

▫ Lập kế hoạch đại học và nghề nghiệp 

▫ Các cố vấn học đường 

▫ Ngôn ngữ Thế giới và Dấu chứng nhận Song ngữ

▫ Nghiên cứu về dân tộc
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Phản ánh và Phản hồi về Quy 

trình Đảm bảo Chất lượng BPS
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Bước tiếp theo 
21

Tháng 11 năm 
2021

● Thu thập thông tin phản hồi từ Hội đồng Nhà trường, hiệu 
trưởng, giáo viên trưởng, BTU, ban lãnh đạo học sinh và 
các nhóm gia đình

● Trả lời phản hồi và nhắc lại tầm nhìn để phù hợp với các 
hình mẫu và xu hướng từ nhóm của các bên liên quan

● Xây dựng kế hoạch cơ sở hạ tầng để hỗ trợ việc thực hiện 

Tháng 12 năm 
2021 - tháng 1 
năm 2022?

● Lên lịch và hướng dẫn khóa thu hồi với Hội đồng Nhà 
trường để xem xét các sửa đổi đối với tầm nhìn dựa trên 
phản hồi của cộng đồng và thảo luận về kế hoạch cơ sở hạ 
tầng được đề xuất nhằm hỗ trợ việc thực hiện

● Tổng giám thị thảo luận về tầm nhìn, kế hoạch cơ sở hạ 
tầng, các khoản đầu tư cần thiết và kế hoạch tài trợ với 
Thị trưởng mới

● Trình bày về tầm nhìn sửa đổi, việc thực hiện và kế hoạch 
tài chính nhiều năm nhằm tài trợ và duy trì công việc cốt 
lõi



Bước tiếp theo 
22

Tháng 2
Năm 2022

● Đề xuất tổ chức phòng giáo vụ để cung cấp hỗ trợ học tập 
trong thời gian thực cho các trường học

● Bố trí đầy đủ nhân viên cho phòng giáo vụ để đảm bảo mức 
độ hỗ trợ cần thiết cho trường học 

● Xuất bản các mô-đun học tập chuyên môn 2022-2023 cho 
lãnh đạo nhà trường, huấn luyện viên giảng dạy và các nhà 
giáo dục


