


Hạn cuối ngày 15 tháng 8

Lĩnh vực Mục từ thỏa thuận Trạng thái

An toàn cho học 

sinh

Bắt đầu sử dụng một hệ thống cải tiến, mạnh mẽ để quản lý, phản hồi và giải quyết các 

khiếu nại từ phụ huynh và người giám hộ. Đang thực hiện

An toàn cho học 

sinh Ủy ban kiểm toán an toàn cho học sinh và nhân viên độc lập Đang thực hiện

Giáo dục đặc biệt

Thu hút một tổ chức hoặc một nhóm các cá nhân có thành tích đã được chứng minh về 

thành công khi làm việc trong các khu học chánh nội thành và những người sẽ làm việc 

với tinh thần khẩn trương để cải thiện các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

Đang thực hiện

Giáo dục đặc biệt

BPS sẽ cung cấp kế hoạch của mình cho DESE về cách khu học chánh sẽ hoàn thành 

công việc được mô tả trong phần này cho đến khi các vị trí lãnh đạo cấp cao được bổ 

nhiệm đầy đủ. Đang thực hiện

Giáo dục đặc biệt Xây dựng sổ tay quy trình và chính sách mới nhất về giáo dục đặc biệt. Đang thực hiện

Đưa đón học sinh Khởi động đánh giá chẩn đoán hệ thống đưa đón học sinh hiện tại của BPS Đang thực hiện

Cơ sở vật chất

Rà soát tất cả thiết bị phòng tắm của trường và thực hiện một kế hoạch cải tạo cần 

thiết cho toàn khu học chánh. Đang thực hiện

Học sinh Anh ngữ

Phát triển một hệ thống đảm bảo rằng tất cả học sinh Anh ngữ, bao gồm cả học sinh 

Anh ngữ khuyết tật, nhận được tất cả hướng dẫn thích hợp và tiếp cận phù hợp với nội 

dung giảng dạy ở cấp lớp. Hơi lo ngại

Học sinh Anh ngữ Hoàn thành kế hoạch chiến lược BPS cho học sinh đa ngôn ngữ Đang thực hiện

Hoàn thiện Đang thực hiện Hơi lo ngại Cực kỳ lo ngại Không xác định



Hạng mục tuân thủ Tháng 10 năm 2021 Tháng 12 năm 2021 Tháng 03 năm 2022

% học sinh EL có Khóa học ESL có 

Loại hướng dẫn được chấp thuận 73% 86% 88%

% học sinh EL có Giáo viên dạy ESL 

ĐỀU được Chứng nhận ESL 80% 91% 93%

% học sinh EL đang nhận được số Phút

ESL hàng tuần thích hợp 76% 89% 92%

% học sinh EL Được phân nhóm chính 

xác cho tất cả khóa học ESL 56% 84% 85%

% học sinh EL có Sự hướng dẫn, giáo 

viên, số phút học tập và phân nhóm phù 

hợp

41% 70% 74%

% học sinh EL có giáo viên dạy nội 

dung cốt lõi đều được SEI/BEE xác 

nhận

88% 87% 87%









Sẵn sàng đưa đón học sinh: Cập nhật về mùa hè và năm học  




