
 

 ~ còn tiếp ~ 

HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP THÀNH PHỐ BOSTON 
 

 

CUỘC HỌP TỪ XA CỦA HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON  

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2022 - Đã sửa đổi  

 

5 giờ chiều  Phiên điều hành 

6 giờ tối  Cuộc họp  

 

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để tham gia hội thảo:  
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_xJ1eP2yLQfONf6ZS8vrYJQ 

BÌNH LUẬN CÔNG KHAI: VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY ĐỂ LÀM CHỨNG. Cổng đăng 

ký bình luận công khai sẽ đóng vào lúc 4:30 chiều của ngày họp.  

Chương trình họp 

5 giờ tối. 

I.    Chào cờ 

II.   Điểm danh 

III.    Họp riêng phiên điều hành 

● Ủy ban học chánh Boston sẽ ngay lập tức họp riêng phiên điều hành với mục đích thảo luận 

chiến lược liên quan đến thương lượng tập thể với Liên đoàn giáo viên Boston và để tiến hành một 

phiên chiến lược nhằm chuẩn bị cho các vụ kiện liên quan đến Mission Hill K-8 Pilot School. Ủy ban 

sẽ trở lại họp công khai. 

 

6 giờ tối. 

 

IV.   Phê duyệt biên bản cuộc họp: Ngày 14 tháng 9 năm 2022 

V.    Báo cáo của Tổng giám đốc học khu  

VI.   Báo cáo 

● Thỏa thuận giữa Ủy ban học chánh Boston và Liên đoàn giáo viên Boston về Sức khỏe và an 

toàn cho năm học 2022-2023 

 

VII.    Bình luận chung công khai 

VIII.   Các mục nội dung thảo luận 

● Tổng các khoản tài trợ được phê duyệt $69,882,532: 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_xJ1eP2yLQfONf6ZS8vrYJQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftW3hNHrXCf9tNhm4NdKVOlkjGLZShGUhx8ljoD1oi2GzcMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftW3hNHrXCf9tNhm4NdKVOlkjGLZShGUhx8ljoD1oi2GzcMQ/viewform?usp=sf_link


Chương trình họp từ xa của Uỷ ban học chánh Boston vào ngày 28 tháng 9  

qua Zoom 

Tr. 2 

 

 

Số tiền FY(Nă

m tài 

chính) 

Tên khoản tài trợ Trạng 

thái 

Cán bộ quản lý 

quỹ 

(Các) Lĩnh vực 

được chú trọng 

Địa điểm 

$17,684,412 2023 
Đạo luật giáo dục dành cho 

người khuyết tật (IDEA) 
Mới Lauren Viviani Giáo dục đặc biệt Toàn khu học chánh 

$543,847 2023 

Trợ cấp quyền được hưởng 

giáo dục đặc biệt cho giáo 

dục trẻ nhỏ 

Mới Lauren Viviani Giáo dục đặc biệt Toàn khu học chánh 

$42,190,775 2023 
Tiêu đề I, Phần A: Cải tiến 

các chương trình cơ bản 
Mới Yvonne Macrae Khoảng cách cơ hội Toàn khu học chánh 

$2,805,462 2023 
Tiêu đề II, Phần A: Cải thiện 

chất lượng nhà giáo 
Mới Charles Grandson Hiệu quả Giáo dục Toàn khu học chánh 

$2,201,482 2023 Tiêu đề III - Hỗ trợ LEP Mới Drew Echelson Khoảng cách cơ hội Toàn khu học chánh 

$3,077,915 2023 Tiêu đề IV - Phần A Mới Yvonne Macrae Khoảng cách cơ hội Toàn khu học chánh 

$638,523 2023 
Thời gian học tập mở rộng tại 

Massachusetts - BAA 
Mới 

Kenyia Elisa-

McLaren 

Thời gian học tập mở 

rộng 

Boston Arts 

Academy 

$471,366 2023 
 Trung tâm học tập cộng 

đồng thế kỷ 21– Tiếp tục 
Mới 

Kenyia Elisa-

McLaren 

Thời gian học tập mở 

rộng 

Boston International 

and Newcomers 

Academy, Thomas 

Edison & Eliot 

Innovation 

$148,750 2023 
 Trung tâm học tập cộng 

đồng thế kỷ 21– Ví dụ 
Mới 

Kenyia Elisa-

McLaren 

Cơ hội học tập mở 

rộng 

Lila G. Frederick 

Pilot Middle School 

$120,000 2023 Bồi dưỡng đại học sớm Mới Lydia Emmons 
Sẵn sàng cho nghề 

nghiệp và đại học 
Toàn khu học chánh 

$69,882,532   Tổng         

 

● Biên bản thỏa thuận Thỏa thuận thương lượng tập thể người kế vị cho Giai đoạn từ ngày 1 

tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2024 giữa Liên đoàn giáo viên Boston, Local 66, 

AFT-Massachusetts và Ủy ban học chánh của Thành phố Boston 

 

● Khoản phân bổ bổ sung trong FY23 với số tiền là 37.674.337$ để hỗ trợ Biên bản thỏa thuận 

Thỏa thuận thương lượng tập thể người kế vị cho Giai đoạn từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 

tháng 8 năm 2024 giữa Liên đoàn giáo viên Boston, Local 66, AFT-Massachusetts và Ủy ban học 

chánh của Thành phố của Boston 

 

● Thỏa thuận giữa Ủy ban học chánh Boston và Liên đoàn giáo viên Boston về Sức khỏe và an 

toàn cho năm học 2022-2023 

IX.   Báo cáo 

● Mizajou Mission Hill K-8 Pilot School 

X.   Ý kiến từ công chúng về báo cáo (Không bắt buộc) 



Chương trình họp từ xa của Uỷ ban học chánh Boston ngày 10/08/2022  

qua Zoom 

Tr. 3 

 

 

XI.  Công việc mới 

XII.   Kết thúc cuộc họp 


