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Như quý vị đã biết, Boston Green Academy là Trường công đặc cách Horace Mann ‘trong khu học 

chánh’, được cho phép thành lập bởi Hội đồng giáo dục tiểu học và trung học với sự chấp thuận của 

Hội đồng trường Boston và Liên đoàn giáo viên Boston cho nhiệm kỳ năm năm. Được phê duyệt ban 

đầu với tư cách là ‘tái khởi động’ một trường trung học BPS đang gặp khó khăn vào năm 2011, điều 

lệ của BGA đã được gia hạn ba lần, gần đây nhất là vào năm 2021. BGA được công nhận trên toàn 

quốc về sự xuất sắc trong giáo dục bền vững, tiếp tục ghi danh với nhóm học sinh đa dạng và có nhu 

cầu cao, phổ biến với các gia đình trên toàn thành phố với danh sách chờ tích cực và là một trong 

những trường trung học không chọn lọc thành công nhất trong BPS dựa trên nhiều thước đo, bao gồm 

tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ bỏ học và điểm MCAS. 

Sau khi gia hạn điều lệ, mọi trường công đặc cách Horace Mann phải nộp Bản ghi nhớ mới giữa 

trường (BGA) và khu học chánh của nó (BPS), trong đó phác thảo các thỏa thuận hoạt động giữa hai 

bên, cũng như Kế hoạch trách nhiệm giải trình mới, trong đó nêu tóm tắt các phương pháp đánh giá 

do trường xác định cho thời hạn của điều lệ (ngoài các phương pháp trong Khung trách nhiệm giải 

trình của DESE). Cả hai tài liệu này đều được coi là sửa đổi điều lệ và cần có sự chấp thuận của Hội 

đồng chưởng quản của trường, Liên đoàn giáo viên Boston và Hội đồng trường Boston, trước khi 

được gửi đến Ủy viên DESE để phê duyệt lần cuối. DESE đã phê duyệt sơ bộ cả hai tài liệu để đảm 

bảo chúng phù hợp với các quy định và cả Hội đồng BGA cũng như BTU đều đã phê duyệt chúng 

trước khi đưa ra yêu cầu này để Hội đồng nhà trường xem xét. 

BGA đã thương lượng Biên bản ghi nhớ với Văn phòng tư vấn pháp lý BPS trong hơn sáu tháng 

(tháng 12 năm 2021 - tháng 5 năm 2022), cuối cùng cả hai bên đã đồng ý về một văn bản gần như 

giống với Biên bản ghi nhớ từ nhiệm kỳ điều lệ trước của BGA (2016-2021). Kế hoạch trách nhiệm 

giải trình được phát triển vào năm 2021 bởi cộng đồng trường BGA để xác định các thước đo trách 

nhiệm giải trình phù hợp với sứ mệnh của trường và các yếu tố thiết kế chính, cũng như tiếp tục cam 

kết của chúng tôi trong việc cải thiện thành tích và công bằng cho học sinh. Các tài liệu này được đệ 

trình cùng nhau để Hội đồng nhà trường có thể xem xét tất cả sửa đổi của trường một cách hiệu quả 

cùng một lúc. 

Bản sao của hai tài liệu, cũng như Tuyên bố tác động đến công bằng của chúng tôi, được đính kèm 

để quý vị xem xét.  Chúng tôi mong muốn được thảo luận về những sửa đổi điều lệ của mình với quý 

trường tại cuộc họp của Hội đồng nhà trường vào thứ ba, ngày 21/06/2022. Chúng tôi sẵn sàng thảo 

luận về những tài liệu này trước cuộc họp nếu điều đó hữu ích: (857-210-5261) hoặc 

mholzer@bostonpublicschools.org. 


