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Sự Tham gia của 

Học sinh BPS 

trong Bộ phận 

Hỗ trợ Sinh viên

Kế hoạch Chiến lược: 

~ Cam kết số 3

~ Ưu tiên 3.1 & 3.5

Hội Học sinh 

Hội đồng Cố vấn 

cho Học sinh tại 

Khu vực Greater 

Boston 

Hội đồng Điểm 

Trường hoặc 

Ban Quản trị 

Nội các Điều hành 

Học sinh của Giám 

đốc Học khu (SSEC)

Văn phòng Lãnh 

đạo Thanh niên

Hội đồng Cố vấn 

cho Học sinh 

Tiểu bang 

(SSAC)

Hội đồng cố vấn 

cho học sinh tại 

Boston (BSAC)

Giám đốc Học 

khu 

Ủy ban Học 

chánh

Khu học 

chánh

Trường

Tiểu bang

Lãnh đạo
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Do Thanh 

niên Lãnh 

đạo 

TỔNG QUAN

❏ 4 giờ đào tạo về Công cụ Lập kế hoạch & Bình 

đẳng Chủng tộc (Trong năm học và mùa hè) 

❏ Hoàn thiện Nội quy với các thành viên BSAC 

trước đây và 24 thanh niên từ Chương trình 

Bồi dưỡng Mùa hè của BPS 

LÃNH ĐẠO TRẺ

❏ Thiết kế và hoàn thiện logo mới

❏ Bỏ phiếu cho một quy trình nhập học mới vào 

BSAC và tạo đơn xin nhập học và phiếu đánh 

giá

❏ Gặp gỡ các Quan chức Tiểu bang và Thành 

phố

❏ Tạo một cấu trúc mới cho BSAC 

❏ Trang web BSAC mới sắp ra mắt 

❏ Tiếp cận cộng đồng 
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Công cụ 

Lập kế 

hoạch & 

Bình đẳng 

Chủng tộc 

KẾT QUẢ MONG MUỐN
● Tăng cường tiếng nói của giới trẻ bằng cách 

tăng khả năng ra quyết định của giới trẻ 

● Mở rộng sự đại diện của học sinh cho BSAC, 

đặc biệt cho các nhóm bị thiệt thòi lịch sử, 

bao gồm học sinh từ Da đen, Latinh, Mỹ bản 

địa, Châu Á, người học tiếng Anh và các 

cộng đồng có thu nhập thấp cũng như học 

sinh khuyết tật.

● Có quan hệ đối tác bình đẳng với người lớn: 

đồng lập kế hoạch, đồng thực hiện và chia 

sẻ trách nhiệm về kết quả. 

● Đại diện bình đẳng của các trường Trung 

học 
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Sứ mệnh 

của 

BSAC

Hội đồng Cố vấn cho Học sinh tại Boston (BSAC) 

là một cơ quan gồm các đại diện học sinh trung học 

được lựa chọn từ khắp các Hệ thống Trường Công 

lập Boston. Các nhà lãnh đạo học sinh đại diện cho 

các trường trung học tương ứng, đóng vai trò là 

phương tiện chính cho tiếng nói và sự tham gia của 

học sinh trong khu học chánh của Hệ thống Trường 

Công lập Boston. Hội đồng hoạt động để tăng cường 

tiếng nói của học sinh trên toàn thành phố. Hội đồng 

có ba mục đích chính: Tư pháp Môi trường; Quyền 

của Học sinh và Tiếng nói của Học sinh; và Cải thiện 

Môi trường & Văn hóa Trường học. Hội đồng Cố vấn 

cho Học sinh tại Boston (BSAC) hoạt động để đưa 

học sinh từ khắp nơi trong khu học chánh đến giải 

quyết những vấn đề này. 
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Những 

điều Cần 

Mong đợi 

Gì từ 

BSAC?

Boston Public Schools Các hoạt động BSAC có thể bao gồm 

nhưng không giới hạn:

1. Tham gia vào các hoạt động bồi dưỡng 

do các thành viên đồng sáng tạo và đồng 

tạo điều kiện

2. Tham gia vào các nỗ lực tổ chức liên 

quan đến khí hậu về nhiều chủ đề khác 

nhau, bao gồm lựa chọn của cộng đồng 

về năng lượng mặt trời, rò rỉ khí đốt và 

không lãng phí

3. Hợp tác với các Nhân viên và Bộ phận 

của BPS để tư vấn, hỗ trợ và giúp thúc 

đẩy các ưu tiên của BPS khi cần thiết
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Tuyển dụng 

và Tư cách 

Thành viên

Boston Public Schools Khả năng đủ điều kiện:

1. Học sinh phải theo học ở một trường trung học (9-12) trong 

Khu học chánh thuộc Hệ thống Trường Công lập Boston

2. Quan tâm đến việc tham gia với Hội đồng Cố vấn Sinh viên 

Boston 

3. Nộp đơn xin gia nhập vào đầu năm học mới

4. Không quá 2 thành viên hội đồng mỗi trường.

5. Phải trở thành thành viên của Hội Học sinh và thường xuyên 

tham dự các cuộc họp của Hội Học sinh.

Tuyển dụng: 

1. BSAC sẽ tổ chức và tham dự các sự kiện tuyển dụng, cả trực 

tiếp và trực tuyến để thông báo cho học sinh và thu hút đa 

dạng các học sinh.  

2. Các thành viên BSAC đã phục vụ trong hội đồng hơn một 

năm sẽ có cơ hội trở thành một phần của nhóm tuyển dụng để 

tuyển dụng các thành viên mới.
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Học sinh 

có thể 

Tham gia 

Bằng 

cách nào?

Boston Public Schools
1. Bất kỳ học sinh nào từ mỗi trường Trung học đều có 

thể điền đơn xin gia nhập BSAC. 

2. Đơn xin gia nhập BSAC sẽ được gửi đến hội học sinh, 

mỗi học sinh sẽ bỏ phiếu bằng cách sử dụng phiếu 

đánh giá để chọn đại diện học sinh BSAC mới của họ. 

3. Hội Học sinh sẽ chuyển đại diện BSAC mới đến Văn 

phòng Lãnh đạo Thanh niên. 

4. Các Thành viên cũ đã từng là thành viên của BSAC, 

trước ngày 1 tháng 5 năm 2021 sẽ được xem là 

người đi trước về kiến thức và kinh nghiệm, do đó chỉ 

có thể thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình 

với tư cách là thành viên BSAC nếu họ có thể cam 

kết với các điều khoản và thỏa thuận mới.

LƯU Ý: Năm học 2021-2022 là Năm Thí điểm, mỗi 

trường chỉ có thể có 1 học sinh tham gia 
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Ghi nhận

Boston Public Schools
Những cá nhân này đã tạo ngạc nhiên cho rất nhiều người. Chúng 

tôi muốn cảm ơn những cá nhân dưới đây vì sự chăm chỉ và cống 

hiến của họ: 

Jeri Robinson

Michael O’Neill

Tiến sĩ Brenda Cassellius

Sam DePina 

Monica Roberts 

Neva Coakley

Jenny Fernandez 

Tiến sĩ Veronica Marion

Melissa Kent 

Jonathan Palumbo

Elvis Rosario   

Cady Malkemes

Sam Draisen 

Xyra Mercer

Simon Chernow 

Tiffany Luo 

Lana Chan 

Wellington Matos

Zachary McLaughlin

Cựu sinh viên BSAC 

Thực tập sinh mùa hè của BPS

Và còn nhiều người nữa….
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Trân trọng cảm ơn
Quý vị có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc quan tâm?


