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Sẵn sàng cho ngày học đầu tiên
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● Hoàn thành việc thuê nhân viên để đảm bảo mỗi học 

sinh đều có một nhà giáo đủ tiêu chuẩn trong lớp học 

của các em

● Hệ thống đưa đón sẵn sàng đưa học sinh đến trường 

một cách an toàn và kịp thời

● Bữa ăn lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng dành cho tất 

cả học sinh 

● Cơ sở vật chất của trường là an toàn, sạch sẽ và 

được chuẩn bị với các quy định liên quan đến COVID-19 

● Học sinh đã đăng ký lớp học và chúng tôi đang kết nối 

các gia đình

● Nhà trường có chương trình giảng dạy và kế hoạch 

sẵn sàng để giúp học sinh học tập và phát triển
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Bảng dưới đây cho thấy những tiến bộ mà chúng tôi đã thực hiện trong việc tuyển dụng các vị trí chủ chốt bao 

gồm giáo viên, nhân viên phục vụ ăn uống và phụ tá.

Các vị trí tại trường học

Vị trí Số lượng 

tuyển dụng 

Số lượng đang 

được tuyển dụng

Số lượng vị trí đã 

tuyển được

(NH22-23)

Tổng số vị trí 

được trả lương 

(% Còn trống)

Giáo viên 211 93 1.177 4.783 (4%)

Phụ tá 101 29 223 1.410 (7%)

Dịch vụ ăn uống 58 23 37 619 (10%)

Lãnh đạo nhà trường 0 1 21 114 (0%)

Y tá 2 3 28 170 (1%)

Chuyên gia an toàn 28 8 4 69 (41%)

Đội ngũ nhân viên

Dữ liệu ngày 31/08/2022
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Bảng dưới đây cho thấy tiến bộ mà chúng tôi đã thực hiện trong việc tuyển dụng cho các vị trí xe buýt.

Các vị trí xe buýt

Đội ngũ nhân viên

Vị trí Mục tiêu tuyển dụng Được tuyển dụng 

với Giấy phép lái xe 

thương mại (CDL)

Được tuyển dụng & 

đào tạo về CDL

Tài xế xe buýt 90 29 55

Nhóm Mục tiêu tuyển dụng Hoàn thành 

tuyển dụng

Tiến độ tuyển dụng

Giám sát xe buýt 150 21 26
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● Tận dụng Thỏa thuận thương lượng tập thể với Hiệp hội tài xế

○ Hợp đồng mới mang đến các cơ hội mới

● Hợp tác với Thành phố để vận động học sinh và gia đình tham 

gia MBTA

○ Kết hợp để giảm thiểu sự gián đoạn 

● Cải tiến hoạt động hiệu quả 

○ Đưa học sinh đến trường an toàn và đúng giờ

Dịch vụ đưa đón: Chiến lược bao gồm 3 ý chính 
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Dịch vụ đưa đón: Tận dụng Thỏa thuận thương lượng tập thể

Hợp đồng tài xế xe buýt mới

● Những thay đổi trong hoạt động

○ Yêu cầu tài xế phải hoàn thành các bài chạy thử (ví dụ: chạy “thực 

hành”) của các tuyến đường mà họ đã chọn tại cuộc đấu thầu tài xế 

mùa thu

○ Tăng mức phạt đối với việc đi làm muộn 

○ Loại bỏ việc sử dụng thời gian nghỉ có lương (PTO) có hiệu lực trở về 

trước bao gồm việc vắng mặt không có cuộc gọi xin phép 

○ Xoá bỏ các rào cản đối với việc thực hiện chương trình đào tạo CDL 

bằng cách sửa đổi thời gian thử việc 

○ Giới hạn thời gian nghỉ phép với lý do khẩn cấp còn 15 ngày 

○ Làm rõ giới hạn tích lũy thâm niên trong thời gian nghỉ phép 

● Làm hợp đồng với các nhà cung cấp bổ sung

○ Lái xe van 7D trên các tuyến đường nhất định bên ngoài khu học chánh

○ Giải phóng một số lượng đáng kể tài xế tại các tuyến xe buýt màu vàng
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● Các đại sứ MBTA

○ Nhân viên BPS được phân công đến các trạm MBTA chuyên dụng để phối hợp làm việc với các đại sứ 

MBTA

○ Bảng chỉ dẫn MBTA bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tại các trạm T 

○ Gia đình và nhân viên được khuyến khích lên kế hoạch cho tuyến đường của họ trước khi bắt đầu năm 

học

○ Để lên kế hoạch cho tuyến đường của quý vị, hãy truy cập trang web MBTA: mbta.com

● Xe buýt nhanh chuyên dụng của BPS 

○ DOT BPS đã điều chỉnh các tuyến xe buýt nhanh đến một số trường học để giúp giảm thiểu tác động của 

việc đóng cửa tuyến xe đối với học sinh 

○ Thành phố đang trao đổi với MBTA về việc chỉ định xe buýt nhanh chuyên dụng cho học sinh BPS

● Thẻ MBTA

○ Phát 5.000 thẻ MBTA 7 ngày cho các gia đình có thể được sử dụng để di chuyển tại các tuyến đường 

mới

○ Thẻ M7 sẽ được cấp vào ngày đầu tiên đi học cho học sinh khối lớp 7-12

○ Học sinh không sử dụng tuyến Orange Line cần đi theo tuyến xe bình thường đến trường

Dịch vụ đưa đón: Đóng cửa tuyến Orange Line của tiểu bang
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● Liên lạc với gia đình

○ Chia sẻ và cập nhật thông tin với các gia đình từ BPS, Thành phố Boston và MBTA

○ Học sinh sẽ không bị phạt nếu đi học muộn do tuyến Orange Line đóng cửa

○ Đường dây hỗ trợ BPS và Đường dây nóng về dịch vụ đưa đón BPS đang hoạt động và có 

nhân viên hỗ trợ

● Nhân viên 

○ Làm việc với Thành phố để xoá bỏ việc cưỡng chế đỗ xe xung quanh một số trường học 

○ Làm việc với các cộng đồng đức tin để sử dụng bãi đỗ xe của họ gần trường học

Dịch vụ đưa đón: Đóng cửa tuyến Orange Line của tiểu bang
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Dịch vụ đưa đón: Hiệu quả hoạt động 

● Định tuyến và phân công xe buýt

○ Đã hoàn thành việc định tuyến cho hơn 20.500 học sinh trên 590 tuyến xe buýt màu 

vàng

○ BPS sẽ sử dụng 45 xe van để đưa đón học sinh ngoài Boston

● Nhân viên dịch vụ khách hàng

○ Có hơn 25 nhân viên dịch vụ khách hàng, bao gồm cả nhân viên nói được nhiều thứ 

tiếng, sẵn sàng cho ngày bắt đầu năm học

○ Các gia đình có thể liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng theo số 617-635-9520 hoặc 

qua Cổng hỗ trợ của chúng tôi

● Chuẩn bị các bãi đỗ xe buýt

○ DOT BPS đang hợp tác chặt chẽ với Transdev để chuẩn bị xe buýt, nhân viên vận 

hành tại các bãi đỗ xe buýt 

○ Tài xế sẽ hoàn thành các bài chạy thử theo yêu cầu trong hợp đồng của tài xế mới, 

trước khi bắt đầu năm học

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new
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● Nhà cung cấp mới: City Fresh Foods

○ Hợp đồng trị giá 17 triệu đô la với doanh nghiệp do người 

Da đen sở hữu và có trụ sở tại  Roxbury

○ Các nguyên liệu có nguồn gốc từ địa phương, được chế 

biến mới hàng ngày

○ Các bữa ăn được sản xuất tại Roxbury

● Các bữa ăn tại chỗ và bán sẵn

○ Mỗi trường học sẽ phục vụ các bữa ăn mới được chế biến 

tại địa phương

○ 51 trường học sẽ phục vụ các bữa ăn đóng gói mới hàng 

ngày và 72 trường học sẽ nấu các bữa ăn tại chỗ 

○ 38/51 trường học dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong vài 

tháng đầu tiên của năm học khi có nhân viên

Dịch vụ ăn uống

BPS cam kết hỗ trợ sự phát triển và thành công trong học tập của học sinh bằng cách cung cấp các bữa ăn đầy đủ 

dinh dưỡng cũng như trải nghiệm ăn uống tích cực. Học sinh ở các trường đang trải qua khó khăn từ vấn đề tuyển 

dụng trong năm nay sẽ nhận được các bữa ăn lành mạnh được bán sẵn thông qua hợp đồng mới với City Fresh 

Foods.



Cơ sở vật chất
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● Vệ sinh kỹ lưỡng 

○ Vệ sinh, khử trùng tất cả khu vực tiếp xúc nhiều

○ Vệ sinh nhà tắm và bổ sung các vật dụng

○ Vệ sinh sàn nhà và thảm

○ Thay thế tất cả các trạm vệ sinh tay

○ Vệ sinh máy nước lạnh

● Cải tiến trường học 

○ Tháo gỡ và hoàn thiện lại sàn nhà & thay thế bóng đèn 

○ Lắp đặt điều hòa không khí 

○ Cung cấp nước sạch 

○ Sơn 

○ Cài đặt đơn vị mô-đun

○ Các sửa chữa liên quan đến nhà tắm

○ Hoàn thiện công việc về nội thất và ngoại thất

Cơ sở vật chất
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● Xét nghiệm

○ Phát các bộ xét nghiệm tại nhà hàng tuần

○ Kiểm tra triệu chứng 

● Phòng khám cung cấp vắc-xin

○ Phòng khám tại trường và các sự kiện của 

trường

○ Giáo dục về vắc-xin 

● Khẩu trang

○ Khẩu trang là không bắt buộc, nhưng được 

khuyến nghị

○ Khẩu trang sẽ được yêu cầu trong một số 

trường hợp nhất định 

● Chất lượng không khí & hệ thống thông gió

○ Máy lọc không khí 

○ Cảm biến chất lượng không khí

Lập kế hoạch và Chuẩn bị đối với COVID-19
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● Thông báo về trường hợp dương tính 

cho gia đình 

○ Liên lạc về các triệu chứng dương 

tính trong trường học 

○ Liên lạc theo cụm

● Cách ly

○ Khẩu trang

○ Không gian cách ly

Lập kế hoạch và Chuẩn bị đối với COVID-19
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● Đăng ký vào trường

o Từ ngày 01/07 đến ngày 30/08, có tổng cộng 1.916 

học sinh đã đăng ký

o Tính đến ngày 30/08, có tổng cộng 50.987 học sinh 

đã ghi danh vào các trường BPS

o Tổng số lượng ghi danh chính thức sẽ có vào

ngày 01/10

● Cập nhật danh sách chờ

○ Vào ngày 12/08, tất cả gia đình trong danh sách 

chờ được yêu cầu đưa vào một danh sách

○ Vào ngày 23/08, đã có cuộc gọi tự động tới các gia 

đình trong danh sách chờ về các trường còn chỗ 

trống

○ Các cuộc gọi bổ sung hiện đang được thực hiện và 

sẽ tiếp tục cho đến khi hết danh sách chờ đối với 

các trường còn chỗ trống

Bài tập
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Nỗ lực tiếp cận cộng đồng và gia đình

● Thúc đẩy việc đăng ký của học sinh

○ Các sự kiện cộng đồng, tờ rơi

○ Quảng cáo trên radio

● Cuộc gọi tự động và trực tiếp đến các gia đình mời họ nhận chỗ tại các trường trong danh sách chờ

● Đường dây hỗ trợ BPS mới (617-635-8873) đã ghi lại gần 2.200 cuộc gọi, cả cuộc gọi đến và đi

● Chương trình Chuẩn bị vào mầm non của Giáo dục mầm non đang tổ chức 30 sự kiện trong khu phố 

cùng với Lễ kỷ niệm trên toàn thành phố vào ngày 30/08 

● Sự tham gia của cộng đồng đang tạo điều kiện cho các cuộc họp cộng đồng trực tuyến về việc Quay 

trở lại trường học nhằm giúp các gia đình gặp gỡ Tổng giám đốc học khu mới và tìm hiểu thêm về 

cách chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng tại các trường học cho tất cả học sinh:

○ Thứ Năm, ngày 01/09 vào lúc 6:00 tối

○ Thứ Bảy, ngày 10/09 vào lúc 10:00 sáng

Tiếp cận và tham gia vào việc quay trở lại trường học
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Khu vực trường học và hỗ trợ

● Mục tiêu tổng thể: Tổng giám 

đốc học khu của trường và 

Lãnh đạo nhà trường cải 

thiện việc thực hiện Trọng 

tâm chương trình giảng dạy 

bình đẳng

Học tập

Hỗ trợ dựa trên nội 

dung

Hỗ trợ tăng khả 

năng cải thiện

Hỗ trợ hoạt động

Hỗ trợ học sinh đa 

ngôn ngữ
Hỗ trợ giáo dục 

đặc biệt

Hỗ trợ phát triển kỹ 

năng cảm xúc-xã hội
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Giáo dục bình đẳng 

● Mỗi trường BPS đang trong quá trình hoàn thiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng 

trường học (QSP) với trọng tâm rõ ràng là giáo dục bình đẳng

● Văn phòng học thuật và nghề nghiệp đang hợp tác với Boston University trong việc 

phát triển các mô-đun giáo dục quan trọng có kỷ luật cấp trung học sẵn sàng cung 

cấp trên toàn khu học chánh

● Các huấn luyện viên về giáo dục bình đẳng sẽ sẵn sàng giảng dạy tại tất cả trường 

học để hỗ trợ việc mở rộng thực hành giáo dục bình đẳng trong mọi lớp học

● Các chuyên gia can thiệp về đọc sẽ hỗ trợ 12 trường có nhu cầu cao dựa trên dữ liệu 

Đánh giá tiến độ học tập (MAP).

● Hợp tác với City Year để có các thành viên trong đội ngũ hỗ trợ công việc giáo dục 

bình đẳng trong tám cộng đồng trường học

Học tập
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Hỗ trợ cho học sinh đa ngôn ngữ và học sinh có nhu cầu đặc biệt

● Trung tâm tư vấn & Đánh giá học sinh mới tạm thời nằm tại phía Đông 

Boston

● Triển khai ngôn ngữ hợp đồng dự kiến BTU/BPS để xây dựng

● Giáo dục hòa nhập cho tất cả học sinh nhận dịch vụ hỗ trợ hòa nhập:

○ Tuyển dụng ba huấn luyện viên hòa nhập và một Giám đốc điều 

hành về hòa nhập

○ Hoàn thiện quy trình đăng ký và lựa chọn đối với Nhóm các trường 

học sẽ bắt đầu phát triển mô hình hòa nhập tại trường học

● Các phòng dịch vụ liên quan có khả năng đáp ứng tất cả dịch vụ liên 

quan cho học sinh.  

● Bổ sung hai Trợ lý giám đốc giáo dục đặc biệt của khu học chánh để hỗ 

trợ việc tuân thủ cấp trường và cung cấp hỗ trợ giảng dạy cho các 

trường trong mạng lưới

● Hoàn thành Chính sách giáo dục đặc biệt và Hướng dẫn quy trình cho 

đầu năm học

Học tập


