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CHƯƠNG 3. PHẦN TÓM TẮT 

Hệ thống trường công lập Boston đã yêu cầu Hội đồng Hệ thống trường Great City xem 
xét các chương trình giáo dục đặc biệt của khu học chánh và đưa ra khuyến nghị nhằm 
cải thiện giáo dục cho học sinh khuyết tật. Để tiến hành công việc của mình, Hội đồng đã 
tập hợp một nhóm các chuyên gia giáo dục đặc biệt có uy tín về lĩnh vực công việc này 
tại các khu học chánh của họ. Nhóm của Hội đồng đã đến thăm Boston vào tháng 8, thực 
hiện nhiều cuộc phỏng vấn, xem xét tài liệu và phân tích dữ liệu. Việc này bao gồm báo 
cáo DESE từ tháng 3 năm 2020, báo cáo tiếp theo vào tháng 5 năm 2022 và Kế hoạch 
cải tiến hệ thống. Vào cuối chuyến thăm, nhóm đã xây dựng và trình bày các quan sát 
và khuyến nghị sơ bộ. Những cuộc phỏng vấn bổ sung với các bên liên quan và nhân 
viên BPS đã được thực hiện trực tuyến vào tháng 9 và tháng 10. 

Dựa trên phỏng vấn và xem xét dữ liệu và tài liệu, các chủ đề chính nổi lên với nhiều yêu 
cầu cần phải có những hành động khẩn cấp đối với BPS. Các chủ đề xuất hiện và được 
đề cập trong báo cáo này bao gồm: 

• Cấu hình của BPS về các chương trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt, bao gồm chính 
sách và quy trình góp phần đưa học sinh khuyết tật (SwD) vào các môi trường hạn 
chế. 

• Tỷ lệ SwD cao trong một số ít trường học. 

• Những cơ sở/thành kiến lâu đời dẫn đến tỷ lệ đủ điều kiện tham gia chương trình giáo 
dục đặc biệt cao không tương xứng, đặc biệt là đối với nam sinh da màu và Anh ngữ 
(EL). 

• Tác động của quyền tự chủ và các hoạt động giám sát hạn chế đối với kết quả đạt 
được của SwD. 

• Học sinh Anh ngữ khuyết tật (ELSwD) có tỷ lệ thành tích tụt hậu so với mọi nhóm 
khác và họ dường như thiếu trách nhiệm giải trình phối hợp và các dịch vụ dành cho 
EL khuyết tật. 

• Các mô hình hòa nhập yêu cầu SwD được xếp vào một số trường học và dựa trên 
tình trạng “chỗ trống” có sẵn. 

• Lãnh đạo không nhất quán trong BPS và giữa các phòng ban, điều này đã góp phần 
vào việc phát triển/thực hiện các chính sách, quy trình và thực hành không hiệu quả 
gây tác động đến SwD, bao gồm cả trong Văn phòng Giáo dục đặc biệt (OSE). 

• Cần thực hiện MTSS nhất quán ở cấp trường và cấp khu học chánh với việc theo dõi 
sự tiến bộ rõ ràng của học sinh và các biện pháp can thiệp theo từng cấp bậc. 

Tuy nhiên, BPS có sẵn một số điều sẽ hỗ trợ các bước hành động cần thiết để giải quyết 
những khuyến nghị mà Hội đồng đưa ra nhằm xây dựng một hệ thống cung cấp dịch vụ 
thống nhất hiệu quả hơn cho học sinh khuyết tật/không khuyết tật. Ủy ban học chánh 
BPS và Tổng giám đốc học khu Skipper quyết tâm cải tiến hệ thống trường học cho tất 
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cả học sinh với sự tập trung đặc biệt vào SwD. Ngoài ra, trong Biên bản ghi nhớ (MOU) 
vào tháng 8 năm 2022 giữa Ủy ban học chánh của Thành phố Boston và Liên đoàn giáo 
viên Boston (BTU), các bên đã thiết lập một lăng kính toàn diện để xem việc giáo dục học 
sinh có/không khuyết tật và theo cách cải thiện kết quả học tập/xã hội-tình cảm cho tất 
cả học sinh. Nhóm Hỗ trợ chiến lược (SST) của Hội đồng ủng hộ tầm nhìn đã nêu này 
và thừa nhận cách nó đang thiết lập một lộ trình mới phía trước trong BPS: 

Hòa nhập được thực hiện đầy đủ khi tất cả học sinh được giáo dục trong LRE 
và được cung cấp quyền truy cập vào một chuỗi đầy đủ các dịch vụ đáp ứng 
nhu cầu cá nhân và đặc biệt của các em. Hoà nhập không phải là một địa 
điểm hay một chương trình. Tất cả lớp học trong Hệ thống trường công lập 
Boston phải được hoà nhập.  
 

Thành phố và cộng đồng cũng cam kết hỗ trợ BPS đạt được kết quả giáo dục cho SwD. 
Những tài sản này rất cần thiết để khu học chánh giải quyết các quy trình và thực hành 
trong thời gian dài nhằm đáp ứng nhu cầu của SwD, tuy nhiên việc làm thêm giờ đã góp 
phần gây ra sự bất bình đẳng và thiếu các kết quả cải thiện. 

Ví dụ, như được đề cập trong Báo cáo MAC, các yếu tố khác nhau của Kế hoạch hòa 
nhập năm 2013 có những chủ đề vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay: quá nhiều giấy giới 
thiệu cho chương trình giáo dục đặc biệt và cho lớp học được chỉ định vì lo ngại về kiến 
thức và hành vi; hướng dẫn không dựa trên chương trình giảng dạy chính với hướng dẫn 
được thiết kế đặc biệt bổ sung (SDI) và các dịch vụ liên quan (RS), thiếu phát triển chuyên 
môn sâu rộng cho giáo viên giáo dục đặc biệt/phổ thông, v.v. Báo cáo năm 2013 đề cập 
đến 47 phần trăm học sinh BPS được giáo dục trong các cơ sở chuyên biệt, cao gấp đôi 
mức trung bình của cả nước. Hiện tại, 58 phần trăm học sinh được học trong lớp học 
chuyên biệt để hòa nhập hoàn toàn hoặc về cơ bản là tách biệt.   

Như DESE đã viết trong báo cáo năm 2022 của mình, “Nếu không có các bước hành 
động ngay lập tức để phát triển một kế hoạch đã được thống nhất nhằm ưu tiên và khắc 
phục những thách thức này, để lãnh đạo bộ phận ổn định và hiệu quả, cũng như để thực 
hiện hiệu quả các chính sách và dịch vụ được cải thiện, thì sự thất vọng và không tin 
tưởng giữa các gia đình và các bên liên quan chính sẽ tiếp tục gia tăng và học sinh sẽ 
bỏ lỡ các cơ hội quan trọng để học hỏi, phát triển và lớn mạnh.” Báo cáo của DESE đã 
mô tả rất chi tiết về nền giáo dục hạn chế, cao một cách không tương xứng của BPS đối 
với các học sinh SwD của BPS, đặc biệt liên quan đến nam sinh da màu và Anh ngữ, 
đồng thời có tương đối ít trường học có trách nhiệm giáo dục một tỷ lệ lớn học sinh này. 
Cơ quan tiểu bang lần đầu tiên nêu bật vấn đề này trong báo cáo năm 2020 và hai năm 
sau đó, BPS đã cho thấy sự “thiếu khẩn trương” trong việc giải quyết vấn đề này và cải 
thiện các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

Báo cáo của Hội đồng cung cấp thông tin thu thập được từ các cuộc phỏng vấn, phân 
tích dữ liệu và xem xét tài liệu để bối cảnh hóa những khuyến nghị liên quan nhằm giải 
quyết các vấn đề mà BPS phải đối mặt để cải thiện việc xác định và giáo dục SwD. Những 
khuyến nghị và hành động liên quan này nhằm củng cố các cam kết đã được bày tỏ của 
Ủy ban học chánh, Biên bản ghi nhớ của BPS-BTU và lãnh đạo khu học chánh để nghiêm 
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túc xem xét những thách thức mà SwD và gia đình của họ phải trải qua cùng sự phụ 
trách của DESE. Các khuyến nghị bắt đầu với những thành phần tổng thể được giải 
quyết mà có ảnh hưởng đến việc giảng dạy hòa nhập, sau đó là việc thực hiện từng bước 
các thay đổi trong cách cấu hình chương trình giáo dục đặc biệt, xếp lớp học sinh và 
cung cấp hướng dẫn cho học sinh. Điều này không chỉ đơn giản có nghĩa là chuyển học 
sinh từ các môi trường nhiều hơn sang ít hạn chế hơn thông qua quy trình IEP và các 
yếu tố khác liên quan. Thay vào đó, nó phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ góp phần 
tạo ra những rào cản lâu nay trong các chính sách, thực hành và quy trình. 

Do tính cấp bách và phức tạp của các bước hành động nhất định, các mốc thời gian đã 
được đưa vào. Ví dụ, một mốc thời gian theo từng giai đoạn được khuyến nghị để lập kế 
hoạch/thực hiện việc cấu hình lại giáo dục đặc biệt thông qua một hệ thống cung cấp 
dịch vụ thống nhất cho các thực hành hòa nhập. BPS có thể chọn để điều chỉnh các 
khuyến nghị và bước hành động khác nhau được nêu trong báo cáo này, nếu thích hợp. 

Các chủ đề và khuyến nghị theo ngữ cảnh được trình bày trong báo cáo này là: 

1. Giải quyết tỷ lệ cao Học sinh khuyết tật của BPS (Khuyến nghị 1. Giới thiệu Giáo dục 
đặc biệt, đánh giá và tính đủ điều kiện)  

2. Đảm bảo có sẵn một hệ thống hỗ trợ đa cấp bậc hiệu quả (Khuyến nghị 2. Khung 
MTSS toàn diện)  

3. Học sinh khuyết tật, bao gồm học sinh Anh ngữ, Kết quả thành tích (Khuyến nghị 3. 
Cuộc trò chuyện tập trung về thành tích và KPI của SwD/ELSwD) 

4. Nhân khẩu học về Môi trường giáo dục học sinh khuyết tật (Khuyến nghị 4. Cơ sở 
giáo dục BPS sử dụng danh mục báo cáo liên bang)  

5. Tính đủ điều kiện của Học sinh Anh ngữ cho Chương trình giáo dục và hướng dẫn 
đặc biệt (Khuyến nghị 5. Tính đủ điều kiện của Học sinh Anh ngữ cho Chương trình 
giáo dục và hướng dẫn đặc biệt) 

6. Cấu hình và hỗ trợ của BPS cho Giáo dục đặc biệt (Khuyến nghị 6.1. Đánh giá lại và 
thiết lập các thực hành hướng dẫn hòa nhập, Khuyến nghị 6.2. Lập kế hoạch và thực 
hiện hòa nhập theo từng giai đoạn và khuyến nghị 6.3. Sự chú ý của McKinley Schools 
và ODU School) 

7. Tỷ lệ học sinh khuyết tật cao trong một số ít trường học (Khuyến nghị 7. Giảm tỷ lệ 
SwD cao ở một số ít trường học) 

8. Hợp tác liên phòng ban và Tổ chức OSE (Khuyến nghị 8. Hợp tác BPS, Cấu trúc OSE 
và Hỗ trợ tại trường học)  

9. Giám sát, Quyền tự chủ giành được và Trách nhiệm giải trình (Khuyến nghị 9. Giám 
sát, Quyền tự chủ giành được và Trách nhiệm giải trình) 

10. Khuyến nghị 10. Tuyển dụng các đối tác chuyên gia 

Hội đồng biết rằng lĩnh vực giáo dục đặc biệt chỉ là một trong số những thách thức mà 
khu học chánh đang phải đối mặt. Công chúng nên biết rằng lãnh đạo khu học chánh sẽ 
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mất một khoảng thời gian để giải quyết những thách thức này, nhưng BPS sẽ cần chia 
sẻ với công chúng về kế hoạch của mình để thực hiện các khuyến nghị đã đề xuất. Hội 
đồng Hệ thống trường Great City sẵn sàng giúp đỡ khu học chánh và ban lãnh đạo khu 
học chánh theo bất kỳ cách nào được cho là có lợi và mang tính xây dựng.  


