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Gói vốn phải được thúc đẩy bởi kết quả của học sinh

Tiếp cận 
học thuật công 

bằng
● Lộ trình có thể đoán trước
● Tiếp cận chương trình Pre-K 

chất lượng cao
● Học sinh tốt nghiệp sẵn sàng 

cho đại học, sự nghiệp và cuộc 
sống

Trường học tuyệt 
vời

● Bắt đầu chu kỳ các tòa nhà 
trường học mới

● Cung cấp cho học sinh các lựa 
chọn tuyệt vời gần nhà

● Cải tạo cơ sở vật chất hiện có

Khả năng dự đoán và 
tính minh bạch

● Quan hệ hợp tác đích thực trong 
việc ra quyết định

● Lập kế hoạch chiến lược lấy công 
bằng làm trung tâm

● Tính minh bạch trong dữ liệu để 
tạo động lực cho cộng đồng
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Những điểm nổi bật từ Bản trình bày về Vốn ngân sách Tháng 5 năm 2021



❏ Đóng cửa và tái cấu 
hình các Trường Trung 
học cơ sở Irving and 
Timilty vào cuối năm 
học 2021-2022

❏ Mở rộng K-6

❏ Lập kế hoạch và Cam 
kết 7-12

Tiếp cận công bằng Trường học tuyệt vời

❏ Đóng cửa Trường Jackson 
Mann; Allston- Brighton 
K-6 tương lai

❏ Tiếp tục các dự án của 
Trường Carter và Học viện 
EMK

❏ Cải tạo Trường Edwards 
và đệ trình Dự án MSBA 
của Trường Horace Mann

Khả năng dự đoán và tính minh bạch

❏ Xuất bản sáu tài liệu về 
Công cụ Lập kế hoạch 
Công bằng Chủng tộc

❏ Tiếp tục các cuộc đối thoại 
cộng đồng với sự cộng tác 
của Phòng Cơ sở Công 
cộng 

❏ Lịch trình tham gia vào các 
mở rộng K-6 và 7-12 

Cập nhật tối nay về các Dự án Vốn



Ra mắt

Tháng 12: Các đề xuất và 
ưu tiên cho các dự án sắp tới 
được trình bày với Ủy ban 
Học chánh

BBPS trên Chứng chỉ: 1-2 
tuần sau Cuộc họp của Ủy 
ban Học chánh

Thiết kế

Tháng 2/Tháng 3: Vòng 
đầu tiên của các cuộc họp 
cam kết, đề xuất ngân sách 
cho năm tài chính tiếp theo.

BBPS trên Chứng chỉ: 1-2 
tuần trước Cuộc họp của Ủy 
ban Học chánh

Cập nhật

Tháng 5/Tháng 6: Cập nhật 
về tiến độ, lập kế hoạch và 
ngân sách. Phê duyệt 
MSBA, danh sách các dự án 
cuối cùng để Ủy ban Trường 
học biểu quyết cho mùa thu

BBPS trên Chứng chỉ: 1-2 
tuần trước Cuộc họp của Ủy 
ban Học chánh

Biểu quyết

Tháng 10: Đề xuất cuối 
cùng về các hành động yêu 
cầu Biểu quyết Ủy ban Học 
chánh (đỉnh cao của cam 
kết), Ấn phẩm cuối cùng của 
REPT, các cuộc họp cam kết 
bổ sung

BBPS trên Chứng chỉ: 1-2 
tuần trước Cuộc họp của Ủy 
ban Học chánh

Lịch trình hàng năm của các Dự án BuildBPS, Thảo luận Cộng đồng, & Đưa ra 
Quyết định
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BuildBPS - cơ sở vật 
chất và kế hoạch vốn 
của chúng tôi - được 
thông báo bởi các 
phân tích vốn chủ sở 
hữu và sự tham gia 
liên tục của các bên 
liên quan
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Các buổi BuildBPS để lấy phản hồi từ cộng đồng vào năm 2021

NGÀY CUỘC HỌP TÊN # CỦA NGƯỜI THAM DỰ ~# của nhân viên BPS và thông dịch viên
Ngày 5/5 Jackson Mann 156 (Zoom #) 15

Ngày 11/5 Irving 42 (Zoom #) 15

Ngày 11/5 Timilty 53 (Zoom #) 15

Ngày 20/5 CEAC 5

Ngày 27/5 BCLA/McCormack 35

Ngày 1/6 Irving 55

Ngày 2/6 Timilty 43

Ngày 8/6 East Boston Expansion 70

Ngày 8/6 Edwards 170 (Zoom #) 15

Ngày 21/9 Horace Mann 87 (Zoom #) 15

Ngày 21/9 Jackson Mann 68 (Zoom #) 15

Ngày 24/9 Charlestown 24 (Zoom #) 5

Ngày 27/9 Timilty 44 (Zoom #) 15

Ngày 28/9 Irving 51 (Zoom #) 15

Tổng cộng 903 125

Tổng số nhân viên BPS trừ đi 778



8 Kết quả từ Công cụ Phân tích Công bằng Chủng tộc 
BuildBPS: Chiến lược Giảm thiểu 

❏ Sự tham gia của cộng đồng đã và đang diễn ra, bao gồm thông tin 
liên lạc với gia đình, nhân viên và các đối tác cộng đồng

❏ Thông tin liên lạc với gia đình và các cuộc họp đều được cung cấp 
bằng tất cả các ngôn ngữ chính đáp ứng nhu cầu của ủy ban học 
chánh 

❏ Học viên Anh ngữ và Giáo dục Đặc biệt được tư vấn cá nhân nhằm 
giải quyết các mối quan tâm của học sinh/gia đình

❏ Đã phân bổ tài trợ chuyển tiếp để hỗ trợ học sinh

❏ Nhân viên sẽ làm việc với Văn phòng Nguồn Nhân lực (OHC) và 
Phòng Tuyển dụng, Bồi dưỡng và Đa dạng (RCD) để xác định các 
lựa chọn cho việc chuyển đổi các vai trò

Các chiến lược 
giảm thiểu dựa 
trên công bằng



Tái cấu hình trường học
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Biểu quyết được yêu cầu

● Đóng cửa trường K-8 Jackson Mann vào cuối năm học 2021-2022

● Đóng cửa trường Trung học cơ sở Washington Irving vào cuối năm học 
2021-2022

● Đóng cửa trường Trung học cơ sở James P Timilty vào cuối năm học 
2021-2022



Tình trạng các trường trung học cơ sở 
còn lạiTrường Trạng thái

Edwards Đóng cửa từ tháng 6 năm 2021. Lập kế hoạch tiếp 
tục tham gia cộng đồng để xác định về việc sử 
dụng trường học

McCormack Được cấu hình lại thành 7-12 bắt đầu từ tháng 9 
năm 2021

Timilty Đề xuất đóng cửa tháng 6 năm 2022

Irving Đề xuất đóng cửa tháng 6 năm 2022

UP Academy 
Boston

Tiếp tục có lớp 6 - 8 ít nhất đến năm học 
2022-2023.

Frederick Sẽ tiếp tục phục vụ các lớp 6-8 và là địa điểm 
thuận lợi cho Trường Carter ít nhất là trong năm 
học 2023-2024.



12 Sớm nhất vào tháng 1 năm 2022, học sinh sẽ bắt đầu 
tham gia lại quá trình chọn trường cho Mùa thu 
năm 2022 

❏ Học sinh lớp 8 sẽ chuyển tiếp sang một trường BPS có chương 
trình đào tạo lớp 9 vào Mùa Thu năm 2022. Lựa chọn trường đối 
với lớp 9 sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2022.

Chúng tôi hỗ trợ học sinh và gia đình như thế nào 
trong quá trình chuyển đổi này? 

❏ Học sinh ở tất cả các lớp bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên trong quá 
trình phân bổ học sinh cho trường mới của các em, diễn ra vào 
tháng 9 năm 2022.

❏ Đối với học sinh lớp K1, 5 và 6 hiện tại, quá trình lựa chọn 
Trường sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2022.

❏ Đối với học sinh lớp K2, 1, 2, 3, 4 và 7 hiện tại, quá trình lựa 
chọn Trường sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2022.

Lựa chọn 
Trường và Sắp 
xếp theo Khối 

lớp



13 Hỗ trợ bổ sung cho học sinh và gia đình:  
❏ Điều phối viên Chuyển trường tại mỗi trường

❏ Khu học chánh đang hoàn tất việc tuyển dụng các điều phối viên 
chuyển tiếp cho mỗi trường học có vai trò hỗ trợ học sinh và gia đình 
trong quá trình chuyển trường

❏ Họ sẽ cung cấp các dịch vụ chuyển trường 1-1 và quản lý hồ sơ cho 
sinh viên 

❏ Họ sẽ làm việc cùng các nhân viên trường học khác và văn phòng khu 
học chánh để điều phối nguồn lực và dịch vụ cho học sinh và gia đình

❏ Dịch vụ đón tiếp 

❏ Sẽ tổ chức các văn phòng vệ tinh (Trung tâm tạm thời) để hỗ trợ các 
gia đình 

❏ Làm việc với Liên lạc viên gia đình để cung cấp thông tin về Giới thiệu 
trường học và Thời gian xem trường trước.

❏ Tất cả các gia đình sẽ nhận được biểu mẫu Lựa chọn để hỗ trợ các gia 
đình trong quá trình chuyển tiếp và đăng ký 

Hỗ trợ Học 
sinh và Gia 

đình



Tuyển dụng/Bồi dưỡng
(Hỗ trợ Tuyển Dụng)

Bồi dưỡng:
Chương trình Đường ống 

dành cho Giáo viên
Chương trình Pathway

Bồi dưỡng:
Chương trình chuẩn bị 

MTEL,
Tư vấn cấp giấy phép

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ VỚI ƯU TIÊN CAO

Các chương trình đa 
dạng sắc tộc & Hỗ trợ 

giữ chân cho các 
Chuyên gia Giáo dục 

Da màu

Thông tin thêm: www.teachboston.org/events; Câu hỏi :ruit@bostonpublicschools.org

http://www.teachboston.org/events


Kế hoạch dài hạn hướng tới Trường học tuyệt vời: cải tạo các cơ sở hiện có 

Việc đóng cửa trường trung học cơ sở vẫn là động lực cần thiết cho các lộ trình K-6 hiện có cho Năm 
học 22-23

James P. Timilty Middle School Washington Irving Middle School

Hiện vẫn chưa có đề xuất cụ thể nào cho việc xây 
dựng Timilty school. Tòa nhà này có thể được sử 
dụng làm K-6, 7-12 hoặc không gian tạm thời. 

Một quy trình cộng đồng sẽ được tổ chức trong những 
tháng tới để xác định (những) trường hiện có nào sẽ 
chuyển vào tòa nhà trường học 

Tòa nhà hiện đang được đề xuất tái sử dụng với vai 
trò là trường học K-6, đây sẽ là giải pháp dài hạn 
cho Roslindale K-5.

Một quy trình cộng đồng sẽ được tổ chức để xác định 
(những) trường hiện có nào sẽ chuyển vào tòa nhà 
trường học 



Mở rộng K-6



Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra lộ trình vào lớp K-6 cho hầu hết các trường tiểu học trong vài 
năm tới. Đối với đánh giá của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng bốn lĩnh vực ảnh hưởng để xét ưu 

tiên:

Khung lộ trình K-6

Bị ảnh hưởng bởi 
việc đóng cửa trường 

học

Năng lực xây dựng để 
mở rộng hiện tại

Khả năng có thể mở 
rộng lô đất hiện tại

Đường dẫn đến giải 
pháp lâu dài

Giải quyết các trường học bị 
ảnh hưởng bởi việc đóng cửa 
trường học là ưu tiên hàng 
đầu của chúng tôi để tái điều 
chỉnh lại khả năng đăng ký.

Đánh giá xem trường nào có 
không gian trong tòa nhà 
hiện tại để học lớp K-6 mà 
không có hoặc có thay đổi 
nhưng nhỏ về chương trình 
và/hoặc cơ sở vật chất

Tìm hiểu xem có không gian 
để thêm mô-đun để tạm thời 
giải quyết hay không

Khi cần đến các giải pháp 
tạm thời hoặc chưa lý tưởng, 
chúng tôi cũng xem xét con 
đường dẫn đến các giải pháp 
bền vững hơn, bao gồm cả 
việc tái sửa dụng các tòa nhà 
trường học hiện có



Xem xét lại Kế hoạch Giai đoạn II cho việc Mở rộng lớp K-6 và các Tòa nhà 
Mới

Như đã thông báo vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, BuildBPS 
đặt mục tiêu thành lập ba tòa nhà dành cho lớp K-6 mới:

1. Dorchester PK-6 (cần địa điểm trường mới)

2. Roxbury PK-6 (cần địa điểm trường mới)

3. Allston-Brighton PK-6 (tái sử dụng địa điểm 
xây dựng Jackson-Mann hiện tại thông qua 
quy trình đăng ký dự án MSBA)

Mặc dù những tòa nhà mới này có thể phục vụ như một giải 
pháp lâu dài, chúng tôi không dự kiến sử dụng những tòa 
nhà mới này cho đến năm 2026, khiến nó trở thành giải 
pháp ít thuận lợi nhất cho các trường cần mở rộng gấp rút



Các trường tiểu học bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường trung học cơ sở 

Các trường có học sinh chuyển tiếp đến Timilty và Irving cần các lựa chọn mới cho lớp 6

James P. Timilty Middle School Washington Irving Middle School

Các trường học bị ảnh hưởng: Blackstone, 
Mendell

Các trường học bị ảnh hưởng: Bates, Mozart, 
Philbrick, Sumner, Chittick, Grew



Không 
Bị ảnh hưởng 
bởi việc Đóng 
cửa Trường 

Trung học Cơ 
sở

Hoạch định liên tục cho Lộ trình K-6

● Blackstone
● Mendell
● Sumner

● Mozart
● Philbrick
● Bates*
● Chittick*
● Grew*

● Trường tiểu học Mason 
● Trường tiểu học Mather 
● Russell
● Dudley Street NCS
● Quincy Elementary
● UP Holland 

● Ellis 
● Holmes 
● John F. Kennedy 
● Taylor 
● Winship 
● Winthrop 

 Bị ảnh hưởng 
bởi việc Đóng 
cửa Trường 

Trung học Cơ 
sở

Chuyển đổi sang K-6 trong NH 22-23

* Yêu cầu phòng học mô-đun
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Chúng tôi đang triển khai hai lựa chọn cho 
Blackstone, Mendell và Sumner cho Năm học 
22-23 

● Do hạn chế về không gian, các trường này không thể thêm lớp 
6 vào Năm học 22-23

● Chúng tôi đang triển khai hai lựa chọn cho Năm học 22-23:

1) Cung cấp một lộ trình đảm bảo đến một trường học khác
2) Ưu tiên cho các gia đình trong đợt bốc thăm phân công học 

sinh

● Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo trường học và cộng 
đồng để xác định xem các gia đình thích lựa chọn nào hơn 
trước khi đưa ra đề xuất cuối cùng vào tháng 12

● Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới các giải pháp cho lớp 6 Năm 
học 23-24 và hơn thế nữa

Lựa chọn lớp 6 
cho các trường 
có lộ trình bị 

gián đoạn
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Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo trường để tổ chức 
các cuộc họp cộng đồng sau:

● Cuộc họp cộng đồng Mendell: Thứ năm, ngày 4/11/2021 lúc 
6-7 giờ tối (Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha)

● Cuộc họp cộng đồng Blackstone: Thứ ba, ngày 9/11/2021 lúc 
6-7 giờ tối (Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha)

● Cuộc họp cộng đồng Sumner: Thứ năm, ngày 18/11/2021 lúc 
6-7 giờ tối (Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và Creole Haiti)Tiến trình tham 

gia



7-12 Mở rộng
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Do sự đóng cửa của trường Timilty và Irving, chúng 
tôi biết rằng cần phải tuyển sinh thêm cho khối lớp 
7 và 8 

Giáo dục phổ thông

❏ Có khoảng 90 học sinh giáo dục phổ thông ở mỗi khối lớp.

❏ Chúng tôi ước tính có đủ chỗ trống trong 6/7-12 trường để tuyển sinh thêm 45 học sinh 
lớp 7 và 30 học sinh lớp 8, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu là khoảng 45 đến 60 học 
sinh mỗi khối lớp.

Học viên Anh ngữ

❏ Hiện có 7 học sinh lớp 6 và 13 học sinh lớp 7 trong các chương trình SEI.

❏ Có đủ chỗ trống trong 6/7-12 trường để tuyển sinh thêm những học sinh này.

Học sinh trong Chương trình Giáo dục Đặc biệt

❏ Có 9 học sinh hòa nhập lớp 6 và 18 học sinh hòa nhập lớp 7. Tuyển sinh thêm các em 
vào 6/7-12 trường có thể đòi hỏi phải mở rộng lớp học cho học sinh hòa nhập.

❏ Hiện có tổng cộng 4 học sinh lớp 6 và 7 được chỉ định tham gia chương trình 
EI-Internalizing tại Irving, mặc dù trước đại dịch đã có 10 học sinh được chỉ định cho 
mỗi khối lớp.

Tuyển sinh 
trường Timilty, 

Irving và 
Jackson- Mann



Sự phù hợp của 
chương trình với các lộ 

trình của trường 
Timilty, Irving và 

Jackson-Mann

Không gian bên trong 
trường để mở rộng

Sự tác động đến các 
trường hiện đang dạy 

lớp 7 và lớp 8

Lên kế hoạch cho các 
Trường trung học dạy 

lớp 9-12

Giải quyết lộ trình học tập bị 
gián đoạn của học sinh do 
trường đóng cửa là ưu tiên 
hàng đầu của chúng tôi; chúng 
tôi muốn đảm bảo sự phù hợp 
của chương trình và khoảng 
cách địa lý gần

Đánh giá xem trường nào còn 
chỗ trong tòa nhà hiện tại để 
thêm lớp 7 và lớp 8 mà không 
làm thay đổi hoặc chỉ thay đổi 
nhỏ về chương trình và/hoặc 
cơ sở vật chất

Ước tính cách mà năng lực bổ 
sung ở các lớp trung học cơ sở 
có thể phá vỡ hoặc củng cố 
các lộ trình cho K-6, K-8, 
Trung học cơ sở và các 
chương trình trung học phổ 
thông khác

Xem xét những ảnh hưởng đối 
với 9-12 trường học. Một số 
trường của chúng tôi không có 
giải pháp ngắn hạn để thêm 
lớp 7 và lớp 8; những trường 
khác sẽ là một phần danh mục 
9-12 trường học vĩnh viễn của 
chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là vạch ra lộ trình cho 7-12 trường trung học nhằm thực hiện mục tiêu 
thiết kế lại trường trung học trong vài năm tới. Trong khi đó, chúng tôi cần mở rộng một số 

chương trình sau khi cân nhắc bốn yếu tố sau:

Khung lộ trình 7-12



Sự phù hợp của 
chương trình với các 
lộ trình của trường 

Timilty và Irving

Không gian bên trong 
trường để mở rộng

Sự tác động đến các 
trường hiện đang dạy 

lớp 7 và lớp 8

Lên kế hoạch cho các 
Trường trung học dạy 

lớp 9-12

Nhu cầu chương trình của 
Timilty và Irving

●Suy giảm cảm xúc - Hướng nội
●Khuyết tật học tập cụ thể
●Hòa nhập
●SEI - Tiếng Tây Ban Nha
●Giáo dục phổ thông

9-12 trường học có không gian:
●Brighton
●Burke 
●CASH
●English
●Excel

● K-8 và MS

6/7-12 trường không có kỳ thi:
● BCLA-McCormack 
● Boston Green
● Charlestown
● Dearborn
● East Boston
● K-12 Henderson 
● Josiah Quincy Upper
● Lyon Upper
● New Mission
● Quincy Upper
● TechBoston

9-12 trường không có không 
gian để mở rộng:

●ACC
●BAA
●BINcA
●Fenway
●Kennedy Health Careers
●Madison Park
●Muniz 
●Snowden

Đánh giá hiện tại của chúng tôi về những thay đổi tiềm năng đối với các chương trình trung học

Khung lộ trình 7-12
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Trong năm học tới, Mùa Thu 2022, chúng tôi sẽ bổ sung 

thêm các Lớp 7 & 8 tại Trường Trung học English. 

● Điều này mang lại một lộ trình rõ ràng cho học sinh, đồng 
thời giảm thiểu sự gián đoạn đối với các cộng đồng trường 
học khác và giải quyết nhu cầu lớp học chưa được đáp ứng 
trong khu học chánh. 

● Đây là trường trung học duy nhất có chương trình Suy giảm 
Cảm xúc - Hướng nội có không gian thực tế để mở rộng.

SY 22-23 
7-12 Mở rộng
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Để xác định việc mở rộng 7-12 trường học tiếp theo 

và hiểu được tác động của việc mở rộng này đối 
với các trường K-8, chúng tôi sẽ tham gia với 
cộng đồng tùy theo tình hình trường học  

● Các cuộc họp cộng đồng riêng với 9-12 trường có không gian: 
Brighton, Burke, CASH, English, Excel

● Các cuộc họp cộng đồng chung với các trường học được tổ chức 
theo danh mục (4 cuộc họp cộng đồng riêng):

○ K-8 

○ Trung học Cơ sở

○ 6/7-12 trường không có kỳ thi

○ 9-12 trường không có không gian để mở rộng
Tổ chức để tham 

gia
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Chúng tôi sẽ tham gia với từng cộng đồng trường học để 
chuyển đổi một số trường K-8 sang K-6 

Tham gia K-8 & 
các Vấn đề

Lớp 8
Chúng ta nên xem xét loại bỏ các chương trình 
lớp 7 và lớp 8 nhỏ và ít hiệu quả trong các 
trường K-8 để giải phóng các phòng học cho ...

Lớp 7

Lớp 6

Lớp 5

Tăng cường các chương trình cho giáo dục đặc 
biệt và học viên Anh ngữ, đồng thời mở rộng 
các không gian nghệ thuật, âm nhạc, trị liệu và 
hỗ trợ khác ở các khối lớp trung học cơ sở và

Lớp 4

Lớp 3

Lớp 2

Lớp 1

Lớp K2
Thực hiện cam kết của chúng ta đối K1 phổ cập 
và mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình 
mầm non chất lượng cao K0-K2 của chúng ta

Lớp K1

Lớp K0



Di dời Trường tạm thời 
(Không gian Tạm thời)



31 Quy trình xác định không gian tạm thời

● Nhóm nội bộ đã đánh giá danh mục xây dựng hiện tại 

● Cân nhắc khi xác định không gian tạm thời:

○ Không gian ước tính

○ Chương trình giáo dục phù hợp

○ Tiến trình xây dựng & cải tạo

○ Cộng đồng trường học phù hợp

○ Các lớp học có sẵn

○ Tuân thủ ADA

○ Hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí, làm lạnh

Các bước & 
Cách tiếp cận



32 Không gian tạm thời cho Năm học 21-22
● Carter School

○ Trường sẽ chuyển đến Frederick Middle School trong 
Năm học 22-23 trong khi trường đang được thi công xây 
dựng. Quá trình thiết kế đang dần hoàn thiện.

● EMK Academy

○ Hiện tại, cộng đồng trường nằm trong Endicott School 
cho đến tháng 6 năm 2022. Chúng tôi đã ký gửi một lá 
thư về ý định di dời trường học trong Năm học 22-23 tại 
384 Warren Street. Hợp đồng thuê sẽ được ký kết trong 
một vài tuần nữa

● Horace Mann 

○ Cộng đồng trường học sẽ tạm thời được chuyển đến 
Trường Edwards trong Năm học 22-23 khi chúng tôi làm 
việc để gửi HM school về đề xuất MSBA tiếp theo

Địa điểm 
Trường học 

Tạm thời



Câu hỏi



Phụ Lục



35 Hệ Thống Trường Công Lập Boston

Cuộc họp cộng 
đồng

sắp tới

Ngày Chủ đề
Thứ Năm, Ngày 4 tháng 11 | 6-7 giờ tối Cuộc họp Cộng đồng Trường Tiểu học 
Mendell 

Thứ Ba, Ngày 9 tháng 11 | 6-7 giờ tối Cuộc họp Cộng đồng Trường Tiểu học Blackstone

Thứ Năm, Ngày 18 tháng 11 | 6-7 giờ tối Cuộc họp Cộng đồng Trường Tiểu học 
Trường tiểu học Sumner

bostonpublicschools.org/buildbps | buildbps@bostonpublicschools.org 

http://www.bostonpublicschools.org/buildbps
mailto:buildbps@bostonpublicschools.org
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Hỗ trợ tuyển sinh 
với ưu tiên cao

Hỗ trợ tuyển sinh - Sự kiện độc quyền
● Phiên thông tin Hỗ trợ Tuyển dụng, Bồi dưỡng và Đa dạng, ngày 4 tháng 

10, 3:30 chiều - dành cho 
● Hội chợ Tuyển dụng cho Tất cả Giáo viên Có kinh nghiệm của BPS, 
Ngày 10 tháng 3, 5:30-7:00

Hỗ trợ tuyển sinh - Tiếp cận ưu tiên
● Đăng ký sớm cho tất cả các Sự kiện Tuyển dụng và Bồi dưỡng
● Lời mời sớm đến các Nhóm tuyển sinh sớm 
● Đánh giá sớm cho Nhóm ưu tiên

Hỗ trợ tuyển sinh - Đăng ký ưu tiên cho hội thảo
● Hội thảo Thư xin việc/Sơ yếu lý lịch, ngày 20 tháng 10, 5:30-7:00
● Hội thảo phỏng vấn, ngày 17 tháng 11, 5:30-7:00
● Hội thảo chuẩn bị bài demo, ngày 11 tháng 1, 5:30-7:00
● Hội chợ tuyển dụng dành cho các Giáo viên có kinh nghiệm, ngày 10 

tháng 3, 5:30-7:00

Hỗ trợ tuyển sinh - Cấp phép 
● Các chương trình về Lộ trình để có Chuẩn bị Chuyên nghiệp và Cấp giấy 

phép cho các nội dung ESL, Khuyết tật nặng và Khuyết tật Trung bình 
● Hỗ trợ ban đầu MTEL 
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Phân tích vốn chủ sở hữu: Ghi danh theo số chủng tộc/dân tộc

Đóng cửa trường trung học cơ sở

Điểm dữ liệu Timilty Irving Toàn khu học chánh (Lớp 
6-8)

Ghi danh theo chủng 
tộc/dân tộc (tháng 10 
năm 2021)
* N kích thước mẫu <= 6

Người châu Á: * (*%)
Da màu: 68 (33%)
Latinh: 121 (59%)
Người da trắng:  * (*%)
Khác: 7 (3%)

Người châu Á:  * (*%)
Da màu: 60 (44%)
Latinh: 68 (50%)
Người da trắng: * (*%)
Khác:  * (*%)

Người châu Á: 997 (10%)
Da màu: 3.112 (31%)
Latinh: 4.409 (44%)
Người da trắng: 1.308 (13%)
Khác: 285 (3%)

Ghi danh theo Tình 
trạng Khó khăn kinh tế, 
Khuyết tật và Người học 
tiếng Anh
(Tháng 10/2021)

Khó khăn KT: 162 (79%)
Học sinh khuyết tật: 59 
(29%)
Học sinh Anh ngữ: 59 
(29%)

Khó khăn KT: 115 (84%)
Học sinh khuyết tật: 65 
(47%)
Học sinh Anh ngữ: 41 (30%)

Khó khăn KT: 33.674 (69%)
Học sinh khuyết tật: 9.255 (18%)
Học sinh Anh ngữ: 14.524 (29%)
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Phân tích vốn chủ sở hữu: Ghi danh theo số chủng tộc/dân tộc

Di dời Trường tạm thời (Không gian Tạm thời)
Điểm dữ liệu EMK Academy Trường Carter Toàn khu học chánh

Ghi danh theo chủng 
tộc/dân tộc (tháng 10 
năm 2021)
* N kích thước mẫu <= 6

Người châu Á: 7 (2%)
Da màu: 128 (33%)
Latinh: 230 (59%)
Người da trắng: 18 (5%)
Khác:  10 (3%)

Người châu Á:  * (*%)
Da màu:  12 (44%)
Latinh: 9 (33%)
Người da trắng:  * (*%)
Khác: * (*%)

Người châu Á:  4212 (9%)
Da màu:  14576 (30%)
Latinh: 21617 (44%)
Người da trắng:  7010 (14%)
Khác:  1669 (3%)

Ghi danh theo Tình 
trạng Khó khăn kinh tế, 
Khuyết tật và Người học 
tiếng Anh
(Tháng 10/2021)

Khó khăn KT: 247 (88%)
Học sinh khuyết tật: 80 
(21%)
Học sinh Anh ngữ: 53 
(14%)

Khó khăn KT: 27 (100%)
Học sinh khuyết tật: 27 
(100%)
Học sinh Anh ngữ: 9 (33%)

Khó khăn KT: 33,674 (69%)
Học sinh khuyết tật: 9.255 (18%)
Học sinh Anh ngữ: 14.524 (29%)
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Phân tích vốn chủ sở hữu: Ghi danh theo số chủng tộc/dân tộc

Các trường hợp cần xây dựng gấp

Điểm dữ liệu Jackson Mann K-8

Trường Horace Mann 
School cho người 
khiếm thính và mắc 
chứng khó nghe

Toàn khu học chánh

Ghi danh theo chủng 
tộc/dân tộc (tháng 10 
năm 2021)
* N kích thước mẫu <= 6

Người châu Á: 38 (11%)
Da màu: 102 (29%)
Latinh: 182 (51%)
Người da trắng: 24 (7%)
Khác:  11 (3%)

Người châu Á: * (*%)
Da màu: 22 (31%)
Latinh: 34 (49%)
Người da trắng: 9 (13%)
Khác:  * (*%)

Người châu Á:  4212 (9%)
Da màu:  14576 (30%)
Latinh: 21617 (44%)
Người da trắng:  7010 (14%)
Khác:  1669 (3%)

Ghi danh theo Tình 
trạng Khó khăn kinh tế, 
Khuyết tật và Người 
học tiếng Anh
(Tháng 10/2021)

Khó khăn KT: 302 (85%)
Học sinh khuyết tật: 95 
(27%)
Học sinh Anh ngữ: 155 
(43%)

Khó khăn KT: 59 (84%)
Học sinh khuyết tật: 70 
(100%)
Học sinh Anh ngữ: 42 (60%)

Khó khăn KT: 33,674 (69%)
Học sinh khuyết tật: 9.255 
(18%)
Học sinh Anh ngữ: 14.524 
(29%)



40

Các lựa chọn hiện tại cho gia đình bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường Jackson Mann

Trường tiểu học
● Baldwin (K0-2)
● Winship

Trường K-8:
● Edison K-8
● Gardner Pilot K-8
● Lyon K-8

Trường khối lớp 6-12 hoặc 7-12:
● Học viện Green Boston

Trường khối lớp 6-12 hoặc 7-12 toàn 
Thành phố khác:

● Charlestown khối lớp 7-12
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Các trường có Chương trình Phân tích Hành vi Ứng dụng (ABA)

Trường tiểu học
● Baldwin (K0-2)
● Winship

Trường K-8:
● Edison K-8
● Gardner Pilot K-8
● Lyon K-8

Trường khối lớp 6-12 hoặc 7-12:
● Học viện Green Boston

Trường khối lớp 6-12 hoặc 7-12 toàn 
Thành phố khác:

● Charlestown khối lớp 7-12
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Các lựa chọn hiện tại cho gia đình bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa 
trường Timilty

Trường K-8:
● Orchard Gardens K-8 (Roxbury)
● Tobin K-8 (Mission Hill)
● Higginson-Lewis K-8 (Roxbury)
● Trotter K-8 (Roxbury)
● King K-8 (Dorchester)

Trường khối lớp 6-12 hoặc 7-12:
● Học viện Dearborn STEM (Roxbury)
● BCLA/McCormack (Dorchester)

Trường khối lớp 6-12 hoặc 7-12 toàn 
Thành phố khác:

● New Mission (Hyde Park)
● TechBoston (Dorchester)
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Các lựa chọn hiện tại cho gia đình bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa 
trường Irving

Trường K-8:
● BTU K-8 (Jamaica Plain)
● Haley K-8 (Roslindale)
● Mildred Ave K-8 (Mattapan)
● Young Achievers K-8 (Mattapan)

Trường khối lớp 6-12 hoặc 7-12:
● New Mission (Hyde Park)
● TechBoston (Dorchester)

Trường khối lớp 6-12 hoặc 7-12 toàn Thành 
phố khác:

● BCLA/McCormack (Dorchester)
● Học viện Dearborn STEM (Roxbury)
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▫ Bàn trình bày về ngân sách của Ủy ban Học 
khu và Hội đồng thành phố

▫ Đề xuất Ngân sách vốn

▫ Lịch trình của các cơ hội tham gia sắp tới

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 

www.bostonpublicschools.org/budget và 
www.bostonpublicschools.org/buildbps

Tất cả tài liệu đều được dịch.

Hệ Thống Trường Công Lập Boston Bạn có thể tìm thêm thông tin về ngân 
sách vốn trực tuyến tại:

Nơi tìm thêm 
thông tin


