
 
 

 

Tuyên bố Tác động Công bằng cho 
Đề xuất và Trình bày Ủy ban Học Chánh 

 

Tiêu 

đề: Thuyết trình kết quả MCAS 2021 của BPS 

 Ngày: 

Ngày 06/10/2021 
 

Có sử dụng Công cụ lập kế hoạch công bằng chủng tộc không?     Có    X Không  

Nếu có, điền (các) ngày của các cuộc họp REPT và liên kết đến REPT đã hoàn thành tại đây:  

Thành viên của Bộ phận Công bằng, Chiến lược và Khoảng cách Cơ hội có xem xét tuyên bố này không?   X  Có  ❑ Không 

 

Các Đề mục của Công cụ lập kế hoạch công bằng 

chủng tộc BPS 

Tóm tắt/Nguyên nhân 

1. Đề xuất/Trình bày và Tác động 

Kết quả mong muốn của đề xuất/nỗ lực, bao gồm 

cả việc loại bỏ sự chênh lệch là gì? Ai đã lãnh đạo 

công tác/kế hoạch này và chúng có phản ánh bản 

sắc nhóm của học sinh BPS và gia đình không (các 

nhóm chính bao gồm các cá nhân là người Da đen, 

Latinh, Châu Á, người bản địa, người nhập cư, đa 

ngôn ngữ và có kinh nghiệm trong Giáo dục Đặc 

biệt)? 

Báo cáo này sẽ công bố kết quả của Hệ thống đánh giá toàn diện của Massachusetts 

(MCAS) 2021 cho học sinh BPS, đặt trọng tâm vào môn học và cấp lớp có học lực 

tốt hoặc yếu. Dữ liệu này sẽ được phân tách dựa trên chủng tộc/dân tộc, cũng như 

tình trạng người học tiếng Anh và/hoặc học sinh khuyết tật. 

2.  Sự phù hợp với Kế hoạch chiến lược 

Đề xuất/nỗ lực này phù hợp như thế nào với kế 

hoạch chiến lược của học khu?  

Cam kết đầu tiên trong kế hoạch chiến lược là loại bỏ các khoảng cách về cơ hội và 

thành tích. Bài thuyết trình sẽ chia sẻ với cộng đồng BPS về thành tích học tập của 

tất cả học sinh, bao gồm các môn học cụ thể, các cấp lớp và các nhóm nhân khẩu 

học của học sinh nơi mà học lực hiện vẫn thấp và vẫn còn khoảng cách.  

3. Phân tích dữ liệu 

Dữ liệu nào đã được phân tích? Nó có bị phân chia 

theo chủng tộc và các nhóm chính khác không? Nó 

cho thấy điều gì liên quan đến sự chênh lệch?  

Các kết quả MCAS năm 2021 được phân tích cho tất cả các trường BPS, học sinh 

và cấp lớp trong các môn Ngữ văn Anh (ELA), Toán, và Kỹ thuật Khoa học và 

Công nghệ (STE). Dữ liệu được phân tách theo hình thức học tập, chủng tộc/dân 

tộc, tình trạng người học tiếng Anh, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh khuyết 

tật và học sinh khuyết tật học tiếng Anh để đảm bảo các trường nắm được sự tiến 

bộ của học sinh trong năm qua và giúp giáo viên xác định những học sinh cần hỗ 

trợ thêm trong năm sau. Mặc dù vẫn còn khoảng cách, các nhóm thiệt thòi không 

giảm mạnh so với các nhóm khác trong BPS hoặc tiểu bang. Tuy vậy, những phân 

tích này kỳ vọng sẽ xây dựng dữ liệu chẩn đoán quan trọng để giúp triển khai các 

nỗ lực phục hồi học tập và xác định trường nào, môn học nào và học sinh nào cần 

can thiệp nhiều nhất.  

4. Sự tham gia của các bên liên quan 

Ai là người tham gia (số lượng, các nhóm chính và 

vai trò), và nó mang lại lợi ích gì và như thế nào? 

Học sinh/gia đình chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi 

đề xuất/nỗ lực này đã nói gì?  

Trong quá trình xây dựng bài thuyết trình này, Văn phòng dữ liệu và giải trình 

(ODA) đã chia sẻ dữ liệu này với nhóm của Giám đốc học khu, bao gồm Phó Giám 

đốc Học khu, Hiệu trưởng các trường học, Giám đốc giải trình và Giám đốc truyền 

thông để đảm bảo họ nắm được ý nghĩa của việc lập kế hoạch chiến lược. Do 

những hạn chế mà Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học đặt ra trong việc chia sẻ kết 

quả với truyền thông và công chúng, dữ liệu chỉ có thể được sử dụng cho các mục 

đích lập kế hoạch và lập kế hoạch nội trong học khu với một nhóm nhỏ các quản trị 

viên văn phòng trung tâm được chọn lọc trước khi công bố vào ngày 21 tháng 9. 

5. Chiến lược công bằng chủng tộc 

Đề xuất/nỗ lực này giảm thiểu tính bất bình đẳng 

và tăng tính công bằng về chủng tộc và các tính 

công bằng khác ra sao? Những hệ lụy không mong 

muốn là gì? Những chiến lược bổ sung nào sẽ thúc 

đẩy tính công bằng hơn nữa? 

BPS tập trung vào một số chiến lược công bằng chủng tộc và các cam kết của học 

khu, bao gồm việc thực hiện các Hội nghị về Bình đẳng trong cộng đồng và trường 

học - cần thiết để trình các kế hoạch của Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp (ESSER) cấp Tiểu 

học và Trung học - để làm các chiến lược để lên tiếng và đưa ra quyết định dựa trên 

công bằng chủng tộc. Ngoài ra, việc thực hiện các Thông lệ Duy trì Văn hóa và 

Ngôn ngữ trong các lớp học trên toàn khu học chánh là một chiến lược quan trọng 

để xóa bỏ khoảng cách cơ hội cùng với các quan hệ đối tác chất lượng cao hỗ trợ 

tăng tốc và cải thiện chất lượng giảng dạy.   

6 Ngân sách & Triển khai 

Tác động đến ngân sách là gì? Việc triển khai sẽ 

đảm bảo đạt tất cả các mục tiêu, đặc biệt các mục 

tiêu liên quan đến công bằng, như thế nào? Bản sắc 

nhóm của nhóm thực hiện là gì và liệu họ có mang 

lại ống kính về sự công bằng không? 

Chiến lược của học khu nhằm xóa bỏ khoảng cách cơ hội tập trung vào chi tiêu 

ESSER và các khoản đầu tư trong tương lai. Việc này sẽ được thực hiện bởi một 

nhóm đa sắc tộc của trường và các lãnh đạo trung ương. Các khoản đầu tư này sẽ 

bao gồm trường đào tạo tăng tốc; hướng dẫn; thúc đẩy tiếp cận các văn bản phức 

tạp với học tập chuyên môn dành cho các giáo viên để hỗ trợ họ sử dụng các văn 

bản này trong lớp học.  

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit


 
 

 

7. Trách nhiệm giải trình và trao đổi thông tin 

Tác động sẽ được đánh giá, lập thành văn bản và 

thông tin cho các bên liên quan như thế nào? Ai sẽ 

là người chịu trách nhiệm? 

Bài thuyết trình này là một phần quan trọng để chia sẻ và phản ánh về dữ liệu quan 

trọng này. Ngoài ra, với sự hợp tác của đội ngũ Truyền thông, dữ liệu đã được chia 

sẻ với công chúng thông qua một thông cáo báo chí.  

 

Các bước tiếp theo cần thực hiện ngay lập tức bao gồm trao đổi trực tiếp với gia 

đình về kết quả học tập của học sinh bằng cách phân phát bảng điểm cá nhân, cũng 

như cải thiện trang dữ liệu cấp trường để giáo viên có thể truy cập dữ liệu tổng hợp 

về thành tích của học sinh và cấp độ mục. Công chúng có thể xem dữ liệu trên Hồ 

sơ trường học và Khu học chánh của Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học. 
 

https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?linkid=32&orgcode=00350000&orgtypecode=5&
https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?linkid=32&orgcode=00350000&orgtypecode=5&

