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Như quý vị đã biết, Kennedy Academy là Trường công đặc cách Horace Mann, được Ủy ban giáo 

dục tiểu học và trung học cấp phép với nhiệm kỳ năm năm.  Được phê duyệt ban đầu như một 

trường thí điểm vào năm 1995 và ban đầu được Massachusetts cho phép vào năm 1998, điều lệ 

của chúng tôi đã được gia hạn bốn lần không điều kiện.  Chúng tôi hiện đang đi đến cuối năm thứ 

tư với điều lệ sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023.  Là một phần của quy trình trách nhiệm giải trình 

của trường công đặc cách, chúng tôi đang tìm cách gia hạn điều lệ của mình để cho phép chúng 

tôi tiếp tục hoạt động từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2028.   

Quá trình gia hạn đòi hỏi chúng tôi phải đánh giá lại sự tiến bộ của mình trong thời hạn điều lệ 

hiện tại và vạch ra các kế hoạch trong tương lai.  Kennedy Academy là một tổ chức mạnh mẽ và 

dễ tiếp cận, có vị trí quan trọng trong bối cảnh trường trung học Boston.  Chúng tôi liên tục nằm 

trong số các trường trung học có thành tích cao nhất, chỉ sau các trường thi tuyển, về thành tích 

MCAS, tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học, hoàn thành MassCore và xếp hạng trách nhiệm giải trình của 

tiểu bang.  Nhiệm vụ kép của chúng tôi là sẵn sàng cho việc học đại học và chuẩn bị cho sự nghiệp 

tốt đẹp đã phục vụ tốt cho học sinh Boston kể từ khi thành lập.  Chúng tôi là trường công đặc cách 

đầu tiên ở Massachusetts được chỉ định là chương trình giáo dục nghề nghiệp chương 74 về Hỗ 

trợ y tế và hiện đang nỗ lực để hỗ trợ các học sinh theo đuổi chứng chỉ Trợ lý điều dưỡng được 

chứng nhận và EMT.  Chúng tôi có đội ngũ giảng viên tay nghề cao và tận tâm, cùng một danh 

sách dài các gia đình muốn đăng ký cho con em họ theo học tại EMK.  Chúng tôi tự hào về sự hợp 

tác mạnh mẽ của mình với cả BPS và BTU trong nhiều năm và mong muốn được hợp tác trong 

tương lai để phục vụ tốt nhất cho học sinh của thành phố.   

Bởi vì là Trường công đặc cách Horace Mann, đơn xin gia hạn điều lệ của chúng tôi đòi hỏi cả sự 

hỗ trợ của Liên đoàn giáo viên Boston và một cuộc bỏ phiếu xác nhận của Hội đồng trường Boston.  

Đính kèm là các tài liệu dự thảo để quý vị xem xét.  Chúng tôi mong muốn được thảo luận về đơn 

xin gia hạn của mình với quý vị tại cuộc họp của hội đồng nhà trường vào thứ tư, ngày 21/06/2022. 

Tôi sẵn sàng thảo luận về những tài liệu này trước cuộc họp nếu điều đó hữu ích.  Quý vị có thể 

liên hệ với tôi theo số (617) 635-8450 hoặc qua email tại cswalker@bostonpublicschools.org. 


