
 
 

Báo cáo tác động đến công bằng: 
Cập nhật kế hoạch đổi mới hệ thống 

 

Tiêu đề: Cập nhật kế hoạch đổi mới hệ thống  Ngày: Ngày 10 tháng 8 năm 2022 
 

Racial Equity Planning Tool có được sử dụng không?   ❑  Có    X   Không  

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

______________________________ 

Thành viên của Phòng công bằng, chiến lược và khoảng cách cơ hội đã xem qua tuyên bố này chưa?   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)? 

Bài thuyết trình này sẽ cung cấp một bản cập nhật toàn diện về việc thực hiện Kế 

hoạch đổi mới hệ thống (SIP) của Hệ thống trường công lập Boston. SIP được 

phát triển bởi Sở giáo dục tiểu học và trung học (DESE), Thành phố Boston và 

BPS nhằm đáp ứng kết quả của cuộc đánh giá tiếp theo của DESE vào mùa xuân 

năm 2022. 

 

SIP bao gồm bảy lĩnh vực trọng tâm: Học sinh Anh ngữ, giáo dục đặc biệt, trường 

chuyển đổi, cơ sở vật chất, đưa đón học sinh, an toàn cho học sinh và dữ liệu. Mỗi 

lĩnh vực trọng tâm có một hoặc hai đầu mối triển khai và một nhóm đa chức năng 

được chỉ định. 

2.  Phù hợp với Kế hoạch Chiến lược 

Đề xuất / nỗ lực phù hợp nhứ thế nào 

đối với kế hoạch chiến lược của học 

khu?  

Các lĩnh vực trọng tâm trong SIP đều nằm trong kế hoạch chiến lược của khu học 

chánh. Như đã nêu trong SIP: 

“Trong khi báo cáo đánh giá của khu học chánh tháng 5 năm 2022 ghi nhận rằng 

BPS đã đạt được tiến bộ kể từ tháng 3 năm 2020, những kết quả chính bao gồm 

cả những thách thức đáng kể, lâu dài trong BPS. Thành phố Boston và BPS đồng 

ý rằng cần phải có hành động cấp bách để giải quyết những thách thức lâu dài 

mà BPS đang phải đối mặt. Hai bên đồng ý ngay lập tức giải quyết các rào cản 

mang tính hệ thống đối với cơ hội giáo dục, xây dựng năng lực hoạt động để thực 

hiện thay đổi hệ thống, và hỗ trợ những học sinh dễ bị tổn thương nhất của 

Boston – bao gồm cả học sinh khuyết tật và học sinh Anh ngữ – nhằm đạt được 

đầy đủ tiềm năng của các em. 

3. Phân tích Dữ liệu 

Dữ liệu nào đã được phân tích? Dữ 

liệu có bị phân chia theo chủng tộc và 

các nhóm chính khác không? Dữ liệu 

cho thấy điều gì liên quan đến sự chênh 

lệch?  

Mỗi nhóm thực hiện sẽ xem xét các dữ liệu chính để định hướng cho việc lập kế 

hoạch thực hiện và đánh giá hiệu quả công việc của họ. Dữ liệu này sẽ được phân 

tách theo chủng tộc, tình trạng Giáo dục đặc biệt, tình trạng của học sinh Anh ngữ 

và các yếu tố chính khác để đảm bảo việc triển khai được thiết kế có chủ ý nhằm 

thu hẹp khoảng cách cơ hội. 

 

Ba trong số bảy lĩnh vực trọng tâm yêu cầu một bên bên ngoài xem xét và đưa ra 

các khuyến nghị cho BPS. Các đánh giá này sẽ bao gồm phân tích dữ liệu định 

lượng được tách biệt cũng như các cuộc phỏng vấn định tính với các bên liên 

quan chính. 

4. Sự tham gia của các Bên liên quan 

Ai là người tham gia (số lượng, các 

nhóm chính và vai trò), và điều này 

mang lại lợi ích gì và như thế nào? Học 

sinh/gia đình chịu tác động nhiều nhất 

bởi đề xuất/nỗ lực này đã nói gì?  

Việc thực hiện SIP sẽ bao gồm sự tham gia của các bên liên quan để cung cấp 

thông tin về nhiều lĩnh vực trọng tâm. Một vài ví dụ cụ thể bao gồm: 

● Nhóm công tác của Trường McKinley sẽ được thành lập để thực hiện các 

khuyến nghị của Nhóm can thiệp và hướng dẫn đánh giá nhu cầu của cơ 

sở vật chất. 

● Văn phòng Giáo dục đa ngôn ngữ và đa văn hóa sẽ tiến hành sự kết nối 

mạnh mẽ từ bên ngoài để thu thập ý kiến đóng góp vào kế hoạch chiến 

lược của họ cho học sinh đa ngôn ngữ trước khi trình bày kế hoạch đề 

xuất cho Ủy ban học chánh vào tháng 10. 

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


 
 

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? 

Mỗi nhóm công tác có nhiệm vụ đảm bảo phân biệt chủng tộc và các hình thức 

bình đẳng khác là trung tâm của quá trình thực hiện. REPT sẽ được sử dụng bởi 

tất cả bảy nhóm thực hiện SIP, đảm bảo rằng các hậu quả không mong muốn 

được xác định và giảm thiểu, đồng thời các chiến lược bổ sung được thiết kế và 

thực hiện. Ví dụ: nhóm Cơ sở vật chất đã sử dụng Công cụ lập kế hoạch công 

bằng chủng tộc (REPT) để thông báo về việc thực hiện cải tạo phòng tắm theo 

từng giai đoạn của họ. 

6 Ngân sách và 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 sự công bằng 

không? 

DESE cam kết hỗ trợ 10 triệu đô la để hỗ trợ việc thực hiện SIP (xem Phụ lục B 

của SIP). Khoản tiền này sẽ được sử dụng cho các hợp đồng bên ngoài, nhân viên 

thực hiện và các hạng mục khác dựa trên thỏa thuận chung giữa DESE và BPS. 

 

Ba vị trí đã được tạo ra để hỗ trợ việc triển khai: 

● Trợ lý Tổng giám đốc học khu, Chiến lược và triển khai dữ liệu (Người 

da trắng) 

● Giám đốc triển khai, Học thuật (chưa tuyển dụng) 

● Giám đốc triển khai, Vận hành (chưa tuyển dụng) 

Các nhân viên này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo REPT được hoàn thành bởi mỗi 

nhóm thực hiện và đáp ứng các mục tiêu liên quan đến công bằng. 

 

Đội dẫn đầu của mỗi lĩnh vực tập trung xác định là 62,5% người Da đen; 12,5% 

người La-tinh; và 25% người Da trắng. 

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? 

SIP cung cấp các nội dung trình bày rõ ràng và tiến trình cho từng loại. Trợ lý 

Tổng giám đốc học khu về Chiến lược và triển khai dữ liệu sẽ chịu trách nhiệm về 

công việc này với sự cộng tác của các Giám đốc triển khai và bảy nhóm công tác. 

 

Ủy ban học chánh sẽ nhận được một bản ghi nhớ cập nhật hàng tuần về việc thực 

hiện SIP. Cả Ủy ban học chánh và công chúng sẽ nhận được thông tin cập nhật 

trong Báo cáo của Tổng giám đốc học khu tại mỗi cuộc họp của Ủy ban học 

chánh. Báo cáo tiến triển cụ thể cho từng lĩnh vực trọng tâm cũng sẽ được lên 

lịch. 

 

BPS sẽ thông báo cho công chúng về tình trạng hiện tại của tất cả nội dung trình 

bày SIP trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ này: 

www.bostonpublicschools.org/strategicprogress. 
 


