
Cập nhật chuyển 

đổi trường học 

Mike Sabin

Giám đốc điều hành của Phòng Chuyển đổi khu học chánh 

và trường học



Mike Sabin

Giám đốc điều hành

Phòng Chuyển đổi 

khu học chánh và 

trường học

Michelle Simon

Hiệu trưởng

Henry Grew School

Robin Lee

Trưởng phòng

nhà trường

Community Academy 

of Science and Health 

(CASH)



Tổng quan về 

bài trình bày
● Các trường chuyển đổi: Bức tranh toàn cảnh 

● Chú trọng Q1: Sự phát triển của Kế hoạch trường 

học chất lượng (QSP)

● QSP đang hoạt động

○ Grew Elementary School

○ Community Academy of Science and Health 

(CASH)



Các trường chuyển đổi: Bức tranh toàn cảnh



Các trường chuyển đổi là gì?
Trường chuyển đổi là các trường BPS được DESE xác định là “cần có hỗ trợ hoặc can 

thiệp”

Trường học không cần hỗ trợ hoặc can thiệp cần thiết

(khoảng 85% toàn tiểu bang)

Trường học cần hỗ trợ hoặc 

can thiệp

(khoảng 15% toàn tiểu bang)

Trường học 

được công 

nhận

Đạt hoặc vượt 

các mục tiêu

Tiến bộ đáng kể 

đối với các mục 

tiêu

Tiến độ vừa 

phải đối với các 

mục tiêu

Hạn chế hoặc 

không có tiến bộ 

đối với các mục 

tiêu

Hỗ trợ tập 

trung/nhắm 

mục tiêu

Ban/

hỗ trợ toàn diện

Các trường thể 

hiện thành tích 

cao, cải thiện 

đáng kể hoặc 

tăng trưởng 

cao

Tiêu chí- tỷ lệ mục 

tiêu được tham 

chiếu 75–100

Tiêu chí- tỷ lệ 

mục tiêu được 

tham chiếu 50-74

Tiêu chí- tỷ lệ 

mục tiêu được 

tham chiếu 25-49

Tiêu chí- tỷ lệ 

mục tiêu được 

tham chiếu 0-24

Phân vị 1–10

Tỷ lệ tốt nghiệp 

thấp

(Các) nhóm học 

sinh có thành 

tích thấp

Ít tham gia

Trường học hoạt 

động kém hiệu quả

Trường học 

thường xuyên có 

hoạt động kém 

hiệu quả

Ghi chú: Ở trên phản ánh các danh mục được sử dụng trong chỉ định Trách nhiệm giải trình năm 2019.
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Trong khi các trường BPS đang trong quá trình cải tiến liên tục, chúng tôi đặc biệt tập 

trung vào việc hỗ trợ và nâng cao sự phát triển tại các Trường chuyển đổi. Phụ lục của Kế 

hoạch cải tiến hệ thống xác định 28 Trường chuyển đổi.

● 6 trường có “hoạt động kém hiệu quả”, trước đây được gọi là Tình trạng “chuyển đổi”

● 22 trường nằm trong Hỗ trợ nhắm mục tiêu tập trung (ngoại trừ Horace Mann Charters)

GHI CHÚ: 4 trường bổ sung đáp ứng định nghĩa của DESE về “các trường cần hỗ trợ hoặc 

can thiệp” nhưng không được xác định là trường chuyển đổi.

● 2 trường học “thường xuyên có hoạt động kém hiệu quả”

● 2 trường được xác định để được hỗ trợ mục tiêu dựa trên kết quả hoạt động của nhóm phụ

Tập trung vào 28 trường chuyển đổi của chúng tôi
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Thời gian xác định và hỗ trợ

● BPS hỗ trợ các Trường chuyển đổi theo chính sách về trách nhiệm giải trình của 

DESE 2010 - 2018

● Mùa thu năm 2019: Xác định một số trường chuyển đổi mở rộng bằng cách sử 

dụng Dữ liệu về trách nhiệm giải trình năm 2019

● Mùa xuân năm 2020 Thiết kế các hỗ trợ cho Trường chuyển đổi, bao gồm Vị trí 

đầu tư (Giáo viên chuyển đổi, Liên lạc viên gia đình, Nhân viên xã hội)

● 2020-2021: Thực hiện Chuyển đổi nhân sự (quy trình bị gián đoạn bởi COVID-

19)

● 2021 - 2022: Tiếp tục thực hiện các vị trí mới (Các vị trí Liên lạc viên gia đình và 

Nhân viên xã hội mở rộng ra ngoài các Trường chuyển đổi)

● Mùa xuân/mùa hè năm 2022: Thiết kế và ra mắt Mô hình hỗ trợ khu vực
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Các trường chuyển đổi: Học sinh theo từng nhóm 

Thông tin chi tiết về dữ liệu chính cho các trường chuyển đổi so với các trường không chuyển đổi
• Tỷ lệ học sinh da đen (35%) và La-tinh (51%) lớn hơn
• Thêm SWD (27%) và EL (40%)
• Tỷ lệ học sinh khó khăn về kinh tế cao hơn (78%)

*Dữ liệu đến ngày 21/10/2022
*Những dữ liệu này bao gồm kết quả của Horace Mann Charter Schools

Chuyển đổi Không chuyển đổi

Thu nhập thấp 78,3% 64,9%

Học sinh khuyết tật 27,3% 19,3%

Học sinh Anh ngữ 39,9% 28,7%

Người da đen 34,7% 27,4%

Người La-tinh 51,3% 41,2%

Người da trắng 6,8% 17,3%

Người Châu Á 3,7% 10,1%

Đa chủng tộc/Khác 3,5% 3,9%
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Các trường chuyển đổi: Hiệu suất 2022 

Thông tin chi tiết về dữ liệu chính cho các trường chuyển đổi so với các trường không chuyển đổi
• Phát triển môn Toán và ELA thấp hơn so với các trường không chuyển đổi
• Thành tích môn Toán và ELA thấp hơn so với các trường không chuyển đổi
• Học sinh Anh ngữ kém tiến bộ hơn trong việc tiếp thu tiếng Anh
• Tỷ lệ nghỉ học thường xuyên cao hơn

*Những dữ liệu này bao gồm kết quả của Horace Mann Charter Schools và không bao gồm các trường đóng cửa vào cuối NH21-22.

Chuyển đổi Không chuyển đổi

Không phải 

HS
Trung học

Không phải 

HS
Trung học

MCAS

Phát triển

ELA SGP 45,4 41,6 51,4 55,4

SGP Toán học 41,1 45,2 49,7 58,0

Thành tích 

MCAS

Điểm theo thang môn Ngữ 

văn Anh
476,6 481,9 490,8 501,5

Điểm theo thang môn Toán 472,4 479,6 489,3 501,4

ACCESS cho 

ELL

SGPA 40,1 43,4 40,9 48,6

% EL có tiến bộ 43% 20% 52% 25%

Nghỉ học thường xuyên 53,6% 37,6%



Kế hoạch trường học chất lượng (QSP)



● Một mẫu QSP cho tất cả các trường BPS (còn được gọi 

là Kế hoạch 90 ngày)

• Các chỉ số chung và phù hợp cho tất cả các trường

• Ba ưu tiên

⚬ (Trọng tâm giảng dạy) Giáo dục bình đẳng

⚬ Môi trường & văn hoá 

⚬ Chuyên cần

● Kế hoạch hành động 90 ngày sẽ được cập nhật vào 

tháng 1

*QSP tại các Trường chuyển đổi cũng đóng vai trò là “kế hoạch chuyển đổi” 

và đã được phát triển bởi các nhóm của trường với sự hỗ trợ của Lãnh đạo 

khu vực và Văn phòng chuyển đổi

Kế hoạch trường 

học chất lượng 

(QSP)



Học tập

● Thành thạo MAP (lớp K-2)

● Đọc và Toán phát triển MAP (lớp 3-11)

● Đánh giá giữa kỳ môn Khoa học (lớp 3-6)

Môi trường & văn hoá

● Khảo sát học sinh về sự nghiêm túc và cảm giác thân thuộc (lớp 3-12)

● Khảo sát học sinh về an toàn trường học (tất cả các bên liên quan)

● Khảo sát giáo viên về học tập chuyên môn (tất cả giáo viên)

● Khảo sát về Giao tiếp giữa gia đình-nhà trường (tất cả các bên liên

quan)

Chuyên cần

● Nghỉ học thường xuyên (lớp K0-12)

● Tỷ lệ giữ chân (giảm) (lớp K0-12)

Từng trường trung học phổ thông

● MassCore (lớp 12)

● Hiệu suất khóa học (lớp 1-12)

● Tỷ lệ tốt nghiệp (lớp 12)

Các chỉ số chung với mục tiêu do Văn 

phòng Quản lý dữ liệu và trách nhiệm 

giải trình (ODA) đặt ra 



“Lập kế hoạch trở về trước” chi tiết trong từng lĩnh vực

ưu tiên

● Mục tiêu chiến lược

● Kết quả mong muốn

● Sáng kiến chiến lược

● (Các) ngày thực hiện

● Mục tiêu và chuẩn tham chiếu

● Giám sát Tiến bộ

Phản hồi và hỗ trợ QSP do Tổng giám đốc khu vực dẫn 

dắt, được hỗ trợ bởi nhân viên khu vực và Văn phòng 

chuyển đổi

Mẫu kế hoạch QSP: 3 lĩnh vực ưu tiên:

1. Giáo dục bình đẳng

2. Môi trường & văn hoá

3. Chuyên cần

Thành phần của các lĩnh vực ưu tiên QSP



HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON

Học viện tăng tốc

Văn phòng chuyển đổi

Các vòng giảng dạy

Giáo viên về chuyển đổi

Công cụ quan sát về giáo 

dục bình đẳng

Cơ cấu khu vực

Hỗ trợ trường chuyển đổi

Hỗ trợ và công cụ bổ sung

TAG 

Kinh phí



● Tăng cường tham gia MAP ở cấp trung học cơ sở

● 28 QSP chất lượng cao đã hoàn thành

● Các vòng hướng dẫn được căn chỉnh cho phù hợp 

với Ưu tiên QSP và Mục tiêu giáo dục bình đẳng của 

BPS (22/28 đã hoàn thành)

● Sự liên kết và hỗ trợ từ cơ cấu khu vực 

Nỗ lực của quý 

đầu tiên



Ghi danh: 210 học sinh

● Người da đen 38% 

● Người gốc Tây Ban Nha/người La-tinh 41% 

● Học sinh đa ngôn ngữ 15%

● Học sinh khuyết tật 10%

Grew Elementary 

School (K1-6)

Điểm mạnh:
● Thực hành hướng dẫn cấp 1

● Tài liệu ngoại khóa chất lượng cao

● Lãnh đạo chung

● Quan hệ đối tác cộng đồng mạnh mẽ 

● Các giáo viên được hội đồng quốc gia chứng nhận

● Tăng cường ghi danh

● Tỷ lệ giữ chân nhân viên và học sinh cao

Cải thiện phân vị trách nhiệm giải trình của 

tiểu bang từ năm 2019 đến 2022 từ 12 lên 30



Ưu tiên QSP #1 Trọng tâm giảng dạy:

● Trên tất cả lĩnh vực nội dung, giáo viên sẽ thiết kế, tạo điều

kiện và phân tích các nhiệm vụ bằng cách sử dụng các tiêu

chuẩn cấp lớp, thành phần giáo dục bình đẳng và khung SFL

(ngôn ngữ học chức năng hệ thống) thu hút học sinh bằng

cách yêu cầu các em hỏi và trả lời câu hỏi cũng như chia sẻ lý

luận và suy nghĩ của mình thông qua diễn thuyết bằng văn bản

và học thuật.

Đang thực hiện

● Các quỹ với độ trung thực K-3

● Mức độ tiêu thụ quan trọng của chương trình giảng dạy đến

hết lớp 6

● Huấn luyện bằng IC và BEES để hỗ trợ với hướng dẫn cấp 1

và căn chỉnh dọc

Grew Elementary School (K1-6)



Ưu tiên QSP #3 Chuyên cần

● Đảm bảo mối quan hệ với các gia đình cho biết về hệ thống và

thực hành của trường học và sự hướng dẫn của nó để tất cả

học sinh nhận được hướng dẫn chất lượng và đáp ứng thông

qua các thực hành tham gia chống phân biệt chủng tộc có chủ

đích.

Đang thực hiện

● Kế hoạch hành động theo từng cấp để giúp giảm thiểu tình

trạng nghỉ học thường xuyên trong 60 ngày đầu năm học

● Cung cấp cho gia đình nhiều cơ hội tham gia vào cộng đồng

trường học qua cả các hoạt động học tập và hoạt động xã hội

Grew Elementary School (K1-6)



Ghi danh: 348 học sinh

● Người da đen 54%

● Người gốc Tây Ban Nha/người La-tinh 34%

● Học sinh đa ngôn ngữ 24%

● Học sinh khuyết tật 46,5%

Community 

Academy of 

Science and 

Health (CASH)

Điểm mạnh: 

● Quy mô lớp học nhỏ = mối quan hệ bền chặt 

giữa các học sinh

● Văn hóa cộng tác chuyên nghiệp

● Chiến lược rõ ràng để cải thiện hướng dẫn

● Ra quyết định khi được cung cấp dữ liệu

● Mô hình thử thách học tập



Ưu tiên QSP #1 Trọng tâm giảng dạy:

● Thông qua khung hướng dẫn giáo dục bình đẳng, giáo viên sẽ 

kết hợp nhất quán các thực hành và thói quen gắn kết và diễn 

thuyết, bao gồm cả các chiến lược giảng dạy đối ứng và 

Boston Debate League, để học sinh đạt được sự thành thạo 

trong nội dung cấp lớp dựa trên tiêu chuẩn.

Đang thực hiện

● Toàn trường tập trung vào bốn lĩnh vực cần cải thiện có đòn 

bẩy cao: Diễn thuyết, Gắn kết, Nghiêm túc và Đọc.

● Điều chỉnh thời gian học tập chuyên môn với việc làm mẫu để 

chuyển đổi thực hành của giáo viên trong bốn lĩnh vực này.

● Các chu trình Hướng dẫn theo hướng dữ liệu tập trung vào 

việc phát triển bài học hướng tới các lĩnh vực cần cải thiện

● Vòng hướng dẫn hàng tháng để theo dõi tiến trình

Community Academy of Science and 

Health (CASH)



Ưu tiên QSP #3 Chuyên cần

● Thông qua các chiến lược bậc 1và can thiệp làm tăng sự chuyên 

cần hàng ngày của học sinh/giảm tình trạng nghỉ học thường 

xuyên.

Đang thực hiện

● Đăng ký tự động hóa việc trao đổi hàng tuần với điểm số và 

chuyên cần với việc điểm danh theo ngữ cảnh.

● Xây dựng và thực hiện Kế hoạch khuyến khích thông qua 

Nhóm khí hậu CASH

● Hệ thống đánh giá mức độ chuyên cần 

Community Academy of Science and 

Health (CASH)



Phụ Lục



Blackstone Elementary School South End

Brighton High School Brighton

Charlestown High School Charlestown 

Community Academy of Science and Health Dorchester 

Condon K-8 School South Boston 

Curley K-8 School Jamaica Plain 

David A. Ellis Elementary School Roxbury

Dearborn STEM Academy Roxbury

Edison K-8 School Brighton

English High School Jamaica Plain 

Excel High School South Boston 

Henry Grew Elementary Hyde Park

Higginson/Lewis K-8 School Roxbury

James J. Chittick Elementary School Hyde Park

James W. Hennigan K-8 School Jamaica Plain 

John D. Philbrick Elementary School Roslindale 

Joseph Lee K-8 School Dorchester

King K-8 School Dorchester

Lilla G. Frederick Middle School Dorchester 

Lyon High School Brighton

Madison Park Technical Vocational High School Roxbury

Mario Umana Academy East Boston 

Orchard Gardens K-8 School Roxbury

Roger Clap Elementary School Dorchester 

Samuel W. Mason Elementary School Roxbury 

Sarah Greenwood K-8 School Dorchester 

TechBoston Academy Dorchester

Young Achievers K-8 School Mattapan 



Tầm nhìn và sứ mệnh của BPS



Chỉ số



Ví dụ về mẫu QSP: Lĩnh vực ưu tiên #1 Giáo dục bình đẳng



Giáo viên (giảng dạy) về chuyển đổi

● 32 trường được phân bổ Giáo viên giảng dạy trong 

năm FY23 

● $4,383,249/Tổng 39 FTE

Phân bổ ngân 

sách cụ thể cho 

các trường 

chuyển đổi

Quỹ Trợ cấp hỗ trợ có mục đích (TAG)

● 30 trường được cung cấp kinh phí lập kế hoạch 

chiến lược (15,000 - 30,000 dựa trên quy mô trường)

● Kinh phí của khu học chánh cho vật tư và PD

● Tổng $900,000

Chuyên gia STEAM

● 18 trường được phân bổ Chuyên gia STEAM trong FY23

● $2,173,684/ Tổng 21.4 FTE

● Cho thêm thời gian lập kế hoạch
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Thông tin chi tiết về dữ liệu chính cho các trường chuyển đổi
• Việc tham gia Đọc MAP cho các trường chuyển đổi vẫn tương đối ổn định trong hai năm học qua. Đa 

số các trường chuyển đổi vượt mức trung bình của khu vực BĐBP là 80% (20/28). Một số trường trung 
học cho thấy sự gia tăng lớn. 28

Tỷ lệ tham gia MAP chuyển đổi theo thời gian


