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Chương trình Màu xanh Mới cho

Hệ thống Trường Công lập Boston

Dion Irish, Giám đốc Điều hành, Thành phố Boston

Indira Alvarez , Giám đốc Điều hành, BPS
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Đảm bảo chất lượng…

Học tập: Chương trình giảng dạy, hướng dẫn và hướng nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu 

cầu về mặt chủng tộc và văn hóa 

Bồi dưỡng: Tiếp cận với các môn nghệ thuật, thể thao, liên hiệp sinh viên và những nơi an 

toàn để đến trước và sau giờ học 

Cơ sở vật chất: Các tòa nhà hiện đại với quyền tiếp cận vào phòng thí nghiệm khoa học, công 

nghệ, thư viện, phòng tập thể dục, không gian biểu diễn, không gian hỗ trợ và không gian xanh 

Hỗ trợ học sinh & gia đình: Tài nguyên dành cho gia đình để học sinh, gia đình và cộng 

đồng của chúng ta có thể phát triển

Mỗi học sinh nên được: 

Các tòa nhà hiện hữu của trường học tác động đến những gì chúng tôi có thể cung cấp trong từng lĩnh 

vực này
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Để cung cấp Đảm bảo Chất lượng, chúng tôi sẽ: 

Xây dựng Mới
Xây dựng các tòa nhà mới đủ lớn để có nhiều cộng đồng trường học và cung cấp cơ sở vật chất hiện đại, sạch sẽ 

để làm phong phú thêm cơ hội học tập của học sinh 

Đổi mới
Nếu có thể, hãy cải tạo các tòa nhà hiện có để cung cấp cơ sở vật chất hiện đại, sạch sẽ nhằm làm phong phú 

thêm cơ hội học tập của sinh viên 

Củng cố các con đường có thể dự đoán và Chuyển đổi một lần
Hoàn thiện cấu hình lại lớp để điều chỉnh tất cả các trường theo mô hình PreK-6/7-12 hoặc PreK-8/9-12

Gộp các Cộng Trường
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp tòa nhà và kết hợp các nguồn lực để tái đầu tư vào trường học, mở 

rộng cơ hội làm giàu và tạo ra kết quả tốt hơn cho học sinh
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Các Kiểu Dự án và Công cụ  

Các loại dự án 

● Nghiên cứu: Bước đầu tiên trong bất kỳ dự án nào là hiểu những điều có thể và những điều cộng đồng muốn 

● Các dự án cốt lõi của MSBA: Hợp tác với Bang để tài trợ cho các tòa nhà mới 

● Sáng kiến trên Toàn Khu học Chánh: Các dự án xây dựng hoặc cải tạo đang diễn ra ở mỗi trường 

● Cải tạo: Được Thành phố tài trợ, các dự án cải tạo lớn ở các trường hiện tại để nâng cấp các toà nhà nhằm đảm bảo 

chất lượng 

● Xây dựng mới: Được Thành phố tài trợ, đầu tư vào các tòa nhà mới

Đầu tư vào dữ liệu và các công cụ thông tin cho cộng đồng
● Đánh giá Tình trạng Cơ sở Vật chất 

● Nghiên cứu Thiết kế Trường học PreK-6 / 7-12 

● Trang tổng quan tòa nhà

BPS và Thành phố phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng tham gia, lên ý tưởng, lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng
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Nghiên cứu thiết kế là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng một tòa nhà mới hoặc được cải tạo

Đang tiến hành nghiên cứu thiết kế cơ sở vật chất công cộng hiện tại 

Dự án Thông tin chi tiết Trạng thái

Trường trung học phổ thông dạy nghề kỹ 

thuật Madison Park

Lập trình và nghiên cứu thiết kế Đang thực hiện

Nghiên cứu thiết kế trường học PreK-6 và 

7-12

Quy trình tham gia toàn diện trên toàn thành phố để phát triển các 

tiêu chuẩn giáo dục và thiết kế cho các trường mầm non preK-6 

và 7-12 mới

Đang thực hiện

Khu phức hợp Jackson Mann Nghiên cứu tổng thể và kiểm tra sự phù hợp để đánh giá các lựa 

chọn để chọn trường PreK-6, trung tâm cộng đồng và Trường 

Horace Mann School

Đang thực hiện

Hệ thống Trường McKinley Lập trình và nghiên cứu thiết kế Đang thực hiện

White Stadium Cần đánh giá tòa nhà dựa trên một nghiên cứu năm 2013 trước đó Đang thực hiện

West Roxbury Education Complex Cần đánh giá để xây dựng lại khuôn viên WREC Chưa bắt đầu
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Các Dự án Tòa nhà Cốt lõi của MSBA

Dự án Trạng thái

Trung học Josiah Quincy Đang thực hiện

Carter School Đang thực hiện

Blackstone School Đang chờ cập nhật trạng thái từ 

MSBA

Paris St. Lot Đang chờ cập nhật trạng thái từ 

MSBA

Boston Arts Academy Đã hoàn thành vào mùa  thu năm 

2022
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Cải tạo & Tái cấu hình

Dự án Thông tin chi tiết Trạng thái

Edwards Building Cải tạo để sử dụng làm không gian xích đu cho Cộng đồng Horace Mann Đang thực hiện 

PJ Kennedy School Việc thay thế các nồi hơi của trường học đã thúc đẩy các công việc cần thiết hơn nữa để tuân thủ ADA. 16 triệu 

đô la trong năm tài chính 2023 để thực hiện cải tạo quy mô lớn nhằm đảm bảo tuân thủ và nâng cấp 

Giai đoạn thiết kế

Trung học Frederick Cải tạo để hỗ trợ không gian xích đu cho Trường Carter Hoàn thành

Charlestown High School: Cải tạo các tòa nhà để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi khối lớp 7-12 Hoàn thành

East Boston High School Cải tạo các tòa nhà để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi khối lớp 7-12 Hoàn thành

Cleveland Building Cải tiến tòa nhà đối với một nửa không gian chưa sử dụng của tòa nhà Chưa bắt đầu

Irving Building Cải tạo và cấu hình lại như trường tiểu học PreK-6 Đang thực hiện

Timilty Building Cải tạo và cấu hình lại như không gian xích đu cơ bản Chưa bắt đầu

BCLA-McCormack Cải tạo không gian để phù hợp với cấu hình lớp 7-12 Giai đoạn 1 Hoàn thành
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Sáng kiến trên Khu học chánh

1. Lắp đặt đài phun nước 

2. Cải tiến bảo mật 

3. Vỏ tản nhiệt

4. Lắp đặt điều hòa 

5. Cải tiến sân trường 

6. Các cải tiến về sân ngoại thất 

7. Cải tiến phòng tắm 

8. Cải tiến khả năng tiếp cận 

9. Cải tiến lối vào 

10. Nâng cấp hiệu quả năng lượng và nước

11. Cải tiến không gian chuyên biệt

a. Thư viện 

b. Thính phòng 

c. Phòng nghệ thuật 

d. Phòng Khoa học
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Các dự án lớn theo vùng lân cận
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Đánh giá Tình trạng Cơ sở Vật chất (FCA)

Một phân tích khách quan theo tiêu chuẩn ngành 

về các điều kiện xây dựng do Bureau Veritas thực 

hiện. Khi kết thúc dự án kéo dài 18 tháng bắt đầu 

vào mùa xuân năm 2022 này, dữ liệu từ FCA sẽ 

cung cấp thông tin chính xác và chặt chẽ hơn về 

cơ sở vật chất bao gồm:

● Điều kiện hiện tại

● Ước tính về tuổi thọ

● Chi phí thay thế

● Kiểm kê tài sản chi tiết trên toàn khu học 

chánh 
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Cơ sở vật chấtTổng quan về Kết nối Cộng đồng

11

Chúng ta phải hợp tác cùng với các cộng đồng trường học để đưa ra các đề xuất và quyết định về 

cơ sở vật chất của BPS.

Người cộng tác:

● Lãnh đạo trường học 

● Gia đình và Học sinh 

● Nhân viên của trường & phòng ban của khu học chánh (Ví dụ: OSE, OMME, OAG)  

● Đối tác Cộng đồng 

● Các cơ quan của thành phố  

● Viên chức dân cử 

● Ủy ban Học chánh 

Tổng quan về cấp độ trung học phổ thông

● Đánh giá tính khả thi nội bộ: tài chính, điều kiện xây dựng, chương trình, số lượng học sinh

● Ý kiến từ cộng đồng: REPT, ý tưởng, lãnh đạo trường học, các cuộc họp tham gia và thiết kế  

● Đánh giá của Ủy ban Học chánh: Sau khi hợp tác chặt chẽ với cộng đồng trường bị ảnh hưởng, Tổng Giám đốc Khu 

học chánh sẽ đưa ra một đề xuất để họ xem xét. 



● Trang web Chương trình Màu xanh Mới cho BPS bao gồm tờ rơi cho cộng đồng, 

lịch họp, liên kết qua Zoom, ghi chú và ghi âm cuộc họp

● Email, cuộc gọi robo, tin nhắn văn bản, tờ rơi, v.v. cho các cuộc họp trường học cụ 

thể cho gia đình, học sinh, nhân viên, đối tác cộng đồng và các viên chức dân cử. 

● Lập kế hoạch cho một chuyến tham quan toàn thành phố để làm việc với từng 

trường học và khu vực lân cận 

● Đến thăm các trường học để kết nối với nhân viên và gia đình trong một môi trường 

hữu cơ hơn 

● Quảng bá dự án và các cuộc họp trên tài khoản mạng xã hội của BPS 

● Cập nhật trong Bản tin Khu học chánh 

Cơ sở vật chấtTruyền thông về Sự Tham gia của Cộng đồng 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/9000
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Cơ sở vật chất

Ngày Tham gia Sắp tới cho Cộng đồng

Sự Tham gia của Cộng đồng Hiện tại & Tương lai 
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Cuộc họp Gắn kết Toàn Học khu Roslindale Thứ Năm, ngày 17 tháng 11 lúc 6:30 tối 

Địa điểm: Trường Washington Irving School

Các Cộng đồng Trường Shaw và Taylor Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 lúc 5:00 tối

Địa điểm: Thính phòng trường Mildred Avenue School



Xin cảm ơn!


