
Gia hạn Trường công đặc cách 

Horace Mann

Hệ thống trường công lập Boston

Ngày 21/06/2022



2

Trường công đặc cách Horace Mann

Hệ thống trường công lập Boston bao gồm sáu Trường công đặc 

cách Horace Mann:

● Dudley Street Neighborhood Charter House

● Boston Day and Evening Academy

● Boston Green Academy

● Edward M. Kennedy Academy for Health Careers

● UP Academy Boston

● UP Academy Dorchester

Các trường công đặc cách Horace Mann là những trường bán tự 

trị đổi mới được cả Hội đồng trường Boston và Sở giáo dục tiểu 

học và trung học Massachusetts (DESE) phê duyệt và được cấp 

vốn bởi Hệ thống trường công lập Boston. Các trường này cũng 

được gọi là trường công đặc cách trong khu học chánh.

Hệ thống trường công lập Boston

Trường công đặc 

cách Horace 

Mann là gì?
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Gia hạn bắt buộc

- EMK

- BDEA

- UP Academy Dorchester

Hệ thống trường công lập Boston

Sửa đổi và gia hạn 

Trường công đặc 

cách Horace Mann 

2022

Sửa đổi 
- BGA

Căn cứ theo Bộ luật chung G.L. 71, § 89(dd),“một 

trường công đặc cách Horace Mann sẽ không được hội 

đồng gia hạn ủy quyền mà không có đa số phiếu bầu 

của hội đồng nhà trường và đơn vị thương lượng tập thể 

địa phương trong học khu nơi trường công đặc cách đó 

đặt trụ sở. . . .”
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Gia hạn trường công đặc cách

Theo Đơn xin gia hạn DESE 2022, quy trình này 

là cơ hội để các trường:

● Trình bày bằng chứng kết quả hoạt động

● Kiểm tra các thực hành và quyết định

● Đưa ra lời giải thích cho các vấn đề vận hành

● Xác định hành động để sửa chữa các vấn đề 

trong quá khứ

● Cung cấp thông tin về các kế hoạch cải tiến 

của trường

Các trường nên trình bày bằng chứng về sự 

thành công của mình bên ngoài dữ liệu kết quả 

hoạt động đã được chia sẻ với DESE

Hệ thống trường công lập Boston

Sửa đổi trường công đặc cách

Sự chấp thuận của DESE là bắt buộc đối với 

những thay đổi bao gồm

● Tên trường

● Sứ mệnh

● Cơ cấu quản trị hoặc lãnh đạo

● Chương trình giáo dục

● Điều lệ

● MOU

● Thay đổi lịch học

● Chính sách tuyển sinh và nộp đơn đăng ký

● Chính sách đuổi học

● Thay đổi địa điểm



Edward M. Kennedy Academy for 

Health Careers (EMK)



ELA MCAS 2021 

Toán MCAS 2021 

Khoa học MCAS 2021

Tỷ lệ bỏ học 

Tỷ lệ tốt nghiệp  

Tỷ lệ hoàn thành MassCore

Phần trăm trách nhiệm giải trình 

DESE

Bằng Chứng Thành Công của EMK
EMK liên tục nằm trong số các trường trung học có thành tích cao nhất ở BPS

EMK xếp hạng #4 (các trường thi tuyển top 3)

EMK xếp hạng #5

EMK xếp hạng #4

EMK xếp hạng #1 (theo cấp) năm 2020 & 21

EMK xếp hạng #2 năm 2020 & 21 

EMK xếp hạng #3 năm 2021

EMK xếp hạng #1 trong tất cả trường THPT 

9-12 tại BPS



EMK đạt được sứ mệnh kép

Chuẩn bị cho tất cả học sinh bước vào giáo dục đại học

● 98% tất cả học sinh tốt nghiệp EMK trong 5 năm qua đã được nhận vào 

các trường cao đẳng hai năm và bốn năm mà các em lựa chọn

Chuẩn bị Ngành nghề y tế tương lai

● 52% học sinh tốt nghiệp trong 5 năm qua xác định chuyên ngành liên quan 

đến sức khỏe

● 18% học sinh tốt nghiệp trong 5 năm qua xác định chuyên ngành điều 

dưỡng



EMK ghi danh học sinh bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên và 

phục vụ nhóm học sinh phản ánh BPS (Dữ liệu 21-22)

Nhu cầu cao 89% EMK / 

82% BPS

Thu nhập thấp 82% EMK / 

71% BPS

Học sinh khuyết tật 23% EMK / 22% BPS

Học sinh Anh ngữ 13% EMK / 

30% BPS

Ngôn ngữ thứ nhất không phải tiếng Anh 51% EMK / 48% BPS

Danh sách chờ EMK vượt quá 400 học sinh mỗi năm

EMK phục vụ học sinh có nhu cầu cao



Khoa/Nhân viên EMK đặc biệt

EMK thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển nghề nghiệp

 5 nhân viên có bằng Tiến sĩ

 6 giảng viên có Chứng nhận hội đồng quốc gia

 55% giáo viên giảng dạy cốt lõi cũng có bằng kép về SPED

 39% giáo viên giảng dạy cốt lõi cũng có bằng kép về ESL

 4 giảng viên là học sinh tốt nghiệp EMK

EMK xây dựng thế hệ các lãnh đạo BPS tiếp theo

 Các lãnh đạo EMK đã phát triển thành các vai trò lãnh đạo trên toàn khu học chánh

○ Phó giám đốc (Tiến sĩ Sam DePina), Giám đốc truyền thông (Gabrielle Farrell), Giám đốc ngôn 

ngữ thế giới (Julie Caldarone), Huấn luyện viên mạng lưới Telescope BPS/BTU (Mark 

Lonergan & Alison Mosher), Huấn luyện viên chuyển đổi (Kwame Adams), Giám đốc chương 

trình lịch sử (Angela Hedley-Mitchell), Giám đốc chương trình công tác xã hội (Carmen 

Calderon O'Hara) và Hiệu trưởng (Michael Baulier).



Boston Day and 

Evening Academy 

(BDEA)



Đúng với sứ mệnh

Phục vụ nhóm học sinh mục tiêu (Công bằng và tiếp cận) SY19-22

Chương trình đổi mới dựa trên năng lực - Đáp ứng nhu cầu thay đổi nhóm học sinh

Đội ngũ nhân viên có trình độ cao, nhất quán và đa dạng, khả năng lãnh đạo (Hỗ trợ cho tất cả người học)

- Tỷ lệ ghi danh SpEd tăng từ 27,3% lên 39,4%

- Đăng ký ESL tăng 12,6% lên 16% (SY21)

- Học sinh quá tuổi đi học chưa đủ tín chỉ (63% bài kiểm 

tra dưới cấp lớp trong bài đánh giá MAPS)

- 75% ‘có nguy cơ’ dựa trên đánh giá ACE

- 50% tự báo cáo sức khỏe tâm thần

- 78% thu nhập thấp

BDEA Flagship (330 học sinh) - dựa trên năng lực, nhận biết 

chấn thương, tập trung vào toán, nhân văn, khoa học và lập kế 

hoạch sau trung học. 

BDEA 2.0 (60 học sinh) - được thiết kế theo nhu cầu của nam 

sinh người Da đen và Latinh, học tập dựa trên công việc, mô 

hình học tập dựa trên dự án, do học sinh dẫn dắt

Chương trình học kết hợp (50 học sinh) - kết hợp giữa học 

tập từ xa và trực tiếp

- Giáo viên có chứng nhận kép ESL (22%) và SpEd (48%) 

không bao gồm COSE và Điều phối viên giáo dục đặc 

biệt 

- Nhiệm kỳ trung bình LT - 10 năm

- Tăng 33% số nhân viên dành riêng cho các nhu cầu tình 

cảm xã hội

- 91% tỷ lệ giữ chân nhân viên

- 70% nhân viên là người da màu

- 65% lãnh đạo người da màu

- 65% hội đồng quản trị là người da màu



Thành công học tập

Chương trình nghiêm ngặt dựa trên năng lực

Văn hóa theo hướng dữ liệu mạnh mẽ - Đánh giá liên tục về xây dựng chương trình

Chương trình hỗ trợ sau đại học

- Chương trình giảng dạy phù hợp với văn hóa 

- Nhấn mạnh vào học tập dựa trên dự án (đặc biệt là 2.0)

- SY21 bắt đầu cam kết ba năm để xây dựng giáo dục bình đẳng 

bằng cách sử dụng các chuyên gia tư vấn bên ngoài

- MCAS - ELA và Toán tăng trưởng đáng kể (tăng 6%) từ 

SY19 lên SY21

- Dữ liệu học sinh và nhân viên được tùy chỉnh theo hệ thống cơ 

sở dữ liệu Salesforce (Connects)

- LMS toàn trường, tích hợp với Connects  

- Cải thiện giao tiếp giữa nhân viên / học sinh, nhân viên / nhân 

viên (Phục hồi công lý)

- Theo dõi các can thiệp/hỗ trợ (liên tục và khẩn cấp)

- Xem xét dữ liệu tách biệt để biết các can thiệp có mục tiêu 

hoặc thay đổi nhân sự

- Tổ chức hội thảo hàng tuần: khám phá nghề nghiệp và đại học 

- 165 học sinh tham dự / năm

- Ghi danh kép - 31 học sinh 

- 40 học sinh tốt nghiệp/năm 

- Tất cả học sinh tốt nghiệp - tốt nghiệp với kế hoạch sau đại 

học

- 54% vào đại học, 19% đi làm, 27% theo chương trình đào tạo  

- Lộ trình Hỗ trợ giảng dạy (TA) mở rộng   

- Quan hệ đối tác - AmeriCorps, PIC, College Advising Corps



Mức độ trách nhiệm giải trình cao

Kỳ vọng cao về văn hóa phục hồi cho nhân viên và học sinh

Trong thời gian là trường công đặc cách trước đây (SY18-23)

Giám sát viên Hội đồng quản lý - Trung thành với trường công đặc cách, Ổn định tài khóa và Đánh giá hiệu trưởng

Kế toán viên và kiểm toán viên bên ngoài để đảm bảo thực hành kế toán hợp lý  

Tất cả nhân viên được đào tạo (nội bộ hoặc 

bên ngoài) về thực hành phục hồi công lý 

- Nhân viên toàn trường/vòng tròn kết 

nối cộng đồng học sinh, 

- Vòng tròn gây hại (nhân viên/nhân 

viên, học sinh/học sinh, học 

sinh/nhân viên)

- Thỏa thuận giữa học sinh/gia đình 

đồng xây dựng

- Tăng 33% nhân viên hỗ trợ học sinh

- Tăng 94% học sinh được trị liệu 

chính thức tại BDEA

- Tỷ lệ đình chỉ 3%, đối với học sinh 

có tiền sử bị đình chỉ 2,2 lần ở trường 

cũ

- Hai gần ghé thăm cơ sở của DESE - tất cả đều đưa ra phản hồi có ý nghĩa (nhưng tối 

thiểu) 

- SY18-19 Đánh giá tập trung theo cấp của chương trình SpEd. Đã thực hiện 29/31 tiêu 

chuẩn. Khu vực tăng trưởng được giải quyết SY19-20

- SY19-20 Đánh giá tập trung theo cấp của chương trình ESL. Đã thực hiện 9/12 tiêu 

chuẩn. Giải quyết hai trong ba lĩnh vực tăng trưởng. Tỷ lệ tham gia ngày càng tăng.



UP Academy Dorchester (UAD) 



UP Academy Dorchester
UP đã hợp tác với BPS trong hơn một thập kỷ và có đặc quyền phục vụ học sinh và gia đình

TẦM NHÌN

Chúng tôi chuyển đổi trường học thành môi trường học tập xuất 

sắc với sự hợp tác của gia đình và cộng đồng. Học sinh trong các 

trường của chúng tôi được trau dồi trí óc nhạy bén, chia sẻ trái 

tim nhân hậu và khám phá con đường cũng như tiềm năng của 

mình. Học sinh tốt nghiệp UP đều thành công trên con đường vào 

đại học và theo đuổi đam mê.

Hồ sơ nhân khẩu học UAD BPS MA

Nhu Cầu Cao 92% 82% 56%

Học sinh khuyết tật 14% 22% 19%

Học viên Anh ngữ 37% 30% 11%

Ngôn ngữ thứ nhất không 

phải tiếng Anh
49% 48% 24%

Bất lợi về kinh tế 84% 71% 43%

Học sinh da màu 99% 85% 44%

Được thành lập vào năm 2010, chúng tôi hợp tác với các khu học

chánh và tiểu bang để nâng cao chất lượng trường học.

Tại Boston, chúng tôi giảng dạy khoảng 2.000 học sinh tại ba

trường.

 UP Academy Boston (The Gavin) - thành lập năm 2011,

phục vụ từ lớp 6 đến lớp 8

 UP Academy Dorchester (The Marshall) - thành lập năm

2013, phục vụ các lớp K1 – 8

 UP Academy Holland (The Holland) - thành lập năm 2014,

phục vụ các lớp K1 - 5



Chúng tôi tập trung vào giáo dục nghiêm ngặt, với trọng tâm là SEL, đồng 

thời học sinh khám phá lộ trình và tiềm năng của các em
“ Tôi muốn giới thiệu UP Academy Dorchester vì trường này rất tuyệt và các giáo viên dành thời gian để hiểu 

những gì quý vị đang trải qua; quý vị sẽ học được rất nhiều điều, nhưng cũng có thể vui chơi và kết bạn mới” 

- HỌC SINH UAD 

Giáo dục nghiêm ngặt

Chương trình giảng dạy dựa trên nghiên cứu

● ELA 5-8: NAVLIT (Thành tích đầu tiên)

● ELA K2-4: Giáo dục EL 

● Toán K2-8: Toán minh họa

● Khoa học 6-8: OpenScied

Hướng dẫn thực hành tốt nhất

● Chuẩn bị: Hàng ngày, tất cả đội ngũ giảng 

viên của chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho 

bài học

● Phân tích công việc: Ít nhất hàng tuần, 

giáo viên họp với nhóm của mình để phân 

tích bài làm của học sinh.

● Thực hiện bài học: Tất cả nhân viên được 

phát triển thông qua huấn luyện trong việc 

thực hiện bài học để thu hút học sinh 

Tập trung SEL
Chương trình giảng dạy và lập trình đã được 

chứng minh

● Bước thứ hai: Tư duy phát triển - với việc 

thiết lập mục tiêu thông qua sự đồng cảm, 

lòng tốt và giải quyết vấn đề

● Cuộc họp cộng đồng: Kết nối học sinh với 

học sinh bằng sự thấu hiểu đồng cảm

Đánh giá và giám sát tiến bộ

● Công cụ sàng lọc DESSA: Đánh giá năng 

lực SEL, giúp hoạch định các chiến lược 

giảng dạy và tài liệu hóa các điểm mạnh và 

lĩnh vực phát triển

● Nhóm sức khỏe tâm thần: Toàn bộ nhóm 

hỗ trợ cho học sinh đánh giá và giúp đào tạo 

nhân viên về việc thực hiện thực hành tốt 

nhất

Lộ trình và tiềm năng 

Các lựa chọn chọn trường trung học

Toàn bộ lớp tập trung vào việc tìm 

trường BPS phù hợp cho tất cả 

học sinh

Lập chương trình bổ sung trong trường 

để học sinh tiếp cận được nhiều 

hơn

Các lựa chọn ngoại khóa:  Thể thao, 

Câu lạc bộ, Cố vấn bao gồm:

● Bóng đá cờ, bóng rổ, điền kinh 

trong sân vận động, bóng đá, v.v.

● Anime, dàn nhạc, piano, nghệ 

thuật, sân khấu, v.v.

● Câu lạc bộ nhà kính, cố vấn Tiger, 

câu lạc bộ làm đẹp trường học, 

thực tập hoạt động, v.v.



Chúng tôi vô cùng tự hào về kết quả của mình ... nhưng chúng 

tôi vẫn còn nhiều việc phải làm!
Chúng tôi vô cùng tự hào về tất cả những công việc mà giáo viên và nhân viên của mình đã làm được trong suốt 

thời gian vận hành trường phục vụ học sinh… nhưng chúng tôi biết mình còn nhiều việc phải làm

… Nhưng chúng tôi biết mình cần phải 

phát triển

● Kết quả MCAS cần được cải thiện … chúng tôi 

mong muốn có kết quả tốt hơn

● Chúng tôi có thể cải thiện hệ thống văn hóa của 

mình tốt hơn nữa ... và sẽ hợp tác với BPS

● Tạo NHIỀU cơ hội để học sinh khám phá niềm 

đam mê và tiềm năng của các em … bằng cách 

tận dụng chương trình giảng dạy và quan hệ đối tác 

của chúng tôi.

Chúng tôi có nhiều thành tựu…

● Kết quả học tập tạm thời rất tốt

○ Kết quả tăng trưởng MAP Toán cao hơn mức 

trung bình quốc gia ở các lớp 2-4 trong năm nay

○ Kết quả trình độ ELA tăng 10 điểm phần trăm cho 

lớp 5-9 trong 2 năm qua

● Số lượng học sinh bị loại khỏi trường đã giảm

○ Giảm 54% số lượng học sinh bị đình chỉ học từ 

2019-2020

○ Giảm 69% từ 2018-2019 

● Hỗ trợ mạnh mẽ cho các gia đình

○ Kết quả khảo sát sự hài lòng của gia đình đã tăng 

lên qua từng năm

○ 82% gia đình đánh giá trường của chúng tôi cao 

nhất trong thang đánh giá trường của chúng tôi



Chúng tôi rất phấn khích về những điều sắp tới khi hợp tác với 

Hệ thống trường công lập Boston





● Là Trường công đặc cách Horace Mann “trong khu học 

chánh”, tọa lạc tại Brighton; phục vụ hơn 500 học sinh từ 

lớp 6-12 từ mọi vùng lân cận với một danh sách chờ tích 

cực; Tòa nhà 126 tuổi

● Trường duy nhất của Boston tập trung vào tính bền vững và 

chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo để thành công trong 

các trường đại học và sự nghiệp xanh; chương trình CTE 

chương 74 trong Khoa học môi trường; Người chiến thắng 

giải thưởng U.S. & Mass. Green Ribbon Schools; nhiều 

quan hệ đối tác xanh

● Được thành lập vào năm 2011 như một sự ‘tái khởi động’ 

thành công của một trường trung học BPS đang gặp khó 

khăn ở Nam Boston; mở rộng để đưa vào các lớp trung học 

vào năm 2014

● Là trường không chọn lọc thành công, cung cấp một nền 

giáo dục đổi mới, nghiêm ngặt với sự hỗ trợ học sinh mạnh 

mẽ cho nhóm học sinh đa dạng và có nhu cầu cao; yêu cầu 

tốt nghiệp vượt mong đợi BPS; tái gia hạn là trường công 

đặc cách thành công năm 2021

Chúng tôi là ai

Nguồn: Trang web Hồ sơ DESE, tháng 6 năm 2022





Sửa đổi:

1) Biên bản ghi nhớ (MOU-A, 2021-2026) - Bắt buộc phải được phê duyệt lại sau mỗi nhiệm kỳ trường công 

đặc cách mới. Chi tiết về quan hệ hoạt động giữa BPS và BGA. Hầu như giống với Biên bản ghi nhớ trước 

đó (2016-21). Đã thương lượng thành công với BPS trong sáu tháng qua. Tuân thủ các quy định của DESE

1) Kế hoạch Trách nhiệm giải trình (2021-2026) - DESE yêu cầu đối với mỗi kỳ trường công đặc cách mới 

để xác định các biện pháp trách nhiệm giải trình cụ thể của trường ngoài MCAS. BGA phù hợp với sứ 

mệnh, phù hợp với các yếu tố thiết kế chính của trường và tập trung vào việc tăng cường thành tích và công 

bằng của học sinh, phù hợp với kế hoạch chiến lược 5 năm của BGA. Tuân thủ các quy định của DESE. 

Được phát triển trong 12 tháng qua bởi cộng đồng trường học.

Cả hai đều được DESE phê duyệt sơ bộ và được Hội đồng chưởng quản BGA và BTU chấp thuận. Báo cáo Tác 

động đến công bằng đã nộp. Với sự chấp thuận của BSC, cả hai sẽ được gửi đến DESE để nhận được phê duyệt 

cuối cùng

Kiến nghị gửi tới Hội đồng nhà trường


