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Có sử dụng Công cụ lập kế hoạch công bằng chủng tộc không?  X ❑  Có  ❑ Không 

 

Nếu có, điền (các) ngày của các cuộc họp REPT và liên kết đến REPT tại đây: MassCore REPT (30/1, 5/3, 21/3, 9/4 và 

5/5/2020)  

Ngoài MassCore REPT 2020, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc họp lại định kỳ để cập nhật và phân tích dữ liệu REPT. 

Thành viên của Bộ phận Công bằng, Chiến lược và Khoảng cách Cơ hội có xem xét tuyên bố này không? 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)? 

Chính sách MassCore đã được Hội đồng Nhà trường thông qua vào tháng 5 năm 2021 

để bắt đầu như một yêu cầu tốt nghiệp cho lớp BPS năm 2026. Bằng cách áp dụng kỳ 

vọng này, BPS sẽ: 

- Điều chỉnh các yêu cầu tốt nghiệp trên toàn khu học chánh cho tất cả học sinh  

- Thông tin rõ ràng cho tất cả học sinh và gia đình về những khóa học phải hoàn 

thành để tốt nghiệp 

- Tăng tỷ lệ hoàn thành MassCore cho học sinh thuộc các nhóm bị thiệt thòi trong 

lịch sử 

- Tăng cường sự nghiêm ngặt ở tất cả các trường 

- Đặt lại kỳ vọng rằng tất cả học sinh tốt nghiệp đều có sự chuẩn bị cho đại học, sự 

nghiệp và cuộc sống 

 

Việc thực hiện chính sách này sẽ đưa ra các yêu cầu về môn học và tốt nghiệp nhất 

quán trong toàn khu học chánh một cách nghiêm ngặt và bền vững về mặt văn hóa. 

Một nhóm đa dạng về chủng tộc và sắc tộc và phối hợp giữa các phòng ban đã phát 

triển đề xuất chính sách này (50% là người Da màu), chủ yếu do Trợ lý Tổng Giám thị 

Học thuật và Học tập Chuyên nghiệp Christine Landry dẫn dắt. Nhóm đã thu hút sự 

tham gia của tất cả lãnh đạo trung học trong toàn khu học chánh, Hội đồng Tham vấn 

Học sinh Boston (BSAC) và các nhóm cộng đồng.  

2.  Sự phù hợp với Kế hoạch chiến 

lược 

Đề xuất/nỗ lực này phù hợp như 

thế nào với kế hoạch chiến lược 

của học khu?  

- (C1,C2) 

3. Phân tích dữ liệu 

Dữ liệu nào đã được phân tích? 

Nó có bị phân chia theo chủng tộc 

và các nhóm chính khác không? 

Nó cho thấy điều gì liên quan đến 

sự chênh lệch?  

Các phân tích về từng trường học sắp được thực hiện vào tháng 12 năm 2021 sẽ dẫn 

đến việc phân bổ các nguồn lực và hỗ trợ cụ thể để thu hẹp khoảng cách giữa việc cung 

cấp các khóa học phù hợp với MassCore hiện tại của mỗi trường và khả năng truy cập 

đầy đủ. 

 

Dữ liệu được xem xét trong quá trình xây dựng đề xuất chính sách bao gồm: 

- Tỷ lệ hoàn thành BPS và MassCore trên toàn tiểu bang được phân tách theo chủng 

tộc, trường học, tình trạng học viên Anh ngữ (EL), tình trạng Giáo dục Đặc biệt và 

tình trạng kinh tế xã hội 

- Các khóa học hiện tại được cung cấp tại mọi trường trung học 

- Tỷ lệ tốt nghiệp ở BPS và toàn tiểu bang được phân tách  

- Kiểm tra việc cung cấp khóa học hiện tại  

- Phản hồi từ các gia đình trong Chuyến đi kết nối cộng đồng của tổng giám thị 

 

Khi xem xét dữ liệu này, cả ở cấp Khu học chánh và Tiểu bang, thanh thiếu niên thuộc 

các nhóm thiệt thòi trong lịch sử ít có khả năng đáp ứng tương xứng các yêu cầu của 

MassCore trước khi tốt nghiệp. Có sự mâu thuẫn ở cấp khu học chánh trong cách 

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1zmFUd2VKKd3eCHmHZ0sclbrV5L1Dr4G6q2HvL7Z2_sk/edit?usp=sharing
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chúng tôi gắn nhãn các khóa học là MassCore và những mâu thuẫn này gây khó khăn 

cho các gia đình và học sinh của chúng tôi. Hoàn thành MassCore để giúp học sinh cải 

thiện năng lực tốt nghiệp từ một chương trình đại học, ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm 

năng kiếm tiền suốt đời của họ. 

 

4. Sự tham gia của các bên liên 

quan 

Ai là người tham gia (số lượng, 

các nhóm chính và vai trò), và nó 

mang lại lợi ích gì và như thế 

nào? Học sinh/gia đình chịu ảnh 

hưởng nhiều nhất bởi đề xuất/nỗ 

lực này đã nói gì?  

Sự tham gia sâu hơn của học sinh và gia đình sẽ tập trung vào học sinh lớp 8 hiện tại 

và gia đình của các em khi các em chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp này.  

 

Để xây dựng đề xuất và cập nhật chính sách, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các 

nhóm bên liên quan sau đây gồm các trường học và hiệu trưởng: 

- 8 phiên họp của Nhóm làm việc MassCore (2018-2019) 

- 1 phiên họp của Viện lãnh đạo tháng tám (2019) với tất cả các lãnh đạo trường 

trung học 

- 2 cuộc họp tự nguyện dành cho tất cả hiệu trưởng (2019) 

- 4 cuộc họp cộng đồng học tập chuyên nghiệp của các lãnh đạo trường trung học 

(2019-2020) 

- Cuộc họp nhóm khu vực lãnh đạo các trường trung học (tháng 3 năm 2021) 

- Các cuộc họp lãnh đạo thiết kế lại trường trung học tổ chức hai tuần một lần 

(2020-2021)  

- Các phiên về Ý tưởng Mass Core do Mass Insight và các lãnh đạo nhà trường và 

khu học chánh đồng điều hành (mùa thu năm 2021) 

 

Các cuộc thảo luận này tập trung vào các yêu cầu của MassCore so với dịch vụ lớp học 

hiện tại ở các trường; điều gì sẽ xảy ra để điều chỉnh các khóa học nhằm đáp ứng các 

yêu cầu của MassCore; MassCore có thể hỗ trợ tầm nhìn giảng dạy hiện tại của các 

trường như thế nào; và các lo ngại liên quan đến việc thực hiện. Các chủ đề chính nổi 

lên bao gồm: liệu các trường có được giao một nhiệm vụ không được cấp vốn hay 

không; sự cần thiết của kế hoạch hỗ trợ những học sinh bị thừa và thiếu tín chỉ để giúp 

yêu cầu tốt nghiệp mới không trở thành một trở ngại thay vì một lợi ích; BPS sẽ hỗ trợ 

từng học sinh khuyết tật như thế nào; làm thế nào để tận dụng các kỹ năng ngôn ngữ 

của EL với các yêu cầu tốt nghiệp; và mỗi trường sẽ giữ bản sắc của mình như thế nào 

trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu của MassCore.  

 

Trong chuyến tham quan Cộng đồng vào mùa thu năm 2019, các chủ đề đã xuất hiện 

liên quan đến việc học sinh sắp tốt nghiệp chưa chuẩn bị đầy đủ cho đại học, sự nghiệp 

và cuộc sống. Các gia đình muốn có một trải nghiệm học tập tuyệt vời tại mỗi trường 

trung học. 

 

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? 

Mục đích chính của công việc này là giảm thiểu sự chênh lệch giữa các trường về yêu 

cầu tốt nghiệp.  

 

Các chiến lược thực hiện chính sẽ bao gồm:  

- Tăng cường tính nghiêm ngặt của khóa học và các giải pháp sáng tạo nhằm mang 

lại khả năng tiếp cận các tín chỉ, đặc biệt là cho những học sinh hiện đang gặp rào 

cản trong việc tốt nghiệp do là các học viên Anh ngữ và/hoặc học sinh khuyết tật. 

Việc này sẽ là trách nhiệm của văn phòng trung tâm và nhân viên nhà trường để 

thiết kế tốt hơn cho sự tiếp cận của học sinh và cơ quan. Những học sinh cần tham 

gia các khóa học bổ sung do là học sinh khuyết tật hoặc là học viên Anh ngữ sẽ 

được hưởng lợi nhiều nhất từ đề xuất này. Khi khu học chánh thực hiện các kỳ 

vọng mới về tốt nghiệp, sự gia tăng tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm hiện tại có thể chậm 

lại hoặc ổn định do khu học chánh đặt lại tiêu chuẩn.  

- Mang lại sự phát triển chuyên nghiệp và phân tích dữ liệu liên tục trong suốt quá 

trình triển khai, theo dõi dữ liệu tốt nghiệp được phân tách và dữ liệu sẵn sàng cho 

đại học và nghề nghiệp hàng năm. 

- Mở rộng khả năng tiếp cận các cơ hội được cấp tín chỉ trong học tập dựa trên công 
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việc và dự án của các đối tác gắn bó thân thiết.  

- Thu hút toàn bộ cộng đồng BPS tập trung vào trải nghiệm học tập nghiêm túc, phù 

hợp, ngôn ngữ và kinh nghiệm chung giữa các trường học và sự chuẩn bị sẵn sàng 

cho đại học, nghề nghiệp và cuộc sống. Dữ liệu liên quan đến tỷ lệ hoàn thành và 

chất lượng giảng dạy sẽ là những chỉ số quan trọng để cải thiện ở cấp khu học 

chánh và cấp trường và trách nhiệm giải trình sẽ được chia sẻ giữa Hội đồng Nhà 

trường, Phòng Học thuật, Phòng Trách nhiệm, các hội đồng điểm trường và ban 

quản trị.  

- Tạo cơ hội cho học viên đa ngôn ngữ và học viên Anh ngữ nhận được tín chỉ ngôn 

ngữ đã đạt được trước đó thông qua một quy trình chung, bình đẳng. 

- Cấp tín chỉ cho học sinh vì thể hiện khả năng thông thạo nội dung, mặc dù không 

đạt được “thời gian trên lớp” trong một khóa học bắt buộc. 

- Tăng cường các cơ hội học tập ngoài giờ học để thúc đẩy khả năng tiếp cận với học 

tập nghiêm túc. 

6. Ngân sách & 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 ống kính về sự công bằng 

không? 

Khu học chánh đã phân bổ 10 triệu đô la hàng năm để hỗ trợ việc triển khai MassCore 

ban đầu thông qua nhân viên, không gian và vật liệu liên quan đến chính sách này. Tác 

động đối với mỗi trường sẽ được xác định thông qua đánh giá nhu cầu từng trường và 

xem xét ngân sách. Nhóm thực hiện sẽ làm gương cho nhóm lập kế hoạch.   

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? 

Nhóm thực hiện sẽ báo cáo thường xuyên cho Hội đồng Nhà trường bằng cách sử dụng 

dữ liệu phân tách, bao gồm các số liệu của tiểu bang (MCAS), tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ 

chuyên cần và các mốc thời gian sau tốt nghiệp. 

 

 

 

 

 


