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Vào tháng 5 năm 2021, Hội đồng Nhà trường đã thông qua chính sách 

MassCore: 

● Đưa ra một chương trình học tập rõ ràng cho các lớp từ năm học 

2026 về sau

● Đưa ra sự rõ ràng và minh bạch về các yêu cầu tốt nghiệp BPS

● Nâng cao tính nghiêm ngặt, đồng thời duy trì một số tính linh 

hoạt của trường học 

● Thể hiện kỳ vọng rằng tất cả học sinh tốt nghiệp đều có sự chuẩn 

bị cho đại học, sự nghiệp và cuộc sống

● Ưu tiên thu hẹp khoảng cách giữa các học sinh Da trắng, châu Á, 

Da đen, La-tinh, Học viên Anh ngữ và các học sinh có nhu cầu 

đặc biệt trong % hoàn thành khóa học MassCore

● Hỗ trợ chiến lược thiết kế lại trường trung học phổ thông lớn hơn 

của BPS
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Tổng quan Chính 

sách



Các Trường BPS Hoàn thành các Yêu cầu của MassCore 

Năm học 2019-2020
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Hoàn thành các Yêu cầu của MassCore Số trường

75 - 100% 1

50-75% 1

25-50% 8

Dưới 25% 25



Nhóm Học sinh BPS Hoàn thành các Yêu cầu của 

MassCore Theo thời gian
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▫ Hợp tác với Mass Insight, các Lãnh đạo Nhà trường và 

Khu học chánh đã tập trung vào MassCore trong bốn 

lĩnh vực chính:

▪ Học viên Đa Ngôn ngữ

▪ Học sinh khuyết tật

▪ Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp (CTE)

▪ Giáo dục Thay thế

▫ Giải quyết các vấn đề về tính công bằng ngay lập tức:

▪ Ghi nhận các tín chỉ ngôn ngữ

▪ Ghi nhận việc tham gia thể thao

▫ Công khai hướng dẫn rõ ràng về các tùy chọn khóa học 

chính và tự chọn của MassCore

5

Công việc đến 

nay - Vận hành 

Chính sách để 

Tăng Khả năng 

Tiếp cận và Tính 

công bằng
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Công việc đến 

nay - Các Tùy 

chọn Thời khóa 

biểu cho các 

Trường học

Hệ thống Trường Công lập 
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Hoàn thiện khung

Quy trình miễn trừ

Xác định năng lực

Quy trình xem xét học bạ của 
khu học chánh

Cơ quan đăng ký của khu học 
chánh

Tháng 11

Đánh giá trường học

Xác định con đường đến Mass 
Core

Kế hoạch 4 năm cho mỗi trường

Lên kế hoạch và Hỗ trợ ngân 
sách

Tháng 12

Chuẩn bị ra mắt

Xác định ngân sách/nhân sự & 

tuyển dụng

Hoàn thiện danh mục khóa học 

của khu học chánh & nhà 

trường

Tương tác với các Gia đình của 

học sinh lớp 8, các nhóm cộng 

đồng

Lựa chọn khóa học và kế hoạch 

cá nhân cho học sinh lớp 9

Tháng 1-

Tháng 6

Các Bước Quan trọng Tiếp theo

Ra mắt Khối lớp 9

Định hướng Mùa hè và Tăng 

tốc Tín chỉ

Lên kế hoạch và Ghép nối Cố 

vấn Hướng dẫn (1: 100)

Các chỉ báo cảnh báo sớm

Năm học 2022
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❏ Các đánh giá trường học sẽ đánh giá nhu cầu về ngân sách ban đầu cần 

thiết của các trường để chuyển đổi sang chương trình MassCore

❏ Các vị trí bổ sung được xác định là cần thiết trong các trường Trung 

học cơ sở và các chương trình Giáo dục thay thế để đáp ứng các yêu 

cầu của chương trình MassCore

❏ Thể dục, Nghệ thuật, Ngôn ngữ Thế giới

❏ Đầu tư về Cố vấn Hướng dẫn

❏ Ưu tiên lên kế hoạch cho lớp 9

❏ Học cải thiện tín chỉ (do ESSER tài trợ)

❏ Tái hình dung vị trí và cơ hội

❏ Mở rộng những năm học cuối

❏ Tiếp cận phòng thí nghiệm khoa học tập trung và tại trường

Lập kế hoạch 

cho ngân sách 

của chương 

trình MassCore

Hệ thống Trường Công lập Boston


