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BIÊN BẢN GHI NHỚ 

 

NGƯỜI NHẬN: Ủy ban học chánh 

TỪ: Jill Carter, Giám đốc điều hành cấp cao, Văn phòng Sức khỏe thể chất và tinh thần, Đồng 

Chủ tịch của Hội đồng sức khoẻ tinh thần khu học chánh 

Đồng gửi: Mary Skipper, Tổng giám đốc học khu  

Rochelle Nwosu, Giám đốc nhân sự  

Linda Chen, Phó Tổng giám đốc cấp cao  

PJ McCann, Phó Giám đốc Sở hoạch định & chính sách, Ủy ban y tế Công cộng Boston 

NGÀY: Thứ 4, 26 Tháng Mười 2022 

Về việc:  Báo cáo thường niên về Chính sách Chăm sóc sức khỏe tinh thần NH 20-21 

 

 
 

Không có hành động nào được yêu cầu bởi Ủy ban học chánh do kết quả của việc xem xét bản ghi nhớ 

này. Bản ghi nhớ này nhằm mục đích thông báo cho ủy ban học chánh về các hoạt động và khuyến nghị 

của Hội đồng Sức khoẻ tinh thần khu học chánh, cũng như báo cáo về việc thực hiện Chính sách Sức 

khoẻ tinh thần khu học chánh của BPS (HWD-01). Hội đồng Sức khoẻ tinh thần khu học chánh (DWC) 

được tiểu bang yêu cầu đánh giá hàng năm về việc tuân thủ Chính sách Sức khoẻ tinh thần khu học chánh 

của BPS. Chúng tôi luân phiên giữa đánh giá định tính và định lượng hàng năm. Báo cáo đính kèm là một 

báo cáo định tính và bao gồm: 

 

- Báo cáo về các mục tiêu và hoạt động của Hội đồng Sức khoẻ tinh thần khu học chánh trong 

NH20-21; 

- Các khuyến nghị của hội đồng nhằm cải thiện việc thực hiện chính sách sức khoẻ tinh thần; và 

- Các ví dụ tường thuật về việc thực hiện chính sách sức khoẻ tinh thần tại 15 trường học trên toàn 

khu học chánh, dựa trên các cuộc phỏng vấn nhân viên nhà trường, thể hiện những thành tích xuất 

sắc trong tất cả lĩnh vực của chính sách sức khỏe tinh thần. 

 

Theo luật liên bang và tiểu bang, báo cáo hàng năm này phải được trình bày cho Tổng giám đốc học khu 

và Ủy ban học chánh BPS, nộp cho Sở Giáo dục tiểu học và trung học Massachusetts (DESE) và được 

công bố rộng rãi.  

 

Trong năm học hiện tại, Hội đồng Sức khoẻ tinh thần khu học chánh sẽ biên soạn báo cáo định lượng cho 

NH2021-2022. Báo cáo đó sẽ được trình bày cho Ủy ban học chánh vào cuối năm học. 


