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Kế hoạch Chiến lược BPS, được thông qua và phê duyệt vào tháng 4 năm 2020, là lộ trình năm 

năm của học khu nhằm cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và công bằng cho mọi học sinh 

trong mọi lớp học dưới mọi mái trường BPS. Việc thực hiện do Giám đốc, Đội ngũ điều hành và 

các trưởng bộ phận phụ trách. Những lãnh đạo này phần nào đại diện cho học sinh và gia đình 

của BPS, bao gồm những cá nhân có kinh nghiệm với người học tiếng Anh và Giáo dục đặc biệt. 

Để đảm bảo thành công cho chương trình, học khu đã cam kết theo dõi tiến độ thực hiện các mục 

tiêu trong từng lĩnh vực trong số sáu lĩnh vực đã cam kết. Phần thuyết trình sẽ cung cấp thông tin 

cập nhật về Năm Đầu Tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch (năm học 2020-2021) và nêu rõ 

tiến độ mà chúng tôi đã đạt được đối với từng cam kết. Phần thuyết trình cũng sẽ đưa ra đánh giá 

ngắn gọn về quá trình lập kế hoạch cho đến nay và phác thảo các bước tiếp theo.  

 

Văn phòng Chiến lược và Đổi mới (“Chiến lược và Đổi mới,” hoặc “OSI”), thuộc Ban Bình 

đẳng, Chiến lược và Khoảng cách cơ hội (ESOG), sẽ cung cấp các bản cập nhật hàng năm về 

vòng đời của kế hoạch. Báo cáo hàng năm của Kế hoạch chiến lược đầy đủ cho năm học 2020-

2021 sẽ được phát hành vào tháng 1 năm 2022.  
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