
 

  
    

BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CUỘC HỌP TỪ XA 

 CỦA BOSTON SCHOOL COMMITTEE 
 

03 Tháng Mười Một 2021 

 

Ủy Ban Trường Boston đã tổ chức một cuộc họp từ xa vào lúc 5:00 chiều ngày 03 Tháng Mười 

Một 2021 qua Zoom. Để biết thêm thông tin về bất kỳ hạng mục nào được liệt kê bên dưới, vui 

lòng truy cập www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee, gửi email tới 

feedback@bostonpublicschools.org hoặc gọi tới văn phòng Ủy ban trường Boston tại (617) 635-

9014. 

 

THÀNH VIÊN THAM DỰ   

 

Các thành viên Ủy ban nhà trường có mặt: Chairperson Jeri Robinson; Phó chủ tịch Michael 

O’Neill; Tiến sĩ Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Lorena Lopera; Rafaela Polanco Garcia; 

Quoc Tran; và Đại diện học sinh Tiffany Luo. 

 

Thành viên Ủy ban Học chánh vắng mặt: Đại diện học sinh Xyra Mercer.  

 

CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC TRÌNH BÀY 

 

Chương trình Họp 

Ngày 27 tháng 10 năm 2021 Biên bản cuộc họp Hội đồng Hệ thống Trường Công lập Boston 

Tổng các khoản tài trợ được phê duyệt $3.083.230 

Lớp làm việc nâng cao (AWC) Tính linh hoạt của chính sách tạm thời, Năm học 2021-2022  

Các Mục tiêu Hoạt động của Tổng Giám Thị, Năm học 2021-2022 

Cập nhật chất lượng không khí PowerPoint 

Cập nhật chất lượng không khí Tuyên bố tác động công bằng 

PowerPoint Định hướng Học tập 

Tuyên bố Tác động Công bằng Định hướng Học tập 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AGENDA%20BSC%2011%203%2021%20CUỐI%20CÙNG%20ĐƯỢC%20XEM%20LẠI%20VỚI%20TỔNG%20CỘNG%20TÁC%20VIÊN%20MỚI.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%2010%2027%2021%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AWC%20Memo%20School%20Committee%2010%206%20.2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Superintendents%20Goals%201062021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20IAQ%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20Draft%20Academic%20vision.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20EIS%20Academic%20Vision.pdf
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TUYÊN BỐ BẮT ĐẦU CUỘC HỌP 

 

Chủ tịch Jeri Robinson tuyên bố bắt đầu cuộc họp và khởi xướng tuyên thệ trung thành. Bà Sullivan 

điểm danh. Tất cả các thành viên đều có mặt. 

Bà Robinson cho biết cuộc họp tối nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên Zoom. Cuộc họp sẽ được 

phát lại trên kênh Boston City TV. Cuộc họp cũng sẽ được đăng trên trang 

bostonpublicschools.org/schoolcommittee và trên nền tảng YouTube. Bà thông báo rằng sẽ có dịch 

vụ phiên dịch đồng thời bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Cabo Verde, tiếng Việt, 

tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Phiên dịch viên giới thiệu 

bản thân và hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ cách sử dụng phiên dịch đồng thời bằng cách đổi kênh 

Zoom. Các tài liệu đã dịch của cuộc họp được đăng tại 

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee trước khi bắt đầu họp. 

Bà Robinson chúc mừng Thị trưởng đắc cử Michelle Wu trong cuộc bầu cử gần đây với tư cách 

là Thị trưởng tiếp theo của Boston. Bà cảm ơn người đi vào vòng cuối cùng của cuộc bầu cử và 

Thành viên Chủ chốt sắp mãn nhiệm của Hội đồng Thành phố Boston là Annissa Essaibi-George 

vì những cống hiến của bà. Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với Thị trưởng Kim Janey về sự lãnh đạo và 

sự hợp tác của bà và chúc bà sẽ thành công trên con đường sắp tới. 

Bà Robinson nói về cuộc bầu cử thành phố hôm qua bao gồm yêu cầu bỏ phiếu không ràng buộc 

liên quan đến cơ cấu của Hội đồng Trường Boston. Bà nói rằng với tư cách là các quan chức được 

bổ nhiệm, các thành viên Hội đồng phải thực hiện nghiêm túc vai trò và trách nhiệm của mình, 

như được quy định trong luật tiểu bang. Hội đồng sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Hội đồng 

Thành phố, Thị trưởng và Khối thịnh vượng chung Massachusetts quyết định một mô hình khác. 

Trong khi đó, Hội đồng sẽ vẫn tập trung cao độ vào việc hợp tác với cộng đồng và Tổng Giám Thị 

để cải thiện kết quả giáo dục cho tất cả học sinh.  

Thị trưởng Janey có bài phát biểu chia tay, nêu bật công việc giáo dục của bà, mở lại các trường 

học trực tiếp toàn thời gian và cải tiến cách thức tuyển sinh của các trường thi tuyển. Bà tái khẳng 

định cam kết thu hẹp khoảng cách cơ hội và hỗ trợ Trường Trung học Dạy nghề Kỹ thuật Madison 

Park. Bà cũng chúc mừng Thị trưởng đắc cử Wu. 

Thị trưởng đắc cử Wu đã cảm ơn Thị trưởng Janey về sự lãnh đạo của bà. Bà nói về kinh nghiệm 

của mình với BPS với tư cách là người giám hộ, phụ huynh và ủy viên hội đồng thành phố. Bà 

cảm ơn Tổng Giám Thị đã sẵn sàng hợp tác trong những vấn đề quan trọng mà khu học chánh phải 

đối mặt và cảm ơn sự cống hiến của các thành viên Hội đồng.  

Bà Robinson lưu ý rằng các điều khoản của bà Lopera và bà Polanco Garcia là tương đương với 

Quyền Thị trưởng, do đó, tương lai của họ với tư cách là thành viên Hội đồng hiện chưa được xác 

định. Bảng Đề cử Hội đồng Nhà trường đang dẫn dắt một quy trình công khai để lấp đầy ghế trống 

trong Hội đồng, cuối cùng sẽ được chọn bởi Thị trưởng đắc cử Wu. Bà Robinson cảm ơn bà Lopera 

và bà Polanco Garcia đã cống hiến và có nhiều đóng góp cho đến nay. 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP 

 

Đã phê duyệt – Khi điểm danh, Hội đồng đã phê duyệt các biên bản cuộc họp ngày 27 tháng 10 

năm 2021. Ông DeAraujo đã bỏ phiếu trắng. Tất cả thành viên khác bỏ phiếu thuận. 

 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM THỊ 

 

Như được chuẩn bị để giao. 

 

Cảm ơn bà Chủ tịch và cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cùng chúng tôi tối nay. Chỉ mới một 

tuần kể từ cuộc họp cuối cùng nên tôi sẽ báo cáo rất ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin. 

 

Đêm qua đã ghi nhận một ngày lịch sử khác ở Thành phố Boston. Michelle Wu đã được bầu làm 

thị trưởng của thành phố tuyệt vời của chúng ta. Bà không chỉ là người phụ nữ đầu tiên được bầu 

làm Thị trưởng mà còn là người da màu đầu tiên và là ứng cử viên người Mỹ gốc Á đầu tiên được 

bầu làm thị trưởng ở Boston. Boston là một thành phố vô cùng đa dạng và sôi động, điều mà chúng 

ta thấy được ở các trường học hàng ngày của chúng ta. Tôi đã tận mắt chứng kiến tầm quan trọng 

của sự đại diện đa dạng này đối với các học sinh của chúng ta. Việc con cái chúng ta nhìn thấy 

chính mình trong vai trò lãnh đạo khi chúng tưởng tượng ra những ước mơ và mục tiêu cá nhân 

cũng như nghề nghiệp của chúng là điều vô cùng quý giá. Cảm ơn Thị trưởng đắc cử Wu đã tham 

gia cùng chúng tôi tối nay và cảm ơn những lời phát biểu truyền cảm hứng đó. Tôi mong muốn 

được hợp tác với quý vị trong nhiệm vụ không nghỉ ngừng của chúng ta nhằm mang đến một nền 

giáo dục đẳng cấp thế giới cho tất cả học sinh và mong muốn được nhìn thấy tầm nhìn tiến bộ, táo 

bạo của mọi người cho các trường học của chúng ta. Tôi cũng rất cảm ơn Thị trưởng Janey đã 

tham gia tối nay và vì sự lãnh đạo xuất sắc của bà đối với Thành phố của chúng ta trong bảy tháng 

qua. Rất vui khi được làm việc với quý vị và tôi mong đợi luôn được hợp tác ngay cả khi mọi 

người chuyển đổi sang các vai trò mới trong vai trò lãnh đạo công dân. Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ 

các học sinh BPS của chúng ta và gia đình của các em trong thời gian thử thách và khó khăn chưa 

từng có này. Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có quý vị và toàn bộ nội các.  

 

Mùa Chọn Trường cho năm học 2022-2023 đã đến! Chúng tôi khuyến khích tất cả gia đình có học 

sinh đang học lớp cuối của trường hiện tại hoặc những học sinh dự định đăng ký vào BPS, hãy tìm 

hiểu các lựa chọn trường học của mình để chuẩn bị cho việc đăng ký khai giảng vào tháng Giêng. 

Vào thời điểm này, tất cả các trường BPS đang tổ chức Thời gian xem trường trước, hoặc các buổi 

thông tin trực tuyến cho các gia đình có học sinh sắp vào trường để tìm hiểu thêm về từng trường, 

gặp gỡ lãnh đạo nhà trường và giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của họ. Để biết danh sách ngày, giờ 

xem trường trước, cũng như các buổi thông tin tại mỗi trường, quý vị có thể truy 

cậpbostonpublicschools.org/schoolpreview. Ở đó, quý vị cũng sẽ tìm thấy một biểu mẫu quan tâm 

bằng 10 ngôn ngữ để điền vào. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị truy cập Discover BPS tại 

Discover.bostonpublicschools.org. Discover BPS là một công cụ tìm kiếm trường học giúp phụ 

huynh hiểu con em của mình đủ điều kiện theo học những trường nào và cũng là nguồn tài nguyên 

tuyệt vời để cung cấp thông tin bổ sung về tất cả các trường BPS. Thêm vào đó, cả bốn Trung tâm 

Chào mừng của BPS ở Dorchester, East Boston, Roslindale and Roxbury sẽ mở cửa thêm giờ vào 

thứ Bảy tuần này, ngày 6 tháng 11, từ 9:00 sáng đến 1:00 chiều, để hỗ trợ mọi gia đình, đặc biệt là 

các gia đình của học sinh các trường Irving, Jackson/Mann và Timilty hiện tại. Chúng tôi tiếp tục 

http://bostonpublicschools.org/schoolpreview
http://discover.bostonpublicschools.org/
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làm việc với từng cộng đồng trường học này để cung cấp hỗ trợ đăng ký chuyên biệt. Để biết thêm 

thông tin và những cập nhật thêm trong suốt mùa chọn trường, hãy truy cập 

bostonpublicschools.org/registration. 

  

Bây giờ tôi sẽ chuyển sang một trong những phần yêu thích và thường xuyên của tôi trong báo cáo 

này: vinh danh những giáo viên tuyệt vời của chúng ta và sự cống hiến của họ cho khu học chánh. 

Như tôi đã đề cập trong báo cáo ngày 6 tháng 10, Marjorie Pita, giáo viên PreK tại Trường Rafael 

Hernandez K-8 ở Roxbury đã được Giải thưởng Adelante Award danh giá, một danh hiệu quốc 

gia nhằm tôn vinh các nhà giáo dục trường công lập đã có những đóng góp đáng kể trong việc 

nâng cao công bằng giáo dục, sự gắn kết ý nghĩa với các gia đình người La-tinh và làm việc không 

ngừng để nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh người La-tinh.  

Đồng thời, Cándida J. Mundo-Arboleda, Giáo viên Đọc viết tiếng Tây Ban Nha cho Chương trình 

SLIFE cũng nhận được giải thưởng từ Latinos for Education (LFE). Cả Marjorie và Cándida đều 

được vinh danh tại hội nghị LFE “State of Latino Education” cùng tuần đó, trùng với Tháng Di 

sản của người La-tinh và Tây Ban Nha. Tôi rất vui khi là người tạo nên sự bất ngờ cho Marjorie 

và Cándida vào tuần trước tại Trường Hernandez cùng với thành viên Ủy ban Nhà trường là Lorena 

Lopera và Giám đốc BPS của Chương trình và Dịch vụ Giữ chân các Nhà giáo dục Da màu là 

Rashaun Martin. Chúng tôi đã trò chuyện về các phương pháp hay nhất của họ trong lớp học và 

gặp gỡ một số sinh viên của họ! 

Tôi rất tự hào về các nhà giáo dục năng động và tận tâm của BPS, những người tiếp tục làm gương 

cho cam kết của khu học chánh về sự xuất sắc và công bằng vì lợi ích của học sinh và gia đình các 

em.¡Gracias, Marjorie và Cándida! 

 

Thật vui khi biết rằng tuần này FDA & CDC đã phê duyệt vắc xin cho một số học viên nhỏ tuổi 

nhất của chúng ta ở độ tuổi 5-11. Chúng tôi sắp tổ chức buổi thông tin “Trò chuyện cùng bác sĩ” 

vào ngày 15 tháng 11 lúc 6:30 chiều. Chúng tôi mời các gia đình tham gia trong buổi trò chuyện 

này để tìm hiểu thêm về lý do tại sao việc tiêm chủng lại quan trọng và để giải đáp bất kỳ câu hỏi 

nào của họ. Chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác của mình tại Ủy ban Y tế Công cộng 

Boston để đảm bảo rằng học sinh và gia đình các em cảm thấy an toàn, được biết và dễ dàng tiếp 

cận với vắc xin khi chúng có sẵn và sẽ tổ chức một số phòng khám vào tháng 11 và tháng 12, đặc 

biệt dành cho các học sinh từ 5 tuổi trở lên. Thời gian và địa điểm sẽ được hoàn tất trong vài ngày 

tới và các gia đình có thể tìm hiểu thêm tại BostonPublicSchools.org/Vaccines. Cho đến nay, chúng 

tôi đã tổ chức gần 45 phòng khám tại các trường học của mình với sự hợp tác của Trung tâm Y tế 

Boston và chúng tôi đang cố gắng lên lịch các phòng khám bổ sung tại các trường tiểu học. Một 

lần nữa, mọi thông tin này đều có tại BostonPublicSchools.org/Vaccines. Cuối cùng, mặc dù việc 

tiêm chủng là một phần quan trọng và nghiêm túc trong việc giữ an toàn cho toàn bộ BPS và cộng 

đồng Boston, chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả học sinh và gia đình các em cũng vui vẻ khi 

thực hiện việc này. Đồng thời, chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho một ngày vui vẻ dành cho 

gia đình BPS trong năm mới, cũng sẽ bao gồm việc tổ chức tiêm vắc xin cho những ai quan tâm. 

Hãy chú ý theo dõi nhiều thông báo của khu học chánh cung cấp thêm thông tin chi tiết về các 

buổi thông tin và phòng khám vắc xin, cũng như quảng bá các sự kiện sắp tới. 

 

Tôi muốn nhanh chóng ghi nhận phản hồi mà chúng tôi nhận được từ các trường Sumner, Mendell 

và Blackstone sau bài thuyết trình BuildBPS vào tuần trước. Nhóm của tôi đã thực hiện thêm các 

buổi hướng dẫn tại mỗi trường này trong tuần này để đảm bảo rằng chúng tôi đang đưa ra các 

quyết định tốt nhất cho các cộng đồng trường học. Chúng ta phải xem xét một số điều nằm ngoài 

không gian vật lý. Chúng ta cũng phải xem xét những đánh đổi tiềm tàng mà các cộng đồng trường 

http://bostonpublicschools.org/registration
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
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học này sẽ thực hiện. Tôi biết rằng điều này là khó khăn cho tất cả những người bị ảnh hưởng. 

Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp cộng đồng cho các trường Sumner, Mendell và Blackstone 

trong tuần này và tuần tới, để thảo luận thêm về những cập nhật này và trả lời bất kỳ câu hỏi nào 

của mọi người. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhóm của mình để liên tục cập nhật cho mọi người. 

Ngoài ra, tôi muốn nhắc nhở cộng đồng và những người đang lắng nghe tối nay rằng hội đồng nhà 

trường sẽ không bỏ phiếu về việc đóng cửa các trường Jackson Mann, Timilty và Irving vào tối 

nay. Cuộc bỏ phiếu đó sẽ diễn ra vào cuộc họp tiếp theo, dự kiến là ngày 17 tháng 11.   

 

Tôi có thông tin cập nhật bổ sung liên quan đến việc lựa chọn trường học. Đối với mùa chọn trường 

năm nay, danh sách các trường sẽ tiếp tục được xác định theo các bậc của Khung Chất lượng 

Trường học 2019. Chúng tôi đưa ra quyết định này do có những thay đổi đối với việc thu thập dữ 

liệu trong thời điểm COVID và để phù hợp với hệ thống giải trình của Mass. DESE. Không thể 

tính toán Khung Chất lượng Trường học dựa trên dữ liệu năm 2020 hoặc 2021, vì MCAS không 

được quản lý trong năm học 2019-2020 và đã có những thay đổi trong thông lệ kiểm tra và quản 

lý trong năm học 2020-2021. Ngoài ra, các cuộc khảo sát về môi trường trường học của học sinh, 

giáo viên và phụ huynh gần đây đã được rút gọn và tập trung vào việc học từ xa và kết hợp trong 

cả hai năm. Hơn nữa, bất kỳ dữ liệu nào có sẵn sẽ phản ánh các tác động không bình đẳng của đại 

dịch. 

 

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn đồng nghiệp Monica Roberts của tôi vì đã công hiến hơn 16 năm cho 

cộng đồng Hệ thống Trường Công lập Boston. Như đã thông báo trước đó, Monica sẽ rời khỏi vị 

trí Hội trưởng hội Tiến bộ Gia đình và Cộng đồng tại BPS để làm Giám đốc Điều hành của City 

Year Greater Boston. Monica là một thành viên vô giá trong nhóm của tôi ngay từ những ngày đầu 

tiên tôi đến với Hệ thống Trường Công lập Boston. Thương hiệu lãnh đạo độc đáo của bà trong 

mười hai năm qua đã mang lại vô số cải thiện trong cuộc sống của các học sinh và gia đình ở 

Boston, đồng thời để lại một di sản sẽ tồn tại lâu dài sau thời gian bà làm việc cùng chúng tôi. 

Monica đã dẫn dắt rất nhiều sáng kiến quan trọng cho khu học chánh. Một đồng nghiệp đáng kính, 

người lãnh đạo cộng đồng tận tâm và một cựu học sinh BPS đáng tự hào, Monica nhắc nhở tất cả 

chúng ta về tài năng to lớn và tiềm năng đáng kinh ngạc của các học sinh BPS. Tôi rất tự hào về 

bà ấy và đánh giá cao sự cống hiến của bà. Cảm ơn Monica và chúc bà nhiều may mắn! Với những 

cảm xúc lẫn lộn, tôi cũng xin thông báo rằng Xavier Andrews, Giám đốc Truyền thông của chúng 

tôi, sẽ rời khu học chánh để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Xavier đã ở bên tôi từ những ngày 

đầu tiên như một cố vấn đáng tin cậy và một người bạn tâm giao. Ông đã dẫn dắt những nỗ lực 

của chúng tôi để chia sẻ những tin tốt về học sinh và nhân viên của chúng tôi với giới truyền thông 

và với cộng đồng lớn hơn, công việc thường đầy thử thách nhưng luôn có thành quả. Cũng là một 

cựu học sinh BPS và là con trai của một thành viên tận tụy thuộc Đội ngũ BPS, tôi rất biết ơn sự 

lãnh đạo của ông, phương pháp tiếp cận ổn định và cam kết kiên định của ông với các học sinh 

của chúng tôi. Xavier, chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ông. Cả hai người luôn có một nơi để trở về với 

chúng tôi tại BPS. 

 

Đến đây là kết thúc Báo cáo của Tổng giám thị. 

___________________________________________________________________________ 
 

Ông DeAraujo khen ngợi nỗ lực tiêm chủng của khu học chánh. Ông bày tỏ sự cảm kích đối với 

khu học chánh vì đã tham gia quy trình cộng đồng với các trường tiểu học đang tìm cách đưa thêm 

lớp 6 vào năm học tới. Ông ủng hộ cơ cấu hội đồng nhà trường được bổ nhiệm, đồng thời nói thêm 
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rằng Hội đồng phải nắm bắt thời điểm và đáp ứng những thách thức mà khu học chánh phải đối 

mặt.  

 

Bà Polanco Garcia nói rằng bà đã có cái nhìn khác về Hội đồng trước khi trở thành thành viên. Bà 

cảm ơn sự bổ nhiệm của Thị trưởng Janey và cảm ơn sự đón tiếp và hỗ trợ nồng nhiệt của Hội 

đồng và các nhân viên. Bà thừa nhận rằng đây có thể là cuộc họp chính thức cuối cùng của mình 

với tư cách là một thành viên nhưng bà sẽ tiếp tục tham gia BPS với tư cách là một phụ huynh và 

một nhà tổ chức. 

 

Bà Lopera cảm ơn Thị trưởng Janey về cuộc hẹn với bà. Bà cảm ơn Tổng Giám Thị, Hội đồng và 

các nhân viên vì sự hỗ trợ của họ, đồng thời bà sẽ tiếp tục tham gia BPS với tư cách là phụ huynh 

và đối tác. Bà bày tỏ lo ngại về chất lượng trải nghiệm học tập tại các trường mở rộng 7-12. Tổng 

Giám Thị nói rằng bà và nhóm của mình sẽ tiếp tục tham gia với tất cả cộng đồng trường học. Bà 

Lopera nói về tầm quan trọng của việc xem xét tổng thế kế hoạch BuildBPS. 

 

Ông Tran cho biết Hội đồng đưa ra các quyết định vì lợi ích tốt nhất của học sinh và không chịu 

ơn Thị trưởng. 

 

Ông O’Neill đã xin lỗi vì sự vắng mặt của mình vào tuần trước do sự cố kết nối sau cơn bão. Ông 

nhắc lại những nhận xét của bà Robinson về vai trò của cơ cấu Hội đồng Nhà trường được bổ 

nhiệm hiện nay. Theo chuyên gia quản trị của Hội đồng Trường học Thành phố, ông nói rằng 

không có nghiên cứu nào cho thấy một cơ cấu hội đồng nhà trường (được bầu chọn so với bổ 

nhiệm) có tác động nhiều hơn cơ cấu khác. Ông cho biết các hội đồng được bầu có xu hướng được 

cộng đồng nhìn nhận tốt hơn là lắng nghe cộng đồng, trong khi các hội đồng được bổ nhiệm có xu 

hướng là có tầm nhìn chiến lược hơn. Ông tái khẳng định cam kết lắng nghe cộng đồng. 

Ông khen ngợi bà Lopera và bà Polanco Garcia vì sự những cống hiến của họ.  

 

Bà Luo hoan nghênh các phòng tiêm chủng cho học sinh do BPS tổ chức. Bà khen ngợi Hội đồng 

đã vận động để khu học chánh tăng cường sự tham gia của mình với các cộng đồng trường học 

đang tìm kiếm khối lớp 6.  

 

Bà Robinson nói rằng mong muốn được tìm hiểu thêm về các địa điểm xét nghiệm COVID-19. 

 

Ông O’Neill cảm ơn Monica Roberts và Xavier Andrews vì những cống hiến của họ cho học khu, 

lưu ý rằng cả hai đều là cựu học sinh BPS.  

 

Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Hội đồng đã nhất trí thông qua Báo cáo của Tổng Giám Thị. 

 

GÓP Ý TỪ TẤT CẢ NGƯỜI THAM GIA 

 

● Thành viên Chủ chốt của Hội đồng Thành phố Boston là Julia Mejia đã chứng thực về 

BuildBPS, sự tham gia của cộng đồng và Trường Tiểu học Sumner. 

● Sugey Scannell, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Hurley K-8, đã chứng thực 

việc ủng hộ bổ sung thêm lớp 6 vào các trường Tiểu học Blackstone, Mendell và Sumner.  

● Fresilenia Rodriguez, cư dân Roxbury, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Blackstone, 

đã chứng thực việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào Trường Tiểu học Blackstone.  
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● Dorys Gonzales, cư dân Dorchester, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Blackstone, đã 

chứng thực việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào trường Trường Tiểu học Blackstone.  

● Jodi Sugerman-Brozan, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Boston cho người 

La-tinh và là thành viên của Massachusetts Coalition for Occupational Safety and Health, 

đã chứng thực về sự an toàn, cơ sở vật chất và việc đóng cửa trường học do COVID-19. 

● Edith Bazile, cư dân Dorchester, người ủng hộ, đã chứng thực về BuildBPS. 

● Megan Wolf, cư dân Jamaica Plain, thành viên của Quality Education for Every Student 

(QUEST), đã chứng thực về BuildBPS. 

● Danajean Stewart, cư dân Charlestown, phụ huynh học sinh Trường Warren-Prescott K-8, 

đã chứng thực việc ủng hộ một sân chơi mới ở trường.  

● Cornelia Griggs, cư dân Charlestown, phụ huynh học sinh Trường Warren-Prescott K-8, 

đã chứng thực việc ủng hộ một sân chơi mới ở trường.  

● Laraine Zanatta, cư dân Nam Boston, giáo viên Trường Warren-Prescott K-8, đã chứng 

thực việc ủng hộ một sân chơi mới ở trường.  

● Allison Cox, cư dân Jamaica Plain, phụ huynh học sinh Trường Mission Hill K-8, đã chứng 

thực về trách nhiệm giải trình của trường tự chủ. 

● Rachel Young, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sumner, đã chứng 

thực việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào trường. 

● Allison Friedmann, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sumner, đã 

chứng thực việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào trường. 

● Amanda Lukens, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sumner, đã 

chứng thực việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào trường. 

● Lauren Peter, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sumner, đã chứng 

thực việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào trường. 

● Ruby Reyes, cư dân Dorchester, giám đốc điều hành Boston Education Justice Alliance 

(BEJA), đã chứng thực về BuildBPS. 

● Katie Markiewicz, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sumner, đã 

chứng thực việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào trường. 

● Bill Barrar, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sumner, đã chứng 

thực việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào trường. 

● Andy Rosen, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sumner, đã chứng 

thực việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào trường. 

● Mimi Lai, cư dân Roslindale, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sumner, đã chứng thực 

việc ủng hộ bổ sung thêm một lớp 6 vào trường. 

● Sarah Wharton, cư dân North End, phụ huynh học sinh Trường Eliot K-8, đã chứng thực 

việc ủng hộ chuyển Trường Trung học Charlestown thành trường hòa nhập. 

● Tiến sĩ Caren Walker Gregory, Viện trưởng của Edward M. Kennedy Academy for Health 

Careers, đã chứng thực việc ủng hộ địa điểm chung của trường tại 384 Warren Street. 

● Mike Heichman, cư dân Dorchester, thành viên của BEJA, đã chứng thực về BuildBPS và 

Trường Mission Hill K-8. 

● Sharon Hinton, cư dân Hyde Park, người ủng hộ, đã chứng thực về ban lãnh đạo nhà trường. 

● Andrew Iliff, cư dân Jamaica Plain, phụ huynh học sinh Trường Mission Hill K-8 và 

Boston Latin Academy, đã chứng thực việc Đánh giá Trường học Khẩn cấp của Trường 

Mission Hill K-8.  

● Barbara Fields, cư dân Mattapan, Bạn của Madison Park, đã chứng thực về các tuyên bố 

tác động công bằng và phân tích về tính công bằng.  
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● Dennis Wilson, Bạn của Madison Park, đã chứng thực việc ủng hộ hỗ trợ thêm cho Trường 

Trung học Dạy nghề Kỹ thuật Madison Park. 

● Suleika Soto, cư dân South End, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Blackstone, đã 

chứng thực về các mô hình cung cấp cho lớp 6. 

● Avery Saulnier de Reyes, cư dân Roxbury, phụ huynh học sinh Trường Mission Hill K-8, 

đã chứng thực về sự tự chủ của trường và nạn bắt nạt.  

● Roxi Harvey, cư dân Dorchester, chủ tịch Hội đồng Cố vấn Phụ huynh về Giáo dục Đặc 

biệt Boston (SpEdPAC), đã chứng thực về chương trình giáo dục đặc biệt và việc đóng cửa 

trường học.  

● Rosalba Schino, cư dân Downtown Boston, đã chứng thực về tính công bằng và minh bạch 

của chính sách tuyển sinh của các trường thi tuyển. 

● Elsa Wiehe, cư dân East Boston, phụ huynh học sinh Trường Alighieri Montessori, đã 

chứng thực về chất lượng trường trung học. 

● Danielle Emond, cư dân East Boston, phụ huynh học sinh Trường Alighieri Montessori, 

đã chứng thực về tác động tiềm tàng của 10 điểm thưởng trong chính sách tuyển sinh của 

các trường thi tuyển đối với Trường Alighieri. 

 

CÁC MỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN 

 

Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Hội Đồng Hệ Thống Trường Công Lập Boston đã nhất trí thông 

qua các khoản tài trợ với tổng giá trị phê duyệt là $3.083.230. 
 

 

 

Ông DeAraujo bày tỏ quan ngại về yêu cầu của Tổng Giám Thị về việc tiếp tục linh hoạt với chính 

sách Lớp Làm việc Nâng cao (AWC) cho Năm học 2021-22. Ông nói rằng các gia đình lẽ ra phải 

tiếp tục nghiêm khắc. 

 

Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Hội đồng Hệ Thống Trường Công Lập Boston đã chấp thuận yêu 

cầu của Tổng Giám Thị về sự linh hoạt tạm thời với Chính sách Kiểm tra Lớp Làm việc Nâng cao 

(AWC) cho Năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ông DeAraujo đã bỏ 

phiếu không đồng ý. Tất cả thành viên khác bỏ phiếu đồng ý.  

 

Tiến sĩ Coleman đã trình bày các mục tiêu hoạt động của Tổng Giám Thị cho Năm học 2021-2022, 

bao gồm ba mục tiêu học tập của học sinh và một mục tiêu thực hành chuyên môn. Theo đề xuất 

của ông O’Neill, ông lưu ý rằng Hội đồng đã thêm một biện pháp thứ ba vào mục tiêu thực hành 

chuyên môn liên quan đến nhận thức của các gia đình về việc nuôi dưỡng niềm tin. Ông nói về 

cách các mục tiêu hoạt động hỗ trợ mục tiêu của Hội đồng là trở thành khu học chánh thúc đẩy kết 

quả đầu ra. 

 

Bà Polanco Garcia nói về tầm quan trọng của sự gắn kết trong gia đình. Bà bày tỏ sự cảm kích của 

mình đối với BPS vì đã làm việc với các cộng đồng trường học để tìm kiếm sự mở rộng lớp 6.  

 

Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Hội Đồng Hệ Thống Trường Công Lập Boston đã nhất trí thông 

qua các Mục tiêu Hoạt động của Tổng Giám Thị cho Năm học 2021-2022. 

 

 

BÁO CÁO 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
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Cập nhật về Cảm biến Chất lượng Không khí Trong nhà - Katherine Walsh, Giám đốc Dịch vụ 

Môi trường và Bền vững của BPS, đã trình bày bản cập nhật về những nỗ lực của khu học chánh 

trong việc giám sát và cải thiện chất lượng không khí trong nhà. 

 

Chất lượng không khí trong nhà (IAQ) tuyệt vời là yếu tố cần thiết đối với sức khỏe của học sinh 

và nhân viên của Hệ thống Trường Công lập Boston, cũng như khả năng học tập và làm việc hiệu 

quả. Dự án đánh giá và cải thiện hiện tại nhằm mục đích đảm bảo rằng mọi trường học trong khu 

học chánh đều được lắp các cảm biến chất lượng không khí trong nhà ở tất cả lớp học, văn phòng 

chính và văn phòng y tá và một cảm biến ngoài trời trên sân thượng là cảm biến chính. Việc thu 

thập dữ liệu IAQ trong nhà và ngoài trời tại mỗi trường sẽ đảm bảo các hành động đáp ứng nhằm 

cải thiện IAQ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng trường. Các bước giảm thiểu 

sẽ được lên kế hoạch với lăng kính công bằng, đảm bảo các trường trong khu vực lân cận có tỷ lệ 

mắc bệnh hen suyễn cao nhất được hỗ trợ trước. 

 

BPS tuân theo hướng dẫn “Công cụ IAQ cho trường học” của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa 

Kỳ và thực hiện phương pháp giảm thiểu rủi ro theo từng lớp đối với chương trình Quản lý IAQ. 

Định nghĩa của Công cụ IAQ dành cho Trường học về quản lý chất lượng không khí tốt trong nhà 

bao gồm:  

● Kiểm soát các chất ô nhiễm trong không khí;  

● Khởi chạy và phân phối không khí ngoài trời đầy đủ; và 

● Duy trì nhiệt độ phù hợp và độ ẩm tương đối.  

 

Cài đặt cảm biến IAQ sẽ giúp BPS: 

● Thu thập, giám sát, đo lường và đánh giá dữ liệu về khí carbon dioxide của IAQ để đưa ra 

hành động thích hợp nhằm cải thiện hệ thống thông khí tự nhiên và cơ học của trường học. 

● Giao tiếp và giáo dục các học sinh, gia đình và nhân viên BPS về các biện pháp IAQ; và 

● Xây dựng cơ quan, sự cộng tác và tin tưởng từ những người xung quanh đối với chủ đề về 

môi trường trường học lành mạnh của BPS.  

 

BPS hiện đang lắp đặt các cảm biến Chất lượng Không khí Trong nhà cho tất cả lớp học của BPS. 

Mỗi cảm biến sẽ ghi lại các biện pháp IAQ sau: 

● Carbon Dioxide (CO2)  

● Carbon Monoxide (CO)  

● Các hạt trong không khí - Tổng (PM10)  

● Các hạt trong không khí - Có thể hít thở được (PM2.5)  

● Nhiệt độ (T)  

● Độ ẩm Tương đối (RH%)  

 

Dữ liệu IAQ được sử dụng để chỉ đạo các thay đổi về thiết lập trong lớp học và lưu ý cần thực hiện 

bất kỳ công việc bổ sung nào để đạt được chất lượng không khí và thông khí tối ưu. Công việc bổ 

sung có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, mở cửa sổ, điều chỉnh cài đặt HVAC hoặc xác định 

và kiểm soát nguồn ở khu vực trên cao. BPS đã thông qua các tiêu chuẩn IAQ theo các khuyến 

nghị của liên bang, tiểu bang và thành phố về chất lượng không khí trong nhà và hệ thống thông 

khí trong trường học và Ban quản lý Cơ sở vật chất của BPS sẽ thực hiện biện pháp xử lý đối với 

những hành động vượt quá các tiêu chuẩn đó. Những biện pháp đó được nêu trong Kế hoạch Thông 

khí và Chất lượng Không khí Trong nhà của BPS.  
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Sáng kiến Cảm biến IAQ đang được quỹ ESSER tài trợ. Hợp đồng, bao gồm tất cả chi phí thiết bị, 

phần mềm, nhân công và dịch vụ, sẽ tổng cộng 6,7 triệu đô la. Dữ liệu IAQ sẽ được chia sẻ và 

thông báo qua một trang web thông tin và bảng điều khiển công khai trên trang web của BPS. 

Trang web này dự kiến sẽ hoạt động vào cuối tháng 11. Ban Quản lý Cơ sở vật chất BPS sẽ làm 

việc với Phòng Truyền thông để cập nhật trang web liên tục. Việc ra mắt trang web sẽ được thông 

báo cho các học sinh, nhân viên và gia đình BPS thông qua truyền thông toàn khu học chánh và 

báo chí. Ban Quản lý Cơ sở vật chất BPS sẽ cung cấp bản cập nhật về sáng kiến này cho Hội đồng 

Nhà trường vào học kỳ mùa xuân năm 2022. 

 

Bà Lopera yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách thức chia sẻ dữ liệu cấp lớp và cấp 

trường với công chúng. Brian Forde, Giám đốc Điều hành BPS, Phòng Cơ sở vật chất, nói rằng 

mục tiêu là cung cấp thông tin đó thông qua bảng điều khiển dữ liệu sẽ được công bố rộng rãi cho 

tất cả mọi người.  

 

Bà Lopera hỏi về sự khác biệt trong chất lượng không khí do sự thay đổi của nhiệt độ. Bà Walsh 

giải thích rằng BPS đề xuất rằng các cửa sổ lớp học nên mở ra bốn inch để thông khí vừa đủ. Bà 

Lopera khuyến khích các lãnh đạo khu học chánh truyền đạt thông tin đó với các cộng đồng trường 

học. 

 

Ông DeAraujo hoan nghênh cam kết của khu học chánh trong việc cung cấp dữ liệu minh bạch. 

Ông đề xuất cung cấp dữ liệu thô cho mọi người để tạo cơ hội cho các phân tích độc lập.  

 

Bà Robinson đề nghị giáo viên sử dụng thông tin về chất lượng không khí như một công cụ học 

tập cho học sinh. 

 

Bà Luo đề nghị khu học chánh đưa ra các hướng dẫn về thông khí qua cửa sổ để ưu tiên sự an toàn 

và thoải mái trong lớp học. Ông Forde đã đồng ý chia sẻ các đề xuất với các trường học để thúc 

đẩy sự thoải mái về nhiệt độ trong các tòa nhà của trường học.  

 

Định hướng Học tập - Phó Tổng Giám Thị của Academics Drew Echelson trình bày dự thảo Định 

hướng Học tập của Tổng Giám Thị. Thuyết trình chung cùng với ông là Christine Landry, Trợ lý 

Tổng Giám thị, Phòng Học thuật và Học nghề; Shakera Ford Walker, Giám đốc Phòng Phát triển 

Giáo viên; Ethan D’Ablemont Burnes, Tổng Giám thị, Phòng Giáo dục Đặc biệt; Farah Assiraj, 

Phó Giám đốc Học thuật; và Jill Carter, Trợ lý Tổng Giám thị, Phòng Sức khỏe và Thể chất. 

BPS đang trong quá trình tạo ra Tầm nhìn Học thuật, đặt nhu cầu của các Học viên Anh ngữ (EL) 

và học sinh khuyết tật (SWD) lên hàng đầu. Kế hoạch tập trung tăng cường giảng dạy Cấp 1 trên 

toàn khu học chánh sẽ ảnh hưởng đến tất cả học sinh. Chương trình giảng dạy Cấp 1 quyết liệt hơn 

sẽ làm tăng cơ hội hòa nhập cho các SWD, hỗ trợ các EL và giúp giảm số lượng học sinh phải tiếp 

nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, đặc biệt là việc bố trí vào các lớp học chuyên biệt. Kế hoạch 

tập trung đảm bảo học sinh được tiếp cận với chương trình giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ, các cơ hội 

hòa nhập, Bình đẳng trong đọc viết và hỗ trợ phục hồi mạnh mẽ.  

Nhóm mà xây dựng dự thảo Định hướng đã xem xét dữ liệu MCAS lịch sử được phân tách và dữ 

liệu tăng trưởng MAP hiện tại, cho thấy rằng điểm số của học sinh EL, SWD và học sinh Da đen 

và La-tinh thấp hơn nhiều so với học sinh không phải EL, học sinh của chương trình Giáo dục phổ 
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thông, học sinh Da trắng và Châu Á. Các SWD cũng là các EL trước đây từng đạt điểm thấp hơn 

tất cả thống kê nhân khẩu khác và xu hướng này tiếp tục xuất hiện trong dữ liệu Tăng trưởng MAP 

mới nhất của chúng tôi. Ngoài ra, nhóm cũng đã xem xét dữ liệu xếp lớp dựa trên bối cảnh và tình 

trạng khuyết tật, được phân chia theo chủng tộc và giới tính. Dữ liệu cho thấy rằng BPS xác định 

bất cân xứng các cậu học sinh Da đen và La-tinh là bị suy giảm cảm xúc và có vẻ nghiêng về khả 

năng đưa các cậu học sinh này vào các môi trường học tập chuyên biệt. 

Các Định hướng Học tập thể hiện: 

1. Chiến lược Phục hồi Mạnh mẽ 

2. Bao gồm trong mọi Lớp học 

3. Tăng khả năng tiếp cận Giảng dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ 

4. Chương trình Dạy và Học đầy Tham vọng của BPS 

5. Bình đẳng trong Đọc viết ở Mọi Nguyên tắc Kỷ luật 

6. Đảm bảo Chất lượng cho Mọi Lớp học/Trường học 

Nhóm của Tổng Giám thị và nhóm Học thuật sẽ tiếp tục thu thập phản hồi từ tất cả các bên liên 

quan khi liên tục tinh chỉnh và hoàn thiện kế hoạch vào mùa đông năm 2022. 

Tiến sĩ Coleman bày tỏ quan ngại về dữ liệu trên slide 11 cho thấy kết quả học tập của các nhóm 

học sinh. Ông đề nghị chỉ ra khoảng cách giữa hiệu suất và kỳ vọng để thể hiện rõ ràng hơn các 

khoảng cách. Tiến sĩ Echelson đã đồng ý làm việc với Văn phòng Dữ liệu và Trách nhiệm giải 

trình để thực hiện sửa đổi đó trong lần lặp lại tiếp theo của Định hướng Học tập.  

 

Bà Lopera hỏi rằng liệu có cần thay đổi mô hình nhân sự để hỗ trợ Định hướng Học tập hay không. 

Tiến sĩ Echelson xác nhận rằng cần có những thay đổi về nhân sự nhằm hỗ trợ các mô hình chương 

trình hòa nhập và giảng dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Ông nói rằng BPS sẽ cộng tác với các cộng 

đồng trường học và các đối tác khác trong vài tháng tới để vạch ra kế hoạch thực hiện.  

 

Bà Lopera hỏi về những điểm nổi bật và thách thức. Tiến sĩ Echelson nói rằng ông và nhóm của 

mình đang xem xét các thực hành đầy hứa hẹn trong khu học chánh liên quan đến việc giảng dạy 

bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, hòa nhập và bình đẳng trong đọc viết. 

 

Bà Robinson hỏi làm thế nào BPS thu hút được sự ủng hộ của các giáo viên và gia đình. Bà khuyến 

khích nhóm học tập đơn giản hóa và làm rõ các khái niệm dành cho gia đình. Bà Landry mô tả quá 

trình lên kế hoạch là có chủ ý hợp tác.  

 

Bà Lopera hỏi BPS sẽ hỗ trợ lãnh đạo nhà trường và giáo viên như thế nào trong việc đảm bảo có 

chương trình giảng dạy và tài liệu giảng dạy chất lượng, dựa trên cơ sở nghiên cứu, được khẳng 

định về mặt văn hóa trong mỗi lớp học. Tiến sĩ Echelson chia sẻ về khái niệm quyền tự chủ giành 

được, lưu ý rằng Trưởng phòng trách nhiệm Eva Mitchell đang dẫn dắt các cuộc thảo luận đó với 

các cộng đồng trường học. 

 

Ông DeAraujo nói về tầm quan trọng của việc cung cấp các công cụ cho các nhà giáo dục để hiểu 

được học sinh và tài sản văn hóa của các em.  

 

Bà Luo khuyến khích nhóm học giả đơn giản hóa ngôn ngữ trong Định hướng Học tập. 
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Bà Robinson hỏi khu học chánh có kế hoạch như thế nào để chuyển từ định hướng sang hành động. 

Tiến sĩ Echelson nói rằng nhóm học thuật có kế hoạch thảo luận những chi tiết đó với Hội đồng 

và Tổng Giám thị trong một khóa thu hồi công khai được lên kế hoạch vào tháng Giêng. 

 

Tiến sĩ Coleman nói về tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn cho giáo viên, nói thêm 

rằng việc thực hiện hoàn thiện có thể mất 5-10 năm. Ông hoan nghênh sự phối hợp của bài thuyết 

trình.  

 

Bà Lopera cho biết nếu được tái bổ nhiệm, bà rất mong được thảo luận về kế hoạch thực hiện tại 

khóa thu hồi.  

 

Bà Robinson bày tỏ sự phấn khích đối với kế hoạch dự thảo nhưng đề nghị khu học chánh phải 

tham gia với tất cả cộng đồng trường học để đảm bảo sự liên kết và chất lượng. Tổng Giám thị 

đồng ý.  

 

BÌNH LUẬN CÔNG CHÚNG VỀ BÁO CÁO 

 

Không có. 

 

NHIỆM VỤ MỚI 

 

Ông DeAraujo nhắc lại yêu cầu mô phỏng dữ liệu về việc sử dụng 10 điểm cộng thêm cho học 

sinh ở các trường có điều kiện khó khăn trong chính sách tuyển sinh của trường thi tuyển và nói 

rằng ông muốn nhận được thông tin vào cuộc họp tiếp theo của Hội đồng. 

 

Tiến sĩ Coleman bày tỏ sự không hài lòng của mình với một số chiến lược liên quan đến BuildBPS 

và những hậu quả tiềm ẩn ngoài ý muốn. Ông đề nghị BPS xem xét tạm dừng quy trình hiện tại và 

cân nhắc tham gia vào kế hoạch tổng thể về cơ sở vật chất trong 10 năm. Tổng Giám thị cho biết 

BPS đã đưa ra Yêu cầu Đề xuất (RFP) tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài cho BuildBPS. 

 

Bà Lopera khuyến khích Hội đồng kiểm tra tác động của những hậu quả không mong muốn của 

chính sách tuyển sinh các trường thi tuyển mới. Bà bày tỏ sự ủng hộ đối với khái niệm về một kế 

hoạch tổng thể về cơ sở vật chất trong 10 năm. Bà khuyến khích Hội đồng nghĩ ra những cách 

sáng tạo để nêu cao ý kiến của các đại diện học sinh. 

 

KẾT THÚC 

 

Vào khoảng 10:18 tối, Hội đồng đã biểu quyết lần lượt để nhất trí kết thúc cuộc họp. 

 

Chứng thực: 

 
Elizabeth Sullivan 

Thư ký 


