
 

   
      

 
BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CUỘC HỌP TỪ XA 

 CỦA BOSTON SCHOOL COMMITTEE 
 

22 Tháng Chín 2021 
 
Boston School Committee đã tổ chức họp từ xa vào lúc 4:15 chiều, tháng 9 năm 2021 qua 
Zoom. Để biết thêm thông tin về bất kỳ mục nào được liệt kê bên dưới, vui lòng truy cập 
www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee, gửi email đến 
feedback@bostonpublicschools.org hoặc gọi đến Văn phòng Boston School Committee theo số 
(617) 635-9014. 
 

THÀNH PHẦN THAM DỰ   

 
Các thành viên Ủy ban nhà trường có mặt: Chủ tịch Jeri Robinson; Phó Chủ tịch Michael 
O’Neill; Tiến sĩ Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Lorena Lopera; Rafaela Polanco Garcia; và 
Học sinh Representative Xyra Mercer.  
 
Các thành viên Ủy ban nhà trường vắng mặt: Quoc Tran.  
 

TÀI LIỆU ĐƯỢC TRÌNH BÀY 

Chương trình họp 

Biên bản cuộc họp: Ngày 1 tháng 9 năm 2021, Cuộc họp của Boston School Committee 

PowerPoint giới thiệu Lãnh đạo mới của nhà trường, năm học 2021-2022 

Thỏa ước thương lượng tập thể dự kiến giữa Boston School Committee và Boston Teachers 
Union về Sức khỏe và An toàn trong năm học 2021-2022 

PowerPoint: Ủy ban trường học của thành phố Boston Bản ghi nhớ thỏa thuận mở lại về Sức 
khỏe và An toàn năm học 21-22 Boston Teachers Union ngày 22 tháng 9 năm 2021 

Tổng các khoản tài trợ phê duyệt 1.494.075 USD  

Kế hoạch triển khai tài trợ cho Chương trình Cứu trợ khẩn cấp cho Tiểu học và Trung học 
(ESSER) II năm tài chính 22 

Ngân sách năm tài chính 22: PowerPoint cập nhật về tài trợ cho Chương trình Cứu trợ khẩn 
cấp cho Tiểu học và Trung học (ESSER) II, ngày 1 tháng 9 năm 2021 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15767211
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%209%201%2021%20BSC%20Meeting%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20Leaders%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Presentation%20to%20SC%20BTU%20Health%20and%20Safety%20SY2122%2092221.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%209222021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Update%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Update%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Update%20PPT%209%201%2021.pdf
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Tuyên bố tác động công bằng chiến lược phục hồi quỹ ESSER 

Thông báo của Eva Mitchell, Giám đốc Trách nhiệm giải trình, gửi đến Boston School 
Committee về: Kế hoạch tài trợ cho Chương trình Cứu trợ khẩn cấp cho Tiểu học và Trung học, 
ngày 27 tháng 8 năm 2021 

Chính sách khẩu trang và xét nghiệm COVID-19 năm học 2021-2022 

PowerPoint cập nhật Bộ quy tắc ứng xử 

Bộ quy tắc ứng xử của BPS, Sửa đổi tháng 9 năm 2021 

Thông báo của Trợ lý Giám đốc Dacia Campbell gửi đến Boston School Committee về: Bản 
sửa đổi mới của Bộ quy tắc ứng xử 2021, ngày 7 tháng 9 năm 2021 

Tuyên bố tác động công bằng Bộ quy tắc ứng xử 

Kế hoạch chiến lược về dịch vụ thư viện, 2022-2026 PowerPoint 

Kế hoạch chiến lược về dịch vụ thư viện, 2022-2026 

Thông báo của Tiến sĩ Deb Frogatt gửi đến Boston School Committee về: Kế hoạch chiến lược 
về dịch vụ thư viện của Hệ thống Trường Công lập Boston 2022-2026, ngày 14 tháng 9 năm 
2021 

Kế hoạch chiến lược về dịch vụ thư viện BPS 2022-2026 Tuyên bố tác động công bằng

 

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. Bà Lopera, bà Polanco Garcia, bà Robinson và ông O’Neill đều có mặt. 
Ông Tran vắng mặt. Ông DeAraujo vắng mặt nhưng đã tham gia phiên họp điều hành. Tiến sĩ 
Coleman và bà Mercer vắng mặt nhưng tham gia cuộc họp công khai lúc 5:15 chiều.  

HOÃN PHIÊN HỌP ĐIỀU HÀNH 

\Được phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí biểu quyết hoãn phiên họp điều hành để 
tiến hành phiên họp chiến lược liên quan đến thương lượng tập thể với Boston Teachers Union 
và United Steelworkers of America Local 8751 (School Bus Drivers). Bà thông báo rằng Ủy ban 
sẽ quay lại phiên họp công khai vào khoảng 5 giờ chiều. 

 

QUAY LẠI PHIÊN HỌP CÔNG KHAI 

 
Ủy ban đã quay lại phiên họp công khai vào khoảng 5:20 chiều. Bà Robinson giải thích rằng Ủy 
ban vừa quay lại từ phiên họp điều trần nhằm mục đích tiến hành phiên họp chiến lược liên 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentation%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20MASKING%20AND%20COVID%2019%20TESTING%20POLICY%20FOR%20SY21%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%2092121%20PPT.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20Sept%202021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement%20SC%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20DRAFT%20BPSLSSP%2022-26%20PLAN%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentations%20.pdf
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quan đến thương lượng tập thể với Boston Teachers Union và United Steelworkers of America 
Local 8751 (School Bus Drivers). 

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. 

PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

 
Được phê duyệt – Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí phê duyệt các biên bản của cuộc họp Ủy 
ban 2021 ngày 1 tháng 9.  
 

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC KHU HỌC CHÁNH 

 
Như được chuẩn bị để giao. 
 
Xin cảm ơn, bà Chủ tịch, và cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia cuộc họp Ủy ban nhà trường đầu 
tiên trong năm học 2021-22 của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay. 
 
Tôi muốn xác nhận cuộc khủng hoảng tị nạn Haiti tại biên giới Mỹ/Mexico. Tôi biết có nhiều học 
sinh, nhân viên và gia đình ở đây di cư từ Haiti, hoặc có người thân và bạn bè đang sống ở đó. 
Các học sinh người Haiti của chúng ta đại diện cho một trong những nhóm dân đông nhất tại 
học khu và BPS ủng hộ người dân Haiti trong giai đoạn khó khăn này của Haiti. Từ nhân viên 
và các thành viên trong cộng đồng khác cho lắng cho người thân vì cuộc khủng hoảng gây ra 
bởi những thảm họa tự nhiên gần đây và tình hình bất ổn chính trị tại quốc gia, tôi đã biết được 
những lo ngại ngày càng gia tăng do sự đối xử hà khắc đối với người tị nạn Haiti ở Texas. 
Chúng tôi luôn nghĩ đến người dân Haiti ở đây và nước ngoài và sẵn lòng hỗ trợ những người 
gặp khó khăn.  
 
Trong báo cáo tối nay, tôi muốn tập trung vào nhiều điểm dữ liệu từ hai tuần đầu tiên của năm 
học. Chúng tôi rất vui mừng được báo cáo tỷ lệ chuyên cần ngày đầu tiên cao kỷ lục vào ngày 
đầu tiên của năm học, thứ Năm, ngày 9 tháng 9. Vào năm học, tỷ lệ chuyên cần tiếp tục được 
cải thiện, đạt đến 88% vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 9. Quý vị có thể thấy ở đây, tỷ lệ chuyên cần 
đạt trung bình 86% và tỷ lệ chuyên cần ở các khối lớp cao hơn hơi thấp hơn. Trong vài tuần 
gần đây, chúng ta đã đề cập với Ủy ban rằng công tác tuyển sinh nhìn chung ổn định khi chúng 
tôi loại bỏ các học sinh “không báo cáo” hoặc DNR. BPS dự định rút khoảng 1.500 học sinh 
được đánh dấu DNR khỏi bảng phân công trước cuối tuần. Chúng ta sẽ báo cáo công tác tuyển 
sinh năm học 2021-22 cho DESE vào ngày 1 tháng 10, sau đó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tỷ lệ 
chuyên cần. Có hơn 900 học sinh đăng ký từ ngày 1 tháng 9 và nhóm Dịch vụ đón tiếp sẽ tiếp 
tục hỗ trợ các gia đình bằng đăng ký trực tuyến, qua điện thoại và trực tiếp tại 4 Trung tâm đón 
tiếp. Sau hai năm học bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thật tuyệt khi chứng kiến tỷ lệ 
chuyên cần cao như vậy và được chào đón tất cả học sinh quay lại lớp, học tập trực tiếp.  
 
Tôi biết rằng ở Boston, và trên toàn khu vực Commonwealth, một số phụ huynh ủng hộ phương 
án học từ xa cho con cái. Tôi muốn nhắc lại rằng Tiểu bang yêu cầu học sinh học tập trực tiếp 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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hoàn toàn. Trong cuộc họp trước, Phó Giám đốc phụ trách Học thuật, Drew Echelson đã trình 
bày sơ lược quy trình Hướng dẫn tại nhà và bệnh viện. Cho đến nay, 20 học sinh đã được phê 
duyệt sử dụng dịch vụ Kèm tại nhà và bệnh viện. Năm nay, 23 học sinh đã yêu cầu dịch vụ 
Kèm tại nhà và bệnh viện sửa đổi. Học khu đã phê duyệt 19 yêu cầu trong số đó, 3 yêu cầu 
đang chờ phê duyệt, còn 1 yêu cầu không được phê duyệt vì bác sỹ của học sinh này không 
cho rằng việc thay đổi là cần thiết. Năm nay, chúng ta cũng đã phê duyệt 267 đơn xin học tại 
nhà, cao hơn so với các năm trước. Dù vẫn tiếp tục tìm hiểu phương án học trực tuyến cho 
tương lai và cung cấp phương án Kèm tại nhà và bệnh viện cho các học sinh đáp ứng tiêu chí, 
chúng ta đều biết rằng lớp học là môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. 
 
Trong cuộc họp trước, chúng ta đã cảnh báo Ủy ban rằng Boston đang gặp phải các thách thức 
tương tự như các học khu khác ở Commonwealth và quốc gia do thiếu tài xế xe buýt quốc gia. 
Ở đây, quý vị sẽ thấy hiệu suất xe buýt đến đúng giờ và thời gian chờ qua đường dây nóng 
trong giai đoạn năm học 2014-2020. Ở cột giữa, quý vị sẽ thấy con số thực tế của những số 
liệu này vào năm ngoái khi việc học trực tiếp bị gián đoạn (khi nhiều học sinh học từ xa), và ở 
bên phải là số liệu của năm học này cho đến nay. Cần lưu ý rằng Hệ thống Trường công lập 
Boston đưa đón khoảng 24.000 học sinh mỗi ngày đến 232 trường khác nhau (BPS và không 
thuộc BPS). Chúng ta cung cấp dịch vụ đưa đón tận nơi cho 5.989 học sinh. BPS đưa đón tất 
cả các học sinh đủ điều kiện đi xe buýt là cư dân Boston đến trường, cũng như trường bán 
công, trường đạo và trường tư. BPS cũng đưa đón các học sinh được Sở Trẻ em và Gia Đình 
chăm sóc đến trường, cũng như học sinh Boston đến các trường không thuộc BPS ở ngoài 
Boston, bao gồm Worcester, New Hampshire và Cape Cod. Chúng ta có đội ngũ 700 xe buýt và 
hoạt động 641 xe mỗi ngày. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 641 tài xế và giám sát viên có mặt 
mỗi ngày và đưa trẻ đến trường an toàn. Tính đến năm nay, tỷ lệ đưa đón học sinh đúng giờ ở 
Boston đã vượt mức trung bình trong năm năm qua (không tính việc học tập kết hợp năm 
ngoái, chỉ có khoảng một nửa số học sinh đến trường vào cuối năm). Vào ngày đi học đầu tiên, 
57% xe buýt đến đúng giờ và tỷ lệ phần trăm đã tăng lên đến 81% vào ngày thứ hai, thứ sáu, 
ngày 10 tháng 9. Xe buýt được xem là “đúng giờ” phải đến trước khi chuông nhà trường reo. 
BPS còn theo dõi số lượng xe buýt đến trong vòng 15 phút từ khi chuông reo và số xe đến 
trong vòng 30 phút từ khi chuông reo. Bảng sau cho biết hiệu suất đến đúng giờ, cũng như đến 
trong vòng 15 và 30 phút của xe buýt, trong 5 ngày đầu của năm học. Như quý vị có thể thấy, 
96% học sinh đến trường trong vòng 15 phút từ thời điểm bắt đầu vào học và 99% đến trường 
trong vòng 30 phút. Dù mục tiêu của chúng ta luôn là đạt 100%, những con số này cho thấy sự 
cải thiện đáng kể trong hiệu suất năm vừa qua. Tuần trước, trong tuần học đầu tiên của năm 
học, dịch vụ Đưa đón BPS đạt hiệu suất đến đúng giờ trung bình là 82%, ngày có hiệu suất cao 
nhất tuần trước là thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 với tỷ lệ đúng giờ đạt 90% đối với các chuyến đi 
buổi sáng. Dù không được đưa lên trang chiếu, trong tuần này, tính đến nay, 90% xe buýt đã 
đến đúng giờ mỗi ngày. Tổng đài chăm sóc khách hàng đưa đón của chúng ta cung cấp dịch vụ 
hỗ trợ thời gian thực cho các gia đình trong khung giờ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối hằng ngày, đã 
xử lý hơn 7.200 cuộc điện thoại từ khi bắt đầu vào học. Xin nhắc lại, số điện thoại đường dây 
nóng là 617-635-9520. Các gia đình cũng có thể theo dõi xe buýt của trẻ qua Ứng dụng 
Where’s My School Bus? có tại https://schoolbus.bostonpublicschools.org/. BPS hiện có 664 tài 
xế xe buýt đang hoạt động và 105 tài xế ở chế độ chờ. TransDev đã thuê 46 tài xế mới từ hồi 
tháng 7. Sáu tài xế hiện đang hoàn thành khóa đào tạo và chúng ta đang xử lý thêm 16 tài xế 
để tham gia đội ngũ. Chúng ta tiếp tục xử lý lựa chọn không tham gia và kết hợp các tuyến 
đường khả thi để giảm thiểu ảnh hưởng do thiếu tài xế và giám sát viên. 
 
 Đầu tháng này, Thống đốc Baker đã yêu cầu Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ hỗ trợ các học khu địa 
phương trong công tác đưa đón học sinh đến trường do thiếu tài xế xe buýt. Chúng ta biết rằng 
các thành viên của Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ sở hữu giấy phép 7D, do vậy họ có đủ khả năng 
để lái xe chở một số học sinh có hạn. Hiện trong đội xe của BPS không có xe mà những thành 

https://schoolbus.bostonpublicschools.org/


Cuộc họp từ xa của Boston School Committee  
Qua Zoom 
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viên này lái được, nghĩa là chúng ta sẽ cần cho học khu thuê những phương tiện này với chi 
phí gia tăng và trong khung thời gian ngắn. Ngoài ra, các tài xế Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ không 
được đào tạo đầy đủ để phục vụ học sinh, bao gồm các học sinh khuyết tật. Chúng ta cũng biết 
các thành viên Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ sẽ chỉ hỗ trợ trong thời gian ngắn, tạo ra nguy cơ gián 
đoạn khi kết thúc hỗ trợ tạm thời. Thành phố cũng sẽ cần thương lượng tác động với hiệp hội 
tài xế, quá trình này thường mất vài tuần. Sau khi xem xét kỹ lưỡng số lượng tài xế xe buýt dự 
phòng hiện tại, các đề án cải thiện liên tục hiệu suất đến đúng giờ, cũng như khoảng thời gian 
tương đối ngắn mà các thành viên Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ có thể hỗ trợ công tác đưa đón 
học sinh, BPS đã từ chối yêu cầu hỗ trợ. 
 
Chúng ta vẫn tập trung vào các giải pháp dài hạn và tối nay, tôi sẽ thông báo Nhóm công tác 
của Giám đốc Khu học chánh. Một số quý vị đã yêu cầu tôi giải quyết những thách thức sâu xa-
- và chia sẻ rộng hơn các khuyến nghị của Cố vấn dịch vụ đưa đón với công chúng để khắc 
phục các vấn đề về hệ thống và hợp đồng có từ lâu gây phiền toái cho hoạt động xe buýt. Một 
số vấn đề sâu xa hơn bao gồm khu vực đi bộ, hệ thống sắp xếp học sinh, đưa đón đến trường 
bán công, thời gian bắt đầu, lộ trình theo lớp, hợp đồng giám sát viên và tài xế xe buýt và trao 
đổi với gia đình. Tôi làm điều này vì tôi tin rằng để thực hiện những thay đổi cần thiết này, cần 
có ý chí chính trị và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Tôi muốn công nhận và khen ngợi Đội dịch vụ đưa 
đón và đặc biệt là bà Stanislaus vì nỗ lực cải thiện không ngừng của đội. Họ đã làm việc chăm 
chỉ trong năm vừa qua cùng đối tác TransDev để thực hiện mọi công tác cải thiện hoạt động 
khả thi từ báo cáo. Chúng ta cần những thay đổi cứng rắn hơn. Đây là những thay đổi cần thiết 
để cải thiện toàn bộ hệ thống. Đã đến lúc để công chúng hiểu được những vấn đề phức tạp sâu 
xa hơn trong hệ thống đưa đón của chúng ta và lý do đằng sau tình trạng ùn tắc hằng năm để 
đưa trẻ đến trường đúng giờ. Tôi sẽ cập nhật cho quý vị về thành viên của nhóm công tác, chi 
phí và cơ cấu Nhóm Công tác vào ngày 6 tháng 10.  
 
Năm nay, BPS sẽ xây dựng dựa trên những nỗ lực từ năm trước để đảm bảo các quy ước về 
sức khỏe và an toàn được thực hiện. Chúng ta sẽ tập trung vào 4 chiến lược giảm thiểu: 

 
○ Đeo khẩu trang nhất quán và đúng cách  
○ Mở rộng khả năng tiếp cận vắc-xin và quảng bá về mức độ an toàn của vắc-xin 
○ Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên 
○ Cải thiện hệ thống thông giáo và thường xuyên thẩm định chất lượng không khí 

 
Ngoài xét nghiệm gộp hằng tuần, chúng ta cũng sẽ tiến hành xét nghiệm đối với những học 
sinh có triệu chứng của COVID-19. Học sinh nào phản ánh về bất kỳ triệu chứng nào của 
COVID-19 sẽ được xét nghiệm nhanh và quyết định cho các bước tiếp theo được dựa trên kết 
quả xét nghiệm. Năm nay còn một yếu tố mới là chương trình Test and Stay (Xét nghiệm và ở 
lại) do DESE giới thiệu, cho phép những người được xác định đã tiếp xúc gần với trường hợp 
được xác nhận dương tính ở lại trường học và xét nghiệm hằng ngày trong vòng 5 ngày, nếu 
không có bất kỳ triệu chứng nào. Cho đến nay, hơn 18.000 gia đình đã đồng ý cho con tham 
gia xét nghiệm gộp hằng tuần. Tương tự như năm ngoái, BPS sẽ báo cáo các trường hợp 
dương tính trong học sinh và nhân viên cho DESE và đăng thông tin cập nhật lên bảng tổng 
quan trên trang web của BPS. DESE đăng thông tin cập nhật vào các ngày thứ Năm trong 
quãng thời gian từ thứ Năm đến thứ Tư trước đó. Bảng tổng quan BPS cũng phản ánh báo cáo 
trong khoảng thời gian này. Nhiều ca bệnh xuất hiện tại một trường không có nghĩa là các ca 
bệnh này liên quan đến nhau. BPS và nhân viên y tế công cộng giao tiếp riêng với từng học 
sinh hoặc nhân viên được xác định dương tính hoặc là người tiếp xúc gần. Tất cả học khu bắt 
đầu báo cáo từ tuần trước, trong thời gian từ ngày 13 đến 15 tháng 9. Chúng ta vừa cung cấp 
báo cáo tuần này, trong thời gian từ ngày 16 đến 22 tháng 9. Ngày mai bảng tổng quan sẽ 
được cập nhật, nhưng ở đây, quý vị có thể xem trước các số liệu được cập nhật. Tuần này, có 
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32 trường hợp dương tính là học sinh và 20 trường hợp là nhân viên. Con số này nâng tổng số 
ca bệnh từ đầu năm đến nay ở học sinh lên 46 ca và nhân viên là 28 ca. BPS vẫn cam kết báo 
cáo trung thực thông tin cập nhật hằng tuần và thông báo cho tất cả các cộng đồng trường học 
và văn phòng quản lý khi xuất hiện trường hợp dương tính tại trường. Bảng tổng quan có tại 
bostonpublicschools.org/CovidDashboard. Chúng ta tiếp tục phối hợp với tiểu bang về các quy 
ước và hợp đồng xét nghiệm với CIC Health. Đã xảy ra một số sự cố chậm trễ và chúng ta 
đang tìm cách khắc phục những vấn đề này để quản lý suôn sẻ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 
đội ngũ Dịch vụ y tế và Dữ liệu và Trách nhiệm giải trình, cũng như Boston Public Health 
Commission vì đã tiếp tục hợp tác về các quy ước sức khỏe và an toàn của chúng ta. 
 
Hôm qua, DESE đã công bố kết quả đánh giá tiểu bang hằng năm đối với các trường học và 
học khu trên toàn tiểu bang, nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của học khu trong việc thu hẹp 
khoảng cách cơ hội và thành tích học tập đối với học sinh và giải quyết những ảnh hưởng của 
đại dịch toàn cầu đối với việc học tập. Dữ liệu cho thấy sự giảm sút trong thành tích của học 
sinh, khẳng định điều mà tất cả chúng ta đều biết – đại dịch có ảnh hưởng đến việc học tập và 
các sáng kiến thúc đẩy việc học cần tiếp tục thu hẹp khoảng cách đã gia tăng do những thách 
thức trong 18 tháng qua. Tuy nhiên, mức độ giảm sút thành tích ở học khu của chúng ta nhìn 
chung kém nghiêm trọng hơn mức độ giảm sút trung bình của tiểu bang. Các học khu đô thị lớn 
ở MA có điểm số khối lớp 3-8 tương đương vào năm 2019, tuy nhiên, Boston có mức giảm thấp 
hơn trong ELA và Toán xét về tỷ lệ học sinh đáp ứng/vượt quá kỳ vọng trong bài đánh giá. Ở 
đây, quý vị có thể thấy kết quả từ việc thực hiện MCAS đối với học sinh BPS năm 2020. Việc 
thực hiện MCAS năm 2021 có một số thay đổi. Ở khối lớp 3-8, học sinh chỉ tiến hành một bài 
MCAS và học sinh được phép tham gia kiểm tra trực tiếp hoặc từ xa. 91% học sinh BPS khối 
lớp 3-8 tiến hành MCAS về Nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh (ELA) và Toán, với tỷ lệ tham gia 
theo khối lớp dao động từ 87% – 94%. Ở khối lớp 10, 70% học sinh tiến hành MCAS ELA và 
68% học sinh tiến hành MCAS Toán học. Ở đây, quý vị sẽ thấy 4 mức thành tích của MCAS 
ELA năm 2021. Đường thẳng trên cột biểu đồ thể hiện tỷ lệ học sinh đáp ứng hoặc vượt kỳ 
vọng từ năm 2019. 31% học sinh kiểm tra đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng ở khối lớp 3-8 về ELA, 
giảm 4% so với năm 2019, thấp hơn mức giảm toàn tiểu bang là 6%. Đối với học sinh tham gia 
bài kiểm tra MCAS cho khối 10, kết quả ELA nhất quán với thành tích trước đại dịch. Trang 
trình chiếu này thể hiện biểu đồ tương tự với kết quả MCAS Toán năm 2021. 20% học sinh 
kiểm tra đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng ở khối lớp 3-8 về Toán, giảm 13% so với năm 2019, thấp 
hơn mức giảm toàn tiểu bang là 16%. Đối với học sinh khối 10, thành tích toán cũng giảm so 
với năm 2019. 
 
Chúng ta đã đầu tư vào sức khỏe cảm xúc xã hội và hạnh phúc của học sinh bằng cách tuyển 
dụng một y tá toàn thời gian, nhân viên xã hội và liên lạc viên gia đình ở mỗi trường học và mở 
rộng mô hình Trường trung tâm nhằm cung cấp tiếp cận các dịch vụ trọn gói cho học sinh và 
gia đình trong các trường học. Năm học trước, chúng tôi đã cho ra mắt các công cụ dữ liệu mới 
bao gồm Panorama Student Success cho phép nhân viên trường học và nhân viên học khu truy 
cập dữ liệu học sinh thời gian thực, có thể thực hiện và toàn diện, cùng hợp tác để ghi lại các 
lưu ý hỗ trợ, thiết kế và giám sát Student Success Plans. Và bắt đầu từ năm học này, BPS sẽ 
ký hợp đồng với một nhà cung cấp trực tuyến cung cấp hỗ trợ dạy kèm 24/7 phù hợp với 
chương trình học và hướng dẫn của BPS. Và chúng ta cũng sẽ gia hạn cam kết về đọc viết 
công bằng bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các dữ liệu mới và phát triển nghề nghiệp 
cho lãnh đạo nhà trường và nhân viên trường học. Chúng ta sẽ cung cấp bản phân tích đầy đủ 
về kết quả MCAS cho Ủy ban trong cuộc họp tới vào ngày 6 tháng 10.  
 
Như đã đề cập trước đó, hệ thống thông gió và chất lượng không khí vẫn là trọng tâm chính 
trong các tòa nhà. Nhóm Cơ sở vật chất tiếp tục lắp đặt Cảm biến chất lượng không khí trong 
nhà tại các phòng học trong toàn học khu. Cho đến nay, đã có hơn 3.000 cảm biến được lắp 
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đặt tại 88 trường. Dự án này đang trên đà hoàn thành vào cuối tháng 10. Hồ sơ thầu được trả 
lại để lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tại học khu và chúng ta đang hướng tới quy trình hợp 
đồng. Chúng ta đang trên đà lắp đặt thiết bị để bắt đầu vào tháng 10. Học khu cũng đã thu mua 
lều tự bung (10 ft x 10 ft) qua WB Mason. Mỗi trường học đã chọn tham gia sẽ nhận được năm 
lều. Thông số về việc sử dụng và lưu trữ được cung cấp cho các trường học để đảm bảo hoạt 
động tuân thủ. Lãnh đạo nhà trường tiếp tục yêu cầu bổ sung máy lọc không khí và quạt khi 
cần. Thời gian quay vòng để giao những thiết bị này là 24 giờ sau khi phê duyệt yêu cầu. Hệ 
thống yêu cầu phân phối PPE trực tiếp và hoạt động giao các yêu cầu đã xác nhận diễn ra 
hằng tuần. Đã xảy ra một số sự cố chậm trễ từ nhà cung cấp nước đóng chai mới của chúng 
ta. Chúng ta đang hợp tác với họ và hôm nay, tất cả các trường đều đã nhận được nước và 
chúng ta còn dư 100 bình nước. Chúng ta có các hoạt động cải tiến vận hành đang thực hiện 
cùng đội ngũ để xác định những thiếu sót và điều này sẽ đảm bảo trường học được cung cấp 
đầy đủ nước. Xin nhắc lại, năm nay, chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn đầu tiên trong hoạt động đầu 
tư 16 triệu đô la vào các trạm cấp đầy nước sạch di động ở mỗi trường học BPS. Hoạt động 
này sẽ chấm dứt nhu cầu vận chuyển nước đóng chai. 
 
Tôi muốn cung cấp thông tin cập nhật về một phần quan trọng khác trong Các dịch vụ về thực 
phẩm và dinh dưỡng. Ở đây, quý vị sẽ thấy một số bữa ăn ngon miệng được nhóm Thực phẩm 
và dinh dưỡng cung cấp cho học sinh. FNS có nhà cung cấp nông sản mới về hoa quả và rau 
củ tươi và sẽ phân phối trực tiếp đến nhà kho của chúng ta. FNS cũng đang hợp tác với một 
nhà tạp hóa mới đã bắt đầu cung cấp cho năm trong số những trường học lớn nhất, giúp giải 
tỏa căng thẳng tại nhà kho phân phối của chúng ta. Các dự án My Way Cafe đang phát triển tại 
17 địa điểm, cùng hoạt động xây dựng mới chủ yếu được lên lịch sau giờ học từ 2:30 đến 
11:00 chiều. Chúng ta sẽ hợp tác với từng trường để xác định “công tác ban ngày” có thể tiến 
triển hay không và sẽ sớm lên lịch phân phối thiết bị mới. Tỷ lệ thiếu nhân sự vẫn ở mức tương 
đối cao, 22%, nhưng đội ngũ đang lên lịch phỏng vấn hằng tuần và ưu tiên tuyển dụng nhân 
viên có chứng nhận ServSafe. Chúng ta tiếp tục cùng các đồng nghiệp Thành phố Boston lên 
kế hoạch bữa ăn cho học sinh bị cách ly và cũng dự định cập nhật hoạt động phân phối PEBT. 
 
Trong cuộc họp trước, tôi đã thông báo cho các thành viên về nhu cầu tuyển dụng, đồng thời 
muốn cung cấp nhanh thông tin mới nhất về tiến độ của chúng ta trong quá trình tuyển dụng 
cho một số vị trí then chốt. Nhìn chung, ta đã có khoảng 90% vị trí giáo viên được tuyển 
dụng/trình lên trong năm nay, so với 95% tại thời điểm này vào năm ngoái. Đây là do số lượng 
người từ chức và nghỉ hưu cao hơn bình thường, cũng như số lượng vị trí mới đăng tuyển 
được tạo ra từ nguồn vốn tài trợ ESSER. Trong hoàn cảnh này, đã đăng tuyển 51 vị trí giáo 
viên mới kể từ đầu tháng 9, so với 29 vị trí được đăng tuyển trong cùng khung thời gian năm 
ngoái (tăng 76% lượng bài đăng trong tháng 9 so với năm ngoái).  
 

● Trong số TẤT CẢ các nhà giáo được tuyển dụng trong năm nay (bao gồm cả giáo viên 
và cố vấn hướng dẫn), có: 

○ 34% là người Da đen/người Mỹ gốc Phi (so với 31% vào năm ngoái) 
○ 16% là người La-tinh (so với 16% vào năm ngoái) 
○ 7% là người Châu Á (so với 6% vào năm ngoái) 

 
● Trong số các nhà giáo được tuyển dụng BÊN NGOÀI trong năm nay (Giáo viên/Người 

hướng dẫn): 
○ 26% là người Da đen/người Mỹ gốc Phi (so với 23,5% vào năm ngoái) 
○ 17% là người La-tinh (so với 15% vào năm ngoái) 
○ 11% là người Châu Á (so với 9,8% vào năm ngoái) 

 
Gần 47% nhà giáo được tuyển dụng trong năm nay nói một hoặc nhiều ngôn ngữ chính thức 
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của BPS ngoài tiếng Anh. Các chỉ tiêu tuyển dụng ở đây dành cho các chức vụ theo giờ ((Dịch 
vụ đưa đón, ăn uống và dinh dưỡng, cũng như Nhân viên giám sát đều là số lượng ước tính. 
Đây là các chức vụ kiêm nhiệm, nên không phải vị trí công việc được đăng tuyển riêng. Chúng 
tôi đã cố gắng hết sức để ước tính số lượng tuyển dụng cần thiết với sự tham vấn của các 
phòng ban. Nhìn chung, việc tìm kiếm nhân sự đảm nhận các chức vụ theo giờ trong năm nay 
gặp rất nhiều khó khăn, bởi đây là một số vị trí được trả lương thấp nhất tại học khu. OHC đã 
và đang nỗ lực hỗ trợ các phòng ban này, và kết nối các phòng ban với đồng nghiệp trong các 
phòng Lưu trữ, Bồi dưỡng và Đa dạng, đồng thời tiếp tục tiến hành công tác tuyển dụng khi 
nhận được hồ sơ ứng tuyển, tạo điều kiện nhiều nhất có thể để sắp xếp các buổi chào đón và 
xử lý giấy tờ một cách hợp lý để nhanh chóng điều chuyển các ứng viên. Đối với nhân viên 
giám sát, các vị trí còn trống đều mang tính chất thời vụ. 
Đội ngũ giám sát xuất sắc của chúng tôi tự nhận thấy đang hoạt động rất tốt cùng các vị trí 
công việc toàn thời gian, nhưng vẫn luôn tuyển dụng nhân sự cho chức vụ bán thời gian. Bộ 
phận này muốn tuyển dụng thêm 10-15 nhân sự bán thời gian.  
 
Về tin tức khác vào hôm qua, trường Tiểu học Winship ở Brighton là một trong năm trường học 
tại Massachusetts được vinh danh là ngôi trường đạt National Blue Ribbon. Mỗi năm, các 
trường học sẽ được công nhận kết quả học tập hoặc tiến bộ tổng thể trong việc thu hẹp khoảng 
cách về thành tích giữa các nhóm học sinh. Winship là một trong 325 ngôi trường được công 
nhận thành tích trên toàn quốc trong năm nay.  
Xin chúc mừng Hiệu trưởng Brian Radley và đội ngũ cán bộ cũng như các học sinh xuất sắc tại 
trường Winship với niềm vinh dự vô cùng xứng đáng! 
 
BPS tự hào ghi nhận những thành tựu và đóng góp của các quán quân người Mỹ gốc Tây Ban 
Nha và La-tinh, họ đã truyền cảm hứng cho mọi người để cố gắng đạt được thành công. Gửi 
đến tất cả các thành viên người La-tinh trong tập thể này, chúng tôi nhìn nhận và tôn vinh bạn, 
cũng như khuyến khích những điều mà di sản và văn hóa của bạn đã mang lại cho cộng đồng 
Boston! Ban Học thuật đã sắp xếp nguồn tài nguyên cho các nhà giáo để chỉ dẫn thảo luận 
trong lớp, đồng thời, Văn phòng học viên Anh ngữ cũng đang tổ chức các sự kiện nhằm tôn 
vinh những đóng góp sôi nổi của cộng đồng người La-tinh. Sự kiện đầu tiên: “Đàm luận ¡Con 
Salsa!, Patria y Cultura” (Cùng điệu nhảy Salsa! Quê hương và Văn hóa) sẽ do José Massó chủ 
trì. Sự kiện trực tuyến này sẽ được tổ chức bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha vào thứ 
Tư, ngày 29 tháng 9 từ 6:00-7:30 tối, đồng thời sẽ tập trung vào tình trạng phân biệt chủng tộc 
ở Puerto Rico thông qua âm nhạc. Sự kiện thứ hai, Women in Salsa, cũng sẽ được điều hành 
bởi José Massó, với khách mời đặc biệt Cita Rodríguez. Cuộc đàm luận sẽ đề cập đến di sản 
của ba ca sĩ huyền thoại và mang tính biểu tượng của Cuba là Celia Cruz, Graciela và La Lupe 
cũng như ảnh hưởng của họ đối với sự nghiệp ca hát của Cita Rodríguez. Sự kiện trực tuyến 
này cũng sẽ bao gồm phần thảo luận về vai trò của giáo dục song ngữ trong lớp học. Sự kiễn 
sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 06 tháng 10 từ 6:00-7:30 tối. OEL sẽ tôn vinh di sản của người La-
tinh và Tây Ban Nha suốt cả năm. Thông tin chi tiết về các sự kiện này và những sự kiện trong 
tương lai đều được cung cấp trên lịch công tác của học khu tại 
bostonpublicschools.org/calendar. 
 
Vào đầu tháng 8, BPS đã thông báo cho tập thể Trường Mission Hill K-8 về việc các lãnh đạo 
đồng giáo viên đã bị cách chức và cho nghỉ việc tạm thời trong khi chờ điều tra thêm về vai trò 
của họ với các hành vi sai trái tại trường học. Quyết định này được đưa ra sau khi điều tra và 
tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy cho thấy nhà trường đã không có hành động phù hợp khi 
nhận được đơn khiếu nại về hành vi ngược đãi ít nhất một học sinh trong khoảng thời gian từ 
năm 2014 đến năm 2019. Do tính chất nhạy cảm của các kết quả điều tra và cáo buộc bổ sung, 
BPS sẽ không cung cấp thêm thông tin chi tiết vào thời điểm này nhằm bảo vệ danh tính của 
những học sinh và gia đình có liên quan.  Có thêm hai giáo viên đã được cho nghỉ việc có 

http://www.bostonpublicschools.org/calendar
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lương do các cáo buộc riêng biệt. Sức khỏe thể chất, xã hội và tinh thần của học sinh là ưu tiên 
hàng đầu của Hệ thống trường Công lập Boston. Khi được cung cấp các phát hiện của cuộc 
điều tra kéo dài trong nhiều tháng, tôi nhận thấy cần phải nhanh chóng hành động để thúc đẩy 
một môi trường dạy và học an toàn và luôn biết tôn trọng. Các bằng chứng rất đáng tin cậy và 
xác thực, đồng thời bao gồm các báo cáo đã có từ ít nhất 5 năm trước. Các phát hiện cũng mở 
ra nhiều mối lo ngại khác cần được nhìn nhận sâu xa hơn.  
 
Tôi đã chỉ đạo công tác đào tạo bổ sung, hỗ trợ và cung cấp các nguồn lực cho các thành viên 
của tập thể nhà trường nhằm đảm bảo một môi trường học tập an toàn, khẳng định văn hóa và 
thân thiện cho mọi học sinh của Trường Mission Hill K-8. Tôi rất biết ơn Hiệu trưởng trường 
Margarita Muniz Academy, Dania Vazquez, người đã đứng ra lãnh đạo trường thí điểm Mission 
Hill K-8 và hỗ trợ công tác mở cửa trường học cho đến cuối tháng 9. Chúng tôi đặt mục tiêu bổ 
nhiệm một lãnh đạo lâm thời vào đầu tuần tới. Tiến sĩ Vazquez đang làm việc không mệt mỏi 
trong công tác điều hành thường nhật cũng như đặt ra các kỳ vọng. Hiệu trưởng vừa nghỉ hưu 
của trường Hale School Romaine Teque-Mills cũng đã tạm thời quay trở lại BPS để hỗ trợ cộng 
đồng Mission Hill trong thời điểm chuyển giao này, thông qua việc quan sát lớp học và tương 
tác với cán bộ cũng như học sinh. Chúng tôi đã tổ chức hai buổi họp mặt với cộng đồng 
Mission Hill và Tiến sĩ Wai cũng sẽ gặp mặt chủ tịch hội đồng quản trị hàng tuần. Tiến sĩ Grace 
Wai, Giám đốc trường Tiểu học, và Trợ lý Giám đốc Dacia Campbell đã và đang làm việc nhằm 
xác định Hiệu trưởng lâm thời và tiếp tục hỗ trợ cũng như giám sát trường học và đảm bảo một 
môi trường học đường an toàn và tôn trọng.  
 
Mission Hill là một trong số 32 ngôi trường chuyển đổi đã bước đến năm thứ ba trong quá trình 
hỗ trợ có mục tiêu nhằm bao gồm việc áp dụng chương trình giảng dạy của học khu, triển khai 
hướng dẫn và đánh giá kỹ năng đọc viết. Mission Hill cũng là một trong số các trường thí điểm 
ban đầu của BPS, cho phép các quyền tự chủ nhất định. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã chỉ ra 
nhiều năm sa sút trong thành tích học tập cũng như sự coi nhẹ rõ ràng đối với chỉ thị của học 
khu và tiểu bang trong việc quản lý và điều hành. Trường đã nhận hỗ trợ của học khu trong 
nhiều năm, bao gồm hỗ trợ từ Succeed Boston cũng như Văn phòng Công bằng, cho dù các 
hoạt động này không được thực hiện đầy đủ. Do đó, học khu đã cung cấp khóa đào tạo về 
Phòng chống/Can thiệp Bắt nặt từ Succeed Boston; về biện pháp kỷ luật học sinh khuyết tật, về 
chính sách/yêu cầu DESE về việc tiết giảm/hạn chế thể chất; đồng thời giải quyết các yêu cầu 
về hồ sơ. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các khóa đào tạo sắp tới về Bộ quy tắc ứng xử và về việc 
giải quyết các sự cố do thiên vị từ Văn phòng Công bằng. Văn phòng của học khu đang bố trí 
một chuyên gia hòa nhập để bổ sung đảm bảo, đồng thời Trợ lý Giám đốc về Giáo dục Đặc biệt 
cũng đang xem xét mọi IEP để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của học sinh. Do các nhân viên 
được cho nghỉ việc tạm thời và nghỉ việc theo các hình thức khác, trường học đang tìm cách 
lấp đầy một số vị trí. Tiến sĩ Wai đã gọi điện và gửi email cho 55 ứng viên từ văn phòng tuyển 
dụng và tìm kiếm những người đã nộp đơn ứng tuyển vị trí thay thế trong học khu. Vui lòng liên 
hệ Tiến sĩ Wai nếu quý vị biết bất cứ ứng viên đủ tiêu chuẩn nào cho các vị trí giáo viên, phụ tá 
hoặc cán bộ thay thế thường nhật. Tôi biết các phụ huynh và người chăm sóc của Mission Hill 
có mặt ở đây tối nay là để bày tỏ lo ngại về các thay đổi trong ban lãnh đạo và các cán bộ có 
ảnh hưởng đến trải nghiệm của con em mình. Tôi nhận thức được rằng sự thay đổi này rất khó 
hiểu đối với một số gia đình, nhưng tôi và đội ngũ tại BPS sẽ tiếp tục theo đuổi những lợi ích tốt 
nhất dành cho học sinh, cán bộ và toàn thể cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi rất mong được 
sớm thông báo về lãnh đạo nhà trường mới trong những ngày sắp tới và mong tập thể nhà 
trường nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của tất cả mọi người tại BPS trong quá trình tiếp tục làm 
việc để hướng tới một năm học thành công. 

 
Cuối cùng, hiện tất cả trường học của chúng tôi đều đã mở cửa và năm học đang diễn ra sôi 
nổi, chúng tôi đã bắt đầu quá trình thực hiện chính sách đối với trường thi tuyển được thông 
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qua vào mùa hè này. Tôi sẽ mang đến một bài thuyết trình đã được cập nhật tại buổi họp tới 
vào ngày 06 tháng 10.  

 
Bây giờ, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu Ủy ban cùng các lãnh đạo nhà trường cho năm 
học 2021-2022. Trang trình chiếu này sẽ hiển thị một vài số liệu thống kê về các lãnh đạo nhà 
trường của chúng ta trong năm nay. Năm nay sẽ có 15 cán bộ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo 
nhà trường lần đầu tiên trong năm nay. Trong số 15 lãnh đạo nhà trường mới, có 12 người 
được tuyển dụng nội bộ và 7 người thông thạo một ngoại ngữ ngoài tiếng Anh. 87% tân hiệu 
trưởng và lãnh đạo nhà trường là người da màu, 80% đã có kinh nghiệm làm việc trong trường 
BPS hoặc trong vai trò quản lý. Ngoài ra, có hai người tốt nghiệp từ BPS. Quý vị có thể thấy 
trên thanh ngoài cùng là các phân tích chủng tộc/sắc tộc cho tất cả các lãnh đạo nhà trường, ở 
giữa là phân tích các lãnh đạo nhà trường mới, và bên phải là phân tích chủng tộc/sắc tộc của 
các lãnh đạo nhà trường hiện tại. Hiệu trưởng Hệ thống trường của chúng tôi, Corey Harris, có 
mặt tại đây tối nay để chia sẻ thêm đôi chút về những nhà giáo xuất sắc này. Bây giờ, tôi xin 
được nhường lời cho Corey. 
 
[Mr. Harris introduced the new school leaders.] 
 
Cảm ơn, Corey, và xin gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo nhà trường đã tham gia cùng chúng tôi 
tối nay. Trên đây là Báo cáo của Giám đốc Học khu trong tối nay.  
 
Bà Mercer yêu cầu cập nhật công tác di dời gần đây của trường Edward M. Academy for Health 
Careers đến tòa nhà Endicott. Ông DePina cho biết ông và đội ngũ sẽ tiếp tục làm việc với cán 
bộ của EMK để tối đa hóa chức năng của tòa nhà và tiếp tục trao đổi về các bước tiếp theo. Bà 
Mercer hỏi về tình trạng truy cập Wi-Fi sau khi dịch vụ này bị gián đoạn tại một số trường học. 
Ông Despina nói rằng các vấn đề thi công đã ảnh hưởng đến việc truy cập Wi-Fi tại khoảng 30 
trường học, đồng thời cho biết thêm rằng phòng kỹ thuật đã làm việc liên tục để khôi phục dịch 
vụ này. Bà hỏi về công tác lắp đặt điều hòa trong các lớp học. Ông DePina cho biết BPS sẽ làm 
việc với các nhà thầu để vượt qua các trở ngại liên quan đến công tác lắp đặt.  
 
Ông DeAraujo cho biết ông đã lắng nghe ý kiến từ nhiều gia đình thường xuyên gặp vấn đề với 
dịch vụ đưa đón. Ông bày tỏ sự cấp bách cũng như nhu cầu đối với các giải pháp lâu dài nhằm 
tránh các vấn đề tương tự trong năm học tiếp theo. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với Nhóm công 
tác đưa đón của Giám đốc Học khu và trình bày về tầm quan trọng trong việc điều chỉnh các 
bên liên quan. Ông DeAraujo bày tỏ sự thất vọng khi không có cập nhật về việc thực thi chính 
sách tuyển sinh trường thi tuyển trên nghị trình, lưu ý rằng ông đã đặt điều kiện cho cuộc bỏ 
phiếu vào tháng 7 về việc nhận dữ liệu bổ sung từ học khu trong tháng 9. Ông yêu cầu phải 
trình bày dữ liệu về tác động của việc thưởng điểm cho học sinh đến từ các trường có điều kiện 
khó khăn trước Ủy ban tại cuộc họp ngày 06 tháng 10. 
 
Ông O’Neill chúc mừng các lãnh đạo nhà trường mới. Ông lặp lại yêu cầu cung cấp dữ liệu của 
ông DeAraujo trong việc thực hiện chính sách tuyển sinh của các trường thi tuyển và bày tỏ lo 
ngại về những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn khi trao thêm điểm thưởng cho các học sinh theo học 
tại một số trường BPS. Ông chia sẻ lo ngại về việc một số gia đình gặp phải tình trạng trì hoãn 
và gián đoạn trong dịch vụ đưa đón, đồng thời khuyến khích học khu cải thiện công tác trao đổi 
thông tin của mình. Ông O’Neill bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Giám đốc Học khu về việc 
thành lập Nhóm công tác đưa đón và khuyến khích bà bao quát đại diện từ học sinh, phụ huynh 
và lãnh đạo nhà trường.  
 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20Leaders%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
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Bà Lopera cũng bày tỏ lo ngại về việc xe buýt thường xuyên đến muộn. Bà hoan nghênh việc 
thành lập Nhóm công tác đưa đón và lặp lại lời kêu gọi đại diện học sinh và phụ huynh của ông 
O’Neill. Bà nhấn mạnh nhu cầu cải thiện công tác trao đổi thông tin với các gia đình. 
 
Bà Polanco Garcia khen ngợi các giáo viên và lãnh đạo nhà trường đã nỗ lực vượt trên cả 
mong đợi nhằm hỗ trợ học sinh. Bà hoan nghênh công tác tuyển dụng các lãnh đạo song ngữ 
của học khu.  
 
Tiến sĩ Coleman cho biết ông rất mong nhận được dữ liệu phân tách và dữ liệu từng trường về 
kết quả MCAS 2021, ngoài kế hoạch giải quyết các mối quan ngại của học khu. Ông khen ngợi 
số lượng các lãnh đạo da màu và lãnh đạo song ngữ được tuyển dụng tăng đáng kể. Ông cho 
biết Dịch vụ đưa đón của BPS cần một giải pháp dài hạn.  
 
Bà Robinson trình bày về tầm quan trọng trong việc cải thiện tổng thể công tác trao đổi thông tin 
trong toàn học khu và cung cấp cho mọi học sinh những gì các em cần. 
 
Ông DeAraujo yêu cầu cập nhật công tác xét nghiệm gộp Covid. Cố vấn cao cấp Megan 
Costello thông báo công tác xét nghiệm đã diễn ra vào tuần trước, đồng thời cho biết thêm rằng 
mỗi trường dự kiến sẽ hoàn thành đợt xét nghiệm đầu tiên trước thứ Năm.  
 
Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua Báo cáo của Giám đốc Học khu. 
 

BÁO CÁO 

 
Thỏa ước lao động tập thể tạm thời giữa Ủy ban Trường Boston và Liên đoàn giáo viên 
Boston về an toàn và sức khỏe cho năm học 2021-2022 - Giám đốc Quan hệ Lao động 
Jeremiah Hasson đã trình bày khái quát Thỏa ước lao động tập thể tạm thời giữa Ủy ban 
Trường Boston và Liên đoàn giáo viên Boston về an toàn và sức khỏe cho năm học 2021-2022/ 
 
Các mục tiêu thương lượng và ưu tiên của Ủy ban là: 
 

● Thúc đẩy môi trường học tập, làm việc an toàn và thân thiện cho mọi học sinh và cán 
bộ. 

● Đảm bảo sự hợp tác toàn diện từ BTU với Chính sách Tiêm chủng hoặc Xét nghiệm 
Covid-19 của thành phố Boston. 

● Đàm phán một thỏa thuận hợp lý và công bằng cho các thành viên BTU và cho các 
thành viên của các đơn vị thương lượng khác. 

● Tạo mô hình mở cửa lại bền vững và có trách nhiệm về tài chính. 
 
Bản ghi nhớ những điểm nổi bật của thỏa thuận: 

 
● BPS sẽ cung cấp PPE phù hợp (khẩu trang, găng tay và áo choàng) theo hướng dẫn 

của DESE. 
● BPS sẽ lắp đặt và bảo trì máy ghi dữ liệu chất lượng không khí trong tất cả các lớp học.  
● Các cán bộ BPS sẽ có cơ hội tham gia vào chương trình xét nghiệm gộp. Nếu cán bộ có 

các triệu chứng trong ngày, BPS sẽ cung cấp xét nghiệp nhanh tại trường học với mục 
tiêu giữ lại càng nhiều cán bộ trong tòa nhà và phục vụ học sinh. 

● BPS sẽ tiếp tục báo cáo các trường hợp dương tính trên trang web của BPS. 
● BTU đồng ý chấp thuận Xác nhận Tiêm chủng hoặc Chính sách Xét nghiệm Covid-19 

bắt buộc của thành phố Boston. 
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22 Tháng Chín 2021 

 

12 

● Các thành viên BTU sẽ được hưởng lên đến mười ngày nghỉ phép có lương đối với 
trường hợp nghỉ ốm do Covid. Nếu thành viên đã tiêm chủng của BTU sử dụng hết thời 
hạn nghỉ phép trên, sau đó có kết quả dương tính với Covid, họ có thể hưởng thêm thời 
hạn lên đến mười ngày để hồi phục sau khi nhiễm vi-rút. 

 
Nếu Ủy ban biểu quyết thông qua thỏa thuận này vào tối nay, Hệ thống trường Công lập Boston 
sẽ tiếp tục công tác thực hiện. 
 

Ý KIẾN CÔNG CHÚNG 

 
● Sonia Medina, trú tại South End, phụ huynh Trường Orchard Gardens K-8, đã chứng 

thực về sức khỏe và an toàn. 
● Loren Carmona, trú tại Jamaica Plain, phụ huynh của BPS, đã chứng thực các lo ngại 

về dịch vụ đưa đón. 
● Maria Mejia, trú tại Roxbury, phụ huynh Trường Tiểu học Blackstone, đã chứng thực 

các lo ngại về dịch vụ đưa đón. 
● Josefina Burgos, trú tại Dorchester, Trường Tiểu học Russell, đã chứng thực về tình 

hình học từ xa. 
● Noemy Rodriguez, trú tại East Boston, phụ huynh Trường Edison K-8, đã chứng thực 

các lo ngại về dịch vụ đưa đón. 
● Mike Heichman, trú tại Dorchester, thành viên Liên minh Công lý Giáo dục Boston 

(BEJA), đã chứng thực về tình hình Covid và các mục tiêu cho năm học này. 
● John Mudd, trú tại Cambridge, người ủng hộ, đã chứng thực ủng hộ chính sách hỗ trợ 

tiếp cận ngôn ngữ mẹ đẻ cho các Học viên Anh ngữ và Học sinh khuyết tật Anh ngữ. 
● Ruby Reyes, trú tại Dorchester, giám đốc điều hành của BEJA, đã chứng thực về việc 

mở cửa lại. 
● Allison Cox, trú tại Jamaica Plain, phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã chứng thực 

các lo ngại về việc thay đổi cán bộ trong trường gần đây. 
● Susan Maze-Rothstein, Đồng chủ tịch Hội đồng cố vấn Bộ quy tắc ứng xử, đã chứng 

thực về việc sửa đổi Bộ quy tắc ứng xử. 
● Laura McCune-Poplin, trú tại Jamaica Plain, phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã 

chứng thực các lo ngại về việc thay đổi cán bộ trong trường gần đây. 
● Andrew Liff, trú tại Jamaica Plain, phụ huynh Trường Mission Hill K-8 và Boston Latin 

Academy, phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã chứng thực các lo ngại về việc thay 
đổi cán bộ trong trường gần đây. 

● Avery Saulnier de Reyes, trú tại Roxbury, phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã chứng 
thực các lo ngại về việc thay đổi cán bộ trong trường gần đây. 

● Riadh Lobbard, trú tại Jamaica Plain, phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã chứng thực 
các lo ngại về việc thay đổi cán bộ trong trường gần đây và quyền tự chủ của trường 
học. 

● Shery Keleher, trú tại Charlestown, phụ huynh của BPS, đã chứng thực các kỳ vọng 
thấp. 

● Kassandra Guthrie, trú tại Dorchester, phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã chứng 
thực về tình trạng bắt nạt, Covid và chương trình giảng dạy. 

● Janice John, trú tại Jamaica Plain, cựu phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã chứng 
thực việc ủng hộ thực hiện hành động khắc phục tại trường.  

● Edith Bazile, trú tại Dorchester, người ủng hộ, đã chứng thực về Bộ quy tắc ứng xử và 
giáo dục đặc biệt. 

● Nat Adams, trú tại West Roxbury, phụ huynh và cựu học sinh BPS, đã chứng thực tình 
trạng cập nhật về việc thực thi chính sách tuyển sinh trường thi tuyển. 

● Elizabeth Pierce, trú tại Jamaica Plain, phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã chứng 
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thực các lo ngại về việc thay đổi cán bộ  và dịch vụ IEP trong trường gần đây. 
● Emily Bauernfeind, trú tại Jamaica Plain, phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã chứng 

thực các lo ngại về việc thay đổi cán bộ trong trường gần đây. 
● Elizabeth Cumberbatch, trú tại Jamaica Plain, phụ huynh Trường Mission Hill K-8, đã 

chứng thực các lo ngại về việc thay đổi cán bộ trong trường gần đây. 
 

CÁC MỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN 

 
Bà Robinson yêu cầu thêm thông tin về khoản tài trợ lập kế hoạch lộ trình đổi mới. Giám đốc 
Học khu giải thích rằng hầu hết các trường trung học cơ sở sẽ sử dụng khoản tài trợ lập kế 
hoạch lộ trình đổi mới để hỗ trợ các chương trình về lộ trình sự nghiệp. Đề cập đến Kế hoạch 
cứu trợ Hoa Kỳ: Tài trợ Trẻ em và Thanh niên vô gia cư, bà Robinson yêu cầu có bản cập nhật 
trong tương lai về các gia đình được nhận phiếu lựa chọn nhà ở trong đại dịch. 
 
Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban Trường Boston đã nhất trí thông qua các khoản tài trợ 
để phê duyệt với tổng số tiền là 1.494.075 USD. 
 
Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban Trường Boston đã nhất trí thông qua một thỏa ước lao 
động tập thể giữa Ủy ban Trường Boston và Liên đoàn giáo viên Boston về Sức khỏe và An 
toàn cho Năm học 2021-2022. 
 
Ông Robinsion đã mời các thành viên đặt ra những thắc mắc cuối cùng về Kế hoạch Triển khai 
Tài trợ II của Chương trình Cứu trợ khẩn cấp cho Tiểu học và Trung học (ESSER) năm tài 
chính 2022 trước khi biểu quyết. 
 
Bà Lopera hoan nghênh công tác lập kế hoạch của học khu và đề nghị học khu gộp các khoản 
đầu tư thành các nhóm công việc và cung cấp báo cáo tiến độ thường xuyên cho Ủy ban. 
Giám đốc Tài chính Nate Kuder cho biết ESSER của học khu và các đội ngũ tài chính đang 
trong quá trình lập kế hoạch cho năm tài chính 2023 và sẽ mang thông tin cập nhật về cho Ủy 
ban. Ông đề cập đến việc Giám đốc Học khu cam kết sẽ cung cấp sự bảo đảm chất lượng cho 
mỗi trường học.  
 
Bà Robinson hỏi về các khoản đầu tư ESSER III đang được xem xét. Giám đốc Học khu cho 
biết danh sách các khoản đầu tư đang được cân nhắc sẽ đại diện cho những ý kiến học khu thu 
thập được từ các gia đình và bao gồm bảo dưỡng phân kỳ và tài liệu giảng dạy. 
 
Ông O’Neill cảnh cáo học khu chi tiêu hợp lý khoản tài trợ một lần và không dựa vào khoản đó 
để chi tiêu hàng ngày. Ông kêu gọi Giám đốc Học khu sử dụng đợt tài trợ tiếp theo của ESSER 
để hình dung lại các trường học. Ông O’Neill xác nhận rằng các thành viên đã nhận các khoản 
phân bổ tài trợ cho từng trường theo yêu cầu. 
 
Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban Trường Boston đã nhất trí thông qua việc thu nhận Kế 
hoạch Triển khai Tài trợ II của Chương trình Cứu trợ khẩn cấp cho Tiểu học và Trung học 
(ESSER) năm tài chính 2022. 
 
Bà Robinson đã tóm tắt Đề xuất về Chính sách Đeo khẩu trang và Xét nghiệm COVID-19 năm 
học 2021-2022. Chính sách quy định rằng tất cả học sinh và cán bộ BPS, bất kể tình trạng tiêm 
chủng, sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang khi ở trong trường học, khi đang được đưa đón bằng 
xe buýt trường, và khi đi học hoặc đi xem các sự kiện thể thao. Nếu học sinh vi phạm chính 
sách này, lãnh đạo nhà trường sẽ trao đổi với phụ huynh/người giám hộ, Dịch vụ y tế và/hoặc 
Văn phòng Giáo dục đặc biệt nhằm đảm bảo tính tuân thủ, đồng thời áp dụng bộ quy tắc ứng 
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xử của học sinh nếu phù hợp với tình hình. Cán bộ vi phạm chính sách sẽ bị xử lý tương tự các 
vi phạm chính sách khác của Hệ thống trường Công lập Boston. Mọi học sinh đều sẽ được 
tham gia xét nghiệm gộp COVID-19 tự nguyện và miễn phí. Mọi thành viên của cộng đồng BPS 
đều được khuyến khích tham gia, bất kể tình trạng tiêm chủng. Phụ huynh phải đồng ý xét 
nghiệm. 
 
Ông DeAraujo bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách này.  Ông O’Neill lưu ý rằng chính sách đeo 
khẩu trang là do DESE ủy quyền, đồng thời cho biết thêm rằng Ủy ban cần xác nhận chính 
sách này bằng một cuộc biểu quyết. 
 
Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban Trường Boston đã nhất trí thông qua việc chấp thuận 
Chính sách Đeo khẩu trang và Xét nghiệm COVID-19 cho Năm học 2021-2022 của BPS. 
 

BÁO CÁO 

 
Cập nhật Bộ quy tắc ứng xử - Giám đốc Học khu Cassellius lần đầu cung cấp bản cập nhật 
sơ lược về các Dịch vụ an toàn. Dự luật cải cách của cảnh sát gần đây đã thay đổi các đạo luật 
tại tiểu bang, từ đó ảnh hưởng đến chính sách được Ủy ban thông qua vào ngày 15 tháng 9 
năm 2020 về việc chuẩn bị và chia sẻ báo cáo sự cố của học sinh cũng như thông tin với Sở 
Cảnh sát Boston (BPD). Các Chuyên gia An toàn Học đường không còn những quyền hạn 
trước đây khi họ được BPD cấp phép đặc biệt, bao gồm cả việc bắt giữ và viết tường trình cho 
cảnh sát.  Giám đốc Học khu sẽ đưa ra một đề xuất sửa đổi chính sách cho Ủy ban để phù hợp 
với luật của tiểu bang. 

Dacia Campbell, Trợ lý Giám đốc Học khu, Ban Học đường, đã trình bày bản sửa đổi chính 
sách về Bộ quy tắc ứng xử (COC) của BPS. Bản cập nhật COC đã phản ánh những nỗ lực của 
BPS nhằm phát triển, hỗ trợ và cải thiện tập thể nhà trường cho tất cả các học sinh. Chính sách 
này đã trải qua nhiều lần sửa đổi lặp lại bao gồm phản hồi của các bên liên quan nội bộ và bên 
ngoài. COC phù hợp với kế hoạch chiến lược của BPS cũng như cam kết của học khu đối với 
học sinh và gia đình nhằm xác định và loại bỏ sự chênh lệch trong quá trình thực thi COC. COC 
có cấu trúc như một tài liệu tiến bộ nêu rõ các cách thức can thiệp và hỗ trợ tăng dần để giải 
quyết hành vi của học sinh, bắt đầu với những nỗ lực ngăn chặn, chuyển sang phương án đình 
chỉ và kết thúc bằng biện pháp cuối cùng là đuổi học.  

Điểm nổi bật chính của bản COC mới này là việc không áp dụng đình chỉ đối với các khối lớp K-
2, hạn chế chặt chẽ đối với việc đình chỉ học sinh từ lớp 3-5 và cung cấp thêm hệ thống kiểm 
soát và cân bằng cho các thủ tục đuổi học khẩn cấp. Một thay đổi đáng kể khác là COC cung 
cấp một cái nhìn rõ ràng, thân thiện với người dùng qua khung Hệ thống hỗ trợ nhiều cấp bậc 
(MTSS). Khung này hỗ trợ 3 cấp độ chăm sóc: khuyến khích, ngăn chặn, can thiệp và cung cấp 
các chiến lược cụ thể cho Lãnh đạo Nhà trường và cán bộ nhà trường để điều chỉnh các hoạt 
động của mình nhằm giải quyết các gián đoạn và xung đột với mục tiêu giữ học sinh ở trong 
lớp học và tham gia vào việc học của các em.  

Những thay đổi đáng chú ý đối với bản COC tháng 02 năm 2016: 

● Cập nhật Bộ quy tắc để phản ánh các mục tiêu và cam kết trong kế hoạch chiến lược 
của BPS và sửa lại ngôn ngữ xuyên suốt Bộ quy tắc. 

● Đổi tên Bộ quy tắc ứng xử 
● Định dạng lại để người đọc dễ dàng tìm đọc (ví dụ: tài liệu có thể tìm kiếm, liên kết đến 

các tài liệu liên quan, ngôn ngữ được làm rõ, v.v.) 
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○ Phát triển một bản ngắn gọn hơn đã loại bỏ thông tin chính sách và hướng dẫn 
thủ tục (chuyển sang Thông tư của Giám đốc Học khu, Quy trình Thực hiện Quy 
tắc Ứng xử, # SUP-05)  

○ Loại bỏ ngôn ngữ khiếm khuyết 
○ Giảm bớt ngôn ngữ kiểu luật pháp 

 

● Áp dụng Thỏa thuận Dàn xếp Dịch vụ Pháp lý Greater Boston 2017  
○ Không có biện pháp đình chỉ cho khối lớp K0-2 
○ Hạn chế đình chỉ đối với khối lớp 3-5  

■ Trẻ tấn công bạn cùng lớp hoặc thành viên trong đội ngũ cán bộ giảng dạy 

■ Trẻ mang vũ khí nguy hiểm hoặc chất gây nghiện 

■ Các hành vi sai trái về tình dục 

 ■ Các hành vi vi phạm quyền dân sự; hoặc 

■ Hành vi bắt nạt nhiều lần  

● Đuổi học khẩn cấp: Hành vi phải được nhập vào hệ thống thông tin học sinh sớm nhất có 
thể.  

★ Bảo vệ học sinh BPS nhiều hơn thông qua việc sửa đổi Chính sách Đuổi học Khẩn cấp. 

Theo Bộ quy tắc mới này, việc đuổi học khẩn cấp không được vượt quá một (1) ngày học 
sau ngày đuổi học khẩn cấp, thay đổi so với trước đây là 2 ngày.  

● Bổ sung các Quy tắc mới cho: Hành vi sai trái trong học tập; và Cổ vũ đánh nhau bằng 
cách dàn dựng hoặc xúi giục đánh nhau và/hoặc lan truyền hoặc đăng video đánh nhau 
nếu hành vi đó gây bất lợi lớn đến phúc lợi chung của nhà trường.  

● Loại bỏ các vi phạm quy tắc trùng lặp 
● Tái cơ cấu các phần về Xây dựng Tập thể Nhà trường An toàn, Hỗ trợ và Công bằng 

cũng như điều chỉnh phù hợp với Khung MTSS đã được thông qua để hỗ trợ công tác 
giảng dạy trong lớp học Cấp bậc 1. 

● Bổ sung phần mới về Quyền Biên và Phiên dịch, cũng như Tính ứng dụng của Bộ quy tắc 
ứng xử. 

Bà Campbell cho biết học khu lên kế hoạch thực hiện hai sửa đổi bổ sung đối với dự thảo: thứ 
nhất, sửa đổi ngôn ngữ để biết rằng học sinh có thể được hưởng chuyến đi thực tế cần thiết 
trong việc giảng dạy, học tập và/hoặc sẽ nhận được bài tập phân hạng; thứ hai, loại bỏ bất kỳ 
nguồn tham khảo nào trong tài liệu của cảnh sát học đường. 
 
Bà Mercer yêu cầu cung cấp tên của thành viên nhóm Bộ quy tắc ứng xử của học khu. Bà 
Campbell đồng ý theo dõi. Bà Mercer yêu cầu cung cấp cách thức học khu thu thập dữ liệu về 
các học sinh đa chủng tộc. Monica Hogan, giám đốc điều hành cấp cao, Văn phòng Dữ liệu và 
Trách nhiệm Giải trình, giải thích rằng các gia đình cho biết chủng tộc của mình khi họ đăng ký 
học tại BPS. Bà Mercer yêu cầu cung cấp lý do tỷ lệ học sinh khuyết tật bị đình chỉ cao hơn. Bà 
Campbell cho biết các lãnh đạo học khu đang làm việc để giải quyết mối lo ngại đó, cũng như 
xác định nguyên nhân sâu xa, đồng thời cho biết thêm rằng bà rất mong được hợp tác với Hội 
đồng cố vấn cho học sinh tại Boston (BSAC) để thúc đẩy cải thiện. Jodi Elgee, giám đốc cấp 
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cao, Trung tâm Tư vấn và Can thiệp, hoan nghênh những thắc mắc chu đáo của bà Mercer, 
đồng thời ngỏ lời mời bà tham gia COCAC. Bà giải thích rằng Succeed Boston sẽ hỗ trợ các 
học sinh vi phạm COC. 
 
Ông DeAraujo đã trình bày về tầm quan trọng trong việc trao đổi thông tin với các gia đình theo 
cách dễ hiểu và về vai trò của công lý phục hồi.  
 
Tiến sĩ Coleman khen ngợi đội nhóm đã cơ cấu COC xoay quanh hệ thống hỗ trợ nhiều cấp 
bậc. Bà Elgee giải thích rằng học khu sẽ tạo các kế hoạch cho học sinh trở lại trường học và 
tuân thủ quy trình công lý hợp tác và phục hồi. 
 
Ông O’Neill hoan nghênh hướng tiếp cận COC dựa trên công lý phục hồi của học khu. Ông gửi 
lời cảm ơn đến COCAC và BSAC vì đã trở thành đối tác quan trọng của BPS. Ông cho biết rất 
mong được đọc những bình luận của Tiến sĩ Maze-Rothstein. Bà Campbell cho biết BPS cam 
kết sẽ tiếp tục đối thoại với COCAC.  
 
Giám đốc Học khu cho biết Bộ quy tắc ứng xử của BPS là chính sách tiến bộ nhất mà bà từng 
thấy, đặc biệt là trong việc hạn chế đình chỉ và tôn trọng công lý phục hồi. Bà khẳng định rằng 
BPS rất coi trọng các đối tác trong công tác này. 
 
Bà Campbell đã giải thích cho bà Robinson rằng COC sẽ được áp dụng cho mọi cấp bậc học. 
Bà Robinson yêu cầu cung cấp các chiến lược mà học khu đang sử dụng nhằm hỗ trợ học sinh 
nhỏ tuổi có thể cần đến các biện pháp can thiệp. Bà Campbell cho biết BPS sử dụng Aspen để 
ghi lại các hành vi và biện pháp can thiệp nhằm hỗ trợ học sinh. 
 
Bà Lopera hỏi rằng liệu BPS có ghi lại những kiểu mẫu ra quyết định đình chỉ của nhà giáo hay 
không. Bà Campbell cho biết BPS tập trung vào quá trình hỗ trợ Cấp bậc 1 cho các giáo viên 
đứng lớp. Các lãnh đạo điều hành sẽ đánh dấu các trường có tỷ lệ đình chỉ học cao và cung 
cấp khóa tập huấn cho các lãnh đạo nhà trường. Phó Giám đốc Học khu Sam DePina cho biết 
dữ liệu sẽ được xem xét hàng tháng. Bà Lopera yêu cầu Ủy ban nhận dữ liệu đình chỉ học có 
cho thấy mối tương quan giữa nhân khẩu học của nhà giáo và học sinh. 
 

Ủy ban dự kiến sẽ biểu quyết về bản sửa đổi Bộ quy tắc ứng xử vào ngày 06 tháng 10. 
  

Kế hoạch Chiến lược Dịch vụ Thư viện, 2022-2026 - Tiến sĩ Deborah Frogatt, Giám đốc Dịch 
vụ Thư viện, đã trình bày về Kế hoạch Chiến lược Dịch vụ Thư viện của học khu trong năm 
2022-2026. Kế hoạch Chiến lược Dịch vụ Thư viện là một kế hoạch năm năm đóng vai trò như 
một cột mốc cho việc lập kế hoạch và tạo điều kiện tiếp cận công bằng đến các chương trình 
của thư viện nhà trường hiệu quả cho học khu. Các mục tiêu cố định phù hợp trực tiếp với Kế 
hoạch Chiến lược của BPS năm 2020-2025. Kế hoạch này đóng vai trò như một cột chỉ đường 
cho các Dịch vụ Thư viện của BPS nhằm cố gắng tìm cách để tiếp cận công bằng đến các thư 
viện nhà trường và các nguồn tài nguyên trong thư viện. Kế hoạch này cũng đề cập đến cách 
thức sử dụng dòng tiền trong quỹ liên bang của Boston thông qua Quỹ Chương trình Cứu trợ 
khẩn cấp cho Tiểu học và Trung học (ESSER) để hỗ trợ các thư viện và thủ thư của học khu.  
 
Kế hoạch năm 2022-2026 bao gồm:  

● Một bản tóm tắt kế hoạch 
● Tầm nhìn, Sứ mệnh và Lý thuyết về Tuyên bố Hành động của Dịch vụ Thư viện BPS  
● Nhân sự và Lịch sử của Dịch vụ Thư viện BPS  
● Thuyết minh về kế hoạch hiện tại  
● Cam kết chính và Mục tiêu cố định  
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Ủy viên Ban quản lý Thư viện Massachusetts tiếp nhận và phê duyệt kế hoạch chiến lược của 
thư viện nhà trường hoặc của ban thư viện học khu. Sau khi được phê duyệt, các Thư viện của 
BPS có thể nộp đơn xin các khoản tài trợ từ Dịch vụ Thư viện và Đạo luật Công nghệ. Để kế 
hoạch chiến lược của thư viện nhà trường hoặc học khu luôn tuân thủ, cần phải nộp kế hoạch 
hành động hàng năm. Kinh phí của các khoản tài trợ này đến từ Viện Bảo tàng và Dịch vụ Thư 
viện. Ủy ban dự kiến sẽ biểu quyết về kế hoạch này vào ngày 06 tháng 10. 
 
Ông DeAraujo hỏi về BPS đã lên kế hoạch ra sao để cung cấp các dịch vụ thư viện tại các 
trường hiện đang thiếu chỗ. Tiến sĩ Frogatt trình bày về những quyết định khó khăn mà lãnh 
đạo nhà trường phải đưa ra khi đề cập đến việc tạo không gian cho thư viện. Bà trình bày về 
giá trị của các bộ sưu tập trong lớp học, đón chào các thủ thư mới và sử dụng tài trợ ESSER 
cho các khoản phí một lần, chẳng hạn như giá sách và công nghệ. 
 
Bà Mercer trình bày về tầm quan trọng trong việc đầu tư vào thư viện nhà trường và cho rằng 
thư viện trường bà đã giúp bà nuôi dưỡng niềm ham mê đọc sách và học tập. 
 
Bà Lopera trình bày về nhu cầu đối với tài liệu văn học dễ tiếp cận và có giá cả phải chăng 
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và khuyến khích các lãnh đạo nhà trường ưu tiên vấn đề này. Giám đốc 
Học khu trình bày về mục tiêu cung cấp sự bảo đảm về chất lượng cho mỗi học sinh và trường 
học để tất cả các em đều có thể được hưởng thứ mình cần. Bà Lopera khuyến khích học khu 
suy nghĩ sáng tạo và sắp xếp hợp lý các khoản đầu tư.  
 
Ông O’Neill khuyên nhủ rằng học khu nên thấu đáo trong phương thức tiếp cận, tạo ra ngân 
sách cơ bản cho các trường học trong tương lai khi số lượng đăng ký nhập học thay đổi. 
 
Bà Robinson đề nghị BPS khám phá cách sử dụng thư viện lưu động để mang cơ hội đến với 
những trường học hiện đang thiếu chỗ cho thư viện. Bà khen ngợi sự sáng tạo của Trường 
Tiểu học Nathan Hale trong việc ưu tiên có thư viện nhà trường. Christine Landry, Trợ lý Giám 
đốc Học khu về Học tập Chuyên nghiệp, trình bày về mối quan hệ đối tác của BPS với Thư viện 
Công lập Boston nhằm mở rộng cơ hội đọc viết cho học sinh. 
 

BÌNH LUẬN CÔNG CHÚNG VỀ BÁO CÁO  

 
Không có. 
 

NHIỆM VỤ MỚI 

 
Ông DeAraujo đề nghị Ủy ban cân nhắc về việc áp dụng chính sách hướng dẫn bằng tiếng mẹ 
đẻ. 
 
Bà Robinson cho biết Ủy ban đang lên kế hoạch quay trở lại với các cuộc họp trực tiếp và kết 
hợp.  Bà cho biết Ủy ban đang tham gia một khóa đào tạo phát triển chuyên môn do Hiệp hội 
Ủy ban Trường Massachusetts (MASC) vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 9 và đang lên kế hoạch 
khóa thu hồi từ xa gồm hai phần từ ngày 12 đến 13 tháng 10. Tiến sĩ Coleman và ông DeAraujo 
yêu cầu Ủy ban thảo luận về cách thức xử lý bình luận công chúng trước sự gia tăng số lượng 
mà Ủy ban nhận được kể từ khi chuyển sang hình thức họp từ xa. Bà Robinson đề nghị Ủy ban 
thảo luận với MASC về cách thức quản lý bình luận công chúng của các học khu khác.  
I 
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HOÃN CUỘC HỌP 

 
Vào khoảng 10:17 tối, Ủy ban đã biểu quyết nhất trí hoãn cuộc họp bằng cách điểm danh. 
 
Chứng thực: 

 
Elizabeth Sullivan 
Thư ký 


