
     
      
 

BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN  

CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH BOSTON 

 

Ngày 26/10/2022 

 

Ủy ban học chánh Boston đã tổ chức một cuộc họp từ xa vào lúc 5:00 chiều ngày 26 tháng 10 năm 

2022 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 Uỷ ban học chánh Boston tại (617) 

635-9014. 

 

THAM DỰ   

 

Thành viên Ủy ban học chánh có mặt: Chủ tịch Jeri Robinson; Phó Chủ tịch Michael D. O’Neill; 

Stephen Alkins; Brandon Cardet-Hernandez; Lorena Lopera; Rafaela Polanco Garcia; Quoc Tran; 

và đại diện học sinh Diego Meta. 

 

Thành viên uỷ ban học chánh vắng mặt: Không có. 

 

TÀI LIỆU ĐÃ TRÌNH BÀY 

Chương trình họp 

Biên bản cuộc họp: Cuộc họp ngày 12/10/2022; Cuộc họp thân mật ngày 13/10/2022 

Bản ghi nhớ NH 20-21 Báo cáo thường niên về Chính sách chăm sóc sức khoẻ 

Báo cáo thường niên về Chính sách chăm sóc sức khoẻ NH 20-21 

Tổng khoản tài trợ được phê duyệt $440,800 

Bản ghi nhớ Thoả thuận xanh mới 

Tuyên bố tác động đến công bằng của Thỏa thuận xanh mới 

Bài trình bày Thoả thuận xanh mới 

 

 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15940831
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Meeting%20Minutes%2010%2012%2022%20BSC%20Meeting%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%20for%20Approval%2010%2013%2022%20BSC%20Retreat%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY20%2021%20Annual%20Wellness%20Policy%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY20%2021%20Wellness%20Policy%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%20102622.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Memo%20GND%20Updates%2010%2026%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Green%20New%20Deal%20EIS%2010%2026.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/GND%20School%20Committee%20Presentation%2010%2026%2022.pdf
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KHAI MẠC 

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

điểm danh. Tất cả thành viên đều có mặt, ngoại trừ ông O'Neill, người đến đầu phiên họp điều 

hành và ông Mehta, người đến đầu cuộc họp thông thường. 

Bà Robinson thông báo rằng Ủy ban sẽ ngay lập tức tổ chức phiên họp riêng với mục đích thảo 

luận chiến lược liên quan đến thương lượng tập thể với Liên đoàn nhân viên các tiểu bang, quận 

và thành phố của Hoa Kỳ(AFSCME), AFL CIO Hội đồng 93 và Affiliate Local 230 (Nhân viên 

nhà ăn). Việc thảo luận này trong một cuộc họp mở có thể gây bất lợi cho các vị trí thương lượng 

của Ủy ban. Bà cho biết rằng Ủy ban sẽ quay lại phiên họp công khai vào 5:30 chiều. 

HỌP RIÊNG PHIÊN HỌP ĐIỀU HÀNH 

Được chấp thuận - Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua đề nghị họp riêng phiên họp điều 

hành với mục đích thảo luận về thương lượng tập thể với AFSCME , AFL CIO Hội đồng 93 và 

Affiliate Local 230 (Nhân viên nhà ăn). 

QUAY LẠI PHIÊN HỌP CÔNG KHAI VÀ TUYÊN BỐ BẮT ĐẦU CUỘC HỌP 

Chủ tịch Robinson đã triệu tập lại cuộc họp trong phiên họp công khai vào khoảng 5:50 chiều. Tất 

cả thành viên đều có mặt. Bà thông báo rằng Ủy ban vừa trở lại sau một phiên họp điều hành với 

mục đích thảo luận chiến lược liên quan đến thương lượng tập thể với AFSCME, AFL CIO Hội 

đồng 93 và Affiliate Local 230 (Nhân viên nhà ăn).  

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 các dịch 

vụ phiên dịch song song có sẵn các thứ tiếng Tây Ban Nha, Haiti Creole, Cabo Verdean, tiếng 

Việt, Quảng Đông, Quan Thoại, Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) và đưa ra hướng dẫn về cách tiếp 

cận dịch vụ phiên dịch song song bằng cách thay đổi kênh Zoom. Các tài liệu đã dịch của cuộc 

họp được đăng tải tại www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee trước khi bắt đầu họp. 

Bà Robinson thông báo rằng Ủy ban đang hoãn việc trình bày về thỏa thuận thương lượng tập thể 

dự kiến của khu học chánh với AFSCME, AFL CIO Hội đồng 93 và Affiliate Local 230 (Nhân 

viên nhà ăn) cho đến một cuộc họp trong tương lai. 

 

 

PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN CUỘC HỌP: 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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Đã phê duyệt – Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua biên bản cuộc họp của Uỷ ban học 

chánh ngày 12 tháng 10 năm 2022 và cuộc họp thân mật ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban. 

A 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HỌC KHU 

 

Như được chuẩn bị để giao. 

 

Cảm ơn bà Chủ tịch. Thật vui khi được ở đây với tất cả quý vị tối nay. Hôm nay đánh dấu một 

tháng kỷ niệm của tôi, tôi hy vọng và ngạc nhiên trước một số công việc tuyệt vời mà tôi thấy đang 

diễn ra xung quanh khu học chánh. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị tại Cuộc họp thân mật của 

Ủy ban học chánh Boston cách đây vài tuần. Tôi thực sự thích cuộc trò chuyện và gặp gỡ mọi 

người trực tiếp và tôi mong đợi những bước tiếp theo với tất cả những điều đó. Tôi đánh giá cao 

không gian và cơ hội để vạch ra những ưu tiên mà chúng tôi đang hướng tới. Chúng tôi sẽ xem xét 

cách thức các ưu tiên này lập kế hoạch chiến lược của chúng tôi và các mục tiêu hiện tại của SC.  

 

Các lĩnh vực trọng tâm của tôi là:  

○ Ưu tiên và thúc đẩy kết quả học tập; 

■ Thông qua chiến lược giáo dục bình đẳng, nơi tất cả học sinh tích cực tham 

gia các bài tập và văn bản ở cấp lớp phù hợp với tiêu chuẩn, đáp ứng về mặt 

văn hóa và ngôn ngữ mỗi ngày, trong mọi lớp học.  

○ Tăng cường khả năng tiếp cận học tập tình cảm - xã hội; 

■ Tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục ưu tiên cung cấp cho 

học sinh không chỉ sự hỗ trợ mà còn các nguồn lực mà các em cần như cố 

vấn, nhân viên xã hội và nhóm hỗ trợ học sinh, tất cả đều đã được đầu tư 

trong vài năm qua. 

Hợp lý hóa hoạt động và đảm bảo an toàn cho học sinh; 

○ Phát triển việc gắn kết gia đình và cộng đồng đích thực;  

■ Đây là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với tôi. Đó là tham gia các cuộc 

trò chuyện, không chỉ là chia sẻ những gì chúng tôi đang làm CHO cộng 

đồng. 

○ Hợp lý hóa hoạt động và đảm bảo an toàn cho học sinh; 

■ Chúng tôi có nhiều việc phải làm liên quan đến việc thiết lập lại các giao 

thức và quy trình. Trường học của chúng tôi là an toàn, nhưng luôn có những 

mối đe dọa từ bên ngoài không thể kiểm soát.   

○ Cải thiện giao tiếp bên trong và bên ngoài với gia đình và nhân viên;  

 

■ Tôi nghĩ công việc này liên quan rất nhiều đến công việc gắn kết các gia 

đình và cộng đồng của chúng tôi.  

○ Và tăng cường trách nhiệm giải trình cho cả văn phòng trung tâm và các trường học 

của chúng tôi 

■ Chúng tôi phải yêu cầu các trường tự chịu trách nhiệm, cả ở văn phòng trung 

tâm và ở cấp trường.   

 

Tại mỗi cuộc họp của Ủy ban học chánh, tôi muốn chia sẻ một số tin tốt của chúng tôi. Có rất 

nhiều điều tích cực xảy ra trên khắp các trường học và lớp học của chúng tôi mỗi ngày! 
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Chúng tôi đã có một Tuần lễ STEM tuyệt vời. Cảm ơn tất cả trường học đã tổ chức đêm gia đình 

trong toàn khu học chánh. Chúng tôi đã có hơn 400 gia đình tham dự và tham gia các hoạt động 

STEM. Chúng tôi cũng đã có hơn 500 gia đình vô cùng hài lòng trong Hội chợ nghề nghiệp đại 

học STEM tại Reggie Lewis Center. Cảm ơn Marsha Inniss-Mitchell và Elizabeth Milewski đã chỉ 

đạo phụ trách những nỗ lực này. Các học sinh BPS của chúng tôi được đến thăm Công trình xây 

dựng Suffolk và gặp gỡ Phó Thống đốc Polito và nghe ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực 

STEM.  

 

Hội đồng thành phố đã công nhận công việc của Hatim Jean-Louis, huấn luyện viên của Chương 

trình toàn quốc toàn thành phố của của BPS, tại cuộc họp hàng tuần của họ vào tuần trước. Ủy 

viên hội đồng Mejia đã vinh danh công việc của huấn luyện viên với các học sinh bằng một nghị 

quyết của Hội đồng thành phố. Hatim đã dẫn dắt các học sinh BPS đạt được nhiều thành tích trong 

đó có 60 chức vô địch toàn thành phố và ba mùa điền kinh bất bại.  

 

Tuần trước, tôi đã có cơ hội phát biểu trong bữa tối dành cho các ứng viên nhận giải thưởng School 

on the Move của các trường Edvestors School, Taylor School, Channing and the Gardner Pilot 

Academy. Tôi ước gì quý vị có thể nghe bài phát biểu của ba nhà lãnh đạo trường tuyệt vời của 

chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả nhà lãnh đạo đã tham gia tranh cử cho giải thưởng. Nghe họ kể 

về ngôi trường của mình với rất nhiều niềm tự hào đã mang lại cho tôi niềm vui. Tôi đã có mặt 

hôm nay để xem giải thưởng cao nhất hôm nay thuộc về Gardner Pilot Academy. Giải thưởng 

$100,000 được trao cho trường nêu bật những nỗ lực cải tiến toàn trường đáng chú ý nhất đang 

diễn ra trên khắp Hệ thống trường công lập Boston. Xin chúc mừng Hiệu trưởng Herman và toàn 

thể cộng đồng Gardner Pilot Academy, người đã mang về giải thưởng cao nhất trị giá $100,000.  

 

Tôi cũng muốn ghi nhận công việc thú vị đã được thực hiện để tạo ra một không gian sáng tạo mới 

tại Boston Green Academy (BGA). Phòng học sáng tạo này, trong ba năm trong kế hoạch, đã được 

cải tạo vào mùa hè vừa qua và hiện có một phòng thu âm mới tuyệt đẹp, máy in 3D, thiết bị chỉnh 

sửa video và công nghệ sáng tạo mới tuyệt vời cho học sinh của chúng tôi sử dụng. Đây đã là 

không gian phổ biến nhất tại trường BGA và đã mở ra cánh cửa cho các môn tự chọn mới, các 

chương trình sau giờ học và giới thiệu tài năng của học sinh. Dự án này là sự hợp tác giữa Phòng 

Cơ sở vật chất của BPS, BGA, Turner Construction và Gensler Architects, đã thông qua trường 

học của chúng tôi để thực hiện dự án tự nguyện chuyên nghiệp tuyệt vời này - chúng tôi vô cùng 

biết ơn sự hào phóng của họ.  

 

Trong lĩnh vực thể thao, các nhà vô địch đã được đăng quang tại Giải vô địch xuyên quốc gia của 

trường trung học Boston năm 2022. Được đăng cai tổ chức bởi Hiệp hội thể thao Boston tại Công 

viên Franklin, hơn 300 vận động viên học sinh trung học cơ sở từ 15 trường học của Thành phố 

Boston đã tranh tài trên chặng đường dài 1,1 dặm vào một ngày mùa thu đẹp như tranh vẽ để tham 

gia cuộc đua. 

 

Xin chúc mừng những học sinh sau đã tham gia cuộc đua: 

○ Đối với cuộc thi của các nam sinh, Brandon Spiess của John D. O'Bryant  

○ Daniel Lee, Eliot School 

○ Josiah Bowen, Edison School 

○ Tyler Greene, Eliot School 

○ Messiah Bowen, Edison School  
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○ Đối với cuộc thi của các nữ sinh, họ đã giành ngôi vị cao nhất. 

■  Emery Deroeve  

■ Gabrielle Dagdidgiane  

■ Adele Shepherd đã hoàn thành tỷ số sát nút một-hai-ba trước sân 

■ Nya Long, John D. O’Bryant School of Mathematics and Science 

■ Daniella Munera, Eliot School 

Cuối cùng, tôi đã có cơ hội đi cùng một số thành viên Ủy ban học chánh đến Hội đồng các trường 

thành phố lớn vào tuần trước. Tôi đánh giá cao cơ hội được lắng nghe ý kiến từ các khu học chánh 

nội thành lớn khác trên toàn quốc và học hỏi những phương pháp hay nhất của họ trong học tập, 

hỗ trợ học sinh, sự tham gia của gia đình, an toàn trường học, v.v. Tôi cũng đánh giá cao thời gian 

đối thoại với Chủ tịch Ủy ban và các thành viên khác về những gì chúng tôi đã nghe và thấy, cũng 

như việc đó liên quan như thế nào đến những gì chúng tôi đang trải qua ở Boston và BPS. 

Tôi muốn cung cấp bản cập nhật về Báo cáo Chính sách chăm sóc sức khoẻ, được đưa vào các gói 

của quý vị. Hội đồng Chăm sóc sức khoẻ khu học chánh của BPS đã đệ trình Báo cáo thường niên 

về Chính sách Chăm sóc sức khoẻ khu học chánh theo yêu cầu cho NH20-21. Báo cáo này ghi lại 

các mục tiêu và hoạt động của Hội đồng Chăm sóc sức khoẻ khu học chánh và các khuyến nghị 

được chia sẻ để cải thiện việc thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe. 

Chính sách Chăm sóc sức khoẻ của BPS đưa ra lộ trình để xây dựng môi trường học đường an 

toàn, lành mạnh và bền vững.  Chính sách được liên kết với Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa 

dịch bệnh cùng mô hình Trường học toàn diện, Cộng đồng toàn diện, Trẻ em toàn diện của ASCD 

và nhằm mục đích tích cực thúc đẩy sức khỏe xã hội, tình cảm và thể chất và sức khỏe của tất cả 

học sinh để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và khả năng sẵn sàng học tập của các em. Báo cáo 

này cũng chia sẻ những câu chuyện thành công từ các trường học trên toàn khu học chánh đã làm 

công việc xuất sắc trong việc chăm sóc y tế và sức khỏe cho cộng đồng trường học của họ, đặc 

biệt là trong một trong những năm học khó khăn nhất trong thời kỳ đại dịch. Những nỗ lực của họ 

bao gồm: phát triển các hội đồng chăm sóc sức khỏe xuất sắc hỗ trợ phương pháp tiếp cận trẻ em 

toàn diện; tạo ra một cộng đồng chăm sóc học sinh, gia đình và nhân viên của họ trong thời kỳ đại 

dịch, cung cấp các hỗ trợ xã hội, tình cảm và sức khỏe tâm thần; thiết lập một kế hoạch bền vững 

trong toàn trường cho việc học tập tình cảm xã hội để hỗ trợ và thúc đẩy bản sắc, sự gắn bó và 

hoạt động; cung cấp Giáo dục sức khỏe toàn diện sáng tạo và được cá nhân hóa cho học sinh và 

các cơ hội trực tuyến cho hoạt động thể chất và giáo dục thể chất chất lượng cao; và giúp nhân 

viên nuôi dưỡng và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ, quản lý và giảm căng thẳng, cũng như chăm 

sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Những câu chuyện này là nguồn cảm hứng cho cách 

chúng ta có thể kiên trì vượt qua những giai đoạn khó khăn và quan tâm đến sức khỏe xã hội, tình 

cảm, tinh thần và thể chất cũng như việc chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng học tập để chúng ta có 

thể đạt được sứ mệnh của mình là đảm bảo mọi trẻ em trong mỗi lớp học đều có những gì các em 

cần. Chúng tôi mong đợi phần trình bày sâu sắc về báo cáo thực hiện chính sách chăm sóc sức 

khỏe định lượng cho năm học 21-22 mà họ sẽ cung cấp cho chúng tôi vào cuối năm học này. 

Tôi muốn theo dõi yêu cầu của tuần trước để cập nhật về việc ghi danh của chúng tôi. Tính đến 

ngày 15 tháng 10, Hệ thống trường công lập Boston đã ghi danh 48,734 học sinh. Điều này cho 

thấy sự suy giảm liên tục của khu học chánh chúng tôi, không khác gì các trung tâm đô thị khác 
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trong tiểu bang và trên toàn quốc. Sự sụt giảm 587 học sinh khác trong năm nay và sự sụt giảm 

tổng thể về số học sinh ghi danh trong thập kỷ qua đòi hỏi chúng tôi phải cấu trúc các trường học 

và chương trình của mình để mang lại chất lượng cao cho những học sinh đang theo học tại các 

trường hiện nay và những học sinh sắp tới trong tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một 

khu học chánh nơi tất cả gia đình và học sinh cảm thấy hào hứng và tin tưởng ghi danh vào BPS 

và ở lại đây. Chúng tôi muốn tất cả học sinh, đặc biệt là các học sinh đang chịu thiệt thòi - học sinh 

Da đen và Da nâu, học sinh giáo dục đặc biệt và học sinh Anh ngữ - biết rằng các em vẫn có một 

vị trí tại BPS. Các gia đình muốn học sinh của họ tiếp cận các lộ trình đại học và nghề nghiệp, các 

chương trình học tập mạnh mẽ, nghiêm ngặt, các cơ sở hỗ trợ việc giáo dục trẻ em toàn diện và 

các cơ hội ngoài trường học để làm phong phú thêm trải nghiệm của học sinh và để con họ tốt 

nghiệp đúng hạn. Chúng ta cần tập trung vào mô hình trẻ em toàn diện: thể chất, tình cảm, xã hội 

và chăm sóc sức khoẻ học tập và sự thành công của các em. Tỷ lệ ghi danh của chúng tôi đã giảm 

nhưng điều đó không thay đổi trọng tâm cốt lõi của chúng tôi. Trên thực tế, việc chúng tôi tập 

trung cung cấp những trải nghiệm chất lượng cao sẽ giúp chúng tôi giữ chân và thu hút học sinh 

và gia đình. Chúng tôi kiên quyết thực hiện sứ mệnh của mình và cam kết giải quyết các vấn đề về 

cấu trúc, bao gồm chất lượng của các tòa nhà trường học thông qua những sáng kiến và cung cấp 

cơ hội tiếp cận công bằng cho tất cả học sinh. Số lượng ghi danh giảm chắc chắn ảnh hưởng đến 

nguồn tài trợ cho công việc này, điều này cuối cùng sẽ đòi hỏi những thay đổi về cách chúng tôi 

thực hiện sứ mệnh của mình, nhưng chúng tôi ở đây vì điều đó. Đó là công việc mà Khu học chánh 

và Thành phố cam kết thực hiện cùng nhau.  

Trước khi chuyển sang giai đoạn tuyển sinh, tôi cũng muốn chia sẻ rằng Mùa chọn trường đang 

đến rất nhanh! Bắt đầu từ đầu tháng 11, các gia đình sẽ có thể truy cập www.DiscoverBPS.org để 

tìm hiểu thêm về các lựa chọn trường học của họ. Ngày xem trước trường học - khi các gia đình 

có thể tham quan các trường học - cũng sẽ bắt đầu vào tháng tới. Tôi hy vọng tất cả quý vị sẽ đánh 

dấu lịch của mình cho công việc này, Hội chợ hàng năm về trường học sẽ trực tiếp trở lại! Chúng 

tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia với chúng tôi vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 12, từ 9:00 sáng đến 1:00 

chiều tại Boston Latin Academy, nơi quý vị có thể đến thăm nhiều trường học dưới một mái nhà, 

để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của họ. Sẽ có nhiều công việc hơn vào ngày đặc biệt này khi ngày 

đến gần.  

Tôi muốn cung cấp bản cập nhật ngắn gọn về phương tiện đưa đón cho học sinh khuyết tật, đặc 

biệt là về việc liên lạc với Tổ chức ủng hộ trẻ em hoặc MAC. MAC đã gửi đơn khiếu nại chính 

thức thông qua Hệ thống giải quyết vấn đề của DESE. Trưởng phòng Dịch vụ đưa đón, Del 

Stanislaus, đã gặp MAC sau khi nhận được thư và sau đó tôi cùng với một số nhóm của mình đã 

gặp Mac và một số phụ huynh của học sinh giáo dục đặc biệt vào thứ Hai của tuần này. Chúng tôi 

coi trọng mọi vấn đề về đưa đón liên quan đến một trong các học sinh và đặc biệt là các học sinh 

giáo dục đặc biệt của chúng tôi. Chúng tôi đã có một cuộc họp hiệu quả và đang tiến tới việc giải 

quyết một số vấn đề mang tính hệ thống. Một số vấn đề này là kỹ thuật và dễ thực hiện hơn. Những 

người khác sẽ yêu cầu sự hợp tác giữa các ngành để giải quyết với các trường đặc cách và trường 

tư của chúng tôi và chúng tôi đang bắt đầu có những cuộc trò chuyện quan trọng đó với sự hợp tác 

của DESE.   
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Hàng ngày, nhóm của chúng tôi cũng cố gắng giải quyết mọi vấn đề về dịch vụ đưa đón dành riêng 

cho học sinh và liên lạc với gia đình để đưa ra giải pháp kịp thời. Chúng tôi biết những vấn đề về 

đưa đón này khó khăn như thế nào đối với các gia đình và cam kết sẽ giải quyết từng vấn đề một. 

Chúng tôi rất coi trọng sự hợp tác của mình với DESE và sẽ tiếp tục làm việc để xác định các lĩnh 

vực cần cải thiện hệ thống đưa đón cho tất cả học sinh, đặc biệt là cho học sinh khuyết tật. Ngoài 

ra, chúng tôi rất mong nhận được các khuyến nghị chính thức từ Hội đồng Hệ thống trường Great 

City vào tháng 12, điều này sẽ giúp cung cấp thông tin về các quyết định chính sách của chúng tôi 

trong tương lai cho Khu học chánh và Ủy ban này.  

Hệ thống trường công lập Boston là một đối tác cam kết với Thành phố Boston trong Thỏa thuận 

xanh mới. Sáng kiến Thỏa thuận xanh mới sẽ xây dựng dựa trên Khung đảm bảo chất lượng mà 

BPS đã tiến hành trong vài năm qua và được bao gồm trong ngân sách này. Chúng tôi rất may mắn 

khi có Thị trưởng và chính quyền Thành phố sẵn sàng cung cấp mức hỗ trợ tài chính này cho các 

tòa nhà trường học của mình. Đảm bảo chất lượng là lời hứa của chúng tôi với các học sinh và gia 

đình rằng một ngày nào đó, mọi trường học trong mỗi khu phố sẽ mang đến một tiêu chuẩn xuất 

sắc và chất lượng cao. Điều cơ bản này về các dịch vụ ở tất cả các trường chính là những gì các 

gia đình mong đợi và học sinh của chúng ta xứng đáng được hưởng. Khoản đầu tư này sẽ tạo ra 

các lớp học thúc đẩy việc học tập, hỗ trợ tầm nhìn và kế hoạch của chúng tôi cho việc tái cấu trúc 

lớp học, thiết lập các lộ trình dễ dự đoán hơn cho gia đình và học sinh, cũng như đảm bảo các dự 

án này được phân phối công bằng thông qua một quy trình minh bạch. Đó là tầm nhìn thúc đẩy sự 

sáng tạo và niềm đam mê của cư dân Boston để tái hình dung các trường học của chúng tôi như 

những trung tâm cộng đồng đầy đủ dịch vụ có thể thích ứng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 

của học sinh và Thành phố. Đây cũng là cam kết để bảo đảm khả năng chống chịu với khí hậu của 

các tòa nhà trường học của chúng tôi, vốn chiếm gần một nửa lượng khí thải xây dựng của Thành 

phố. Và chúng tôi cam kết lắng nghe cũng như xây dựng niềm tin với cộng đồng — các học sinh 

và gia đình BPS, những người đã kêu gọi thay đổi trong nhiều thập kỷ. Quý vị sẽ được nghe sau 

tối nay về công việc của chúng tôi trong không gian này và cách chúng tôi thực hiện kế hoạch 

tương lai trong những tháng tới.  

Hợp tác với Ủy ban y tế công cộng Boston (BPHC), Hệ thống trường công lập Boston (BPS) tiếp 

tục giám sát rất chặt chẽ các số liệu cộng đồng và dữ liệu trường học về COVID-19. Khi bước vào 

mùa thu và mùa đông, chúng tôi dự đoán rằng sự lây lan của COVID-19 và các bệnh đường hô 

hấp khác như bệnh cúm có thể sẽ gia tăng. Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh 

giác với việc vệ sinh tay, nghi thức hô hấp và ở nhà nếu quý vị cảm thấy bị bệnh. Điều quan trọng 

cần lưu ý là nếu quý vị đang gặp các triệu chứng giống COVID-19, xét nghiệm COVID âm tính 

không loại trừ khả năng bị cúm, RSV hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác. Vui lòng 

liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị.  Mặc dù không bắt buộc phải đeo khẩu trang, 

BPS và BPHC vẫn tiếp tục khuyến khích học sinh và nhân viên đeo khẩu trang trong nhà. Đeo 

khẩu trang giúp làm chậm sự lây lan của nhiều bệnh khác, bao gồm cả Cúm (FLU) và Vi-rút hợp 

bào hô hấp (RSV). Các trường học có sẵn khẩu trang cho cả người lớn và trẻ em. Chúng tôi cũng 

khuyến khích các gia đình thực hiện xét nghiệm vào tối Chủ Nhật hoặc sáng Thứ Hai trước khi 

các em đến trường. BPS sẽ tiếp tục tuân theo hướng dẫn về COVID-19 từ Ủy ban y tế công cộng 

Boston và chúng tôi vẫn cam kết đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và điều chỉnh các chính 

sách để ứng phó với bất kỳ thay đổi nào về tình trạng của đại dịch . 
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Vào thứ Hai của tuần này, kết quả từ Đánh giá quốc gia về tiến bộ giáo dục năm 2022, còn được 

gọi là NAEP hoặc thẻ báo cáo của quốc gia, đã được công bố. NAEP là một kỳ thi đánh giá môn 

toán và đọc trên toàn quốc và được thực hiện cho một mẫu đại diện là học sinh lớp 4 và lớp 8 trên 

toàn quốc, các tiểu bang và 26 khu học chánh nội thành lớn tham gia vào mùa xuân năm 2022. 

Điều này đánh dấu lần thực hiện đánh giá đầu tiên kể từ năm 2019 trước đại dịch COVID-19.  Tại 

Boston, khoảng 3,600 học sinh đã tham gia đánh giá NAEP 2022. Kể từ năm 2019, kết quả môn 

đọc của BPS vẫn ổn định, khác với sự sụt giảm đáng kể theo thống kê ở cả cấp tiểu bang và quốc 

gia. Đối với môn toán, trên thang điểm từ 0 đến 500, khu học chánh đã có sự sụt giảm đáng kể về 

điểm theo thang 7 và 9 ở lớp 4 và lớp 8. Điều này phù hợp với sự sụt giảm đáng kể ở cấp tiểu bang 

và quốc gia trong môn toán. Trong khi đại dịch đã có tác động đến kết quả học tập và sức khoẻ 

tình cảm xã hội của học sinh, thì khoảng cách cơ hội cũng ngày càng lớn hơn đối với học sinh Da 

đen và Da nâu, học sinh khuyết tật và học sinh đa ngôn ngữ, so với các bạn cùng lứa tuổi trong 

nhiều năm. Khoảng cách về thành tích đã tăng gần gấp đôi đối với học sinh da đen trong môn đọc 

và toán lớp 4 và học sinh gốc Tây Ban Nha ở môn đọc và toán lớp 8. Khoảng cách về thành tích 

đối với học sinh khuyết tật và học sinh đa ngôn ngữ cũng vẫn tồn tại. Những khoảng cách mà 

chúng tôi thấy đối với tất cả các nhóm này cũng tương tự như những gì chúng tôi thấy trên toàn 

quốc và trong Massachusetts. Tuy nhiên, những kết quả này là một lời nhắc nhở rằng vẫn còn 

nhiều việc phải làm để đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả học sinh BPS. 

 

Công việc thực hiện Kế hoạch cải tiến hệ thống của chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Đầu tháng 10, 

chúng tôi đã đăng tuyển hai vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, Trưởng phòng 

Giáo dục đặc biệt và Cố vấn đặc biệt cho Giáo dục đặc biệt. Hai vị trí sẽ hợp tác với nhau và là 

một phần của nhóm điều hành của tôi. Cố vấn đặc biệt sẽ tập trung vào việc thực hiện các khuyến 

nghị từ báo cáo của Hội đồng Hệ thống trường Great City, sẽ được trình bày trước Ủy ban học 

chánh tại cuộc họp ngày 16 tháng 11. Trưởng phòng Giáo dục đặc biệt sẽ lãnh đạo Văn phòng 

Giáo dục đặc biệt và làm việc để thực hiện các cải tiến hoạt động. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm 

bảo có được nhóm ứng viên mạnh mẽ cho hai vị trí quan trọng này và khuyến khích bất kỳ ai quan 

tâm gửi đơn đăng ký trực tuyến tại bostonpublicschools.org/ohc. 

Tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày bản cập nhật hàng quý đầu tiên về các trường chuyển đổi trong 

cuộc họp của Ủy ban học chánh vào thứ Tư tới.  

 

Trên đây là Báo cáo của Tổng giám đốc học khu cho buổi tối hôm nay.  

___________________________________________________________________________ 

Bà Robinson cho biết vào tuần trước, bà, ông O'Neill và bà Polanco Garcia đã tham dự Hội nghị 

mùa thu thường niên của Hội đồng Hệ thống trường Great City (CGCS) tại Orlando, FL nơi họ 

chia sẻ các phương pháp hay nhất với các lãnh đạo từ các khu học chánh đô thị rộng lớn khác. Bà 

Robinson nói rằng bà có ý định tái cấu trúc các cuộc họp của Ủy ban học chánh để tập trung hơn 

vào kết quả của học sinh. 

Bà Polanco Garcia nói về tầm quan trọng của việc tăng tỷ lệ tốt nghiệp cho học sinh Anh ngữ và 

học sinh khuyết tật. Bà chia sẻ kinh nghiệm của mình với tư cách là người nói tiếng Anh không 

thành thạo duy nhất tham dự hội nghị CGCS và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp dịch 

vụ thông dịch tại các cuộc họp hội đồng quản trị. Bà hỏi về các chiến lược của khu học chánh để 

cải thiện điểm NAEP. Phó Tổng giám đốc cấp cao phụ trách học thuật, Tiến sĩ Linda Chen đã nói 

về các can thiệp có mục tiêu và hỗ trợ ngôn ngữ tại nhà do khu học chánh cung cấp. 

http://bostonpublicschools.org/ohc.
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Tiến sĩ Alkins đã yêu cầu cập nhật về các cộng đồng trường học bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Tổng 

giám đốc học khu Skipper nói rằng bà và Thị trưởng Wu đã tổ chức một cuộc họp vào ngày hôm 

qua với các lãnh đạo từ cơ quan thành phố và tổ chức dựa trên đức tin để giải quyết tình trạng bạo 

lực gần đây. Trưởng phòng Hỗ trợ học sinh Jillian Kelton đã mô tả quy trình ứng phó với khủng 

hoảng của cộng đồng.  

Tiến sĩ Alkins đã hỏi thêm thông tin về Trung tâm giải quyết vấn đề (PRS). Trưởng phòng Rochelle 

Nwosu giải thích cách điều phối viên PRS của khu học chánh và luật sư hợp pháp làm việc với 

DESE để giải quyết khiếu nại từ các gia đình. Bà nói rằng Đường dây trợ giúp của BPS cũng có 

sẵn để phục vụ học sinh và gia đình theo số (617) 635-8873. 

Tiến sĩ Alkins yêu cầu khu học chánh cung cấp thời hạn rõ ràng cho các cộng đồng trường học bị 

ảnh hưởng bởi Thỏa thuận xanh mới. Ông hỏi BPS đang sử dụng công cụ lập kế hoạch công bằng 

chủng tộc như thế nào để thông báo về công việc của mình. Giám đốc Phòng Chiến lược và công 

bằng, Tiến sĩ Charles Grandson đã giải thích cách công cụ này phù hợp với các ưu tiên của Tổng 

giám đốc học khu và đang được sử dụng như một công cụ trách nhiệm giải trình. BPS sẽ sớm xuất 

bản trang tổng quan về công cụ lập kế hoạch công bằng chủng tộc. 

Ông Cardet-Hernandez đề nghị khu học chánh xem xét hợp tác với các tổ chức bên cạnh Hội đồng 

Hệ thống trường Great City, lưu ý rằng có nhiều tổ chức đang hoạt động tốt. Ông hỏi về việc tuyển 

sinh sẽ định hình quy trình lập kế hoạch ngân sách như thế nào, mà ông mô tả vừa là một bài tập 

ngân sách vừa là một công cụ lập kế hoạch hướng dẫn. Giám đốc tài chính Nate Kuder đã nói về 

sự phức tạp của việc lập kế hoạch ngân sách vì nó liên quan đến tuyển sinh. Ông giải thích mối 

quan hệ giữa các dự kiến tuyển sinh, ghi danh thực tế và tài trợ có trọng số cho học sinh. Ông nói 

rằng các đề án tuyển sinh của khu học chánh có sai số cộng hoặc trừ ba phần trăm. Ông Kuder nói 

rằng trong khi tổng số học sinh ghi danh có thể đạt đỉnh vào tháng 10, thì việc ghi danh cho bất kỳ 

phân nhóm học sinh nhất định nào có thể thay đổi trong suốt cả năm, trích dẫn như một ví dụ về 

giáo dục đặc biệt cho học sinh mầm non. Ông lưu ý rằng tổng số người trong độ tuổi đi học ở 

Boston đang giảm. Tổng giám đốc học khu khẳng định cam kết của bà trong việc thu hút học sinh 

bỏ học. 

Bà Lopera đã chia sẻ kinh nghiệm tích cực của mình khi tham dự chương trình Đại học & nghề 

nghiệp BPS và STEM vào cuối tuần trước. Bà hỏi về xu hướng của những chuyến xe tới muộn 

theo vùng lân cận cũng như giải thích rõ về thông báo cho phụ huynh. Giám đốc Phòng Dịch vụ 

đưa đón Delavern Stanislaus cho biết các chuyến xe buýt 8:30 sáng gặp khó khăn nhất trong việc 

chạy đúng giờ do tắc nghẽn giao thông. Các khu vực Nam Boston, Công viên Hyde và Quảng 

trường Jackson bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bà nói rằng khu học chánh không gửi thông báo cho gia 

đình của những học sinh được đưa đón đúng giờ nhưng có xe buýt đến muộn, tuy nhiên, lãnh đạo 

nhà trường đã báo cáo vấn đề tuyến đường cho phòng dịch vụ đưa đón. 

Ông Cardet-Hernandez hỏi BPS đang khám phá những phương pháp cải tiến nào để cải thiện dịch 

vụ đưa đón. Bà Stanislaus nói rằng BPS đang tìm hiểu việc hợp tác với công ty xe đi chung Lyft. 

Ông Cardet-Hernandez yêu cầu BPS nêu bật các trường đang thu hẹp thành công khoảng cách 

thành tích và chia sẻ các phương pháp hay nhất. 

Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc học khu. 
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Ý KIẾN CỦA CÔNG CHÚNG 

 

Peiggy Chen, cư dân Chinatown và là phụ huynh học sinh của Josiah Quincy Elementary School, 

đã chứng thực những lo ngại về dịch vụ đưa đón. 

 

Michael Heichman, cư dân Dorchester và là thành viên của Liên minh vì giáo dục công bằng tại 

Boston, đã chứng thực về sự đa dạng nhân viên.  

 

Robert Jenkins, cư dân Mattapan và là thành viên Hiệp hội cựu học sinh Madison Park, đã chứng 

thực về các môn thể thao, an toàn và nghiên cứu tầm nhìn của Madison Park. 

 

Charyl Buckman, cư dân Nam Boston và là người ủng hộ, đã chứng thực những lo ngại về dịch vụ 

đưa đón và an toàn. 

 

Sharon Hinton, cư dân Hyde Park và là người ủng hộ, đã chứng thực về sự đa dạng nhân viên. 

 

Sarah Horsley, cư dân Jamaica Plain và là thành viên của Các gia đình BPS vì an toàn COVID, đã 

chứng thực về các giao thức an toàn COVID.  

 

Ruby Reyes, cư dân Dorchester và là giám đốc điều hành của Liên minh công bằng giáo dục 

Boston, đã chứng thực về Thỏa thuận xanh mới. 

 

Những người sau đây đã chứng thực về sự hợp nhất được đề xuất giữa trường Sumner và Philbrick: 

 

● Mimi Lai, cư dân Roslindale và là phụ huynh học sinh của trường Sumner  

● Allison Friedman, cư dân Roslindale và là phụ huynh học sinh của trường Sumner  

● Rachel Young, cư dân Roslindale và là phụ huynh học sinh của trường Sumner  

● Jessica Manna, cư dân Roslindale và là phụ huynh học sinh của trường Sumner  

 

MỤC HÀNH ĐỘNG 

Được chấp thuận - Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua khoản trợ cấp Thời gian học tập 

mở rộng tại Massachusetts - Young Achievers Academy cho FY23 với số tiền là $440,800. 

BÁO CÁO 

 

Cập nhật về Thỏa thuận xanh mới - Nhóm đa chức năng đại diện cho nhóm Vận hành của Thành 

phố, Phòng Cơ sở công cộng Boston và Các bên liên quan chính của BPS bao gồm Phòng Học 

thuật, Tiến bộ gia đình, Tài chính và Kế hoạch, Phân tích, Hoạch định vốn đã trình bày các cập 

nhật liên quan đến những dự án và chiến lược cho phòng cơ sở vật chất khu học chánh của BPS. 

Giám đốc Vận hành của Thành phố Dion Ailen và Giám đốc Vận hành của BPS Indy Alvarez đã 

cùng dần dắt buổi thuyết trình. Giám đốc Thoả thuận xanh mới của Thành phố, Oliver Sellers-

Garcia, đã đưa ra những nhận xét giới thiệu. 
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Để thực hiện lời hứa của khu học chánh là mang đến sự đảm bảo chất lượng cho các gia đình ở 

Boston, các cơ sở tập trung xung quanh bốn lĩnh vực: 

 

➢ Xây dựng mới: Xây dựng các tòa nhà mới có đủ không gian cho cộng đồng trường học và đáp 

ứng nhu cầu giáo dục hiện đại 

➢ Cải tạo: Cải tạo các tòa nhà hiện có có liên quan để đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện đại 

➢ Củng cố các lộ trình: Phù hợp với chính sách của khu học chánh về giảm chuyển đổi, tái cấu 

trúc các trường học theo mô hình PreK-6/7-12 

➢ Kết hợp các cộng đồng trường học: Cuối cùng, nâng cấp các tòa nhà và kết hợp các nguồn 

lực để có cơ hội mở rộng. 

 

Để tiến về phía trước, BPS và Thành Phố Boston đã xác định các công cụ cụ thể để hỗ trợ việc lập kế 

hoạch rõ ràng cho NH 2023-2024 và xa hơn. Dự án đánh giá tình trạng cơ sở vật chất và Nghiên cứu 

thiết kế trường học. 

 

● Đánh giá tình trạng cơ sở vật chất 

○ Bộ phận Vận hành đang tiến hành Đánh giá tình trạng cơ sở vật chất (FCA). FCA sẽ là 

một thành phần quan trọng trong việc lập kế hoạch vốn và bảo dưỡng bị trì hoãn cũng 

như một công cụ truyền thông minh bạch cho cộng đồng BPS. Kết quả của dự án này 

cũng sẽ cung cấp thông tin về ưu tiên công việc và hỗ trợ chiến lược lập kế hoạch vốn 

trong tương lai. Dự án có ba thành phần báo cáo. Thành phần FCA tập trung vào các 

điều kiện của không gian, thành phần ADA tập trung vào các điều kiện hiện tại của 

không gian để tuân thủ Đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ và thành phần 3D Scan sẽ 

cho phép khu học chánh xác định chính xác hơn các thành phần không gian và lập kế 

hoạch cho sức chứa hiệu quả hơn. Các đánh giá thực địa đang diễn ra đúng tiến độ và 

chúng tôi tin rằng việc này đang đi đúng hướng cho thời hạn cuối cùng vào Mùa hè 

năm 2023. 

 

● Nghiên cứu thiết kế trường học  

○ Các trường PreK-6 và 7-12: Phòng Cơ sở công cộng Boston đang làm việc với DLR 

Group, Inc. để hoàn thành Nghiên cứu thiết kế trường học, một tập hợp các khuyến 

nghị về lập trình và thiết kế cho các trường học nhằm định hướng việc cải tạo và xây 

dựng trong tương lai, được thông báo bằng sự tham gia xác thực với các thành viên 

cộng đồng Boston trong năm tới.  Các  

○ Madison Park Technical Vocational High School: Phòng Cơ sở công cộng đã tổ chức 

các cuộc họp với Cộng đồng Madison Park để thông báo về nghiên cứu vào ngày 27 

tháng 9 và ngày 17 tháng 10 và rất vui mừng tiến tới các buổi giao lưu với cộng đồng. 

○ McKinley Schools: Phòng Cơ sở công cộng đang xác định một kiến trúc sư để thực 

hiện nghiên cứu xác định cấu hình không gian sẽ hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu của cộng 

đồng trường học. 

○ White Stadium:  Phòng Cơ sở công cộng đã chỉ định Giám đốc dự án và đang tìm một 

nhà thiết kế để bắt đầu nghiên cứu này. 

○ Jackson Mann trước đây và Khu phức hợp Horace Mann hiện tại. 

 

Những người thuyết trình cũng chia sẻ thông tin cập nhật về các dự án hiện tại. 
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● Dự án cốt lõi MSBA: 

○ Boston Arts Academy: Phòng Cơ sở công cộng đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng 

trong danh sách và trường đã chào đón học sinh vào không gian mới. 

○ Josiah Quincy Upper School: đang trong giai đoạn xây dựng và xem xét các gói công 

nghệ, FFNE (nội thất) và màu sơn cho ngoại thất công trình. 

○ Carter School: đã hoàn thành việc nâng cấp tòa nhà và đang chuyển sang giai đoạn phá 

dỡ.  

○ Blackstone School hiện đang chờ cập nhật trạng thái từ MSBA. 

○ Paris St Lot: hiện đang chờ cập nhật trạng thái từ MSBA.  

 

● Nâng cấp và Tái cơ cấu: 

○ Former Edwards Middle School: Dự án cải tạo không gian được sử dụng làm không 

gian hoán đổi cho Cộng đồng Horace Mann đã bị trì hoãn do thiếu hồ sơ dự thầu đủ 

điều kiện, tuy nhiên, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Phòng Cơ sở công cộng của 

Thành phố để thông báo cho quý vị và cộng đồng trường học về tình trạng của dự án 

này. 

○ Patrick John Kennedy School: Việc thay thế các nồi hơi của trường đã thúc đẩy các 

công việc cần thiết hơn nữa để tuân thủ ADA. 16 triệu đô la trong FY23 để cải tạo quy 

mô lớn để đảm bảo tuân thủ và nâng cấp, giai đoạn này hiện đang ở chế độ thiết kế. 

○ Frederick Middle School: Cải tạo để hỗ trợ không gian hoán đổi cho Carter School đã 

được hoàn thành. 

○ Charlestown High School: Việc xây dựng các cải tiến để hỗ trợ chuyển đổi 7-12 đã 

được hoàn thành. 

○ East Boston High School: Việc xây dựng các cải tiến để hỗ trợ chuyển đổi 7-12 đã được 

hoàn thành. 

 

Khu học chánh cũng có một loạt sáng kiến về cơ sở vật chất đang được thực hiện: 

 

○ Lắp đặt vòi nước  

○ Các cải thiện về điều kiện an ninh  

○ Vỏ tản nhiệt 

○ Lắp đặt AC  

○ Cải thiện sân trường  

○ Cải thiện khu vực nền bên ngoài  

○ Cải tạo phòng tắm  

○ Cải thiện khả năng tiếp cận  

○ Cải thiện khu vực lối vào  

○ Nâng cấp sự hiệu quả về năng lượng và nước 

○ Cải thiện không gian chuyên biệt 

○ Thư viện  

○ Khán phòng  

○ Phòng nghệ thuật  

○ Phòng khoa học 
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Bộ phận Hoạch định vốn/Thỏa thuận xanh mới thuộc Phòng Vận hành bày tỏ sự hào hứng, cống 

hiến và cam kết với công việc này. Cung cấp những sáng kiến này và nhiều sáng kiến khác của 

khu vực chánh sẽ cải thiện trải nghiệm của học sinh và mang đến lời hứa đảm bảo chất lượng.  

 

Ông Cardet-Hernandez hỏi về quy trình lập kế hoạch cơ sở vật chất tổng thể, sử dụng dữ liệu, mục 

tiêu và tiến trình. Phó Giám đốc Vận hành Teresa Neff-Webster giải thích rằng việc đánh giá tình 

trạng cơ sở vật chất và các nghiên cứu thiết kế là quá trình song song sẽ giúp định hướng mức độ 

ưu tiên của các dự án. Giám đốc tài chính Nate Kuder giải thích cách nhóm Hoạch định và phân 

tích nghiên cứu và dự đoán tuyển sinh và năng lực giữa các khu vực lân cận. 

 

Tiến sĩ Alkins đã hỏi về chiến lược tham gia của cộng đồng cho Thỏa thuận xanh mới. Ông Ailen 

nói rằng một chiến lược gắn kết cộng đồng mạnh mẽ đang được lên kế hoạch, với các phiên họp 

sẽ được tổ chức ở mọi khu vực lân cận. Giám đốc Hoạch định vốn của BPS Keyla Jackson nói 

rằng nhóm sẽ tổ chức các nhóm tập trung với những người trẻ tuổi và sử dụng Công cụ lập kế 

hoạch công bằng chủng tộc.  

 

Ông Kuder giải thích cho bà Lopera cách BPS đang làm việc với Thành phố để phân tích xu hướng 

dân số và nhân khẩu học. Ông trích dẫn Hệ thống trường công lập Denver là một khu học chánh 

cần rút kinh nghiệm khi đề cập đến dự kiến tuyển sinh. Ông Ailen nói rằng Washington DC đang 

làm tốt quy hoạch cơ sở vật chất tổng thể. Giám đốc Phòng cơ sở công cộng của Thành phố Kerrie 

Griffin đã nói về nhóm được công nhận về mặt sinh thái cấp quốc gia đang làm việc về nghiên cứu 

thiết kế cấu hình cấp lớp. 

 

Bà Lopera hỏi về lịch trình nghiên cứu thiết kế phù hợp với mùa chọn trường như thế nào. Giám 

đốc vận hành Sam DePina nói rằng mục tiêu dài hạn là có các quyết định vào mùa hè để các gia 

đình có thể cân nhắc lựa chọn trường học của họ vào mùa thu cho năm học tiếp theo. Cho đến lúc 

đó, BPS sẽ liên lạc thường xuyên với các gia đình về bất kỳ thay đổi nào đang chờ xử lý được thực 

hiện trong năm học. Thời gian xem trường trước bổ sung có thể được lên kế hoạch. Bà Lopera nói 

rằng cho đến khi BPS đạt được mục tiêu với thời hạn, quá trình chọn trường có thể là một thách 

thức đối với các gia đình. Tổng giám đốc học khu đã nói về tầm quan trọng của việc sử dụng dữ 

liệu để đưa ra các quyết định sáng suốt. Phó Tổng giám đốc phụ trách Phòng Tiến bộ gia đình và 

cộng đồng Ana Tavares đã nói về cam kết của khu học chánh trong việc cung cấp sự gắn kết giao 

tiếp xác thực và mạnh mẽ. Trưởng phòng Tiến bộ gia đình và cộng đồng Denise Snyder đã mô tả 

cách Văn phòng Dịch vụ chào mừng hỗ trợ các gia đình trong quá trình chọn trường. 

 

Ông Mehta yêu cầu cung cấp thông tin về các dự án sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ. Bà Neff-Webster 

đồng ý theo dõi để biết thêm chi tiết. 

 

Bà Polanco Garcia nói rằng những thay đổi đang được thực hiện và các gia đình đang được lắng 

nghe. Bà Jackson nói rằng BPS sẽ đưa các gia đình vào quá trình thiết kế để đảm bảo một quy 

trình hợp tác, minh bạch.  

 

Ông Cardet-Hernandez cho rằng điều quan trọng là phải kết nối việc lập kế hoạch và ra quyết định 

với kế hoạch tổng thể. 

 

Bà Robinson yêu cầu rằng các cuộc trò chuyện trong tương lai về Thỏa thuận xanh mới bao gồm 

nhiều chi tiết hơn về tầm nhìn rộng hơn, dòng thời gian và cuộc đấu tranh để cân bằng nhu cầu 



Cuộc họp trực tuyến của Ủy ban học chánh Boston  

qua Zoom 

 

Ngày 26/10/2022 

 

14 

hiện tại với nhu cầu trong tương lai. Bà đã yêu cầu một định nghĩa rõ ràng về trường học thế kỷ 

21 và rõ ràng về cách thức sáp nhập sẽ đạt được tầm nhìn đó.  Tổng giám đốc học khu Skipper nói 

rằng bà và nhóm của bà sẽ cung cấp cho Ủy ban các bản cập nhật thường xuyên hơn về Thoả thuận 

xanh mới. Bà cho biết, mặc dù có cảm giác cấp bách với công việc do tuyển sinh giảm sút và điều 

kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng bà cam kết sẽ tham gia cùng cộng đồng để đưa ra những 

quyết định sáng suốt và chu đáo. 

 

Cập nhật về sự đa dạng lực lượng lao động và tuyển dụng hàng năm của Văn phòng Nguồn 

nhân lực, Văn phòng Tuyển dụng, bồi dưỡng và đa dạng - Bà Robinson thông báo rằng do trễ 

giờ, Ủy ban sẽ hoãn buổi thuyết trình cho đến cuộc họp tiếp theo, dự kiến vào ngày 2 tháng 11. 

Các thành viên đều đã đồng ý. 

 

Ý KIẾN CÔNG KHAI VỀ CÁC BÁO CÁO 

 

Không có. 

 

NHIỆM VỤ MỚI 

 

Không có. 

một 

KẾT THÚC CUỘC HỌP 

 

Đã phê duyệt - Vào khoảng 9:43 tối, Ủy ban đã biểu quyết nhất trí kết thúc cuộc họp bằng cách 

gọi tên lấy ý kiến. 

 

Chứng thực: 

 
Elizabeth Sullivan 

Thư ký Ban chấp hành 


