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Muñiz Academy yêu cầu phê duyệt Kế hoạch Đổi mới của chúng tôi cho NH từ 

2023 đến 2027. Kế hoạch này đại diện cho chu kỳ đổi mới thứ ba của Muñiz 

Academy: 

● Chu kỳ 1, 2012 - Thành lập Trường Trung học Song ngữ đầu tiên ở Boston 

và New England 

● Chu kỳ 2, 2018 - Mở rộng thêm Lớp 7-12  

● Chu kỳ 3, 2023 - Triển khai Chân dung Học giả Muñiz và Mô hình Thành 

phố như Khuôn viên Trường 

 

Kế hoạch Đổi mới này được xây dựng cùng với nhân viên, học sinh, gia đình và 

các đối tác cộng đồng. Công bằng là nền tảng được phản ánh trong kế hoạch đảm 

bảo rằng mọi học sinh trong cộng đồng của chúng ta đều tiếp cận được cơ hội học 

đại học cũng như cơ hội nghề nghiệp, học sinh tốt nghiệp với kế hoạch vạch sẵn và 

được hỗ trợ sau khi tốt nghiệp. Kết quả kỳ vọng cho Kế hoạch Đổi mới này là 

chúng tôi sẽ thiết kế và triển khai Chân dung Học giả và mô hình Thành phố như 

Khuôn viên Trường, giúp định hình lại việc học tập và giảng dạy với mô hình cộng 

đồng xây dựng dựa trên địa điểm. 

 

Việc phê duyệt Đề xuất Đổi mới của Muñiz Academy đảm bảo việc tiếp tục hiện 

thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của trường và tạo cơ hội trên toàn học khu cho 

nhiều học sinh Boston và gia đình quan tâm đến chương trình trung họcsong ngữ. 

Đề xuất thúc đẩy các mục tiêu chính của học khu liên quan đến việc thu hẹp 

khoảng cách cơ hội và thành tích, đồng thời áp dụng các phương pháp bền vững về 

văn hóa và ngôn ngữ. 
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