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6 Cam kết trong 5 Năm 

Kế hoạch chiến lược

(Năm học 2020-2025)

Công cụ Lập kế hoạch 

Công bằng Chủng tộc

(REPT) chạy xuyên suốt 

tất cả các kế hoạch

Kế hoạch hoạt động BPS 

Trở lại, Phục hồi, Tái 

định nghĩa

Các Kế hoạch làm 

việc của Văn phòng 

Trung tâm nêu chi tiết 

cách chúng tôi đạt 

được 6 Cam kết với 

cộng đồng

Các kế hoạch Trường 

học Chất lượng

bao gồm các mục tiêu phù 

hợp với Kế hoạch Chiến 

lược cũng như các mục 

tiêu của Chính sách OAG
Các Kế hoạch Thành 

công cho Học sinh 

được cá nhân hóa đã 

được phát triển cho 

những học sinh có nhu 

cầu cao

REPT được thực hiện 

để tăng Công bằng, 

Đa dạng và Cơ hội

trong BPS

Giữ Cam kết của Chúng tôi 

trong bối cảnh COVID

Liên kết giữa các Khu học chánh



Tiến trình thực hiện kế hoạch chiến lược

Mùa 

thu 

năm 

2019

Tham gia của cộng đồng

Chuyến tham quan 100 ngày của 

Tổng giám thị để lấy ý kiến đóng góp 

của các bên liên quan nhằm thúc đẩy 

tầm nhìn chiến lược. Cuộc họp 30 

ngày của Ủy ban Học chánh và lấy ý 

kiến công chúng về bản dự thảo kế 

hoạch. 

Tầm nhìn chiến lược 

Được BSC thông qua

Ủy ban Học chánh thông qua kế 

hoạch với các mục tiêu rõ ràng giải 

quyết mong muốn của cộng đồng và 

các lĩnh vực ưu tiên để cải tiến đã 

được xác định trong Đánh giá DESE. 

Thán

g 

04/20

20

Tạm dừng chiến lược 

để mở lại

Các nhà lãnh đạo học khu và học 

chánh đã tạm dừng việc thực hiện kế 

hoạch chiến lược để tập trung vào 

việc lập kế hoạch mở cửa lại cũng 

như an toàn và sức khỏe cho học 

sinh.

Tháng 

8/2020

Thiết lập Mục tiêu Chiến 

lược cho Toàn Khu học 

chánh

Sau khi trường mở cửa trở lại, các 

nhà lãnh đạo học khu và học chánh 

ưu tiên lập kế hoạch và thiết lập mục 

tiêu cho các ưu tiên chiến lược trong 

bối cảnh đại dịch. 

Mùa 

thu 

năm 

2020

2020 -

2021

Việc thực hiện và mục tiêu 

của Ủy ban Học chánh năm 

học 2020-2021 

Điểm xoay vòng: Tập trung vào việc phục 

hồi học tập và thực tế hoạt động của học tập 

trực tiếp và kết hợp. Ủy ban Học chánh đặt 

ra các Mục tiêu và Giá trị theo hướng tập 

trung vào việc thu hẹp trọng tâm của các ưu 

tiên chiến lược. 

Phản ánh về các Mục tiêu 

trong năm học 2020-2021

Các nhà lãnh đạo phản ánh về tiến độ 

đạt được đối với các mục tiêu trong 

năm học 2020-2021 để thông báo 

cho việc lập kế hoạch cho năm học 

2021-2022. 

Tháng 

8/2021
Thiết lập Mục tiêu Chiến 

lược cho Toàn Khu học 

chánh trong năm học 2021-

2022

Lãnh đạo học chánh và học khu hoàn 

thiện các chỉ số mục tiêu trọng tâm 

và hiệu suất cho năm học 2021-2022.

Tháng 

10/2021

Báo cáo hàng quý năm học 

2021-2022

Tháng 11 | Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 

2021 -

2022





NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU HÀNH

Mùa xuân năm 2020 tập trung vào:
● Phân phối công bằng các bữa ăn và công nghệ
● Mở cửa trở lại và ưu tiên an toàn cho học sinh và nhân viên
● Đưa các Kế hoạch Thành công của Học sinh vào Panorama để 

theo dõi hỗ trợ cho những học sinh có nhu cầu cao nhất

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỌC TẬP

● Học hè mở rộng sang các chương trình bổ sung tại trường học 
phục vụ hơn 11.580 học sinh 

● Kế hoạch mở cửa lại và mở lại Phân tích Công bằng Chủng tộc 
● Tổ chuyên trách Học sinh ưu tiên học trực tiếp (HIPP) hợp tác 

với các bên liên quan trong cộng đồng và các đối tác
● Mùa xuân 2021 mở cửa trở lại K-12 kết hợp so le

● Chiến lược phục hồi học tập - Công bằng trong Dạy chữ

Những thay đổi trong việc thực 
hiện



Bổ sung cho Kế hoạch Chiến lược của chúng tôi

●Loại bỏ khoảng cách về cơ hội và thành tích: 1.11 Cung cấp công nghệ 1:1 để tạo cơ 

hội học tập từ xa cho mọi học sinh BPS từ lớp 3-12

●Tăng cường học tập: 2.9 Cung cấp các cơ hội học tập từ xa quanh năm để đẩy nhanh 

quá trình học tập trong thời gian nghỉ học nhằm ngăn ngừa tình trạng hổng kiến thức và 

tạo cơ hội cho học sinh tăng tốc trong học tập

●Tăng hiệu quả của lời nói: 3.7 Thu hút các gia đình và cộng đồng để hiểu nhu cầu và 

khuyến khích họ tham gia vào việc chia sẻ các quyết định chung thông qua tin nhắn, 

trực tuyến, khảo sát, và gọi điện thoại

●Mở rộng cơ hội: 4.6 Cung cấp dịch vụ WiFi cho các Gia đình BPS có nhu cầu nhất, vì 

vậy tất cả chúng ta đều được kết nối

●Nuôi dưỡng niềm tin: 5.6 Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình bằng 

cách cung cấp công cụ dữ liệu mới, bảng quản lý và báo cáo công khai

●Kích hoạt mối quan hệ đối tác: 6.6 Thiết kế và thực hiện các cơ hội quanh năm với 

các đối tác để thúc đẩy cơ hội dựa trên địa điểm, dựa trên dự án và kinh nghiệmBối cảnh mới, một hướng 
đi 

Những thay đổi trong việc thực hiện thời COVID-
19



1.1 Các chính sách, kế hoạch 

và ngân sách phù hợp với 

chính sách OAG

Chính sách Tuyển sinh của 

Trường Thi tuyển

Việc mở rộng cơ hội và khả năng 
tiếp cận nhập học dẫn đến sự 
đa dạng hơn về kinh tế xã hội, 
địa lý, chủng tộc và chương 
trình trong chính sách tuyển 

sinh của các Trường Thi 
tuyển.

01 | Xóa bỏ Khoảng cách về Cơ hội và Thành tích

1.5 CLSP và Nghiên cứu Dân 

tộc

Huấn luyện viên giảng dạy

Các Huấn luyện viên Chuyển đổi 
được đào tạo để cung cấp Mô 

hình Huấn luyện EFA lấy 
học sinh làm trung tâm.

1.4 Hỗ trợ EL và 

Đạo luật LOOK

Học viên đa ngôn ngữ

Chương trình Di sản Ngôn ngữ
Người Việt được triển khai 

tại Mather Elementary school 
vào đầu năm học 2021.

1.5 CLSP và Nghiên cứu Dân 

tộc

Nghiên cứu Dân tộc

Thành lập đơn vị Nghiên cứu Dân 
tộc trong chương trình giảng 
dạy Nghiên cứu Xã hội và 
thuê một huấn luyện viên 

giảng dạy toàn thời gian về 
Nghiên cứu Dân tộc.



The Winship School:
National Blue Ribbon School, tháng 9 năm 2021

Trong bốn năm qua, toàn bộ cộng đồng Winship đã thống 
nhất về tầm nhìn xây dựng môi trường học tập lấy học 
sinh làm trung tâm, đòi hỏi sự nghiêm ngặt, đáp ứng nhu 
cầu của học sinh và hướng dẫn học sinh trở thành những 
nhà tư duy phản biện và những người biết giải quyết vấn 
đề. Họ thực hiện điều này bằng cách:

● kiểm tra chặt chẽ bài tập của học sinh và dữ liệu học sinh 
để cải thiện cam kết và thành tích;

● xây dựng phương pháp học tập chuyên nghiệp xung 
quanh các thực hành đáp ứng về mặt văn hóa phản ánh 
và khẳng định sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa của 
học sinh viên; và

● chia sẻ các phương pháp thực hành hay nhất và sắp xếp 
các phương pháp thực hành khắt khe trong lớp học, lấy 
học sinh làm trung tâm và hấp dẫn.

01 | Xóa bỏ 

Khoảng cách về 
Cơ hội và Thành 

tích

Tiêu điểm trường 
học 



02 | Tăng cường học tập

2.1 Tái thiết kế Trường Trung 

học cơ sở 

Chính sách MassCore 

Chính sách MassCore đã 
được thông qua vào tháng 6 
năm 2021 để đảm bảo tính 
nghiêm ngặt và xuất sắc 
trong các trường học của 
chúng ta, giúp loại bỏ các 
khoảng cách về cơ hội và 

thành tích. MassCore cung 
cấp các yêu cầu tốt nghiệp rõ 

ràng và nhất quán cho học 
sinh và gia đình của các em.

2.1Tái thiết kế Trường 

Trung học cơ sở

New Skills Boston

Thông qua sáng kiến 
New Skills Boston, 

hợp tác với EdVestors, 
các đối tác giáo dục 
đại học và Hội đồng 

Công nghiệp Tư nhân 
Boston,  BPS đang 

tạo ra một hệ thống hỗ 
trợ để phát triển mới 

hoặc đào sâu các 
chương trình đào tạo 
đại học sớm hoặc con 
đường đổi mới hiện 
có hoặc các trường 

trung học.

2.9 Cơ hội học tập từ xa

Học Từ Xa

Trong năm học 2020-2021, BPS đã thực 
hiện một số chiến lược để cải thiện 

trải nghiệm học tập từ xa cho cả học 
sinh và giáo viên, bao gồm đào tạo 

cải tiến về hệ thống quản lý học tập, 
theo dõi tốt hơn các can thiệp về học 
tập, đi học, cảm xúc-xã hội và phát 
triển thêm chuyên ngành học tập từ 
xa cho các nhà giáo dục. 9.480 buổi 
đào tạo với hơn 15.593 người tham 
dự đã được tổ chức trong tháng 8 và 

tháng 9 năm 2020.

2.3 Giáo dục nghệ thuật tự do 

toàn diện 

Khẳng định về mặt văn hóa 

và ngôn ngữ Chương 

trình Giảng dạy Mầm 
non

Trong năm học 2020-2021, Bộ 

Giáo dục Mầm non đã tăng 

số lượng lớp học sử dụng 

“Focus on P-2”, cung cấp 

chương trình giảng dạy dựa 

trên nghiên cứu, chất lượng 

cao, đáp ứng văn hóa và 

phù hợp với sự phát triển 

của trẻ từ lớp K đến lớp 2, 

lên 10%, với 70 phòng học 

hiện đang sử dụng chương 

trình giảng dạy. 



02 | Tăng 

cường Học tập 

“Tôi rất ấn tượng về sự sẵn lòng và khả năng của nhân viên SJA trong việc thu hút 

phụ huynh và người chăm sóc. Họ bày tỏ rất rõ ràng kỳ vọng của mình đối với phụ 

huynh, về cơ bản là để thu hút con cái chúng tôi vào các cuộc gọi và họ sẽ thực hiện 

nốt phần còn lại. Và họ đã làm và với sự kiên nhẫn và bền bỉ đáng kinh ngạc. Trong 

trường hợp của chúng tôi, chủ yếu là học sinh 9 tuổi, các giáo viên, trợ giảng và cố 

vấn thanh thiếu niên có thể tham gia bằng những tài liệu phức tạp nhưng lại khiến 

nó trở nên thú vị và hấp dẫn.

Mục tiêu của buổi trao đổi này là khám phá các cơn bão thông qua lăng kính của 

công lý xã hội. Những đứa trẻ đã hợp tác làm việc để tìm hiểu thêm về cơn bão 

Maria và ảnh hưởng của nó đối với Puerto Rico cũng như tình trạng thiếu nguồn lực 

và ứng phó của chính phủ Hoa Kỳ. Học sinh cũng học được các chiến lược phát 

triển phù hợp để nghiên cứu, phân tích và đồng bộ hóa dữ liệu quan trọng để đưa 

vào bài thuyết trình cuối cùng của nhóm. Các bài thuyết trình mang tính giáo dục 

đối với cả học sinh và phụ huynh.

Kinh nghiệm này cung cấp rất nhiều điều cần thiết, những hạn chế, hướng dẫn và 

cam kết trong học tập cho con gái tôi. Con bé đã tham dự mọi lớp học và có thể điều 

hướng để thực hiện các cuộc gọi của mình một cách tự tin và độc lập hơn. Tôi hy 

vọng điều này cho phép con bé trở lại trường (trong bất kỳ hoàn cảnh nào) một cách 

dễ dàng và vui vẻ hơn.”

-Sarah Henderson, Phụ huynh của Học sinh Lyndon School

Học viện Công lý Xã hội (SJA)
Thể hiện xuất sắc Toàn bộ Chương trình Học hè

Tiêu điểm tại bộ 
phận

(Học tập) 



3,1: Thu hút tiếng nói của 
giới trẻ trong việc đưa ra 

quyết định

Nội các Điều hành Học sinh của 

Giám đốc Khu học chánh 
và  BSAC

Nhân viên của khu học chánh thường 
xuyên gặp gỡ với Nội các Điều 

hành của Giám đốc Khu học 
chánh và BSAC để đảm bảo 
rằng tiếng nói của giới trẻ có 

tác động đến những nỗ lực trở 
lại và khôi phục của khu học 

chánh. Ngoài ra, học sinh 
BSAC đã lãnh đạo công việc 
hợp tác với khu học chánh 

trong việc tái định nghĩa thiết 
kế và công việc của cơ quan 

đó.

03 | Tăng hiệu quả của mọi lời nói
3.7 Thu hút gia đình và cộng 

đồng đưa ra quyết định: 

tin nhắn, trực tuyến, khảo 

sát, và gọi điện

Bộ quay số trung tâm & 

Đường dây Trợ giúp 

Gia đình

Tận dụng Bộ quay số trung tâm, 
Đường dây Trợ giúp Gia đình 
và Tin nhắn Học đường, BPS 
có thể nhận được phản hồi từ 
gia đình và cộng đồng về việc 
mở lại trường với tỷ lệ phản 

hồi 60%. Dữ liệu và phản hồi 
từ các đối tác cộng đồng làm 

tăng nhu cầu sử dụng các 
phương tiện truyền thông dân 
tộc như một phương tiện tiếp 
cận các gia đình và các bên 

liên quan.

3,2: Thu hút tiếng nói của 

phụ huynh vào việc đưa 
ra quyết định ở cấp khu 

học chánh 

Sự tham gia của gia đình

Để phù hợp với Chính sách Gắn 
kết Gia đình của khu học 
chánh, Giám đốc khu học 
chánh và nhóm lãnh đạo 

của bà đã họp hàng quý với 
Hội đồng Phụ huynh Toàn 
Thành phố, Hội đồng Cố 

vấn Học sinh Anh ngữ của 
Khu học chánh và Hội đồng 
Cố vấn Phụ huynh về Giáo 
dục Đặc biệt và làm việc để 
đảm bảo họ được đại diện 
trong các nhóm công tác 
của khu học chánh chẳng 
hạn như Tổ Chuyên trách 

Mở lại trường.

3,4: Tăng cường hệ thống 

phản hồi cho các gia 
đình và văn phòng 

trung tâm cũng như các 

nhân viên khác

Sự tham gia và Phản hồi 

của Các bên liên 

quan 

BPS đã thực hiện một phương 
pháp tiếp cận đa hướng, 
thu hút hơn 4.000 người 

liên quan tham gia để 
thông báo các quyết định, 
bao gồm các cuộc điều tra, 
cuộc gọi cá nhân, các cuộc 

họp cộng đồng và các 
phiên họp trên đài phát 

thanh dân tộc. 
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hiệu quả của 
mọi lời nói

Lãnh đạo cộng 
đồng

Tiêu điểm

Đôi khi cần có một cuộc khủng hoảng để truyền 
cảm hứng cho chúng ta thực hiện những việc đáng 

lẽ phải làm suốt từ trước đến nay. Những việc phải 

làm là những việc luôn nằm trong khả năng của 

chúng ta.

Với tư cách là một cộng đồng, chúng ta có thể nhìn 

nhận rằng, sau nhiều thập kỷ, chúng ta đang tìm 

ra con đường, phương tiện và ý chí, để làm hoặc ít 

nhất là bắt đầu làm, cho những đứa trẻ dễ bị tổn 

thương nhất của chúng ta, điều mà chúng ta lẽ ra 

phải làm từ lâu. Nhưng chúng ta cũng phải đứng 

lên, trong sự ăn năn của cộng đồng, vì vô số thế hệ 
trẻ em mà cuộc sống của chúng có thể đã diễn ra 

rất khác, nếu chúng ta làm sớm hơn những việc 

mà một cuộc khủng hoảng đang buộc chúng ta 

phải làm bây giờ.

Pastor Sam Acevedo

Sự tham gia sâu hơn của cộng đồng nhằm 
phản hồi tốt hơn cho gia đình



4,1: Tài trợ cho tất cả các 

trường để đáp ứng các 
nhu cầu riêng của học 

sinh có nhu cầu cao

Đạo luật ESSER & CARES

Kết hợp với Đạo luật CARES, 

giai đoạn đầu tiên của quỹ 

ESSER được sử dụng để 

đưa học sinh trở lại học 

trực tiếp một cách an toàn 

trong năm học 2021-2022. 

Giai đoạn thứ hai sẽ tài trợ 

các tài liệu và hướng dẫn 

chất lượng cao trong mọi 

lớp học và tài trợ cho học 

sinh Anh ngữ và học sinh 

khuyết tật.
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4.6 Cung cấp dịch vụ WiFi 

cho các Gia đình BPS 

có nhu cầu cấp bách 

nhất, như vậy tất cả 

chúng ta đều được kết 

nối

Quyền tiếp cận Công nghệ

Trong suốt đại dịch, BPS có thể 

hỗ trợ học sinh và gia 

đình bằng cách đảm bảo 

55.000 chromebook và 

6.000 phiếu mua hàng 

trực tuyến ho những học 

sinh không có máy tính 

xách tay hoặc truy cập 

băng thông rộng.

4,3: Tính hiệu quả và sự thể 
hiện xuất sắc của tổ chức 
và xác định các dịch vụ 

hỗ trợ và học tập nền 
tảng

Vượt qua rào cản để thành 

công

BPS giúp bảo đảm nhà ở cho 

hơn 500 gia đình/1.000 

học sinh thông qua quan 

hệ đối tác với Cơ quan 

Quản lý Nhà ở Boston. 

Hơn 25.000 bữa ăn và 

hơn 3.000 áo khoác mùa 

đông đã được cung cấp 

cho học sinh vô gia cư. 

4,4: Triển khai Build BPS nhằm 

đảm bảo lộ trình và kết nối 

công bằng giữa các trường 

Build BPS

BPS hợp tác với Cơ quan Xây dựng 
Trường học Massachusetts 
(MSBA) để tận dụng khoản 

bồi hoàn của tiểu bang cho các 
dự án xây dựng trường học đủ 

điều kiện.
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Cơ hội

Cung cấp quyền truy cập và đáp ứng nhu cầu

Học sinh
Tiêu điểm

“Sử dụng Chromebook trong quá trình học từ xa đã giúp 
em rất nhiều. Mặc dù em có một máy tính để bàn, nhưng 
chiếc máy này không thể linh hoạt như một máy tính 

xách tay. Ví dụ: khi em không ở nhà, em vẫn có thể tham 
gia lớp học của mình trên một máy tính xách tay chức 
năng. Chromebook cũng giúp em tham gia lớp học vì em 

có thể vừa tham gia một cuộc họp Zoom và vừa mở tài 
liệu Google cùng một lúc. Như vậy rất hữu ích vì nếu 
giáo viên đang chia sẻ màn hình và em muốn ghi lại, em 
vẫn có thể thực hiện được mà không cần quay đi quay lại 

giữa các màn hình. Ngoài việc học ở trường, em đã sử 
dụng Chromebook cho các cơ hội học tập khác. Ví dụ, 
em là học viên của lớp khoa học máy tính AP và yêu cầu 

của lớp học này là em phải có máy tính xách tay và em 
thì không có tiền để mua, nhưng vì em đã có một cái ở 
trường nên em có thể tham gia khóa học. mà không cần 
phải bỏ tiền ra để mua máy tính xách tay ”

-Mario Fils Học sinh New Mission High School



5,1: Thuê, hỗ trợ và giữ chân 

các thể loại nhân viên và 

gỡ bỏ các rào cản trong 
việc giữ chân nhân viên 

da màu 

Sự đa dạng sắc tộc trong 
nhân viên

Nhóm Tuyển dụng, Bồi dưỡng 

& Đa dạng đã tăng đáng 

kể số lượng và dạng cơ 

hội thu hút các ứng viên 

da màu, dẫn đến số lượng 

các nhà giáo dục da màu 

được thuê từ Nhóm 

Tuyển dụng Sớm tăng 

27%.
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5,4: Biến BPS thành nơi mong muốn được 

tuyển dụng của các chuyên gia giáo 
dục và nhân viên

Cuộc thăm dò ý kiến Gallup 

BPS đã thực hiện Khảo sát Gallup để cung 

cấp cho nhân viên Văn phòng Trung 

tâm một nền tảng để thông báo các 

quyết định của khu học chánh và cải 

thiện hệ thống và thu hút được 75% 

người tham gia. Là một phần của nỗ lực 

cải tiến tổ chức rộng rãi, khu học chánh 

đang phát triển các chiến lược để đảm 

bảo các kết quả được xem xét trong các 

chính sách và hành động của BPS.

5,4: Biến BPS thành nơi 

mong muốn được tuyển 
dụng của các chuyên gia 

giáo dục và nhân viên

Hội nhóm 

Các hội nhóm là một công cụ 
đã được chứng minh để 
hỗ trợ một cách nghiêm 
túc nhân viên da màu và 
thành viên của các nhóm 
khác, những người trước 

đây không có đại diện 
trong ban lãnh đạo của 

khu học chánh. Đồng thời, 
điều quan trọng là tạo cơ 

hội cho nhân viên Da 
trắng chịu trách nhiệm về 

việc học tập của họ và 
không ngừng nâng cao 

khả năng tích cực chống 
phân biệt chủng tộc.

5,5: Cải tổ các hoạt động 

của văn phòng 

trung tâm: vận 
chuyển, đăng ký, 

dịch vụ dinh dưỡng 

Có trách nhiệm với học 

sinh

Food and Nutrition đã đào 
tạo cho 100% nhân 
viên của trường các 
kỹ năng chăm sóc 
khách hàng: cách 

lắng nghe, thấu hiểu 
và phản ứng nhanh 
với học sinh để vun 
đắp mối quan hệ với 
các cá nhân và toàn 
thể cộng đồng nhà 

trường. 
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Tiêu điểm của 
Lãnh đạo Khu 

học chánh và Giáo 
viên

Được phép của Văn phòng 
Chương trình Tuyển dụng, Bồi 

dưỡng và Đa dạng

“Chúng tôi biết khi cô ấy là người thay thế chúng tôi, 

cô ấy chính là người giáo viên mà chúng tôi đang tìm 

kiếm. Chuyên nghiệp, tốt bụng, tận tâm và không 

bao giờ ngại khó đi kèm với công việc giảng dạy. The 

Trotter thật may mắn khi có cô James! Tôi mong 

muốn được xem cô ấy phát triển và đưa việc giảng 

dạy của cô ấy lên một tầm cao mới!”

Sarita Thomas, Lãnh đạo khu học chánh William 

Monroe Trotter K-8 School

Ayeisha James trước đây là một nhân viên bán 

chuyên nghiệp tại Trotter School. Cô đã được cô 

Thomas khuyến khích tham gia Chương trình Giáo 

viên Ngành dọc mang tên “Phát triển Bản thân” 

của BPS và tham gia Chương trình Tăng cường 

Giáo viên cho Cộng đồng của BPS năm học 2019-

2020. Cô James được thuê làm giáo viên toàn thời 

gian tại Trotter trong năm học 2020-2021.



6,1: Chương trình ngoại khóa chất 

lượng cao cho mọi học sinh

Danh mục đầu tư quý thứ năm

BPS hợp tác với các tổ chức dựa vào 
cộng đồng để quản lý chương 

trình học hè mang tính học 
thuật và bổ túc cho 7.999 học 

sinh. 
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6,4: Nhận thức về đại học và 

nghề nghiệp ưu tú

Cố vấn chuyển đổi

Chương trình Cố vấn Chuyển 

đổi được triển khai vào 

Mùa xuân năm 2021 

nhằm cố vấn cho học 

sinh từ lớp 6 đến lớp 9 

về các kỹ năng sẵn 

sàng đáp ứng văn hóa, 

chương trình đại học 

lấy học sinh làm trung 

tâm, sự nghiệp và cuộc 

sống (CCLR). 

6,2: Hợp tác với các tổ chức về 

phát triển thanh niên và 

kỹ năng 

Thiết kế và Phát triển các 
Boston Community HUB 

Schools (BCHS)

Các trường BCHS áp dụng 
phương pháp tiếp cận dựa 
trên tài sản để hỗ trợ học 
sinh.  Phương pháp này 

trao quyền cho cộng đồng 
để tạo cơ hội thành công 
cho các em. BCHS nâng 

cao CLSP, công bằng 
trong dạy chữ và lãnh đạo 
chống phân biệt chủng tộc 
và hòa nhập, các hệ thống, 

và hỗ trợ để chuyển đổi 
trường học thành trung 
tâm của đổi mới và giải 

phóng.

6,2: Hợp tác với các tổ chức về 

phát triển thanh niên và 

kỹ năng 

Ảnh hưởng của học sinh và 

cộng đồng 

Chương trình được triển khai tại 
15 trường BPS và 13 tổ 
chức dựa vào cộng đồng 
trên khắp Boston, thu hút 
khoảng 32 giáo viên BPS 
phục vụ hơn 600 học sinh 

từ lớp 6-12. 



06 | Xây dựng 
mối quan hệ đối 

tác 

Cộng đồng Boston 

Chiến lược Trường học Trung tâm

Đối tác

Tiêu điểm

Cộng đồng

Liên minh 

Phòng thí điểm 

và Ngôn ngữ 

kép 14 BCHS

Các Trường

Hệ thống 

Trường 

Công lập 

Boston

YMCA của 

khu vực 

Greater 

Boston

Boston 

Teachers 

Union

Trung tâm 

Quốc gia về 

Trường học 

Cộng đồng & 

Tổ chức Gia 

đình Lubin

Việc phát triển Chiến lược 

BCHS, được thí điểm trong năm 

học 2021-2022, là sự phản ánh 

cam kết của chúng tôi trong việc 

xây dựng mối quan hệ đối tác 

mạnh mẽ nhằm phục vụ sự phát 

triển toàn diện của học sinh.

Đặc biệt,

mối quan hệ đối tác sâu sắc của 

chúng tôi

với YMCA của

khu vực Greater Boston như 

một 

Đại lý Hàng đầu sẽ hỗ trợ chúng 

tôi

phát triển chiến lược để 

kích hoạt

các tổ chức phát triển thanh niên 

tại cơ sở khác của Boston nhằm 

phục vụ với khả năng tương tự vì 

sự bền vững của Chiến lược 

BCHS. 



Bước tiếp theo

Kết quả thúc đẩy

●Ưu tiên các chỉ số quan trọng có 

ảnh hưởng cao đến thành tích và sức 

khỏe của học sinh. 

●Các chỉ số và kết quả phù hợp với 

các mục tiêu của ủy ban học chánh 

và giám đốc học chánh. 

Bảng quản lý

●Bảng quản lý Thực hiện Kế hoạch 

Chiến lược phối hợp với Văn phòng 

Dữ liệu & Trách nhiệm Giải trình 

(ODA).  

●Trang web và Bảng quản lý Phân 

tích Công bằng Chủng tộc nhằm 

đảm bảo tính minh bạch về công 

bằng chủng tộc trung tâm trong tất 

cả các hoạt động của khu học chánh.

Báo cáo Tiến độ Hàng quý 

●Công bố Báo cáo Thường niên của 

Kế hoạch Chiến lược vào tháng 1 

năm 2022.  

●Báo cáo tiến độ hàng quý cho Ủy 

ban Học chánh 

1 2 3



PHỤ LỤC 



● Lắng nghe sâu sát hơn

● Phản ánh về các nhu cầu

● Công nhận cơ hội để phục vụ tất cả trẻ em tốt hơn tại C.A.S.H. 

Bài học  

● Phản hồ có mục tiêu hơn

● Tập trung rõ ràng hơn vào nhu cầu công bằng và tình 

cảm xã hội

● Chúng tôi củng cố niềm tin vào các cam kết của Tầm 

nhìn Chiến lược bắt đầu từ năm 2019-2020. Đây là 

những cam kết đúng đắn. Chúng tôi đang đi đúng hướng.

Phản hồi  

● Hiểu sâu hơn về sự phức tạp và bản chất được thể 

chế hóa của bất bình đẳng

● Cần chủ động thừa nhận nhu cầu xã hội và tình cảm 

của học sinh

● Cần thu hút lại học sinh và tái định nghĩa trải 

nghiệm học tập



CAM KẾT 1 Loại bỏ 

Oppr. Và khoảng cách 

thành tích học tập

CAM KẾT 2

Tăng cường 

học tập

CAM KẾT 3 Tăng hiệu 

quả của

mọi lời nói 

CAM KẾT 4

Mở rộng 

Khoảng trống

CAM KẾT 5

Nuôi dưỡng 

niềm tin

CAM KẾT 6

Kích hoạt mối quan hệ 

đối tác

1.1: các chính sách, kế hoạch và 

ngân sách phù hợp với chính sách 

OAG 

2.1: tái thiết kế trường trung học cơ 

sở

3.1: thu hút tiếng nói của giới trẻ 

vào việc ra quyết định 

4.1: tài trợ cho tất cả các trường để 

đáp ứng các nhu cầu riêng của học 

sinh có nhu cầu cao

5.1: thuê, hỗ trợ và giữ chân đa 

dạng nhân viên và gỡ bỏ các rào 

cản đối với việc giữ chân nhân viên 

da màu 

6.1: chương trình thời gian ngoài 

giờ học chất lượng cao cho mọi học 

sinh 

1.2: lực lượng lao động đa dạng 2.2: cơ hội học tập hòa nhập 3.2: thu hút tiếng nói của phụ 

huynh vào việc ra quyết định ở cấp 

khu học chánh 

4.2: cải thiện các công thức tài trợ 

để phân bổ nguồn lực công bằng

5.2: tái cấu trúc văn phòng trung 

tâm để đảm bảo các dịch vụ thân 

thiện với trẻ em và gia đình

6.2: hợp tác với các tổ chức về phát 

triển thanh niên và kỹ năng 

1.3: đánh giá sự thiên vị trong 

chương trình giảng dạy  

1,4: Hỗ trợ EL và Đạo luật LOOK 2.3: giáo dục nghệ thuật tự do toàn 

diện (nghệ thuật, khoa học, đọc viết, 

ngôn ngữ thế giới, thể dục, giáo dục 

sức khỏe, công dân, thể thao và 

công nghệ) 

3.3: hợp tác với các gia đình để cải 

thiện trường học và thành tích học 

tập của học sinh 

4.3: tính hiệu quả và xuất sắc của tổ 

chức và xác định các dịch vụ hỗ trợ 

và học tập nền tảng

5.3: hỗ trợ và đảm bảo lãnh đạo 

trường có trách nhiệm giải trình 

bao gồm, CLSP, các trường có 

thành tích cao và khả năng lãnh 

đạo của giáo viên

6.3: hợp tác với các tổ chức để hỗ 

trợ học sinh, sẵn sàng vào đại học, 

ghi danh kép, và đại học sớm trong 

ngày học1,5: CLSP và Nghiên cứu Dân tộc 

1.6: giám sát việc triển khai chính 

sách OAG - trường học và trung 

tâm

2.4: triển khai phổ cập giáo dục 

mầm non 

3.4: tăng số hệ thống phản hồi cho 

các gia đình đến văn phòng trung 

tâm 

4.4: triển khai Build BPS nhằm 

đảm bảo lộ trình và kết nối công 

bằng giữa các trường 

5,4: BPS - nơi mong muốn được 

tuyển dụng của các chuyên gia giáo 

dục và nhân viên 

6.4: nhận thức về đại học và nghề 

nghiệp ưu tú 

1.7: triển khai không tương xứng 

bộ quy tắc ứng xử 

2.5: trải nghiệm học tập tiểu học 

nghiêm túc và nhất quán

3.5: thu hút giáo viên, nhân viên, 

gia đình và học sinh vào hội đồng 

trường học 

4.5: sự hợp tác của văn phòng trung 

tâm với các đối tác 

5.5: cải tạo hoạt động của văn 

phòng trung tâm: các dịch vụ đưa 

đón, đăng ký, dinh dưỡng 

6.5: thu hút các đối tác quan trọng 

vào quá trình ra quyết định để thúc 

đẩy các dịch vụ trọn gói quanh năm 

1.8: những yếu tố góp phần tạo ra 

khoảng cách cơ hội về y tế và xã hội 

2.6: giảm tình trạng nghỉ học triền 

miên - lớp học vui vẻ và hấp dẫn

3.6: chia sẻ công khai việc triển 

khai các tiêu chuẩn gắn kết của khu 

học chánh

4.6 Cung cấp dịch vụ WiFi cho các 

Gia đình BPS có nhu cầu cấp bách 

nhất, như vậy tất cả chúng ta đều 

được kết nối.

5.6 Tăng cường tính minh bạch và 

trách nhiệm giải trình bằng các công 

cụ dữ liệu mới, bảng quản lý và báo 

cáo công khai.

6.6 thiết kế và thực hiện các cơ hội 

quanh năm với các đối tác để thúc 

đẩy cơ hội.

1.9: hỗ trợ ở các trường có thành 

tích thấp

2.7: không gian học tập an toàn và 

hỗ trợ

3.7 Thu hút gia đình và cộng đồng 

trong việc đưa ra quyết định: tin 

nhắn, trực tuyến, khảo sát, và gọi 

điện.
1.10: sự hỗ trợ/hòa nhập/không 

tương xứng với nhu cầu đặc biệt 

của học sinh 

2.8: kế hoạch phát triển chuyên 

môn toàn diện trên toàn khu học 

chánh 

Các Cam kết và Ưu tiên trong Kế hoạch chiến lược 
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Xây dựng mối

quan hệ đối
tác

Trung tâm Giáo dục Sớm Haynes:
Chương trình Quý 5 của BPS

Đối tác

Tiêu điểm

Được phép của 

Boston After 

School and 

Beyond

“Bước vào Trung tâm Giáo dục sớm Haynes, nằm trong khu phố 

Roxbury của Boston, mùa hè này, người ta ngay lập tức bắt gặp những tác 

phẩm nghệ thuật của học sinh và các tác phẩm trên lớp được trưng bày 

đẹp mắt trên các bức tường. [The rising K2 student cohort which learned 

about ocean-themed subjects] đã trang trí bức tường bằng sinh vật biển: 

sứa đầy màu sắc, cá và thậm chí cả rùa... Tương tự như vậy, một buổi 

trình diễn nghệ thuật treo tường và chương trình giảng dạy tùy chỉnh cho 

đoàn hệ Bumblebees và Butterflies đang diễn ra tại lớp một của Haynes.”

Haynes phối hợp với Sở Cảnh sát Boston, HERO Kids Sports, 

Boston Nature Center, và Playworks.(nhằm phục vụ kem miễn

phí).



ESSER 

Quỹ ESSER I and Cares - Chi chủ yếu vào các 

nguồn lực cần thiết để hỗ trợ học sinh vượt qua 

đại dịch và đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp 

một cách an toàn

ESSER II - 50% đầu tư cho kế hoạch trường học và 

50% đầu tư cho toàn khu học chánh (ngày 1 tháng 9 

năm 2021)

ESSER III - Các khoản đầu tư của khu học chánh đang 

được xem xét: Tăng cường Nền tảng Giảng dạy, Học sinh 

Anh ngữ, Học sinh Khuyết tật, Con đường Chất lượng 

Cao, Tiếp cận Công bằng, Môi trường Trường học, Cộng 

đồng



Khởi động Chiến lược Thành 

công (S4S) để Nâng cao 

Kỹ năng của Học sinh 

Trường Thi tuyển Mới

Chiến lược Thành công (S4S) đã 
được đưa ra để hỗ trợ các học 
sinh được nhận vào lớp 7 hoặc 

lớp 9 tại bất kỳ trường nào 
trong số ba Trường Thi tuyển. 

Chương trình giảng dạy tại 
trường cung cấp các kỹ năng 
bổ sung về tư duy bậc cao, 
toán học, viết, đọc và tiếng 

Latinh. Nội dung cũng đề cập 
đến văn hóa học đường và sự 

gắn kết với trường học.

Chính sách OAG | Cập nhật
Hướng dẫn Họp thành viên 

về Công bằng để 
Nâng cao Chất lượng 

và sự Bền vững

Họp thành viên về công bằng là 
cuộc trò chuyện giữa các 
nhóm liên quan bao gồm 
nhân viên, gia đình và đối 
tác cộng đồng. Các cuộc 
thảo luận thúc đẩy suy 

nghĩ về việc liệu và làm 
thế nào các chính sách và 
thực hành của BPS thúc 

đẩy trải nghiệm bình 
đẳng, chất lượng cao cho 
học sinh. Trong năm học 
2020-2021, các khóa đào 
tạo và tài nguyên đã được 

triển khai để hỗ trợ tốt 
hơn cho việc lập kế hoạch 

và thực hiện hội nghị 
thành viên.

Mở rộng Sáng kiến Trường 

Thi tuyển (ESI) cho 

Học sinh Lớp 4

Trong năm học 2020-2021, 
chương trình ESI đã được 
mở rộng bao gồm cả học 

sinh lớp 4. Những học sinh 
này sẽ nhận được hai năm 
hỗ trợ để nâng cao kỹ năng 
học tập và sự tự tin để đáp 
ứng các yêu cầu đầu vào 

của các Trường Thi tuyển. 

Cung cấp dịch vụ huấn 

luyện và phát triển 

chuyên nghiệp CLSP⥠

và CRIOP2 trên toàn 

khu học chánh

Chương trình phát triển chuyên môn 
tùy chọn CLSP và CRIOP đã 
được cung cấp cho giáo viên, 
lãnh đạo khu học chánh, phụ 
tá, huấn luyện viên, lãnh đạo 
giáo viên, giáo viên mới, điều 
phối viên lĩnh vực cộng đồng 

và nhân viên Văn phòng 
Trung tâm. Các nhà giáo dục 
này trở nên có nền tảng tốt 

hơn trong việc phản ánh 
CLSP và thực hành nghề 

nghiệp.

⥠ Thực tiễn về duy trì văn hóa và ngôn ngữ
2 Giao thức Quan sát Hướng dẫn Ứng phó Văn hóa



Thực hiện Chính sách về Khoảng cách cơ hội và thành tích

Cách tiếp 

cận của 

chúng tôi

Của chúng 

tôi 

Mục tiêu



Tôi tin rằng thường có "một món quà trong vết thương." Vết thương của cuộc 

khủng hoảng COVID-19 vẫn còn rất nhiều và sâu sắc, và chúng ta phải tiếp 

tục nhận ra nỗi đau khổ của rất nhiều người trong cộng đồng, gây ảnh 

hưởng đến các cộng đồng người nghèo và bị gạt ra ngoài lề lịch sử một cách 

không cân xứng. Tuy nhiên, đại dịch khiến chúng ta không còn lựa chọn nào 

khác ngoài việc tính đến sự bất bình đẳng đã tồn tại bấy lâu nay. Theo cách 

này, khoảnh khắc chúng ta cùng đồng lòng là một món quà, và tôi vô cùng 

xúc động khi nhân viên BPS, các đối tác cộng đồng, gia đình và những 

người trẻ tuổi đã cố gắng gặp nhau mọi lúc, mọi nơi.

- Brenda Cassellius, Báo cáo Cập nhật Kế hoạch Chiến lược BPS, tháng 10 năm 

2021

Chuyển đổi Vượt qua khủng hoảng để trở thành một BPS 

mạnh hơn


