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Chỉ số #1: Thăm khám hàng ngày tại khoa cấp cứu COVID-19

Chỉ số này là gì?

Thông tin này giúp chúng ta hiểu tác động sâu hơn 

của COVID-19 đến các khoa cấp cứu của bệnh viện. 

Mục tiêu của chúng tôi là xem con số này vẫn giữ 

nguyên hay giảm. 

Tình trạng hiện tại

● Trung bình 174,9 COVID-19 ED Lượt thăm khám hàng ngày

● Ngưỡng cần quan tâm: Tăng từ 7 ngày trở lên so với tuần trước (màu đỏ)

● Số ngày liên tiếp cao hơn so với cùng ngày trong tuần trước: 1



Chỉ số #2: Số bệnh nhân COVID-19 người lớn tại các bệnh viện ở Boston

Chỉ số này là gì?

Chỉ số này giúp chúng tôi hiểu có bao nhiêu bệnh 

nhân người lớn hiện đang nhập viện tại các bệnh 

viện ở Boston. 

Tình trạng hiện tại

39 bệnh nhân là người lớn nhập viện ở Boston

Ngưỡng cần quan tâm: 200 bệnh nhân COVID-19 trở lên

Số ngày liên tiếp trên 200: 0



Chỉ số #3: % số giường ICU dành cho người trưởng thành không bị đột 
ngột được sử dụng:

Chỉ số này là gì?

Chỉ số này giúp chúng tôi hiểu ICU dành cho người lớn ở 

bệnh viện Boston của chúng tôi đầy đủ như thế nào và chỉ 

ra rằng các bệnh viện đang hoặc có thể cần bắt đầu sử 

dụng giường bổ sung để chăm sóc bệnh nhân. Mục tiêu 

của chúng tôi là có 85% hoặc ít hơn số giường ICU dành 

cho người lớn không tăng đột biến. 

Tình trạng hiện tại

88% số giường ICU dành cho người lớn không 

tăng đột biến đã được lấp đầy

Ngưỡng cần quan tâm: 95% hoặc nhiều hơn số giường ICU dành cho người 

lớn không tăng đột biến được sử dụng trong năm ngày liên tục.

Số ngày liên tiếp cao hơn 95%:: 0



Cư dân Boston với Ít nhất 1 Liều chủng ngừa COVID-19, Đã được chủng 

ngừa Một phần, và Đã được Tiêm chủng đầy đủ
Ngày 15 tháng 12 năm 2020 - ngày 27 tháng 7 năm 2021

Số cư dân 

Boston

Phần trăm tổng 

dân số Boston

Ít nhất 1 liều 456.586 .67,2%

Đã tiêm chủng 

một phần
45.154 .6,6%

Đã tiêm chủng 

đầy đủ
411.432 .60,6%

Vắc-xin 



Tỷ lệ phần trăm cá nhân được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19 theo độ 

tuổi



Tỷ lệ phần trăm cá nhân được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19 theo chủng tộc và dân 

tộc



Những cá nhân được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin COVID-19 do khu vực lân cận quản 

lý 



● Nhìn chung, tỷ lệ tiêm vắc-xin cao ở Thành phố Boston, đặc biệt là ở các nhóm cao tuổi

● Nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong thấp đối với những người được tiêm chủng

● Tăng cường tập trung vào tác động của COVID-19 đối với cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe để định 

hình các nỗ lực ứng phó của Thành phố

● Vắc xin COVID-19 vẫn là công cụ y tế công cộng tốt nhất cần thiết để chấm dứt đại dịch COVID-19

● Chúng ta nên tập trung nỗ lực vào đâu?

○ Tỷ lệ tiêm chủng ở thanh niên 12-15 tuổi dưới mức trung bình toàn Thành phố

○ Tỷ lệ tiêm chủng ở các cộng đồng đặc biệt vẫn dưới mức trung bình của toàn Thành phố

■ Dorchester 02121-02125

■ Dorchester 02122-02124

■ Mattapan

■ Trường trung học Fenway

Tóm tắt hoạt động liên quan COVID-19



Trở lại Mạnh mẽ Các Trường học của Chúng tôi
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Công tác Tuyển sinh của Chúng tôi
● Nỗ lực Tiếp cận và Đăng ký

○ Các dịch vụ trực tiếp và điện thoại bằng tất cả các ngôn ngữ 

của gia đình

○ Tiếp tục tiếp cận với đài phát thanh, truyền hình, báo chí của 

dân tộc, các tổ chức dựa vào cộng đồng, phương tiện truyền 

thông truyền thống và các cơ chế mới hơn như iHeartRadio 

với hàng rào địa lý nhắm mục tiêu đến các gia đình ở Boston

● Mở lại Các Trung tâm Chào mừng của chúng tôi

○ Trung tâm Chào mừng Dorchester và Roslindale mở cửa 

cho các buổi hẹn đăng ký trong tháng 7

○ Kể từ ngày 2 tháng 8, tất cả 4 Trung tâm Chào mừng

(Dorchester, Roslindale, Roxbury, East Boston) mở cửa cho 

các buổi hẹn đăng ký và các dịch vụ không hẹn trước

● 51.929 học viên đã đăng ký năm học 21-22 (tính đến ngày 26 

tháng 7)

○ Đăng ký bổ sung dự kiến trong tháng 8.

Hệ thống Trường Công lập Boston

https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters
https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters
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Sức khỏe & An toàn
Các Chiến lược Giảm 

thiểu COVID-19 cho Năm 

học 21/22

Đảm bảo An toàn cho Cộng đồng của 

Chúng ta

Chúng ta phải:

▫ Theo dõi các triệu chứng của COVID-19 

▫ Đeo khẩu trang khi ở trong trường học và trên xe buýt (ngay 

cả khi đã tiêm phòng đầy đủ)

▫ Thực hành tốt biện pháp vệ sinh tay 

▫ Tiếp tục với lịch trình vệ sinh và khử trùng trường học và các 

chiến lược thông gió

Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Y tế 

Công cộng Boston và xem xét các hướng dẫn 

của CDC về:

▫ Giãn cách tiếp xúc

▫ Lập nhóm học sinh và chỗ ngồi theo chỉ định

▫ Xét nghiệm Covid-19 cho học sinh và xét nghiệm miễn phí 

cho nhân viên 

▫ Truy vết tiếp xúc

▫ Khu vực chờ khám bệnh 

Hệ thống Trường Công lập Boston
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Chiến lược Giảm thiểu:

Vacxin Phòng ngừa 

COVID-19 

Những thông tin chúng ta biết:

● Tiêm vacxin hiện đang là chiến lược phòng chống cho sức khỏe 

cộng động hàng đầu để chấm dứt đại dịch COVID-19. Việc thúc đẩy 

tiêm chủng có thể giúp học sinh trở lại trường học an toàn với việc học 

tập tại chỗ cũng như các hoạt động ngoại khóa và thể thao.

● CDC khuyến cáo tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên nên tiêm vacxin 

phòng ngừa COVID-19 để giúp bảo vệ chống lại COVID-19. 

● Vacxin COVID-19 có sẵn cho tất cả những người sống, làm việc hoặc 

học tập ở Massachusetts, không phân biệt tình trạng nhập cư

● Vacxin COVID-19 có thể làm giảm nguy cơ lây lan COVID-19 ở người.

BPS cam kết:

● Cung cấp tài liệu giáo dục về vacxin cho học sinh, gia đình và nhân viên 

của chúng tôi

● Cung cấp thông tin về các phòng khám thực hiện tiêm vacxin ở khắp 

thành phố Boston và các cộng đồng xung quanh

● Tiếp tục hợp tác với BPHC để tăng cơ hội cho các phòng tiêm chủng

Hệ thống Trường Công lập 

Boston
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Cơ sở vật chất 

Hệ thống Trường Công lập Boston

Cảm biến Chất lượng Không khí Trong nhà 

(Indoor Air quality, IAQ)

● Cảm biến chất lượng không khí trong nhà đang được 

lắp đặt ở khắp khu học chánh. Công việc này bắt đầu 

vào ngày 12 tháng 7. Các cảm biến này sẽ cung cấp 

báo cáo thời gian thực về chất lượng không khí trong 

phòng

Thay thế Bộ lọc của Máy lọc Không khí

● Các bộ lọc đang được thay thế theo các thông số kỹ 

thuật thay đổi sáu tháng một lần. Đến nay, 1.529 

máy lọc đã được thay lõi lọc tại 36 trường học. 

Dự án sẽ hoàn thành trước khi học sinh quay trở lại 

trường.

Thay thế Bộ lọc MERV-13

● Các bộ lọc sẽ được thay thế như một phần của quá 

trình bảo trì hệ thống thường xuyên.
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Cơ sở vật chất 

Hệ thống Trường Công lập Boston

Vệ sinh Mùa hè

● Đội ngũ vệ sinh của BPS đang hoàn thành việc 

vệ sinh các tòa nhà và sắp hoàn tất để chào 

đón học sinh quay lại trường.

Khu Vệ sinh

● Các trường học có khu vệ sinh ở hành lang và 

lớp học với nhiều đồ dùng để thay thế.

PPE

● PPE sẽ được giao đến các trường học vào 

tháng 8.



17 Dịch vụ đưa đónHệ thống Trường Công 

lập Boston

Lộ trình và phân công xe buýt:

● Chủ động tìm tuyến xe buýt. Tất cả học sinh đủ điều kiện đi xe buýt sẽ 

nhận được thông báo về tuyến xe buýt được gửi qua thư & email 

vào tuần cuối cùng của tháng 8.

● Phương tiện Đưa đón Thay thế, Sắp xếp lại Phương tiện Đưa đón và 

các yêu cầu khác có thể gửi trên Cổng Hỗ trợ của chúng tôi

● Trước năm học mới, tài xế sẽ hoàn thành chạy thử các tuyến đường

Thẻ MBTA: Thẻ MBTA cho học sinh đủ điều kiện từ lớp 7-11 sẽ được 

phát cho các trường trước khi khai giảng. 

Giám sát Xe buýt:

● Việc giám sát xe buýt sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh có yêu 

cầu, phù hợp với chương trình IEP của học sinh.

● Chúng tôi đang tích cực tuyển dụng người giám sát xe buýt và tìm 

các ứng viên trong suốt mùa hè. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang thiếu 

150 nhân viên mới so với mục tiêu vào mùa thu này.

● Do sự thiếu hụt này, chúng tôi dự đoán sẽ xảy ra một số vấn đề về 

nhân sự trong mùa thu này.

Quy trình An toàn và Sức khỏe trên Xe buýt: Học sinh sẽ phải đeo 

khẩu trang trên xe buýt vào mùa thu này. Xe buýt sẽ được khử trùng 

mỗi ngày một lần.

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new
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Công nghệ
▫ Quỹ Kết nối Khẩn cấp - quỹ tài trợ của liên bang để giúp 

thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số

▪ BPS đang đăng ký thêm Chromebook để mang về 

nhà cũng như máy tính xách tay dành cho giáo viên

▫ Tiếp tục hỗ trợ cho các điểm phát sóng và phiếu mua 

hàng Comcast 

▫ Chương trình Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp cung 

cấp $50 mỗi tháng cho Băng thông rộng tại nhà cho tất cả 

các gia đình BPS

▫ Tiếp tục hỗ trợ cho nhiều công cụ được sử dụng trong 

thời gian diễn ra dịch COVID và như một phần của các 

việc đầu tư ESSER của chúng tôi: Lexia, TalkingPoints, 

Nearpod và SeeSaw

Hệ thống Trường Công 

lập Boston



19
Dịch vụ Thực 

phẩm & Dinh 

dưỡng

Quay lại Các Dịch vụ Thực phẩm & Dinh dưỡng 

trong Trường học

▫ Liên tục phục vụ học sinh và gia đình của chúng tôi 

▪ Quay lại việc nấu ăn ở tất cả các căng-tin (80 điểm)

▪ Giới thiệu My Way Cafes (34 điểm)

▪ MỚI - các món trong thực đơn được thực hiện theo công thức cho người 

ăn chay, bánh muffin tự làm, nước sốt đặc sản và còn hơn thế nữa   

▪ Hợp tác với các doanh nghiệp và trang trại địa phương để cung cấp sản 

phẩm tươi sống, pizza địa phương, ngũ cốc và cá cho các địa điểm của 

chúng tôi

▪ Tiếp tục phát triển và thử nghiệm công thức để kết hợp các sở thích và 

văn hóa của học sinh

▪ MỚI - Chương trình Chef in School

▪ Đào tạo Đội ngũ Nhân viên về các quy trình an toàn, thực đơn, các chính 

sách và thủ tục

▪ Chuẩn bị cung cấp phân phối thực phẩm và vào bữa tối 

▫ Thách thức

▪ Đội ngũ Nhân viên

▫ Tập trung vào công tác tuyển dụng / giữ nhân viên

▫ Tỷ lệ thiếu nhân sự cao ảnh hưởng đến hoạt động

▪ Mua sắm và tiếp cận các mặt hàng thực phẩm

Hệ thống Trường Công lập Boston
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Thể thao

Hệ thống Trường Công lập Boston

Trở lại Năm Bình thường

● Giải đấu Điền kinh Liên trường (9-12)

○ Mùa thu (ngày 20 tháng 8 - ngày 25 tháng 11)

○ Mùa đông (ngày 29 tháng 11 - ngày 19 tháng 3)

○ Mùa xuân (ngày 21 tháng 3 - ngày 19 tháng 6)

● Điền kinh Cấp Trung học (6-8)

● Thế vận hội Đặc biệt/Thể thao Thống nhất (K-12)

Tham gia Mùa hè/ Hoạt động thể chất

● Phòng khám Bóng chuyền Nữ (5 Địa điểm/190 học sinh)

● Sức mạnh & Điều hòa Ngoài trời

Điền kinh Mùa thu/ Hướng dẫn về Sức khỏe & an 

toàn

● Cần đeo khẩu trang cho mọi hoạt động trong nhà

● Phát triển hướng dẫn thể thao bổ sung

● Chúng tôi sẽ tuân theo các nguyên tắc MIAA cập nhật 

nhất của Tiểu bang 



Phục hồi: Thành công trong Học tập và Sức khỏe Hàng 

đầu để vượt qua khó khăn lúc này  
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Học thuật

Hệ thống Trường Công lập Boston Phục hồi: Một số khoản đầu tư ngay lập tức để hỗ trợ tốt nhất cho 

học sinh và gia đình:
● Cung cấp hỗ trợ can thiệp mạnh mẽ cho Người học Tiếng Anh với trọng 

tâm rõ ràng là Người học Tiếng Anh bị khuyết tật. 

● Đảm bảo các dịch vụ đền bù chất lượng cao cho Học sinh Khuyết tật của 

chúng tôi 

● Mở rộng các cơ hội và tùy chọn UPK

● Sử dụng các nền tảng kỹ thuật số, đặc biệt là cho EL và SWD

● Đánh giá học sinh EL cho các cấp độ ELD và lập các kế hoạch cá nhân để 

hỗ trợ việc tăng tốc

● Khởi động mức độ ưu tiên mạnh mẽ trên toàn khu học chánh tập trung 

vào tỷ lệ biết đọc viết bình đẳng cho PreK-12

● Tận dụng 74 chuyên việc liên lạc gia đình mới và 100 nhân viên xã hội 

mới

● Cung cấp chương trình học tập chuyên nghiệp chất lượng cao cho các 

nhà giáo dục tập trung vào các ưu tiên học tập và phục hồi cho học sinh

Để thúc đẩy các khoản đầu tư Tái định nghĩa trong tương lai của 

chúng tôi và tạo điều kiện thuận lợi cho BPS mạnh hơn, tốt hơn:
● Phát triển Khung Học thuật BPS 

● Đảm bảo Khung Học thuật thúc đẩy các quyết định về cơ sở vật chất 

● Dẫn dắt nỗ lực thiết kế lại của H.S. và triển khai MassCore 



Ưu tiên Học tập 

Ưu tiên 1: 
Thực hiện việc đọc viết bình đẳng 

từ Mẫu giáo-12, đặc biệt là đối với 

EL và SWD

Ưu tiên 2: 
Cơ cấu nhóm để hỗ trợ thực hiện việc 

đọc viết bình đẳng với mức tập trung 

cao độ vào các dịch vụ và hỗ trợ EL và 

SWD

Ưu tiên 3: 
Sử dụng CRIOP* (một công cụ 

quan sát và phản hồi dựa trên 

công bằng) để đảm bảo thực 

hiện công bằng các biện pháp 

thực hành đọc viết, đặc biệt là 

đối với EL và SWD  

Văn phòng trung ương sẽ hỗ trợ các trường thực hiện các ưu tiên như thế nào? 
● Lập kế hoạch và thực hiện Hội nghị Mùa hè Trở lại, Phục hồi, Tái định nghĩa tập trung vào các ưu tiên giảng dạy

● Cung cấp và hỗ trợ các buổi học văn phòng trung tâm về hướng dẫn đọc viết bình đẳng

● Khởi chạy các mô-đun lộ trình đọc viết công bằng

● Cung cấp các buổi học tập chuyên nghiệp về khả năng đọc viết bình đẳng cho những người bán chuyên nghiệp

● Phát triển và tổ chức việc học tập chuyên nghiệp cho các huấn luyện viên về chuyển đổi

● Thiết kế các buổi học đọc viết bình đẳng với gia đình

* Giao thức Quan sát Hướng dẫn Ứng phó Văn hóa 
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Hỗ trợ Học sinh
Trưởng Bộ phận Hỗ trợ Học sinh và đội ngũ nhân viên đã tiến hành một 

quá trình tham gia sâu rộng của cộng đồng để thu hút ý kiến đóng góp 

liên quan đến tác động của Cải cách Cảnh sát Thuyết trình Bàn tròn/OSS. 

Kết quả như sau:

Hệ thống Trường Công lập 

Boston
Cam kết Kế hoạch Chiến lược 

● Tăng cường quan hệ cộng đồng:
Tạo một câu chuyện tích cực phản ánh việc cải thiện nhận thức và hiểu biết của 

cộng đồng về cải cách của cảnh sát. Khôi phục tính minh bạch và trách nhiệm 

của Văn phòng Dịch vụ An toàn. 

Cập nhật tên và đồng phục để tạo ra hình ảnh dễ gần hơn nhằm tăng cường sự 

tham gia của cộng đồng

● Cam kết:
Văn phòng Dịch vụ An toàn thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong các 

chuyến thăm trường học ở khắp 11 khu cạnh Boston Đã tham dự nhiều cuộc 

họp cộng đồng và tương tác với hàng ngàn thành viên cộng đồng. Nhận được 

sự ủng hộ nhiệt tình trên mạng xã hội. 

● Cải tiến vận hành:
Cải thiện liên lạc vô tuyến bằng cách cài đặt hệ thống vô tuyến BAPERN, tăng độ tin 

cậy và phù hợp. Tận tâm cải thiện khâu đào tạo nhân viên và phát triển chuyên 

môn. Được giao cho 23 trường trung học phổ thông, 16 trường trung học cơ sở 

và từ mẫu giáo đến lớp 8. Đảm bảo việc đến trường, chuyển lớp và tan học an 

toàn. Nhân viên Di động chủ động đến trường hàng ngày và đáp ứng các yêu 

cầu tại địa điểm. Cung cấp hỗ trợ toàn vẹn tại 32 điểm dịch vụ ăn uống và 130 

trò thể thao. 

https://docs.google.com/presentation/d/1qxHrXHIuAnnYJmLurLxgGEjtuFexAS4rftG7QnPlOG4/edit#slide=id.gd574b8e1e6_0_5

