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Kế hoạch Đổi mới Hệ thống: Cập nhật 

Triển khai 

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Monica Hogan, Trợ lý Giám đốc Chiến lược và Triển 

khai Dữ liệu

J.J. Muñoz, Chuyên viên Hỗ trợ Giám đốc
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Kế hoạch Đổi mới Hệ thống

● Kế hoạch ba năm tập trung vào cải tiến toàn hệ thống

● Yêu cầu về khả năng giải trình:

○ Những cuộc họp hàng tháng giữa DESE, BPS và Thành phố Boston

○ Cập nhật thường xuyên cho Ủy ban Trường học

Học thuật Vận động Dữ liệu Kính vạn hoa* Khung Quản 

lý Hiệu suất*
Giáo dục Đặc 

biệt

Học viên Anh 

ngữ

Các Trường 

Chuyển đổi

An toàn cho 

học sinh

Vận chuyển Cơ sở Vật 

chất

● Mỗi khu vực tập trung có một trưởng nhóm và nhiều thành viên trong nhóm để hỗ trợ công việc.

● Các nhóm họp hàng tuần để kiểm tra trạng thái.

● Các trưởng nhóm sẽ gặp nhau thường xuyên với tư cách là một nhóm tập thể.

*Kính vạn hoa và Khung Quản lý Hiệu suất được đưa vào SIP dưới dạng các sáng kiến do DESE dẫn dắt. Họ sẽ yêu cầu sự hỗ trợ từ BPS nhưng không cùng mức thời hạn và 

cam kết như bảy lĩnh vực trọng tâm chính. 

Liên kết đến Kế hoạch Cải thiện Hệ thống

https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing
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Các trưởng nhóm

Indira Alvarez

Giám đốc Vận hành

Apryl Clarkson

Giám đốc Điều hành Cấp cao Tạm thời, 

Văn phòng Dữ liệu và Trách nhiệm Giải 

trình

Farah Assiraj

Phó Giám đốc Học thuật

Trợ lý Tổng Giám đốc OMME

Delavern Stanislaus

Giám đốc Vận tải

Lauren Viviani

Trợ lý Tổng Giám thị Tạm thời phụ 

trách Chương trình Giáo dục đặc biệt

Denise Snyder

Quyền Trưởng phòng, Sự Tham gia 

của Gia đình và Cộng đồng

Neva Coakley-Grice

Giám đốc Hỗ trợ học sinh

Mark Racine

Giám đốc Thông tin

Brain Forde

Giám đốc Điều hành, Quản lý Cơ sở 

Vật chất
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Thành viên Nhóm

Học thuật

Giáo dục Đặc biệt Lauren Viviani, OSE

Cassandra Clark-Crichlow, OSE

Ethan d’Ablemont Burnes, OSE

Kristen McCosh, Tòa Thị Chính

Kiersten Sullivan, OSE

Michelle Tran, OSE

Học viên Anh ngữ Farah Assiraj, OMME

Ignacio Chaparro, OMME

Ethan d’Ablemont Burnes, OSE

Faye Karp, OMME

Lauren Viviani, OSE

Các Trường Chuyển 

đổi

Mike Sabin, Chuyển đổi Trường (bắt đầu từ 15/8)

Natalie Ake, Giám đốc Trường

Blair Dawkins, Ngân sách

Mary Driscoll, Giám đốc Trường

Christina Scarlatos, ODA

Vận động

An toàn cho học sinh Neva Coakley-Grice, Hỗ trợ Sinh viên và Dịch vụ An toàn

Denise Snyder, OFCA

Sebastian Derian, OLA

Mike Firestone, Tòa Thị Chính

Rufus Faulk, Tòa Thị Chính

Carolyn MacNeil, OFCA

Lisa Maki, OLA

Becky Shuster, Chủ sở hữu

Vận chuyển Del Stanislaus, DOT

Jackie Hayes, DOT

Teresa Neff-Webster, Vận hành

Dan Rosengard, DOT

Shanda Williams, DOT

Emanuel Zanzerkia, DOT

Cơ sở Vật chất Indy Alvarez, Vận hành

Brian Forde, Cơ sở Vật chất

Morgan McDaniel, Tòa Thị Chính

Teresa Neff-Webster, Vận hành

Tali Robbins, Tòa Thị Chính

Amy Shan, Vận hành

Dữ liệu Apryl Clarkson, ODA

Mark Racine, OIIT

Kevin Arias, OIIT

Adriana Heady, OHC

Elena Lanin, ODA

Lauren Meissner, ODA

Niamh O’Donoghue, OHC

Kyle Paczkowski, ODA

Tên in nghiêng biểu thị cho trưởng nhóm. 

Các nhóm họp hàng tuần theo yêu cầu của Monica Hogan và J.J. 

Muñoz.
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Đổi mới Hệ thống

Kế hoạch cải tiến hệ thống không chỉ đơn giản là đáp ứng các mốc quan trọng đã thỏa thuận. Kế hoạch đó là về 

việc thay đổi cách thức hoạt động của hệ thống và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.

HỢP ĐỒNG 

CỦA TÀI XẾ

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN

NHÂN LỰC 

VỐN

HỌC SINH 

PHÂN CÔNG

HỌC SINH ĐẾN 

TRƯỜNG ĐÚNG GIỜ

Ví dụ: Vận chuyển
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Hạn cuối là ngày 15 tháng 8 (BPS)

Mục từ Thỏa thuận Trạng thái

An toàn cho học sinh

Bắt đầu sử dụng một hệ thống cải tiến, lớn mạnh để quản lý, phản hồi, giải quyết các khiếu nại từ cha mẹ và người giám hộ. Đang theo dõi

Ủy ban một tổ chức độc lập kiểm tra sự an toàn cho sinh viên và nhân viên Hoàn thành

Giáo dục Đặc biệt

Tiếp nhận một tổ chức hoặc một nhóm các cá nhân, đó là những cá nhân có minh chứng thành công trong công việc tại các khu học chánh 

thành phố và sẽ làm việc với tinh thần cấp bách để cải thiện các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Hoàn thành

Từ Nhóm Làm việc McKinley Hoàn thành

BPS sẽ cung cấp cho DESE kế hoạch của mình về cách khu học chánh sẽ hoàn thành công việc được nêu rõ trong phần này cho đến khi các vị 

trí lãnh đạo cấp cao được bổ nhiệm xong. Đang theo dõi

Phát triển hướng dẫn thủ tục và chính sách cập nhật về giáo dục đặc biệt. Đang theo dõi

Vận chuyển

Khởi động đánh giá chẩn đoán hệ thống vận chuyển hiện tại của BPS Hoàn thành

Cơ sở Vật chất

Rà soát tất cả các thiết bị vệ sinh của trường và thực hiện một kế hoạch toàn học khu để thực hiện các cải tạo cần thiết. Đang theo dõi

Học viên Anh ngữ

Phát triển một hệ thống để đảm bảo rằng tất cả các học viên Anh ngữ, bao gồm cả những học viên tiếng Anh khuyết tật, nhận được tất cả các 

hướng dẫn thích hợp, tiếp cận với hướng dẫn nội dung cấp lớp và một hệ thống để giám sát việc giảng dạy.  Đang theo dõi

Hoàn thành Kế hoạch Chiến lược BPS cho Học viên Đa ngôn ngữ để bao gồm hướng dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ Đang theo dõi

Hoàn thành Đang theo dõi Quan tâm ít Quan tâm chính Sẽ được thảo luận
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Thời hạn Sắp tới (BPS)

Mục từ Thỏa thuận Hạn chót Trạng thái

An toàn cho học sinh

Tuyển dụng một Điều phối viên Giải quyết Vấn đề để giải quyết các khiếu nại PRS Ngày 8 tháng 9 Đang theo dõi

Vận chuyển

Thực hiện cải cách vận hành theo thương lượng giữa BPS và công đoàn tài xế xe buýt trường học Đang diễn ra Đang theo dõi

Dữ liệu

Công bố các thủ tục rút khỏi của học viên đã được sửa đổi nêu rõ các biện pháp kiểm soát cụ thể Ngày 8 tháng 9 Đang theo dõi

Các Trường Chuyển đổi

Thống nhất số lượng các kế hoạch cần thiết cho các Trường chuyển đổi thành một Kế hoạch cải thiện chất lượng trường học rõ 

ràng, lớn mạnh, dựa trên minh chứng phục vụ quá trình cải tiến ở mỗi trường. Ngày 1 tháng 10 Đang theo dõi

Hoàn thành Đang theo dõi Quan tâm ít Quan tâm chính Sẽ được thảo luận
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Hạn cuối của DESE

Mục từ Thỏa thuận Hạn chót

Dữ liệu

Một đánh giá viên độc lập sẽ được DESE phân công phân tích dữ liệu BPS thường xuyên, được cung cấp văn phòng 

tại BPS và có toàn quyền truy cập vào tất cả dữ liệu BPS trên tất cả các chức năng học tập và hoạt động. Ngày 15 tháng 8

Giải quyết Khiếu nại

DESE sẽ bắt đầu cung cấp các khóa đào tạo định kỳ cho các lãnh đạo văn phòng trung tâm và tòa nhà của BPS, phù 

hợp với nhu cầu cụ thể của BPS, tập trung vào việc hiểu hướng dẫn trong Hướng dẫn Thủ tục Khiếu nại PRS của 

DESE. Ngày 15 tháng 8

Cơ sở Vật chất

DESE sẽ xác định một người đích danh sẽ kiểm tra các thiết bị vệ sinh của học sinh Ngày 8 tháng 9
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Các Cuộc họp Cung cấp Ý kiến Phản hồi với DESE

Ngày Cuộc họp

Thứ Hai Nhóm Làm việc McKinley DESE

Thứ Ba Giáo dục Đặc biệt DESE

Thứ Ba Học viên Anh ngữ DESE

Thứ Tư An toàn cho Học viên DESE

Thứ Tư Các Trường Chuyển đổi DESE

Thứ Năm Cuộc họp Hàng tháng của DESE + BPS + COB

Thứ Năm Vận chuyển + Cơ sở Vật chất của DESE

Thứ Sáu Dữ liệu của DESE

Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhân viên DESE về các mục trong Kế hoạch Cải tiến Hệ thống. Bảng dưới đây 

miêu tả các cuộc họp được tổ chức trong tuần này, trước thời hạn sắp tới, để xem xét những hồ sơ nhận được và nhận 

ý kiến phản hồi từ các nhân viên cấp cao của DESE.
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Học thuật

● Học viên Đa Ngôn ngữ

● Giáo dục Đặc biệt

● Các Trường Chuyển đổi
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Học viên Anh ngữ

Mục từ Thỏa thuận

Ngày đến hạn đánh 

giá Trạng thái

Phát triển một hệ thống để đảm bảo rằng tất cả các học viên Anh ngữ, bao gồm cả những học viên 

tiếng Anh khuyết tật, nhận được tất cả các hướng dẫn thích hợp, tiếp cận với hướng dẫn nội dung 

cấp lớp và một hệ thống để giám sát việc giảng dạy.  

Ngày 15 tháng 8 Đang theo dõi

● Thông tư mới của tổng giám đốc học khu đã được biên soạn phác thảo hệ thống giảng dạy và giám sát của học khu đối với 

học viên đa ngôn ngữ, bao gồm:

○ Kỳ vọng Giảng dạy và Nguồn lực:

■ Xác định các kỳ vọng và tài liệu giảng dạy chất lượng cao cho những học viên Đa ngôn ngữ và những người 

khuyết tật; 

■ Tuyển chọn và vạch ra các nguồn lực cho các trường học, nhân viên lớp học và lãnh đạo trường học để cải 

tiến các phương pháp hiện tại trong lớp học phục vụ học viên Đa ngôn ngữ và những người khuyết tật. 

○ Giám sát Việc Giảng dạy của Học viên Đa ngôn ngữ: 

■ Giám sát Kế hoạch Học tập Cá nhân hóa (ILP) dành cho Học viên Đa ngôn ngữ chưa đạt tiêu chuẩn tiến độ 

ACCESS; 

■ Thực hiện những nhận xét cho lớp học của lãnh đạo trường học và các nhóm hỗ trợ khu vực của học khu về 

ESL và giảng dạy nội dung trong các chương trình phục vụ học viên Đa ngôn ngữ. 
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Học viên Anh ngữ

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Hoàn thành Kế hoạch Chiến lược BPS cho Học viên Đa ngôn ngữ để bao gồm hướng dẫn bằng 

ngôn ngữ mẹ đẻ 
Ngày 15 tháng 8 Đang theo dõi

● Kế hoạch Chiến lược BPS cho Học viên Đa ngôn ngữ vạch ra năm ưu tiên:

1. Mở rộng các chương trình song ngữ hỗ trợ học sinh và giúp họ đạt được Dấu ấn Song ngữ.

2. Đảm bảo rằng tất cả Học viên Đa ngôn ngữ có Khuyết tật (MLWD) nhận được các dịch vụ và hỗ trợ thích hợp bao 

gồm cả ngôn ngữ mẹ đẻ.

3. Cải thiện việc giảng dạy và kết quả thông qua chương trình học viên đa ngôn ngữ.

4. Phát triển các hệ thống lấy học sinh làm trung tâm với lăng kính công bằng đảm bảo rằng Học viên Đa ngôn ngữ 

có các dịch vụ cần thiết và tiếp cận các cơ hội. 

5. Hợp tác với thanh niên, gia đình, cộng đồng, CBO và các đối tác giáo dục để tăng cơ hội cho các lựa chọn chương 

trình hướng tới sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp 

● Chúng tôi sẽ tiến hành một quá trình tham gia của cộng đồng xung quanh dự thảo kế hoạch chiến lược, trước khi hoàn 

thiện kế hoạch và trình bày với Ủy ban Nhà trường vào ngày 12 tháng 10.
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Giáo dục Đặc biệt

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Tiếp nhận một tổ chức hoặc một nhóm các cá nhân, đó là những cá nhân có minh chứng thành 

công trong công việc tại các khu học chánh thành phố và sẽ làm việc với tinh thần cấp bách để cải 

thiện các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

Ngày 15 tháng 8 Hoàn thành

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Từ Nhóm Làm việc McKinley Ngày 15 tháng 8 Hoàn thành

● Hội đồng Các Trường ở Thành phố Lớn đã được ủy nhiệm để tiến hành việc đánh giá giáo dục đặc biệt. Cuộc đánh giá sẽ 

bao gồm:

○ Phân tích chi tiết dữ liệu của học khu, bao gồm nhân khẩu học, cơ sở giáo dục, sự không tương xứng, thành tích, loại 

bỏ kỷ luật, v.v.

○ Một chuyến thăm thực địa 2-3 ngày để phỏng vấn các bên liên quan.

○ Đánh giá thông tin từ các phản hồi của học khu và các nhóm tập trung liên quan đến các thực hành BPS 

○ Một báo cáo nêu ra các khuyến nghị để khẩn trương cải thiện các dịch vụ giáo dục đặc biệt.  

● DESE và BPS đã hợp tác làm việc để xác định cấu trúc nhóm làm việc và thành viên. Nhóm công tác sẽ bắt đầu họp vào 

cuối tháng này và sẽ họp hàng tháng để thảo luận việc thực hiện các khuyến nghị của nhóm Can thiệp McKinley Schools, 

hướng dẫn giai đoạn Đánh giá Nhu cầu của quá trình cải tạo tòa nhà được đề xuất trong Kế hoạch Vốn năm tài chính 2023-

2027 của thành phố.
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Giáo dục Đặc biệt

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

BPS sẽ cung cấp cho DESE kế hoạch của mình về cách khu học chánh sẽ hoàn thành công việc 

được nêu rõ trong phần này cho đến khi các vị trí lãnh đạo cấp cao được bổ nhiệm xong.
Ngày 15 tháng 8 Đang theo dõi

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Phát triển hướng dẫn thủ tục và chính sách cập nhật về giáo dục đặc biệt. Ngày 15 tháng 8 Đang theo dõi

● BPS đã xác định nhân viên trong nội bộ để đảm nhận các trách nhiệm lãnh đạo chính trong quá trình chuyển đổi này, và 

đang nhận được sự hỗ trợ từ các nhà thầu bên ngoài trong các lĩnh vực chính, bao gồm cả việc tuân thủ. Cơ cấu lãnh đạo sẽ 

được xác định như một phần của quá trình chuyển đổi tổng giám đốc.

● Hướng dẫn thủ tục và chính sách giáo dục đặc biệt đã được soạn thảo và do luật sư bên ngoài xem xét.

● Nhân viên nhà trường sẽ có chương trình đào tạo như một phần của Học viện Quản lý và Điều hành của học khu vào tháng 

8, với các buổi đào tạo bổ sung trải dài trong suốt cả năm.
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Các Trường Chuyển đổi

● Mẫu Kế hoạch Trường học Chất lượng (QSP) đã được sửa đổi:

○ Sử dụng mô hình logic để nêu rõ lý thuyết hành động của trường liên quan đến trọng tâm giảng dạy của họ

○ Xác định các chỉ số thông thường để cho phép theo dõi tiến độ trên toàn hệ thống.

○ Bao gồm phần phác thảo một loạt các mục tiêu cho Nhóm Lãnh đạo Giảng dạy (ILT), Thời gian Lập kế hoạch 

Chung (CPT) và Phát triển Chuyên môn (PD)

● Tài liệu ưu tiên của học khu cho DESE nêu rõ các ưu tiên sau:

○ Xoá mù chữ Công bằng 

○ Chương trình MassCore

○ Nghiên cứu Cảm xúc-Xã hội

Mục từ Thỏa thuận

Ngày đến hạn đánh 

giá Trạng thái

Thống nhất số lượng các kế hoạch cần thiết cho các Trường chuyển đổi thành một Kế hoạch cải 

thiện chất lượng trường học rõ ràng, lớn mạnh, dựa trên minh chứng phục vụ quá trình cải tiến ở 

mỗi trường.

Ngày 1 tháng 10 Đang theo dõi
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Vận động

● Cơ sở Vật chất

● An toàn cho học sinh

● Vận chuyển
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Cơ sở Vật chất

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Rà soát tất cả các thiết bị vệ sinh của trường và thực hiện một kế hoạch toàn học khu để thực hiện 

các cải tạo cần thiết. 
Ngày 15 tháng 8 Đang theo dõi

● Học khu đã tiến hành đánh giá ban đầu tất cả các thiết bị trong nhà vệ sinh và xác định các cơ sở cần được cập nhật 

đầy đủ, cập nhật mỹ phẩm hoặc sửa chữa nhỏ.

● Sau đánh giá này, 16 cơ sở đã được xác định bằng cách sử dụng Công cụ Lập Kế hoạch Bình đẳng Chủng tộc (REPT) 

để cải tạo trong năm nay.

● Việc cải tạo sẽ diễn ra trong ba giai đoạn*, với mỗi giai đoạn bao gồm:

○ Giai đoạn 1: 5 trường học (tháng 7 năm 2022 - tháng 7 năm 2023)

○ Giai đoạn 2: 6 trường học (tháng 11 năm 2022 - tháng 8 năm 2023)

○ Giai đoạn 3: 5 trường học (tháng 1 năm 2023 - tháng 12 năm 2023) 

● Việc Đánh giá Tình trạng Cơ sở vật chất sẽ bao gồm việc đánh giá toàn diện tất cả các cơ sở vật chất để thông báo về 

việc cải tạo trong tương lai và dự kiến hoàn thành vào mùa đông năm 2023.

* Các mốc thời gian được kéo dài để tính đến các yếu tố rủi ro, do thách thức của chuỗi cung ứng và tính sẵn có của hợp đồng. Khu học chính tập trung vào 

việc đẩy nhanh các mốc thời gian này bất cứ khi nào có thể.
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An toàn cho học sinh

● Tạo Đường dây Trợ giúp của BPS:

○ Khởi động mềm là ngày 11 tháng 5; ra mắt chính thức hơn vào ngày 5 tháng 

8

● Khối lượng:

○ Từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 2 tháng 8: 1.132 cuộc gọi đến

● Các cuộc gọi, email và lượt truy cập được đăng nhập vào FreshDesk, hệ thống tạo 

phiếu yêu cầu cho phép nhân viên theo dõi và lập hồ sơ theo dõi từng phiếu yêu cầu

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Bắt đầu sử dụng một hệ thống cải tiến, lớn mạnh để quản lý, phản hồi, giải quyết các khiếu nại từ 

cha mẹ và người giám hộ.
Ngày 15 tháng 8 Đang theo dõi
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An toàn cho học sinh

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Ủy ban một tổ chức độc lập kiểm tra sự an toàn cho sinh viên và nhân viên Ngày 15 tháng 8 Hoàn thành

● Học khu sẽ tuyển dụng một nhóm gồm 3 người để giám sát các khiếu nại của PRS: Giám đốc, Điều phối viên và Hộ 

lý. 

● Chúng tôi đang tiến hành quá trình tuyển dụng và dự đoán có thể tuyển dụng được tối thiểu vị trí Điều phối viên PRS 

vào ngày 8 tháng 9.

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Tuyển dụng Người điều phối Giải quyết Vấn đề chuyên giải quyết các khiếu nại từ Hệ thống giải 

quyết vấn đề (PRS) và các khiếu nại mà BPS nhận được.
Ngày 8 tháng 9 Đang theo dõi

● Hội đồng Các Trường ở Thành phố Lớn đã được ủy nhiệm để tiến hành một cuộc kiểm toán về sự an toàn của học sinh và 

nhân viên, vào cuối mùa thu này. Cuộc đánh giá sẽ bao gồm:

○ Đánh giá thông tin và dữ liệu liên quan đến sự an toàn của học sinh và nhân viên của học khu chánh.

○ Một chuyến thăm thực địa kéo dài bốn ngày để phỏng vấn nhân viên của học khu và sở và xem xét thông tin bổ sung 

theo yêu cầu.

○ Một báo cáo phác thảo một lộ trình để cải thiện và nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân 

viên.
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Vận chuyển

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Khởi động đánh giá chẩn đoán hệ thống vận chuyển hiện tại của BPS Ngày 15 tháng 8 Hoàn thành

● Hội đồng Các Trường ở Thành phố Lớn sẽ tiến hành đánh giá chẩn đoán hệ thống vận chuyển vào cuối mùa thu này. Cuộc 

đánh giá sẽ bao gồm:

○ Đánh giá thông tin và dữ liệu liên quan đến các hoạt động vận chuyển của học khu.

○ Một chuyến thăm thực địa kéo dài bốn ngày để phỏng vấn nhân viên của học khu và sở và xem xét thông tin bổ sung 

theo yêu cầu.

○ Một báo cáo phác thảo một lộ trình để cải thiện và nâng cao hiệu quả của các hoạt động vận chuyển của học khu.
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Vận chuyển

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Thực hiện cải cách vận hành theo thương lượng giữa BPS và công đoàn tài xế xe buýt trường học Đang diễn ra Đang theo dõi

Nhóm đang tích cực thực hiện các cải cách hoạt động sau đây, phù hợp với hợp đồng:

Yêu cầu "chạy thử" sau khi đăng thầu trực tiếp
Thực hiện, tập trung vào khả 

năng giải trình

Tăng hình phạt khi đi làm muộn
Thực hiện, tập trung vào khả 

năng giải trình

Loại bỏ việc sử dụng PTO có hiệu lực trở về trước để bao gồm các trường hợp "vắng 

mặt "Không có Cuộc gọi, Không có mặt"

Thực hiện, tập trung vào khả 

năng giải trình

Giảm các rào cản đối với việc thực hiện chương trình đào tạo CDL bằng cách sửa đổi 

thời gian thử việc
Đã triển khai

Giới hạn thời gian nghỉ phép "khẩn cấp" đến 15 ngày + 15 ngày, có sự chấp thuận Đã triển khai

Làm rõ giới hạn tích lũy thâm niên khi nghỉ phép Đã triển khai
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Dữ liệu
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Dữ liệu

Mục từ Thỏa thuận Ngày đến hạn đánh giá Trạng thái

Công bố các thủ tục rút khỏi của học viên đã được sửa đổi nêu rõ các biện pháp kiểm soát cụ thể Ngày 8 tháng 9 Đang theo dõi

● Ernst and Young đã hoàn thành kiểm toán bên ngoài và xem xét các thủ tục rút khỏi từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022. Việc 

này bao gồm đánh giá sâu về 100 hồ sơ học sinh và phỏng vấn với nhân viên của trường và học khu, cũng như các khuyến 

nghị về cải tiến quy trình và các biện pháp kiểm soát nội bộ có thể thực hiện.

● Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục rút khỏi đã sửa đổi của học sinh và vạch ra các biện pháp kiểm soát 

nội bộ để thực hiện.

● Nhân viên của trường sẽ được đào tạo tại Viện Quản lý và Điều hành của học khu vào tháng 8 về các thủ tục sửa đổi và tổng 

quan về các kiểm soát nội bộ sẽ được thực hiện.
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Kế hoạch Sắp tới

● Chúng tôi sẽ hoàn thiện và gửi cho DESE tất cả các việc được 

giao vào ngày 15 tháng 8 vào Thứ Hai.

● Các việc được giao cũng sẽ được đăng trên trang web của BPS 

tại trang www.bostonpublicschools.org/strategicprogress

● Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật trong Báo cáo 

của Tổng Giám đốc Học khu tại các cuộc họp của Ủy ban Nhà 

trường và các bài thuyết trình bổ sung trong suốt mùa thu.

http://www.bostonpublicschools.org/strategicprogress

