
 
 

Báo cáo Tác động đến Công bằng: 
Các Trường Chuyển đổi 

 

Tiêu đề:  Trình bày về các Trường Chuyển đổi Q1  Ngày:  02 Tháng Mười Một 2022 
 

Racial Equity Planning Tool có được sử dụng không?   ❑  Có    X  Không  

Nếu có, thêm (các) ngày của các cuộc họp REPT và liên kết đến REPT đã hoàn thành tại đây: ______________________ 

Thành viên của Bộ phận công bằng, chiến lược và khoảng cách cơ hội có xem xét tuyên bố này không?   X  Có  ❑ Không 

 

Các đề mục của Công cụ lập kế 

hoạch công bằng chủng tộc BPS 

Tóm tắt/Nguyên nhân 

1. Trình bày & Tác động 

Kết quả mong muốn của nỗ lực, 

bao gồm cả việc loại bỏ sự 

chênh lệch là gì? Ai đã lãnh 

đạo công tác/kế hoạch này và 

chúng có phản ánh bản sắc 

nhóm của học sinh BPS và gia 

đình không (các nhóm chính 

bao gồm các cá nhân là người 

Da đen, Latinh, Châu Á, người 

bản địa, người nhập cư, đa 

ngôn ngữ và có kinh nghiệm 

trong Giáo dục Đặc biệt)? 

Phần trình bày tối nay là bản cập nhật hàng quý đầu tiên về các Trường Chuyển đổi của 

học khu, tập trung vào công tác phát triển, thực hiện và giám sát các Kế hoạch Trường 

học Chất lượng (QSP). Mục tiêu của công việc của chúng tôi với các Trường Chuyển đổi 

là thúc đẩy công bằng và loại bỏ sự chênh lệch bằng cách tăng cường hỗ trợ cho các 

trường có học lực kém nhất trong học khu.  

 

Công việc này do Mike Sabin (Người da trắng), Giám đốc Chuyển đổi Trường học và 

Học khu, hợp tác với JJ Munoz (Người Latinh), Giám đốc học khu nơi cư trú, và Karen 

White (Người da đen), cùng với Nhóm Giám đốc Học khu của Trường đảm nhiệm.  

2.  Phù hợp với Kế hoạch Chiến 

lược 

Đề xuất/nỗ lực phù hợp như thế 

nào đối với kế hoạch chiến lược 

của học khu?  

Công việc này phù hợp với Mức độ ưu tiên của Kế hoạch Chiến lược 1.9: Tập trung can 

thiệp vào ba mươi bốn (34) Hệ thống Trường Công lập Boston có học lực kém nhất. 

 

3. Phân tích Dữ liệu 

Dữ liệu nào đã được phân tích? 

Dữ liệu có bị phân chia theo 

chủng tộc và các nhóm chính 

khác không? Dữ liệu cho thấy 

điều gì liên quan đến sự chênh 

lệch?  

Dữ liệu được phân tích cho phần trình bày này bao gồm Đo lường Tiến bộ Học tập cho 

môn đọc và toán, thành tích và tiến bộ đối với MCAS, khuynh hướng chuyên cần, thông 

tin định lượng và chất lượng được thu thập thông qua các cuộc khảo sát Panorama của 

phụ huynh, học sinh và nhân viên tại mỗi 28 Trường Chuyển đổi.  

 

Các trường chuyển đổi tuyển sinh tỷ lệ không cân đối giữa học sinh có nhu cầu cao, bao 

gồm học sinh đa ngôn ngữ, học sinh có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân, học sinh Da đen và 

Latinh. Dữ liệu cho thấy sự chênh lệch đáng lo ngại giữa các kết quả tại Trường Chuyển 

đổi và những trường khác trong học khu, điều này thúc đẩy sự cấp thiết trong việc thực 

hiện nỗ lực cải tiến.  

 

Phân tích chi tiết hơn về dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng cho việc hoàn thiện các mục 

tiêu Năm học 2023 cho công việc này, đồng thời sẽ được chia sẻ trong các phần trình bày 

của Trường Chuyển đổi quý 2 và quý 3. 

4. Sự tham gia của các Bên liên 

quan 

Ai là người tham gia (số lượng, 

các nhóm chính và vai trò), và 

điều này mang lại lợi ích gì và 

như thế nào? Học sinh/gia đình 

chịu tác động nhiều nhất bởi đề 

xuất/nỗ lực này đã nói gì?  

Các bên liên quan chủ yếu tham gia ở cấp trường. Các Trường Chuyển đổi đang làm việc 

trong khuôn khổ QSP và thực hành hàng ngày để duy trì và mở rộng sự tham gia của tất 

cả các bên liên quan, đặc biệt là học sinh và gia đình. Chỉ số mục tiêu QSP bao gồm cải 

thiện câu hỏi cụ thể của học sinh và gia đình trong cuộc khảo sát Panorama, đây là cách 

quan trọng để giúp học sinh và gia đình có thể lên tiếng trong việc đánh giá tác động của 

kế hoạch cải tiến trường học.  

 

Mặc dù phản hồi hiện tại của gia đình Trường Chuyển đổi nói chung cho thấy mức độ 

đánh giá cao đối với giao tiếp tại nhà và trải nghiệm học tập của học sinh, tỷ lệ phản hồi 

đối với học sinh và nhân viên vẫn thấp hơn nhiều. Tăng cường sự tham gia của gia đình 

và tăng tỷ lệ phản hồi để đảm bảo nhiều đại diện hơn là mục tiêu chính trong năm nay.  

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit


 
 

5. Chiến lược Công bằng Chủng 

tộc 

Đề xuất/nỗ lực này giảm thiểu 

tính bất bình đẳng và tăng tính 

công bằng về chủng tộc và các 

tính công bằng khác ra sao? 

Những hệ lụy không mong 

muốn là gì? Những chiến lược 

bổ sung nào sẽ thúc đẩy tính 

công bằng hơn nữa? 

Do các trường Chuyển đổi tuyển sinh tỷ lệ không cân đối giữa học sinh có nhu cầu cao, 

sự hỗ trợ thành công cho các trường này sẽ có tác động tích cực đáng kể trong việc thu 

hẹp khoảng cách cơ hội. 

 

Văn phòng Khoảng cách Cơ hội và Văn phòng Chuyển đổi đã hợp tác nhằm hỗ trợ các nỗ 

lực cải thiện về trường học công bằng trên mạng lưới các trường này. Sự hợp tác hiện tại 

tập trung vào việc tăng cường tiếng nói của các bên liên quan thông qua Hội nghị bàn 

tròn về Công bằng về Công bằng Theo Trường học được tổ chức thường xuyên, hiệu quả. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục xác định các chiến lược bổ sung để nâng cao công bằng chủng tộc 

và cải thiện kết quả học tập. 

6 Ngân sách và Triển khai 

Tác động đến ngân sách là gì? 

Việc triển khai sẽ đảm bảo đạt 

tất cả các mục tiêu, đặc biệt các 

mục tiêu liên quan đến công 

bằng, như thế nào? Bản sắc 

nhóm của nhóm thực hiện là gì 

và liệu họ có mang lại sự công 

bằng không? 

BPS đã đầu tư đáng kể vào các Trường Chuyển đổi. Các khoản đầu tư bao gồm nguồn tài 

trợ (Trợ cấp hỗ trợ có mục đích, Quỹ cứu trợ khẩn cấp cho Tiểu học và Trung học) và các 

cam kết ngân sách của BPS (huấn luyện viên chuyển đổi, văn phòng chuyển đổi và 

chuyên gia can thiệp về đọc).  

 

Nhóm dẫn đầu công tác thực hiện bao gồm Mike Sabin, JJ Munoz và Karen White cùng 

với Nhóm Giám đốc Học khu của Trường. Đây là nhóm lãnh đạo đa dạng với cam kết sâu 

sắc về công bằng. 

7. Trách nhiệm giải trình và 

Trao đổi thông tin 

Tác động sẽ được đánh giá, lập 

thành văn bản và thông tin cho 

các bên liên quan như thế nào? 

Ai sẽ là người chịu trách 

nhiệm? 

Tiến trình Chuyển đổi của Trường được theo dõi thông qua các đánh giá dữ liệu như được 

mô tả ở trên và được trình bày chi tiết hơn trong bản trình bày của Ủy ban Học chánh, 

đồng thời thông qua vòng hướng dẫn thông thường và các chuyến thăm trường của các 

nhóm cộng tác của học khu và nhân viên trường học. 

 

Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học yêu cầu trình bày hàng quý về công việc cho Ủy ban 

Học chánh. Văn phòng Chuyển đổi sẽ đảm bảo Ủy ban Học chánh nhận được những cập 

nhật về tiến độ và sáng kiến trong các trường chuyển đổi BPS. 
 


