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Về việc:
Thông báo về Việc Áp Dụng Linh Hoạt Chính Sách AWC cho Năm Học 2021-2022
___________________________________________________________________________
Xuyên suốt Năm Học 2021-2022, khu học chánh đã và đang tập trung vào việc triển khai
một kế hoạch phục hồi mang tính công bằng cho tình trạng học tập bị gián đoạn do trường học
đóng cửa trong Năm Học
2019-2020 và 2020-2021. Chiến lược của chúng tôi tập trung vào một kế hoạch giảng dạy hợp
chuẩn và vững chắc nhằm giải quyết việc học tập dang dở của học sinh và nuôi dưỡng trong học
sinh cảm giác thân thuộc thông qua phương pháp cảm xúc-xã hội thích ứng với văn hóa. Bên cạnh
đó, chúng tôi đã đánh giá tác động còn tiếp diễn của đại dịch COVID-19 đối với học sinh và nhận
thấy cần phải tạm thời thay đổi một số chính sách nhằm mang lại cho học sinh cơ hội tốt nhất để có
thể học tập thành công trong giai đoạn đầy thách thức và chưa từng có tiền lệ này. Đồng thời, khu
học chánh đã nhóm họp với Nhóm Công Tác của Chương Trình Đào Tạo Cấp Tốc (AWC) để phát
triển một chính sách dài hạn nhằm đảm bảo tất cả học sinh đều có quyền tiếp cận công bằng với
các cơ hội học tập nghiêm túc và tiên tiến. Nhóm Công Tác đã chia sẻ các khuyến nghị tổng thể mà
khu học chánh sẽ sử dụng để cập nhật chính sách và hình thành một mô hình chương trình cho
cuối năm học này với sự cộng tác của Nhóm Học Thuật khi họ điều chỉnh phương pháp chung cho
phù hợp với nội dung giảng dạy từ lớp 4 đến lớp 6 và các chiến lược AWC, EFA và ESI.
Do đó, trong quá trình tiến hành nỗ lực nói trên, tôi khuyến nghị việc chúng ta nên mở rộng
phạm vi tạm thời áp dụng linh hoạt chính sách điều chỉnh Chương Trình Đào Tạo Cấp Tốc (AWC)
cho Năm Học 2021-2022. Tôi cũng đề xuất Ủy Ban Học Chánh cấp quyền hạn tạm thời để tôi xác
định các tiêu chuẩn phù hợp với các chính sách này trong thời gian còn lại của năm học.
Chính sách AWC
Điều Kiện và Nội Dung
Chương Trình AWC

Thay Đổi trong Năm

Chính Sách
● Điều kiện tham gia AWC được xác định bởi điểm của học sinh
trong bài kiểm tra TerraNova (phiên bản thứ 3), tổ chức vào
mùa thu cho tất cả học sinh lớp 3. Bài kiểm tra này cũng được
tổ chức vào một số ngày kiểm tra cuối tuần trong mùa thu cho
học sinh lớp 4 và lớp 5 chưa có điểm TerraNova trước đó.
●
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Không thực hiện bài đánh giá TerraNova.
Hội Đồng Hệ Thống Trường Công Lập Boston
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Thành Phố Boston
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Học 2020-2021
(nhập học trong Năm
Học 21-22)

●
●
●

Đề xuất cho Năm Học
2021-2022
(nhập học trong Năm
Học 22-23)

Nhận học sinh ở 5 trường (tức là Condon, Jackson-Mann,
Murphy, Ohrenberger và Quincy) vào AWC lớp 4.
Không nhận học sinh mới vào AWC lớp 5 và lớp 6 vì có rất ít
chỗ trống trong các cấp lớp này.
Đã thành lập một nhóm công tác để xem xét các khuyến nghị
dài hạn do nhu cầu và lượng đăng ký học đang giảm dần và
khu học chánh đã xác định trước rằng AWC là một mô hình
chương trình không bình đẳng.

●
●

Không thực hiện bài đánh giá TerraNova.
Cho phép những trường có chương trình AWC đã sửa đổi
trong Năm Học 20-21 tiếp tục những sửa đổi đó cho Năm Học
21-22

●

Đưa ra một chính sách AWC đã cập nhật để Ủy Ban Học
Chánh bỏ phiếu, tận dụng các đề xuất của Nhóm Công tác
AWC để định hình chính sách.

Khuyến nghị:
Dựa trên thông tin được trình bày trong bản tóm tắt này, tôi đề xuất tiếp tục duy trì việc tạm thời áp
dụng linh hoạt chính sách này cho năm học 2021-2022. Sự linh hoạt này sẽ cho phép khu học
chánh tập trung vào việc phục hồi sau đại dịch COVID-19 và giúp chúng tôi có thời gian xem xét
các khuyến nghị của Nhóm Công Tác AWC để phát triển một chính sách dài hạn nhằm đảm bảo tất
cả học sinh đều có quyền tiếp cận công bằng với các cơ hội học tập nghiêm túc và tiên tiến.
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