Trường Ủy quyền Khu phố
Dudley Street
Đơn Gia hạn Ủy quyền
Ủy ban Trường Boston, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Lịch sử
• Được thành lập vào năm 2011 bởi tổ chức phi lợi nhuận Dudley
Street Neighborhood Initiative (DSNI) và tổ chức giáo dục Boston
Plan for Excellence (BPE)
• Trường được thành lập cùng với Học viện Dearborn STEM (6-12) để
khởi động Lộ trình PreK-12 trong khu phố
• BPS, BPE & DSNI: quan hệ đối tác duy nhất tạo nên một ngôi trường
ủy quyền Horace Mann
• Ba phần của sứ mệnh:
1. Mang đến chương trình
giáo dục chất lượng cao cho mọi học sinh
2. Đóng vai trò là động lực
thúc đẩy sự phát triển vốn con người
3. Đóng vai trò là đối tác
trong việc nâng cao chất lượng trường học
trong khu phố Dudley.

Đáp ứng Sứ mệnh: Chương trình giáo
dục chất lượng cao cho mọi học sinh
Yếu tố sứ mệnh số 1 – Thành công trong Học tập:
% học sinh có tiến bộ trong học tập sau ít nhất một năm (trong
bài kiểm tra đánh giá hình thức nội bộ)
Đọc viết

Toán học

Năm học
2017-2018

76%

59%

Năm học
2018-2019

79%

54%

Năm học
2019-2020*

68%

63%

Năm học
2020-2021

70%

51%

Đáp ứng Sứ mệnh: Chương trình giáo
dục chất lượng cao cho mọi học sinh
Yếu tố sứ mệnh số 1 – Thành công trong Học tập:
So sánh giữa Học khu và Tiểu bang: phân theo nhóm nhỏ
• Trường DSNCS hiện có 59% học sinh là người Mỹ gốc Phi và 35% là
người Mỹ Latinh
ELA (Lớp 3-5)

Người Mỹ gốc Phi
Người Tây Ban Nha
hoặc Mỹ Latinh

DSNCS
2018

BOS
2018

491,6
491,7

488,1
488,8

Xếp hạng
toàn bang
(3-8)
49 %ile
40 %ile

DSNCS
2019

BOS
2019

491,6
491,1

488,4
489,4

Xếp hạng
toàn bang
(3-8)
40 %ile
34 %ile

Toán học (Lớp 3-5)

Người Mỹ gốc Phi
Người Tây Ban Nha
hoặc Mỹ Latinh

DSNCS
2018

BOS
2018

486
488

483,5
485,3

Xếp hạng
toàn bang
(3-8)
41 %ile
39 %ile

DSNCS
2019

BOS
2019

490,8
486,5

483,3
485,6

Xếp hạng
toàn bang
(3-8)
57 %ile
30 %ile

Đáp ứng Sứ mệnh: Động lực thúc đẩy
sự phát triển vốn con người
Yếu tố sứ mệnh số 2 – Chuẩn bị chào đón và Hỗ trợ giáo viên
trường Boston
• Cơ quan Cư trú Giáo viên Boston (BTR) đồng sáng lập với trường BPS vào năm 2002
• BTR chuẩn bị chào đón hơn 700 giáo viên vào trường BPS
• Hơn một nửa trong số đó là người da màu
• Hơn một nửa giáo viên trung học tham gia chương trình giảng dạy STEM
• Khoảng 1/3 học sinh tốt nghiệp chương trình Giáo dục Đặc biệt ở vị trí EL
• Trường DSNCS chuẩn bị chào đón 40 giáo viên BPS mới trong bốn năm trở lại đây:
• Tất cả, chỉ trừ một người, đều tiếp tục tham gia giảng dạy tại BPS; Tất cả chỉ trừ
ba người ở lại ít nhất đến năm thứ hai.
• Cư dân BRT & thành viên của Dudley Promise Corps đóng vai trò quan trọng trong
trường:
• Hỗ trợ các gia đình (phần mềm Zoom, an ninh lương thực, xét nghiệm COVID,
v.v.)
• Hướng dẫn chi tiết cho từng cá nhân
• Hỗ trợ thêm về giáo dục cảm xúc và xã hội.

Đáp ứng Sứ mệnh: Đối tác giúp nâng
cao cơ hội giáo dục cho Dudley
Yếu tố sứ mệnh số 3 – Phục vụ Cộng đồng Dudley
• Đồng sáng lập với DSNI, Mạng lưới Nubian Neighborhood (N3), Dự án Hy vọng nhằm
tạo ra nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID
• Các sáng kiến:
• Tăng cường hệ sinh thái STEM trong khu phố (Ví dụ: hợp tác với MathTalk để cài
đặt hệ thống toán học trên toàn khu phố)
• Cơ sở hạ tầng việc làm: Thiết kế và lập bản đồ ngược một loạt các kỹ năng và
kinh nghiệm cốt lõi cần có để thành công trong môi trường làm việc hiện đại
• Hệ thống “No wrong door” đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chuyên ngành
• Chiến dịch thu hút sự tham gia hệ sinh thái Stem
• Hoạt động Cắm trại STEM kỳ nghỉ tháng Bốn dành cho các em học sinh lớp 4 và lớp
5 (tại Dearborn)
• Lộ trình Khu phố PreK-12
• Bốn trườn trung học trong khu phố gửi ~75% học sinh lớp 5 tới trường Dearborn

Điều hành bởi Kế
hoạch Phát triển
Boston
MỘT TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Cách tiếp cận việc học tập của chúng
tôi

Kết nối sinh viên của chúng tôi
với các cơ hội của Boston

Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng
của học sinh và gia đình

BPE tin rằng tất cả học sinh đều xứng
đáng được tiếp cận các cơ hội giáo
dục nhằm phát huy tối đa tiềm năng
của mình. Chúng tôi cũng nhận thấy
rằng các công việc tối quan trọng của
Boston trong các lĩnh vực liên quan
đến STEM ngày càng tăng và yêu cầu
đào tạo không phải do trường học
truyền thống cung cấp.

BPE xây dựng quan hệ đối tác
với các nhà tuyển dụng và các
trường đại học để giúp học
sinh có những bước chuẩn bị
và kết nối mà các em cần để
phấn đấu trong cơ cấu tổ chức
của Boston.

BPE làm việc với các đối tác
trong cộng đồng và các chương
trình địa phương đáp ứng nhu
cầu của học sinh và hỗ trợ lợi
ích của các em.

Trưởng Ủy quyền Khu phố Dudley
Street và các trường tiểu học địa
phương khác này có một chỗ ngồi
được đảm bảo tại Học viện Dearborn
STEM:
Trường tiểu học
Ellis (PreK-5)
Trường tiểu học Mason
(PreK-5)

Trường tiểu học
Winthrop (PreK-5)

Trường Ủy quyền Khu phố Dudley Street (K1-5)

Một ngôi trường nhỏ với
hướng dẫn và công nghệ
được cá nhân hóa trong
từng lớp học

Khả năng đọc viết và
làm toán giỏi, các hoạt
động STEM, các
chương trình bồi dưỡng
và một loạt các ngoại
ngữ

Tiếp cận công nghệ và một
nền văn hóa tập trung vào
việc chuẩn bị cho học sinh
thành công trong đại học và
sự nghiệp

Các doanh nghiệp
Boston và các trường
cao đẳng địa phương
cung cấp trải nghiệm
học tập thử thách, tiền
chuyên nghiệp

Học viện Dearborn STEM (6-12)

Sau khi tốt nghiệp

Các đối tác từ cộng
đồng của chúng tôi
cung cấp các cơ hội
làm giàu và các dịch
vụ xã hội

Chúng tôi hỗ trợ học sinh một
cách có mục đích trong quá
trình chuyển tiếp vào lớp 6:
• Các sự kiện và cắm trại STEM
• Các chuyến thăm trường
trung cấp đến Dearborn
• Sự kiện gia đình

Các chương trình đối tác thu
hút học sinh khi chúng xây
dựng các kỹ năng chuyên
nghiệp mà các em cần để
phấn đấu trong sự nghiệp
của thế kỷ 21

Trong hai năm qua, số học sinh lớp 6 chọn Dearborn trong
ba lựa chọn hàng đầu đã tăng lên gấp sáu lần (16 -> 96).
Hai phần ba từ bốn trường trung cấp.

Dearborn mang đến cho
học sinh một cơ sở vững
chắc trên hành trình
hướng tới một sự nghiệp
đầy hứa hẹn.

Mỗi năm, học sinh khám phá
các lĩnh vực STEM, và sau đó
học chuyên sâu vào lớp 10.
Nhóm Hướng nghiệp phối hợp
với học sinh để xây dựng và
hoàn thành chương trình học
tập sau khi tốt nghiệp và các kế
hoạch nghề nghiệp.

Học sinh Dearborn tốt
nghiệp với kinh nghiệm làm
việc thực tế và tín chỉ đáng
kể so với bằng đại học.

Học sinh tốt nghiệp
Dearborn xây dựng cơ
quan đại diện và tầm
nhìn cần thiết để trở
thành nhà lãnh đạo
trong cộng đồng của
chúng ta

Quản lý trong mùa dịch
• Hướng dẫn mở rộng nhất quán hàng ngày trong suốt các
giai đoạn dịch bệnh
• Tiếp cận rộng rãi với phụ huynh học sinh
• Tỷ lệ chuyên cần trong năm nay: 93,7%
• Duy trì đội ngũ nhân viên đạt 96%

