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Kính gửi bà Mitchell,
Thay mặt cho cộng đồng Eliot K-8 Innovation School, bao gồm cả Hội đồng quản trị của chúng
tôi, chúng tôi vui mừng gửi Đề xuất đổi mới mới này để yêu cầu được tiếp tục các quyền Tự
chủ của chúng tôi trong chu kỳ năm năm tiếp theo, 2023 - 2027. Các tài liệu đề xuất của chúng
tôi bao gồm một kế hoạch ghi danh cập nhật cũng như lần bỏ phiếu trước của Ủy ban học chánh
Boston vào năm 2016.
Eliot K-8 Innovation School đang tiếp tục hình dung lại hoàn toàn tương lai của việc học tập,
được kết nối với tương lai của công việc, với trọng tâm đặt nặng vào công bằng và khả năng
tiếp cận dịch vụ giáo dục chất lượng cao. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một hành trình học
tập toàn diện, vui vẻ và nghiêm túc để chuẩn bị cho mọi học sinh để các em đạt được tiềm năng
cao nhất của mình bằng cách nắm bắt bản sắc của các em, phát triển những kỹ năng liên ngành
của thế kỷ 21 và áp dụng tư duy chống phân biệt chủng tộc với hành trang là kiến thức để tham
gia tích cực vào một thế giới đa dạng về văn hóa, phức tạp và đang liên tục thay đổi.
Là một Trường đổi mới từ năm 2012, chúng tôi đã tối ưu hóa các quyền tự chủ được cấp trong
các kế hoạch của mình để tiếp tục đánh giá chương trình của chúng tôi, lặp lại và cải tiến để trở
thành một vườn ươm cho đổi mới. Là một trường đã mở rộng từ 324 học sinh trong hai tòa nhà
vào năm 2012 lên hơn 800 học sinh trong ba tòa nhà vào năm 2021, chúng tôi đang tiếp tục phát
triển hoạt động tiếp theo trong sứ mệnh phục vụ cộng đồng của chúng tôi.
Trong chín năm vừa qua, chúng tôi đã áp dụng các quyền tự chủ của mình để tạo ra những trải
nghiệm học tập đích thực và sáng tạo cho học sinh nhằm tiếp cận một cách hiệu quả mọi đối
tượng học viên đa dạng trong trường học của chúng tôi. Thành công của chúng tôi được thể hiện
rõ ràng không chỉ qua sự tăng trưởng và duy trì số học sinh ghi danh qua từng năm, mà còn
được chứng minh qua kết quả MCAS ở nhóm 25% hàng đầu của tiểu bang.
Khi chúng tôi bắt đầu chu kỳ tiếp theo của mình với tư cách là một Trường đổi mới, chúng tôi

đang có kế hoạch tận dụng những bài học kinh nghiệm từ thập kỷ trước để thúc đẩy bản thân
xây dựng các phương pháp thực hành tiếp theo. Các quyền tự chủ được cấp của chúng tôi sẽ hỗ
trợ các em học sinh trở thành những người học thế kỷ 21 và những công dân toàn cầu và sẽ có
sự phát triển mạnh mẽ trong thế giới luôn thay đổi của chúng ta. Với tư cách là một vườn ươm
của sự đổi mới, chúng tôi hy vọng sẽ chia sẻ những cách làm mạnh mẽ của chúng tôi trên toàn
khu vực và khu học chánh của chúng ta.
Một cộng đồng quan tâm đến học sinh, nhân viên, gia đình và đối tác của Eliot School nhiệt tình
trình bày đề xuất này với bà và các nhà lãnh đạo của Hệ thống trường công lập Boston, bao gồm
Ủy ban học chánh Boston. Chúng tôi tiếp tục cam kết thúc đẩy đổi mới và công bằng giáo dục
cũng như thiết kế không gian để học tập, chia sẻ và cùng nhau phát triển.
Trân trọng,

Traci A. Walker Griffith
Giám đốc Điều hành

