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Về việc:

Báo Cáo Hàng Năm về Chính Sách Sức Khỏe Khu Học Chánh Năm Học 2019-2020

Hội Đồng Sức Khỏe Khu Học Chánh (DWC) có trách nhiệm tiến hành đánh giá hàng năm mức độ tuân
thủ Chính Sách Sức Khỏe Khu Học Chánh BPS, xen kẽ giữa các đánh giá định tính và định lượng
hàng năm. Báo cáo định lượng đính kèm bao gồm:
●
●

●

●

●

Thông tin bối cảnh, mục đích và phương pháp xây dựng báo cáo;
Các chỉ số đánh giá cấp khu học chánh và cấp trường để đánh giá kết quả thực hiện từng lĩnh
vực trong tám lĩnh vực chính sách sức khỏe cũng như yêu cầu đối với các hội đồng sức khỏe
trường học và khu học chánh cho năm học 2019-2020;
Các chỉ số về sức khỏe thể chất và sức khỏe hành vi của học sinh theo Khảo Sát Hành Vi Rủi
Ro Của Học Sinh năm 2019 (YRBS), cơ sở dữ liệu SNAPNurse và Khảo Sát Môi Trường Học
Tập năm 2020;
Thảo luận tiến độ thực hiện chính sách và những vấn đề chính về sức khỏe ảnh hưởng đến kết
quả học tập của học sinh (ví dụ như béo phì, sức khỏe tình dục, hen suyễn, sức khỏe hành vi
và sức khỏe tâm thần); và
Khuyến nghị nhằm duy trì và cải thiện việc thực hiện Chính Sách Sức Khỏe BPS.

Cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ở quy mô toàn cầu trong năm học vừa qua đã ảnh hưởng rất
lớn đến cộng đồng địa phương chúng ta; do đó, chúng ta cần đánh giá mức độ thực hiện các cam kết
về các chính sách và giải pháp bảo vệ sức khỏe, khả năng thích ứng với những thách thức của đại
dịch COVID-19 và định hướng mở rộng các giải pháp hiệu quả để giúp các trường hoạt động trở lại,
phục hồi và đổi mới thành công trong thời gian tới. Các Khoa của BPS đã đạt được nhiều kết quả trong
tất cả các lĩnh vực chính sách và các trường học đã thực hiện chính sách của khu học chánh trong
phạm vi cộng đồng của mình thông qua các hội đồng sức khỏe trường học. Chúng tôi đã thực hiện đầu
tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và bổ sung nhân viên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ; khu học chánh sẽ cần
đầu tư vào giảng dạy toàn diện cho học sinh. Chúng ta phải tăng cường thực hiện giáo dục sức khỏe
dựa trên kỹ năng, phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan tại khu học chánh, đồng thời tăng cường phát
triển kỹ năng cảm xúc-xã hội thông qua giáo dục sức khỏe, giáo dục thể chất, chương trình nghệ thuật
và kết hợp với các lĩnh vực học tập khác. Báo cáo này cũng cho thấy, sức khỏe của học sinh và
trường học BPS là cơ sở để các khoa và văn phòng trong hệ thống phối hợp thực hiện tất cả các lĩnh
vực chính sách, cung cấp hỗ trợ cho các trường học và hỗ trợ trực tiếp cho học sinh. Chúng ta phải
đảm bảo rằng khu học chánh cần tiếp tục khắc phục những rào cản học tập liên quan đến các vấn đề
sức khỏe thông qua phương pháp tiếp cận Toàn Trường, Toàn Cộng Đồng, Hỗ Trợ Toàn Diện Cho
Học Sinh dựa trên nguyên tắc công bằng
Theo luật pháp liên bang và tiểu bang, báo cáo hàng năm này phải được trình bày với Tổng Giám Thị
và Hội Đồng Hệ Thống Trường Công Lập Boston, đệ trình lên Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học

Massachusetts (DESE), và công bố rộng rãi. Báo cáo được gửi đến DESE vào Mùa Thu năm 2021
theo khung Đánh Giá Các Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng. Báo cáo được chia sẻ công khai trên
website của BPS, trong các Cuộc Họp của Hội Đồng Sức Khỏe Khu Học Chánh và với các hội đồng
phụ huynh của khu học chánh.

