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Phục vụ sự phát triển của Toàn thể trẻ em
TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC 2020-2025
...cung cấp một nền giáo dục công bằng và xuất sắc, toàn diện nhằm chuẩn bị cho
mọi học sinh thành công trong đại học, sự nghiệp và cuộc sống.
SỨ MỆNH CỦA Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Các trường Công lập Boston chú trọng tích cực thúc đẩy sức khỏe xã hội, tình cảm
và thể chất, cũng như chăm sóc sức khỏe của tất cả học sinh nhằm nâng cao sự
phát triển lành mạnh và khả năng sẵn sàng học tập của học sinh.
NGUYÊN LÝ HÀNH ĐỘNG
Nếu chúng ta tạo ra các trường học lành mạnh hơn, thân thiện hơn và bền vững
hơn thông qua cải tiến giảng dạy, tiếp cận công bằng với các chương trình, hỗ
trợ trường học phù hợp và chính sách, hệ thống cũng như thay đổi về môi trường thì
chúng ta sẽ giảm được sự bất bình đẳng về y tế và cải thiện việc học tập cũng
như phúc lợi của học sinh.

Phương pháp tiếp cận Toàn trường, Toàn cộng đồng, Toàn thể trẻ
em
(Trình độ
văn hóa)

Mẫu mô hình logic của tiểu ban
ĐẦU VÀO

HOẠT ĐỘNG

Thúc đẩy
Nhân sự
Thời gian
Trang thiết bị
Vật chất
Tài trợ
Những người
liên quan

Thông tin hoặc
các phương
pháp cần thiết để
phát triển và
thực hiện chính
sách

ĐẦU RA

KẾT QUẢ
TRUNG HẠN

ẢNH
HƯỞNG

Đạt được

Các dịch
vụ

Định lượng

Đào tạo

Đạt được

Các hành động
được thực hiện
để thực thi
chính sách

KẾT QUẢ
NGẮN HẠN

Kết quả trực tiếp
của các hoạt
động thực thi
chính sách

Những thay đổi
về tuân thủ
chính sách và
kiến thức, kỹ
năng và hành
vi của nhân
viên

Các thay đổi ngắn
hạn ở cấp trường
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Những thay đổi
về tuân thủ
chính sách,
môi trường,
hoàn cảnh và
thực tiễn

Các thay đổi trung
hạn ở cấp trường,
cấp học sinh và cấp
nhân viên

Các hành vi y
tế và kết quả;
Học thuật

Ảnh hưởng dài hạn
đến kết quả của học
sinh

Những ảnh hưởng chính đến sức khỏe học sinh năm học 19-20
Trình
độ văn
hóa

Thực phẩm
và Dinh
dưỡng

Giáo dục thể
chất và Hoạt
động thể chất

Giáo dục
sức khỏe

Môi trường
lành mạnh

An toàn và thân
thiện

Dịch vụ y
tế

Chăm sóc
sức khỏe
nhân viên

Lĩnh vực chính sách

19,8% học sinh BPS bị hen suyễn*
22% học sinh đa chủng tộc, 21% học sinh da đen, 20% học sinh Châu Á, 20% học sinh Tây Ban Nha/Latinh, 15% học sinh Mỹ bản địa/đảo Thái Bình Dương và 14% học sinh da trắng

14,8% học sinh Phổ thông được khuyến nghị tham gia Hoạt động thể chất (PA) hàng
ngày (≥ 60 phút/ngày)
19,5% học sinh trung học được khuyến nghị tham gia Hoạt động thể chất (PA) hàng ngày, 24,7& học
sinh phổ thông ăn sáng hàng ngày, 45% học sinh trung học ăn sáng hàng ngày, 26,8% học sinh phổ
thông ăn hoa quả nhiều hơn 2 lần mỗi ngày, 20,4% học sinh phổ thông ăn rau củ nhiều hơn 2 lần mỗi
ngày, 23,7% học sinh có BMI* trong phân vị béo phì (≥ 95%)

37,6% học sinh phổ thông đã từng quan hệ tình dục
26,4% thường xuyên quan hệ tình dục, 52% sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần nhất;
23,5% đã từng xét nghiệm HIV; 20,1% đã được kiểm tra STD trong năm vừa qua

35% học sinh phổ thông thường xuyên cảm thấy buồn hoặc tuyệt vọng
26,5% học sinh trung học trải qua việc thường xuyên thấy buồn; 58,2% học sinh phổ thông đồng ý hoặc
rất đồng ý rằng các em cảm thấy gần gũi với mọi người ở trường; 56% học sinh trung học cho biết có ít
nhất một người lớn trong trường có thể nói chuyện nếu các em gặp vấn đề
*Dữ liệu về hen suyễn và BMI từ việc Khám sức khỏe sàng lọc ở Lớp 1, 4, 7 và 10 (SNAPNurse) và các dữ liệu khác từ Khảo sát về Hành vi rủi ro của thanh thiếu niên (YRBS) năm 2019

6

Báo cáo thường niên về Chính sách Chăm sóc sức khỏe của BPS năm học
19-20

Trình độ văn hóa:
● Đào tạo và kỳ vọng về Thực tiễn
duy trì văn hóa và ngôn ngữ (CLSP)
và các thực tiễn về bình đẳng
chủng tộc đã bắt đầu được thực
hiện
● Khoảng một nửa số học sinh cho
rằng các nguồn tài liệu học tập
không đủ liên quan đến văn hóa và
giáo viên của các em đã không
khuyến khích các em nói chuyện
thoải mái về sự khác biệt và bất
bình đẳng *
● Chỉ có 16 trường có gia đình tham
gia vào các hội đồng chăm sóc sức
khỏe của nhà trường; 4 trường có
học sinh tham gia

Chăm sóc sức khỏe
nhân viên:
● Gần như tất cả các lãnh đạo
trường học đều đồng ý trường
của họ tích cực hỗ trợ hạnh phúc
xã hội và tình cảm của nhân viên,
tuy nhiên chỉ hơn một nửa số
trường cho biết họ cung cấp các
chương trình để thúc đẩy hạnh
phúc về thể chất, xã hội và tình
cảm của nhân viên tại trường.
● Sự hỗ trợ và phối hợp của học
khu về sức khỏe và hạnh phúc
của nhân viên đang trong giai
đoạn hình thành

Bài học rút ra chính:

Văn hóa và môi
trường của Toàn
thể trẻ em

Môi trường tình cảm xã hội:

● 88% lãnh đạo nhà trường cho biết các giáo viên đang sử dụng chiến lược nghiên cứu
tình cảm xã hội (SEL) trong lớp học
● Giảm số trường có người liên lạc về ngăn ngừa bắt nạt (28%) và nhân viên được đào tạo
về can thiệp và ngăn ngừa bắt nạt (39% trường cho biết không có nhân viên được đào
tạo)
● Giảm số trường có người liên lạc về chính sách Học sinh mang thai và nuôi con nhỏ
(28%) đối với học sinh từ lớp 6-12
● Tăng số trường có bất kỳ lớp nào từ 6-12 có Liên minh Giới tính và Tình dục (51%)

*Khảo sát về Văn hóa và môi trường của học sinh vào
mùa xuân năm 2020
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Báo cáo thường niên về Chính sách Chăm sóc sức khỏe của BPS
năm học 19-20

Bài học rút ra chính:
An toàn và thân thiện:

Dịch vụ y tế:

● Học khu đã đầu tư vào các
nhân viên dịch vụ hỗ trợ sức
khỏe tinh thần quan trọng tại
các trường học, chủ yếu là
nhân viên xã hội và một số nhà
tâm lý học học đường
● 26% trường học đã đáp ứng
hoặc vượt quá tỷ lệ nhân viên
1:700 cho các nhà tâm lý học
học đường
● Hầu hết các trường cho biết đã
áp dụng phương pháp Hệ
thống hỗ trợ nhiều cấp bậc
(MTSS) và có một nhóm hỗ trợ
học sinh.
● Hệ thống cải tiến để xác định
và hỗ trợ học sinh gặp tình
trạng vô gia cư
● Tiến độ điều phối Trường trung
tâm thí điểm

● Gần như tất cả các trường đều có
ít nhất 1 y tá trường học; 131 y tá
tại trường tương đương toàn thời
gian (FTE) làm cho tỷ lệ y tá trên
học sinh là 1:355
● 91% học sinh gặp y tá đã trở lại
lớp học để học
● Tăng cường khám sức khỏe sàng
lọc tại trường
● 32 trường có tỷ lệ tuân thủ tiêm
chủng của học sinh dưới 85%
● 77 trường có học sinh từ lớp 6-12
đã tham gia Chương trình thí
điểm tiếp cận về kinh nguyệt
● Tất cả các trường trung học phổ
thông có Nhóm hỗ trợ tiếp cận
bao cao su họat động

Dịch vụ hỗ trợ
Toàn thể học
sinh
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Báo cáo thường niên về Chính sách Chăm sóc sức khỏe của BPS
năm học 19-20

Bài học rút ra chính:
Thực phẩm và dinh
dưỡng:

Môi trường học đường
lành mạnh:

● 100% trường học được cung
cấp Bữa sáng sau giờ giải lao
● Giảm các trường nhận các bữa
ăn được bán thông qua việc
mở rộng My Way Cafe
● Thiếu thông tin liên lạc và thực
thi các thực tiễn để tạo ra một
môi trường thực phẩm lành
mạnh trong toàn trường (FNS03).
● Bộ phận Dịch vụ về thực phẩm
và dinh dưỡng (FNS) tiếp tục
cải thiện hệ thống và nguồn
cung ứng thực phẩm địa
phương để lập kế hoạch và
theo dõi các bữa ăn tại mỗi
trường và liên tục cải thiện sự
phù hợp với văn hóa của các
bữa ăn được cung cấp.

● 100% người chăm sóc được đào
tạo
● 78% lãnh đạo nhà trường cho
biết đã xem xét Kiểm toán môi
trường học đường (SEA) của họ
● 73% lãnh đạo nhà trường cho
biết đã thông báo cho nhân viên
của họ về chính sách xanh sạch
hơn và 90% thông báo cho nhân
viên về cách ghi lại các hiện
tượng dịch hại để cải thiện việc
quản lý dịch hại
● BPS Bền vững tiếp tục xây dựng
chương trình và hỗ trợ cho các
trường và học khu để tiến tới sự
bền vững hơn về môi trường.
● Đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng
cấp để các cải tiến việc cấp nước
các tòa nhà khác

Hoạt động và
môi trường thể
chất của Toàn
thể trẻ em
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Báo cáo thường niên về Chính sách Chăm sóc sức khỏe của BPS năm học 1920

Giáo dục sức khỏe toàn diện:
● Chỉ có 20% trường trung học và phổ thông
có nhân viên y tế phù hợp để giáo dục sức
khỏe
● Gần 40% trường có lớp PreK-5 không
cung cấp bất kỳ hướng dẫn về sức khỏe
nào cho học sinh
● 2 trong 5 trường phục vụ trung học và phổ
thông không yêu cầu học sinh tham gia bất
kỳ khóa học giáo dục sức khỏe nào
● Ít hơn 20% trường trong toàn học khu tuân
theo chính sách giáo dục sức khỏe bắt
buộc tối thiểu

Giáo dục thể chất và Hoạt động
thể chất:

● Tất cả các trường có lớp PK-8 đều
được bố trí nhân viên để cung cấp ít
nhất 45 phút giáo dục thể chất (PE)
hàng tuần; 90% báo cáo đáp ứng chính
sách.
● Chỉ có 1 trong 3 trường phổ thông được
bố trí nhân viên để đáp ứng yêu cầu
chính sách; 58% báo cáo đáp ứng các
yêu cầu của chính sách
● Chỉ 42% trường từ lớp 6-8 có thời gian
giải lao ít nhất 20 phút/ngày
● 22% trường học vẫn giữ Hoạt động thể
chất (PA) như một hình phạt
● 48% trường đáp ứng tất cả các yêu cầu
Hoạt động thể chất (PA) tối thiểu cho tất
Nghiên cứu Tình cảm xã hội:
cả các lớp
● Cam kết mạnh mẽ trên toàn học khu từ các nhà lãnh đạo trường học để hỗ trợ học sinh
nghiên cứu tình cảm xã hội (SEL)
● Các Năng lực thay đổi nghiên cứu tình cảm xã hội (SEL) của BPS K-12 đang được triển
khai thông qua học khu và được đưa vào giáo dục sức khỏe, giáo dục thể chất, và hội
họa.
● Chỉ có 33% lãnh đạo nhà trường nhiệt liệt đồng ý rằng nhân viên của họ đã được đào
tạo đầy đủ về các tiêu chuẩn nghiên cứu tình cảm xã hội (SEL) của BPS

Bài học rút ra chính:

Hướng dẫn Toàn thể
trẻ em

Báo cáo thường niên về Chính sách Chăm sóc sức khỏe của BPS
năm học 19-20

11

GIÁO DỤC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN (CHE)
●
●

Tăng số lượng giáo viên Giáo dục sức khỏe được cấp phép dạy CHE
dựa trên kỹ năng ở lớp 6-12 và số lượng giáo viên được đào tạo, cấp phép
dạy CHE ở lớp PreK-5.
Cải thiện việc lập lịch trình tổng thể của trường để bao gồm thời gian cho
Giáo dục sức khỏe.

HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT & GIÁO DỤC THỂ CHẤT (PE)
●
●

Tăng thời gian trong lịch trình cho giải lao của các lớp trung học, cũng như
đào tạo và các nguồn lực để hỗ trợ các trường quản lý thời gian giải lao cho
các lớp này.
Tăng nhân viên cho Giáo dục thể chất (PE) của trường phổ thông và cải
thiện việc lập lịch trình cụ thể của các trường để bao gồm thời gian Giáo
dục thể chất (PE) ở lớp 9-12.

HẠNH PHÚC TÌNH CẢM XÃ HỘI
●

●

Tăng cường hỗ trợ tình cảm xã hội cấp bậc 1 thông qua đầu tư vào phát
triển chuyên môn thay đổi nghiên cứu tình cảm xã hội (SEL) và huấn
luyện viên hướng dẫn để tăng cường hỗ trợ cho SEL của người lớn và tích
hợp SEL vào học tập.
Cải thiện sự phối hợp và liên kết giữa các bộ phận văn phòng trung tâm để
tăng cường cách tiếp cận MTSS cấp bậc I thông qua kế hoạch chiến lược
cho SEL của học khu.

Các khuyến nghị về
lĩnh vực chính sách:

Cải thiện
hướng dẫn
Toàn thể trẻ
em
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Báo cáo thường niên về Chính sách Chăm sóc
sức khỏe của BPS năm học 19-20

Chương trình chung

Đánh giá chung

Các hoạt động củng cố lẫn nhau

Truyền thông liên tục

Tổ chức trụ cột

TÁC ĐỘNG TẬP THỂ!

Đề xuất cho Chính sách Chăm
sóc sức khỏe của Học khu
(DWC):

1. Tiếp tục cải thiện truyền thông các
chính sách và kết quả đến lãnh đạo học
khu, nhà trường, học sinh và gia đình.
1. Tiếp tục củng cố Hội đồng Chăm sóc
sức khỏe của Học khu và các tiểu ban
và cải thiện hệ thống dữ liệu để đánh
giá chính sách chăm sóc sức khỏe.

1. Tiếp tục xây dựng các kế hoạch chiến
lược và tiêu chuẩn cho các phòng ban
của học khu liên quan đến chính sách
chăm sóc sức khỏe; tạo một cấu trúc
BPS nội bộ để hỗ trợ sự hợp tác giữa
các bộ phận.

Điều này đòi hỏi
một nhóm và
phương pháp
tiếp cận Toàn
trường, Toàn
cộng đồng, Toàn
thể trẻ em
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Các trường Công lập Boston

Phụ Lục
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Các trường Công lập Boston

Luật liên bang và tiểu bang yêu cầu BPS nộp báo cáo về các
hoạt động của Hội đồng Chăm sóc sức khỏe của Học khu
và đánh giá việc thực hiện Chính sách Chăm sóc sức khỏe
của Học khu
●
●

Tuân thủ báo
cáo thường
niên

Đạo luật Sức khỏe và xóa đói cho trẻ em năm 2010
Tiêu chuẩn Massachusetts cho Ủy ban Tư vấn sức khỏe
nhà trường

Hàng năm, BPS sẽ đánh giá việc tuân thủ Chính Sách Chăm
Sóc Sức Khỏe Của Học Khu, xen kẽ giữa các đánh giá
định tính và định lượng hàng năm.
Đánh giá thường niên sẽ đánh giá mức độ tuân thủ chính sách
BPS của các trường.
Báo cáo thường niên này sẽ được trình bày cho Giám đốc học
khu, Ủy ban Nhà trường và Sở Giáo dục Tiểu học và Trung
học Massachusetts (MA DESE).
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Kết quả cấp học khu và cấp trường
▫
▫
▫
▫
▫

Các nguồn dữ
liệu

Hồ sơ y tế học đường năm 2020
Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe (WAP)
Khảo sát môi trường học đường
Hồ sơ của Văn phòng Nguồn nhân lực
Hồ sơ của Văn phòng/Bộ phận: Bộ phận Y tế và chăm sóc
sức khỏe (HWD), các dịch vụ y tế, Dịch vụ chăm sóc sức
khỏe hành vi (BHS), Cơ hội cho thanh thiếu niên, Succeed
Boston, Hướng dẫn SEL, Quản lý cơ sở vật chất, Bộ phận
Dịch vụ về thực phẩm và dinh dưỡng (FNS), Công bằng,
Thể thao, Khoảng cách cơ hội, Tham gia, Văn phòng Dữ
liệu và Trách nhiệm giải trình (ODA)

Kết quả của học sinh
▫

Khảo sát về Hành vi rủi ro của thanh thiếu niên (YRBS)
▪

▫
▫

Có thể xem so sánh nhóm nhỏ và kết quả tại đây:
https://www.bostonpublicschools.org/Page/6450

SNAPNurse
Khảo sát môi trường học đường của học sinh

Tỷ lệ học sinh…

Năm:

%

Xu
hướng
LT*

2019 %

Hiện đang hút thuốc

1999:

22,8

2,8

Hiện đang sử dụng đồ uống có cồn

1993:

40,1

21,2

Hiện đang sử dụng các sản phẩn thuốc lá điện tử

2015:

14,5

12,2

Hiện đã sử dụng cần sa

1993:

17,8

22,6

Không đi học do cảm thấy không an toàn trên đường đến trường/từ trường về

1993:

14,4

7,5

Đánh nhau trong khuôn viên trường

1993:

15,2

8,1

Mang theo vũ khí trong khuôn viên trường

1993:

15,8

3,6

Dữ liệu từ YRBS
của trường trung
học phổ thông
Boston: Các xu
hướng quan
trọng về mặt
thống kê
(Nguồn: YRBS, CDC)

Giảm
Tăng

Đã từng quan hệ tình dục

1993:

60,6

37,6

Thường xuyên quan hệ tình dục (trong 3 tháng trước khảo sát)

1993:

42,0

26,4

Sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần nhất (những học sinh thường
xuyên quan hệ tình dục)

2005:

74,2

52

Học sinh đã từng mang thai hoặc làm người khác có thai

1993:

Không thay
đổi
Tích cực
Đáng quan

11,1

5,7

* Các xu hướng dài hạn, dựa trên phân tích xu hướng sử dụng mô hình hồi quy logistic kiểm soát giới tính, chủng tộc/sắc tộc và cấp học (p < 0,05), cho biết liệu sự
thay đổi tuyến tính có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ thường thấy theo thời gian hay không. Phân tích hồi quy logistic sử dụng tất cả các năm dữ liệu có sẵn. Phân tích
không
chỉ xem
các điểmHIV
dữ liệu cũ nhất và gần đây nhất.
Đã từng
xétxétnghiệm
2009:
22,0
23,5

ngại

Tỷ lệ học sinh…

Năm:

%

Hoạt động thể chất ít nhất 60 phút mỗi ngày trong 7 ngày

2011:

15,2%

14,8%

Không tham gia hoạt động thể chất ít nhất 60 phút vào bất kỳ ngày nào trong tuần

2011:

24,7%

25,6%

Ăn sáng hàng ngày

2009:

29,5%

24,7%

Ăn hoa quả hoặc uống 100% nước ép hoa quả nhiều hợn 2 lần mỗi ngày

2009:

57,1%

26,8%

Ăn rau củ nhiều hơn 2 lần mỗi ngày

2009:

21,3%

20,4%

Uống nhiều hơn 3 cốc nước mỗi ngày

2015:

43,4%

49,5%

Không uống soda (trong 7 này qua)

2007:

17,1%

29,4%

Không uống đồ uống có đường (không bao gồm soda)

2015:

84,0%

87,0%

Cảm thấy buồn hoặc tuyệt vọng hầu như mỗi ngày trong hai tuần liên tiếp hoặc hơn...

2011:

24,8%

35,0%

Nghiêm túc xem xét việc cố gắng tự tử

1993:

23,7%

15,6%

Đã cố gắng tự tử

1993:

13,5%

9,3%

2019

Dữ liệu từ YRBS
của trường trung
học phổ thông
Boston: Các xu
hướng quan trọng
về mặt thống kê
(Nguồn: YRBS, CDC)

Giảm*
Tăng*
Không thay đổi

Tích cực

*Dựa trên phân tích xu hướng sử dụng mô hình hồi quy logistic kiểm soát giới tính, chủng tộc/sắc tộc và lớp, p < 0,05

Đáng quan
ngại

