Sửa Đổi Điều Lệ UP Academy Boston
Ngày 14 tháng 7 năm 2021

Giới thiệu về UP
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UP đã hợp tác với BPS trong 10 năm qua
TẦM NHÌN
Chúng tôi chuyển đổi trường học thành môi trường học
tập xuất sắc với sự hợp tác của gia đình và cộng đồng.
Học sinh trong các trường của chúng tôi được trau dồi
trí óc nhạy bén, chia sẻ trái tim nhân hậu và khám phá
con đường cũng như tiềm năng của mình. Học sinh tốt
nghiệp UP đều thành công trên con đường vào đại học
và theo đuổi đam mê.
Được thành lập vào năm 2010, chúng tôi hợp tác với các khu học chánh và tiểu bang để nâng cao chất lượng trường học.
Tại Boston, chúng tôi giảng dạy khoảng 2.000 học sinh tại ba trường.
●
●
●

UP Academy Boston - South Boston (Tòa nhà Gavin) - lớp 6-8 - Trường Công Đặc Cách Horace Mann Charter
UP Academy Dorchester - Dorchester (Tòa nhà Marshall) - lớp K1-8 - Trường Công Đặc Cách Horace Mann Charter
UP Academy Holland - Dorchester (Tòa nhà John P. Holland) - lớp K1-5 - Hiện đang vay nợ tiểu bang để duy trì hoạt động
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Đề Nghị Phê Duyệt Sửa Đổi Điều Lệ
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Horace Mann’s cần đệ trình các sửa đổi để Hội
Đồng BPS phê duyệt
Ngoài Điều Lệ cần phê duyệt, còn có một số tài liệu khác cũng cần sự chấp thuận của
Hội Đồng BPS, BTU, và Hội Đồng Quản Trị của trường Horace Mann. Một số ví dụ bao
gồm:
•
•
•
•
•
•
•

Chính Sách Nhập Học
Lịch Trình
Kế Hoạch Giải Trình
Chỉ Tiêu Nhập Học Tối Đa
Các Lớp Tuyển Sinh
Hợp Đồng Quản Lý
Biên Bản Ghi Nhớ

Hiện tại chúng tôi đang trình hợp đồng quản lý cho UP Academy Boston và UP
Academy Dorchester & MOU cho UP Academy Boston để Hội Đồng phê duyệt
Chúng tôi đã nhận được phê duyệt sửa đổi từ cả Hội Đồng Quản Trị UAB/UAD và DESE
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Đề Nghị Phê Duyệt Sửa Đổi Điều Lệ
MOU của UAB
●
●

●

●

Phiên bản mới nhất đã được phê duyệt vào tháng 8 năm
2020
Về tổng thể, MOU bao gồm các nội dung sau:
○
Mô tả quan hệ đối tác với BPS
○
Mô tả chi tiết về trách nhiệm của UP và BPS
○
Xác định nguồn tài chính cho UP Boston
○
Thống nhất với BPS về quy tắc ứng xử và chính
sách công bằng
Phiên bản đệ trình để phê duyệt có cập nhật thời hạn điều
lệ mới. Thuật ngữ “Chính sách công bằng” cũng được bổ
sung trong phần 7a. Thay đổi này phản ánh những hoạt
động trong thực tế hợp tác giữa chúng tôi và BPS.
Các sửa đổi đã được DESE chấp thuận tạm thời và Hội
Đồng Quản Trị UAB UAD phê duyệt.

Hợp đồng quản lý của UAB UAD
●
●

●
●

●

Phiên bản gần nhất được ký ban hành vào tháng 7 năm
2019 và do vậy đã đến thời hạn cần cập nhật
Về tổng thể, Hợp Đồng Quản Lý bao gồm các nội dung
sau:
○
Mô tả quan hệ đối tác giữa Mạng Lưới Giáo Dục
UP Education Network (UPEN) và Hội Đồng Quản
Trị UAB UAD
○
Mô tả chi tiết các dịch vụ mà UPEN sẽ cung cấp
cho các trường học
Phiên bản đệ trình để phê duyệt có cập nhật ngày/điều
khoản, tên nhân viên và định nghĩa theo hướng dẫn của
DESE.
Phí quản lý được tính theo % nguồn thu của BPS và hiện
được giới hạn ở mức $725k. Tỷ lệ % không thay đổi, nhưng
chúng tôi đang đề xuất tăng giới hạn lên $765k để điều
chỉnh theo lạm tỷ lệ phát - cụ thể là tăng tương ứng với tỷ
lệ tăng ngân sách đầu tư trung bình theo trọng số của BPS
kể từ lần cuối chúng tôi cập nhật hợp đồng.
Các sửa đổi đã được DESE chấp thuận tạm thời và Hội
Đồng Quản Trị UAB UAD phê duyệt.
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