
Thiết lập Ưu tiên của Ủy ban Học chánh Boston 
 
Năm ngoái, Ủy ban Học chánh Boston đã phê duyệt Kế hoạch Chiến lược 5 năm của 

Tổng Giám thị. Trong nỗ lực nhằm tăng cường tập trung vào thành tích của học sinh, Ủy ban đã 
chọn hai bộ biện pháp lấy trực tiếp từ Kế hoạch Chiến lược. Thông qua hàng loạt dữ liệu và 
thông tin khác, Ủy ban Học chánh sẽ theo dõi và đánh giá chặt chẽ công việc liên quan đến các 
mục tiêu đã đề ra. Cách tiếp cận mới này không làm thay đổi Kế hoạch Chiến lược hoặc thêm 
mục tiêu hoặc tiêu chuẩn bảo vệ mới vào công việc của khu, mà sẽ giúp Ủy ban tái tổ chức và tái 
tập trung công việc của mình. Ủy ban sẽ sử dụng các cuộc họp để liên tục theo dõi tiến độ các 
mục tiêu cùng Tổng Giám thị và đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ được tuân thủ. Sau khi Ủy ban 
Học chánh phê duyệt các mục tiêu và tiêu chuẩn bảo vệ này, Tổng Giám thị sẽ tài trợ cho các ưu 
tiên trong ngân sách năm FY22 của khu. Ủy ban đang tìm kiếm ý kiến phản hồi của cộng đồng 
về dự thảo mục tiêu và tiêu chuẩn bảo vệ bên dưới. 

 
Mục tiêu Tiềm năng - Tầm nhìn của cộng đồng về những gì học sinh nên biết và nên làm 
được. 
 

● Văn học Vỡ lòng:  Boston Public Schools (BPS) sẽ tạo điều kiện phát triển ở trường cho 
học sinh chuẩn bị vào lớp 3 bằng cách đảm bảo tỷ lệ học sinh K-2 đạt hoặc vượt quá 
mong đợi cấp lớp trong bài đánh giá Đọc hiểu và Viết cuối năm sẽ tăng lên từ [w]%* vào 
tháng 6 năm 2020 lên [x]%* vào tháng 6 năm 2026. 
 

● Thành tích cho học viên Anh ngữ:  BPS sẽ bồi dưỡng vốn ngôn ngữ và học thuật của 
học sinh bằng cách đảm bảo tỷ lệ học sinh là Học viên Anh ngữ chứng tỏ mức tăng 
trưởng ít nhất [v]%* trong bài kiểm tra ELL Access sẽ tăng từ [w]%* vào tháng 6 năm 
2020 lên [x ]%* vào tháng 6 năm 2026. 

 
● Thành tích cho Học sinh Khuyết tật:  BPS sẽ bồi dưỡng vốn ngôn ngữ và học thuật của 

học sinh bằng cách đảm bảo tỷ lệ học sinh là Học sinh Khuyết tật chứng tỏ mức tăng 
trưởng ít nhất [v]%* trong bài kiểm tra Tỷ lệ Tăng trưởng (SGP) và có thể tham gia hoàn 
toàn hoặc một phần vào môi trường hòa nhập sẽ tăng từ [w]%* vào tháng 6 năm 2020 lên 
[x ]%* vào tháng 6 năm 2026. 
 

● Tư duy Phản biện với Toán học, Khoa học và Văn học:  BPS sẽ giáo dục học sinh có 
khả năng phản biện, phân biệt và thể hiện khả năng học thuật thành thạo đối với các môn 
toán học, khoa học và văn học, sao cho tỷ lệ học sinh lớp 7 và lớp 8 đạt được trình độ 
thành thạo về đọc, toán và khoa học sẽ tăng từ [x]%* vào tháng 6 năm 2020 thành [y]%* 
vào tháng 6 năm 2026. 

 



● Sẵn sàng cho Nghề nghiệp & Đại học:  BPS sẽ hỗ trợ học sinh tốt nghiệp bằng chương 
trình định hướng tương lai thông qua việc đảm bảo tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 1) hoàn 
thành Kế hoạch Nghề nghiệp và Học tập (MyCAP)  và 2) hoặc bằng / Giáo dục Kỹ thuật 
Nghề nghiệp (CTE) , hoặc bằng  Tú tài Quốc tế , đạt 3 điểm trở lên trong bài kiểm tra Vị trí 
Nâng cao (AP) hoặc 20 giờ tín chỉ kép sẽ tăng từ [x]%* vào tháng 6 năm 2020 lên [x]%* 
vào tháng 6 năm 2026. 

 
Tiêu chuẩn Bảo vệ Tiềm năng - Giá trị cộng đồng không thể thương lượng cần được tôn vinh 
trong khi theo đuổi mục tiêu. 
 

● Tiếng nói của Học sinh & Sự Tham gia của Gia đình:  BPS sẽ tận dụng sự phong phú 
về văn hóa và ngôn ngữ của học sinh và gia đình bằng cách tăng cường tiếng nói của học 
sinh và tạo ra các mối quan hệ hợp tác công nhận giá trị, khả năng và nhu cầu của các em. 

 
● Quan hệ Đối tác Cộng đồng:  BPS sẽ làm việc với các đối tác cộng đồng để chuẩn bị cho 

học sinh những cơ hội toàn cầu và địa phương không giới hạn. 
 

● Khoảng cách Công bằng & Cơ hội:  BPS sẽ triển khai, một cách trung thực, các biện 
pháp thu hẹp khoảng cách cơ hội và thành tích dựa trên các nghiên cứu và dữ liệu ở cấp 
độ khu học chánh, trường học và lớp học. 
 

● Nhân sự Đa dạng & Hiệu quả:  BPS sẽ tuyển dụng và giữ lại một lực lượng lao động 
thông thạo về văn hóa, đa dạng về chủng tộc và ngôn ngữ, hiệu quả hoạt động cao, có thể 
cung cấp chương trình giảng dạy và trải nghiệm hòa hợp được khẳng định về mặt văn hóa 
và ngôn ngữ nhằm tôn vinh khả năng của học sinh và mang lại trải nghiệm học đường vui 
vẻ và tích cực. 

 
● Hỗ trợ Xã hội, Tình cảm và Thể chất:  BPS sẽ cung cấp một Hệ thống Hỗ trợ Đa Tầng 

phổ quát nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, tình cảm và thể chất của tất cả học sinh của 
chúng tôi. 

 
 
*Ủy ban Học chánh Boston đang làm việc với Văn phòng Dữ liệu và Trách nhiệm Giải trình BPS để phát 
triển một loạt các biện pháp. 


