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Khối lớp K0 - 3Tuần ngày 1 tháng 3

Khối lớp 4 - 8 Tuần ngày 15 tháng 3 

Khối lớp 9 - 12 Tuần ngày 29 tháng 3 

Học sinh ưu tiên học trực tiếpTuần ngày 1 tháng 2

*Nếu cần thiết, mỗi giai đoạn có thể sẽ được hoãn lại 1–2 tuần tùy theo môi 
trường sức khỏe cộng đồng. 

Lịch trình quay lại học trực tiếp 
(đã sửa đổi)*



Hỗ trợ học sinh - Gắn kết & Chuyên cần
Trung bình 5,254 học sinh đi học hàng ngày (ADA) <70% tính đến đầu tháng 12 năm 2020

● 154 học sinh: ADA 25% trở xuống
● 5,100 học sinh: ADA từ 26-70%

Nhóm 1: 154 học sinh đi học trung bình hàng ngày từ 25% trở xuống

38 học sinh lớp K0-K2
● 10 học sinh - đã liên kết và trở lại trường học
● 13 học sinh - yêu cầu rút hồ sơ; đi học bán công hoặc trường tư 
● 11 học sinh - đang cố gắng liên lạc (đã để lại nhiều thư thoại)
● 4 học sinh - đang cố gắng lấy thông tin liên hệ chính xác

48 học sinh lớp 1-12
● 17 học sinh - đã liên kết và trở lại trường học (6 em đã nhận thiết bị BPS)
● 10 Học sinh - yêu cầu rút hồ sơ; đi học bên ngoài BPS
● 13 học sinh - đã cố gắng liên lạc nhiều lần (để lại thư thoại / đến thăm nhà)
● 8 học sinh - đang cố gắng lấy thông tin liên hệ chính xác

68 học sinh khối lớp 9-12 - theo học trường Horace Mann sử dụng hệ thống thông tin khác
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Nhóm 2: 5,100 học sinh có ADA từ 26% đến 70%

● Nhân viên Liên lạc Gia đình:
○ 77 trong số 117 trường có nhân viên liên lạc gia đình
○ 40 trong số 117 trường không có nhân viên liên lạc gia đình được chỉ định

● Hỗ trợ:
○ Tổ Tiến bộ Gia đình đang làm việc với 77 trường học
○ Tổ Giải trình và Giám thị Trường học làm việc với 40 trường
○ Mục tiêu tiếp cận với các học sinh và gia đình này từ ngày 11 tháng 1 năm 2021

● Panorama:
○ Một hệ thống đồng bộ nhằm hợp tác xây dựng và theo dõi Kế hoạch Thành công 

của học sinh
○ Nâng cao trình độ hoạt động của các tổ chức
○ Phát triển chuyên môn, hợp tác chéo, giám sát và công nhận 

Hỗ trợ học sinh - Gắn kết & Chuyên cần



Hỗ trợ học sinh - Học sinh Không đạt tín chỉ 

Nhóm SY20-21 HIPP Phòng 
Hợp Tác

Học sinh vô gia cư 10% 8%

Học sinh khuyết tật 22.5% 21%

Người học tiếng Anh 28% 32%

Nhóm SY20-21 % "NC" % BPS

Gốc Á 2.8% 9%

Gốc Phi 56.7% 33%

La-tinh 15.8% 42.5%

Da trắng 15.5% 14%

Học sinh có Học kỳ 1 Không đạt tín chỉ
● SY19-20: 2,430 học sinh với hơn 1 điểm Không 

đạt tín chỉ 
● SY20-21: 975 học sinh với hơn 1 điểm Không đạt 

tín chỉ

Số điểm “Không đạt tín chỉ” trong Học kỳ 1
● SY19-20: 5,429 điểm không đạt tín chỉ Học kỳ 1

○ 3,704 (x%) được chuyển sang điểm chữ
○ 2,430 (x%) không được chuyển

● SY20-21: 2,300 điểm không đạt tín chỉ Học kỳ 1

Kế hoạch xử lý tình trạng Không đạt tín chỉ: 
● Hệ thống thông tin học sinh Aspen sẽ tạo 

một lá thư gửi tới gia đình
● Giám thị làm việc với Lãnh đạo Trường để 

chuyển điểm “Không đạt tín chỉ” sang điểm 
chữ cái tương thích

● Các trường sử dụng Panorama để tạo và 
theo dõi Kế hoạch Thành công của Học sinh 

● Nhân viên văn phòng trung tâm làm việc với 
lãnh đạo trường soạn thảo chính sách sửa 
đổi để Ủy ban Học chánh xem xét 
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Quyền tiếp cận công nghệ
Chromebook 
● 79% học sinh học tập bằng thiết bị do BPS 

cung cấp
● 19% đang sử dụng thiết bị cá nhân
● Bất kỳ học sinh nào cũng có thể chọn nhận 

thiết bị BPS nếu cần
● Trong số các học sinh thường xuyên vắng 

mặt, 80% có thiết bị BPS

Internet gia đình
● Hơn 5,000 điểm phát sóng và 2,000 phiếu 

thưởng Comcast đã được phân phối
● Việc sử dụng phiếu thưởng Comcast thấp 

hơn so với mong đợi (~20%)
● 97-99% kết nối thông qua Internet băng 

thông rộng
● Tốc độ Internet trung bình là 79/28 mbps

Học sinh đã đăng ký sử dụng Chromebook BPS theo Nhóm 
học sinh

Không có 
BPS 
Chromebook

Chọn không 
tham gia

Có BPS 
Chromebook

La-tinh Gốc Phi Da trắng Gốc Á Người Mỹ bản 
địa

Thiết bị 
khác

La-tinhGốc Phi Da trắngGốc Á Người Mỹ bản 
địa

Thiết bị 
khác

Phân phối phiếu thưởng băng thông rộng
Phân phối phiếu Internet Comcast theo chủng tộc / dân tộc

C
O

U
N

TA
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ủa
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Xét nghiệm COVID cho học viên & nhân viên

Xét nghiệm nhân viên K-8 Xét nghiệm học sinh & nhân viên 
9-12

● 4 điểm xét nghiệm tại 
trường dành cho nhân viên 32 
trường K-8 mở trực tiếp

● 300 lượt xét nghiệm mỗi tuần
● Số lượt xét nghiệm hàng tuần 

đã hoàn thành: 
○ 156 trong tuần 14/12
○ 217 trong tuần 22/12
○ 192 trong tuần 4/1

● 15 điểm tại các trường lớp 9-12
● Xét nghiệm cho toàn bộ nhân 

viên làm việc trực tiếp tại các 
trường thí điểm này

● Xét nghiệm xác suất cho học 
sinh khối lớp 9-12 với văn bản 
đồng thuận của gia đình

● >800 nhân viên đã xét nghiệm
● XX học sinh đã xét nghiệm 

BPS đang tiến hành xét nghiệm rà soát đối với nhân viên làm việc trực 
tiếp và các học sinh đang học trong các trường 9-12 thí điểm.

BPS đã tăng đáng kể khả năng tiếp cận xét nghiệm từ 1 địa điểm vào 
tháng 10 lên 4 địa điểm vào tháng 11, và hiện nay là 19 địa điểm trên 
toàn thành phố. 

Các điểm xét nghiệm 
COVID của Boston 
Public Schools

Chú giải
Điểm xét nghiệm 
K-8

Điểm xét nghiệm 
khối lớp 9-12
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Báo cáo các trường hợp COVID-19
Boston Public Schools cam kết báo cáo cho công chúng bản cập nhật hàng tuần về các ca 
dương tính COVID-19 được ghi nhận trong các trường học của chúng tôi. Thông tin này báo 
cáo tổng số các ca dương tính được ghi nhận đối với học sinh và nhân viên tham gia giảng dạy 
và học tập trực tiếp trong trường học của chúng tôi.

Đường dẫn đến Báo cáo BPS

Số ca dương tính đến nay

109
15 học sinh & 94 nhân Viên

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8466
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Nâng cấp Cơ sở vật chất 
Sửa chữa cửa sổ giai đoạn 2:
● 12,045 cửa sổ đã được kiểm tra, làm sạch và bôi trơn
● 7,213 chiếc được xác định cần sửa chữa
● Hiện đã sửa được 6,022 cửa sổ 

 
RFP về chất lượng không khí trong nhà (IAQ):  

● Quá trình RFP kết thúc ngày 13 tháng 1 năm 2021

Giao hàng máy lọc không khí: 
● Tất cả 5,000 máy lọc DESE đã được giao đến các trường học.
● Thêm 2,500 máy đã được đặt hàng để sử dụng trong các không gian không dạy học khác. 

Kiểm tra chất lượng không khí trong nhà (IAQ): 
● Quá trình kiểm tra chất lượng không khí trong nhà tại 32 tòa nhà mở cửa kết thúc ngày 8/1/21

Cải tạo nhà vệ sinh năm thứ nhất: 
● Sáu trường đầu tiên hiện đã hoàn thành đáng kể ($980,000) 
● Sáu trường nữa sẽ đấu thầu cho đợt nâng cấp mùa xuân ($1.8 triệu) 
● 18 trường cuối cùng của năm đầu tiên sẽ triển khai vào mùa hè ($3 triệu) 

ith Jonathan. 
Hãy cùng làm 
rõ và nhắc nhở 
mọi người về 
số lần chúng 
tôi đã thực 
hiện các thử 
nghiệm này. 

1) Tất cả các 
trường áp 
dụng phương 
pháp loại bỏ 
CO2 trước đợt 
mở cửa toàn 
khu đầu tiên
2) Kiểm tra 
CO2 độc lập 
với BTU cho 4 
trường đầu 
tiên có học 
sinh HIPP trở 
lại.
3) Kiểm tra 
Balometer & 
Dry Ice với sự 
giám sát của 
BTU tại 4 
trường HIPP 
đầu tiên
4) Phương 
pháp kiểm tra 
CO2 

Tháng 12 Tháng 1 Còn lại

Sửa chữa cửa sổ giai đoạn 2
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Thời gian học tập của học sinh
● Vào ngày 15 tháng 12, Hội đồng Giáo dục Tiểu học và Trung học 

đã thông qua các sửa đổi bổ sung đối với các quy định về Thời 
gian Học tập của Học sinh (SLT) trong trường hợp khẩn cấp. 

● Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2021 trong giai đoạn 10 
ngày học:
○ Các khu và trường học theo mô hình học kết hợp phải 

cung cấp ít nhất 35 giờ “dạy trực tiếp” 

○ Các khu và trường học theo mô hình học tập từ xa phải 
cung cấp ít nhất 40 giờ dạy đồng bộ.

○ Các khu và trường học theo mô hình học từ xa có thể sẽ 
không có bất kỳ ngày nào không đồng bộ; và

○ ít nhất học sinh phải đăng ký "trực tiếp" hàng ngày với 
các nhà giáo dục.

*Dạy trực tiếp ở đây là kết hợp giữa dạy trực tiếp và dạy đồng bộ từ xa.

Đường dẫn đến bảng quản lý 
trạng thái

Khối lớp Giờ học trong hai 
tuần

Lớp 1 38
Lớp 4 39
Lớp 7 42

Lớp 10 47
Trung bình 42

https://public.tableau.com/profile/massachusettsdese#!/vizhome/StudentLearningTimeDashboard/SLT
https://public.tableau.com/profile/massachusettsdese#!/vizhome/StudentLearningTimeDashboard/SLT
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Thông báo của Khu học chánh
Đang diễn ra:

● Cập nhật Mở cửa lại tại www.bostonpublicschools.org/reopening
● Bản tin hàng tuần cho các gia đình đăng trực tuyến để biên dịch
● Cập nhật từ Tổng Giám thị
● Tin nhắn văn bản: 23 tin nhắn văn bản được gửi đến các gia đình về các chủ đề bao gồm 

tiếp cận thực phẩm, khảo sát học tập từ xa, thời khóa biểu, các cuộc họp cộng đồng kể từ 
tháng 12 

● Biên dịch tài liệu: 25 tài liệu đã được dịch cho các cuộc họp của Ủy ban Học chánh kể từ 
tháng 11

● Phiên dịch: Bốn ngôn ngữ được phiên dịch đồng thời trong các cuộc họp của Ủy ban Học 
chánh và phiên dịch ASL kể từ tháng 11

Các bước cải thiện tiếp theo:
● Xác định rõ ngôn ngữ dùng tại nhà
● Cập nhật thông tin liên hệ của các gia đình
● Nhắn tin từ các nguồn đáng tin cậy khác
● Tiếp cận các nguồn tài nguyên đa phương tiện

http://www.bostonpublicschools.org/reopening
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8454
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8497

