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Nội dung 
ưu tiên

Mục tiêu - Tầm nhìn của cộng đồng về 
những gì học sinh cần biết và có thể làm.

Hàng rào giá trị - Những giá trị bất biến của cộng 
đồng cần phải được tôn trọng khi theo đuổi mục 

tiêu.



Mục tiêu 

Mục tiêu tiềm năng 

Tầm nhìn của cộng đồng về những gì học sinh cần biết và có thể làm.

1. Kỹ năng căn bản ban đầu
2. Thành tích đối với người học tiếng Anh
3. Thành tích đối với học sinh khuyết tật
4. Tư duy phản biện với Toán học, Khoa học và Văn 

học
5. Hành trang cho Đại học và Sự nghiệp

* Hội đồng trường Boston đang làm việc với Phòng Dữ liệu và Trách nhiệm của Trường công lập Boston 
để ban hành một số biện pháp.



Thay đổi về hệ 
thống

với Thực hành 
Chống phân biệt 
chủng tộc vì sự 

Bình đẳng

Hàng rào giá 
trị

Hàng rào giá trị tiềm năng - Những giá trị cộng đồng được coi là bất biến 
cần phải được tôn trọng trong quá trình chúng ta theo đuổi mục tiêu.

● Tiếng nói của học sinh và Sự can thiệp của gia đình: Trường công lập Boston sẽ tận dụng sự 
phong phú về văn hóa và ngôn ngữ của học sinh và gia đình bằng cách tạo nhiều cơ hội cho học 
sinh lên tiếng hơn và thiết lập các mối quan hệ hợp tác nhằm công nhận giá trị, vốn kiến thức và 
nhu cầu của họ. 

● Quan hệ đối tác cộng đồng: Trường công lập Boston sẽ phối hợp với các đối tác trong cộng 
đồng để không ngừng tạo cho học sinh những cơ hội tại địa phương cũng như trên toàn cầu. 

● Chênh lệch trong Bình đẳng và Cơ hội: Với sự trung thực, trường công lập Boston sẽ tiến 
hành thu hẹp chênh lệch trong cơ hội và thành tích dựa trên nghiên cứu và dữ liệu thu được ở 
các cấp quận, trường và lớp học. 

● Đội ngũ nhân sự đa dạng và hiệu quả: Trường công lập Boston sẽ tuyển dụng và duy trì đội 
ngũ cán bộ am hiểu về văn hóa, đa dạng về sắc tộc và ngôn ngữ, hiệu quả làm việc cao, có khả 
năng cung cấp giáo án và kinh nghiệm bao quát được đảm bảo nghiêm ngặt về mặt văn hóa và 
ngôn ngữ nhằm nâng cao vốn kiến thức của học sinh và mang lại môi trường học đường vui tươi, 
tích cực.

● Hỗ trợ về thể chất, tinh thần và xã hội: Trường công lập Boston sẽ cung cấp Hệ thống hỗ trợ 
đa tầng tổng thể nhằm đảm bảo các điều kiện về xã hội, tinh thần và thể chất cho tất cả học sinh.



Thay đổi về hệ 
thống

với Thực hành 
Chống phân biệt 
chủng tộc vì sự 

Bình đẳng

Câu hỏi 
dành cho

Cộng đồng 
BPS 

1. Theo bạn, mục tiêu nào là quan trọng nhất trong phạm vi 
năm mục tiêu và trường công lập Boston có thể phối hợp 
với các gia đình và cộng đồng một cách hiệu quả nhất để 
đạt được nó như thế nào?

2. Theo bạn, hàng rào giá trị nào là quan trọng nhất trong 
phạm vi năm hàng rào giá trị và trường công lập Boston có 
thể phối hợp với các gia đình và cộng đồng một cách hiệu 
quả nhất để đạt được nó như thế nào?

3. Một điều mà bạn sẵn sàng cống hiến hết mình để hỗ trợ học 
sinh tiến tới thành công tại các Trường Công lập Boston là 
gì?



Hội đồng nhà trường
Phần lắng nghe
Ý kiến phản hồi:

Chủ đề chính

Nội dung đã nghe: Chủ đề chính

❏ Thu hẹp chênh lệch về cơ hội và thành tích vẫn phải là mục 
tiêu hàng đầu của chúng tôi

❏ Cần có từ ngữ rõ ràng hơn để chỉ học sinh người da đen và 
Latinx

❏ Học sinh đánh giá cao chương trình giảng dạy chống phân 
biệt chủng tộc và phù hợp về văn hóa 



Nội dung đã nghe: Mục tiêu 

❏ Cộng đồng đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho dự thảo về mục 
tiêu như đã trình bày 

❏ Cộng đồng - đặc biệt là học sinh - đánh giá cao những 
hành trang chuẩn bị cho đại học và sự nghiệp cùng kỹ 
năng tư duy phản biệnHội đồng nhà trường

Phần lắng nghe
Ý kiến phản hồi:

Mục tiêu

Hội đồng nhà 
trường
Phần lắng nghe

Ý kiến phản hồi:

Mục tiêu



Nội dung đã nghe: Hàng rào giá trị

❏ Cộng đồng đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho dự thảo về hàng 
rào giá trị như đã trình bày 

❏ Cộng đồng trân trọng tiếng nói của học sinh và sự can thiệp 

của gia đình cùng đội ngũ nhân sự đa dạng và hiệu quả.

❏ Việc phục hồi sau đại dịch rất cần những hỗ trợ về thể chất, 

tinh thần và xã hội

Hội đồng nhà trường
Phần lắng nghe
Ý kiến phản hồi:

Hàng rào giá trị

Hội đồng nhà 
trường

Phần lắng nghe
Ý kiến phản hồi:

Cam kết



Nội dung đã nghe: Cam kết

❏ Cộng đồng BPS cam kết sẽ 
hỗ trợ hết mình và đảm bảo trách nhiệm

Hội đồng nhà trường
Phần lắng nghe
Ý kiến phản hồi:

Cam kết



Các bước tiếp theo
Ngày 26 tháng 2 Đóng biểu mẫu ý kiến phản hồi

bostonpublicschools.org/schoolcommittee

Ngày 17 tháng 3 Goals and Guardrails Update (w/Feedback & Metrics)
Ngày 24 tháng 3 Bầu Hội đồng nhà trường

Tháng 4  →    -  Thiết kế lại cuộc họp Hội đồng nhà trường

- Giám sát sự phát triển của học sinh

- Xây dựng Công cụ tự đánh giá cho Hội đồng nhà 

trườngCác bước 
tiếp theo

https://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee

