
Cập nhật tình hình tài chính

Giám đốc học khu - Tiến sĩ Brenda Cassellius

Giám đốc tài chính Nathan Kuder

Phó giám đốc tài chính David Bloom

Giám đốc ngân sách Miriam Rubin



Tổng quan tình hình tài chính
Bộ phận Tài chính có sáu văn phòng với chức năng đảm bảo công bằng 

trong phân bổ và quản lý $1,4 tỉ ngân sách vận hành nhằm mang lại hiệu quả 
cao nhất cho học sinh trong học khu. Nhiệm vụ của bộ phận Tài chính là hỗ trợ 

hệ thống nhà trường, cộng đồng và các văn phòng trung tâm về mặt tài 
chính và chiến lược một cách chính xác. Mục tiêu của chúng tôi là tối đa 

hóa, phân phối và bảo vệ những nguồn tài nguyên có sẵn nhằm phục vụ các 
hoạt động giáo dục và hỗ trợ trong Học khu.  Chúng tôi luôn không ngừng phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi phương diện hoạt động mỗi ngày 

để hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu giáo dục và tài chính của học khu. 

Dịch vụ 
kinh doanh

Ngân sách Hoạch định 
vốn

Hoạch định 
và phân tích

Quỹ khuyến học 
và nguồn ngân 
quỹ bên ngoài

Bộ phận Tài chính

Hoạch định 
và phân tích 

tài chính



Đội ngũ lãnh đạo bộ phận Tài chính

Giám đốc tài chính
Nathan Kuder

nkuder@bostonpublicschools.org 

Phó giám đốc tài chính
David Bloom

dbloom@bostonpublicschools.org

Giám đốc kinh 
doanh

Naveen Reddy
nreddy@

bostonpublicschools.org

Quản lý mọi chi tiêu 
của học khu, bao gồm 
đơn mua hàng, giá 
mua và hợp đồng.

Giám đốc
ngân sách

Miriam Rubin
mrubin3@

bostonpublicschools.org

Phát triển và quản lý 
các nguồn lực tài 

chính, bao gồm đánh 
giá và phê duyệt hoạt 

động chuyển giao 
ngân sách và PS08s

Giám đốc quỹ khuyến 
học và nguồn ngân quỹ 

bên ngoài
Tiến sĩ Yvonne Macrae

ymacrae@
bostonpublicschools.org

Quản lý toàn bộ các nguồn 
ngân quỹ bên ngoài, bao gồm 

việc hỗ trợ phát triển nguồn 
ngân sách cho quỹ khuyến 
học và phụ trách công tác 

báo cáo.

Giám đốc hoạch định 
và phân tích

Jamie Racanelli
jracanelli@

bostonpublicschools.org

Phát triển các dự án tuyển 
sinh, tạo điều kiện cho học 
sinh tham gia các chương 
trình và hỗ trợ BuildBPS 

trong công tác quản lý phân 
tích và quản lý dự án.

Giám đốc 
hoạch định vốn
Brian McLaughlin

mclaughlin2@
bostonpublicschools.org

Giám sát tiến độ phát 
triển của Ngân sách 

vốn và phụ trách quản 
lý các dự án vốn.

Hiệu trưởng
Jerleen John

jjohn@
bostonpublicschools.org

Hỗ trợ bộ phận Tài chính 
trong công tác phát triển 

chiến lược và sáng kiến 
cải tổ hỗ trợ nhà trường 
một cách toàn diện, chủ 

động và công bằng.

mailto:nkuder@bostonpublicschools.org
mailto:dbloom@bostonpublicschools.org
mailto:nreddy@bostonpublicschools.org
mailto:nreddy@bostonpublicschools.org
mailto:mrubin3@bostonpublicschools.org
mailto:mrubin3@bostonpublicschools.org
mailto:ymacrae@bostonpublicschools.org
mailto:ymacrae@bostonpublicschools.org
mailto:jracanelli@bostonpublicschools.org
mailto:jracanelli@bostonpublicschools.org
mailto:mclaughlin2@bostonpublicschools.org
mailto:mclaughlin2@bostonpublicschools.org
mailto:jjohn@bostonpublicschools.org
mailto:jjohn@bostonpublicschools.org


Mỗi học sinh trong mỗi lớp học và nhà 
trường thuộc Boston Public Schools (Hệ 
thống trường công Boston) đều có cơ hội 
tự thân đạt được những thành tựu vĩ đại 

như bất kỳ ai khác. 

Chính sách bình đẳng trong cơ hội và thành tựu của Boston Public Schools
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Kế hoạch hoạt động

FY20
▪ Năm tài chính đã kết thúc vào ngày 30/06/2020
▪ Trong năm này, BPS đã hoàn thành mục tiêu chi 

tiêu trong phạm vi ngân sách năm thứ 30 liên tiếp
▪ Đã phân phối lại tài nguyên để ứng phó với COVID

FY21
▪ Năm tài chính hiện nay sẽ kết thúc vào 30/06/2021
▪ Chúng tôi tự tin sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu chi 

tiêu trong phạm vi ngân sách
▪ Đã nhận được nguồn vốn bổ sung từ Đạo luật 

CARES của liên bang và Thành phố Boston
▪ Cập nhật các khoản đầu tư trong năm tài chính 2021 

và tình hình COVID 

FY22
▪ Năm tài chính bắt đầu từ 01/07/2021 và kéo dài hết 

năm học 2021-2022
▪ Số lượng tuyển sinh tiếp tục suy giảm vào năm thứ 

ba, việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch năm tài 
chính 2022

▪ Năm thứ 2 và 3 thực hiện cam kết đóng góp $100 
triệu cho BPS: Quay lại, Khôi phục, Tái lập
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Trong năm này, BPS đã hoàn thành mục 
tiêu chi tiêu trong phạm vi ngân sách 
năm thứ 30 liên tiếp
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Tổng kết ngân sách 
FY2020

Ngân sách $1.178.564.205 

Khoản chi thực tế      $1.178.562.369 

Còn lại  $1.836 
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Mỗi năm, chúng tôi đều phấn đấu quản lý ngân sách đã phê 
duyệt sao cho sít sao nhất có thể.  Năm nào chúng tôi cũng nhận 
thấy những khu vực đã chi nhiều hoặc ít hơn dự kiến trong quá 
trình hoạch định ngân sách.

▪ Trong năm tài chính 2020, chúng tôi đã phải bổ sung kinh phí 
để nhanh chóng ứng phó với COVID-19, thiết lập hệ thống 
dạy và học từ xa đồng thời hỗ trợ các học sinh và gia đình:

o Thiết bị cho học sinh
o Sức khỏe và an toàn
o Dịch vụ thực phẩm
o Phát triển nghiệp vụ và học trực tuyến

▪ Chúng tôi đã xác định được các khoản tiết kiệm chi phí vận 
hành và tái phân bổ thứ tự ưu tiên của các nguồn quỹ hiện 
có:

o Dịch vụ thiết yếu
o Vận tải (Xăng dầu và linh kiện)
o Sản phẩm cung ứng và vật liệu hữu hình

8

Tổng kết ngân sách 
FY2020

Chi vượt và chi dưới ngân sách trong FY20
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Kế hoạch hoạt động

FY20
▪ Năm tài chính đã kết thúc vào ngày 30/06/2020
▪ Trong năm này, BPS đã hoàn thành mục tiêu chi 

tiêu trong phạm vi ngân sách năm thứ 30 liên tiếp
▪ Đã phân phối lại tài nguyên để ứng phó với COVID

FY21
▪ Năm tài chính hiện nay sẽ kết thúc vào 30/06/2021
▪ Chúng tôi tự tin sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu chi tiêu 

trong phạm vi ngân sách
▪ Đã nhận được nguồn vốn bổ sung từ Đạo luật CARES 

của liên bang và Thành phố Boston
▪ Cập nhật các khoản đầu tư trong năm tài chính 2021 

và tình hình COVID 

FY22
▪ Năm tài chính bắt đầu từ 01/07/2021 và kéo dài hết 

năm học 2021-2022
▪ Số lượng tuyển sinh tiếp tục suy giảm vào năm thứ ba, 

việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch năm tài chính 
2022

▪ Năm thứ 2 và 3 thực hiện cam kết đóng góp $100 triệu 
cho BPS: Quay lại, Khôi phục, Tái lập
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Cập nhật tình hình 
đầu tư trọng yếu 

trong FY21

Đầu tư Tình trạng Tầm quan trọng đối với học sinh và gia đình

Làm cầu nối với gia 
đình học sinh

Đã thuê 48 người
98% người da 

màu (POC)

● Đã thuê 37 người (35 người biết nhiều ngoại 
ngữ) tại 42 trường Cải tiến và trường có tỉ lệ cao 
học sinh là người học tiếng Anh (EL).

Nhân viên công tác 
xã hội

Đã thuê 63 người
78% POC

● Cung cấp nhiều dịch sức khỏe hành vi cho học 
sinh và gia đình tại 41 trường Cải tiến và trường 
có nhu cầu cao

Điều dưỡng Đã thuê 50 người
48% POC

● Có điều dưỡng làm toàn thời gian ở mọi trường 

Chuyên viên hỗ trợ 
giảng dạy

Đã thuê 41 người
50% POC

● Đã thuê 41 chuyên viên hỗ trợ giảng dạy để làm 
việc với 33 trường Cải tiến

Chuyên gia Đã thuê 22 người ● Làm việc tại các trường Tiểu học cải tiến

Thiết bị cho học 
sinh

37.424 học sinh 
có Chromebook 

● Đã mua 20.000 Chromebook mới ngoài những 
sản phẩm Chromebook đã mua để phục vụ trong 
thời kỳ COVID nhằm đạt đủ tiêu chuẩn học khu  
1 học sinh:1 thiết bị.

Lao công Đã thuê 23 người
61% POC

● Hiện nay trường nào cũng có một lao công làm 
đêm



Cập nhật tình 
hình đầu tư 

trọng yếu trong 
FY21

Đầu tư Danh mục đầu tư trong 
bối cảnh COVID

Vai trò đầu tư trong thời kỳ COVID-19

Làm cầu nối với 
gia đình học sinh

Liên lạc với gia đình học 
sinh

● Đáp ứng nhu cầu của các gia đình gặp vấn đề về nhà cửa, lương thực và các nhu cầu cơ bản khác.
● Hướng dẫn về các công cụ học trực tuyến cho gia đình học sinh
● Kết nối gia đình học sinh với đối tác
● Liên hệ hỗ trợ các gia đình có học sinh đi học không đều hoặc thường xuyên vắng mặt khi học qua mạng để xác định các 

rào cản trong quá trình tham gia này

Nhân viên công tác 
xã hội

Cảm xúc và xã hội ● Tư vấn riêng và tư vấn tập thể qua mạng
● Đánh giá nguy cơ và ý định tự tử qua mạng
● Thăm hỏi gia đình qua mạng và gặp gỡ gia đình học sinh để chào đón quay trở lại trường. Đánh giá nhu cầu của gia đình 

học sinh, bao gồm cả nhu cầu công nghệ để học từ xa. 
● Đánh giá kỹ năng cảm xúc và xã hội và tổ chức họp chương trình giáo dục cá nhân (IEP) qua mạng

Điều dưỡng Sức khỏe và an toàn ● Tổ chức Giờ giáo dục sức khỏe qua mạng để nâng cao nhận thức về các tài nguyên và thông tin quan trọng cho học sinh 
và gia đình

● Làm việc với Cục Y tế về Bệnh Truyền nhiễm thuộc Ủy ban Y tế Công cộng Boston (BPHC) để hỗ trợ khi cần truy vết tiếp 
xúc. 

● Tổ chức các buổi đào tạo qua mạng cả trực tiếp và ghi hình từ trước về các vấn đề phát triển chuyên môn liên quan trên 
cơ sở khoa học cho toàn thể đội ngũ điều dưỡng nhà trường. 

Chuyên viên hỗ trợ 
giảng dạy

Hỗ trợ học tập ● Trong quá trình chúng ta phải nhanh chóng thích ứng với môi trường học tập qua mạng, kể cả các tài nguyên bộ môn 
mới và Zoom, những yếu tố hỗ trợ này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp đỡ giáo viên và nhà trường.

Chuyên gia Hỗ trợ học tập ● Mang đến nhiều hơn các cơ hội giao lưu qua mạng cho học sinh ở các trường cải tiến và dành thêm thời gian cho giáo 
viên lên kế hoạch.

● Sau khi nhà trường quay lại làm việc vào mùa thu, những vị trí này sẽ có vai trò chủ chốt trong việc giúp đỡ học sinh quay 
lại học tập.

Thiết bị cho học 
sinh

Hỗ trợ học tập ● Sử dụng ngân sách trong năm tài chính 2021 để mua 20.000 Chromebook mới vào mùa xuân.
● Mở rộng chương trình để đạt tiêu chuẩn học khu 1 học sinh:1 thiết bị.

Lao công Sức khỏe và an toàn ● Cho phép triển khai các quy trình vệ sinh mới có vai trò quan trọng và hạn chế việc làm thêm giờ khi không thật sự cần 
thiết.



Boston Public Schools

Bản ước tính chi tiêu cho COVID trong năm tài chính 2021 có mục đích cung cấp một 
cái nhìn rõ ràng hơn về các hoạt động vận hành dự kiến của BPS:

● Sức khỏe và an toàn, thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), vệ sinh: $8,6 triệu
● Vệ sinh vào mùa hè và hỗ trợ học tập: $5 triệu

○ Phục vụ 8.510 học sinh vào mùa hè
○ 1.212 học sinh thuộc khối lớp 6-12 nhận tín chỉ cho một hoặc nhiều khóa 

học.
○ Phân phát 7.200 bộ dụng cụ học tập mùa hè

● Liên lạc và hỗ trợ gia đình học sinh: $600 nghìn
● Thực phẩm và dinh dưỡng: Ước tính $21 triệu

○ Đã phục vụ hơn 3 triệu bữa ăn kể từ khi bắt đầu đại dịch

Chúng tôi tự tin sẽ có thể quản lý tốt những thay đổi trong kế hoạch chi tiêu nhờ vào:
● Quỹ chung tái mục đích và các quỹ khác do Thành phố và Liên bang hỗ trợ.

Hiện chúng tôi đang dự tính trước sẽ có một khoản thâm hụt khoảng $6 - 7 triệu trong 
Quỹ chung nhưng sẽ tiếp tục giám sát các thông tin có lợi khác về quỹ lương dự kiến 
và các chi phí dự kiến khác không liên quan đến COVID đang chờ quyết định.
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Kế hoạch tài chính 
FY21

Mặc dù phải chi tiêu nhiều khoản để ứng phó với COVID-19, 
chúng tôi vẫn tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu chi tiêu trong 
phạm vi ngân sách vào cuối năm tài chính 2021
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▪ Năm tài chính đã kết thúc vào ngày 30/06/2020
▪ Trong năm này, BPS đã hoàn thành mục tiêu chi tiêu 

trong phạm vi ngân sách năm thứ 30 liên tiếp
▪ Đã phân phối lại tài nguyên để ứng phó với COVID

FY21
▪ Năm tài chính hiện nay sẽ kết thúc vào 30/06/2021
▪ Chúng tôi tự tin sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu chi tiêu 

trong phạm vi ngân sách
▪ Đã nhận được nguồn vốn bổ sung từ Đạo luật CARES 

của liên bang và Thành phố Boston
▪ Cập nhật các khoản đầu tư trong năm tài chính 2021 và 

tình hình COVID 

FY22
▪ Năm tài chính bắt đầu từ 01/07/2021 và kéo dài hết năm 
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Tình hình tuyển sinh FY21
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Tóm tắt 
các xu hướng 

tuyển sinh 
chính

Boston Public Schools

● Tổng số lượt tuyển sinh đã giảm 2.286 em (4,3%) trong giai đoạn từ 
tháng 10/2019 đến tháng 10/2020. 

● Đây là năm thứ ba liên tiếp chứng kiến sự suy giảm đáng kể; số 
lượt tuyển sinh đã giảm 4.788 em (8,5%) trong ba năm qua.

● Mức giảm được ghi nhận nhiều nhất ở khối tiểu học với số lượt 
giảm là 1.800 em (6,8%). 

● Số lượt tuyển sinh ở khối K0-5 đã giảm khoảng 3.500 em, tương 
đương 12,4% trong 3 năm qua.

● Số lượt tuyển sinh ở khối 6-8 giảm 139 em (1,3%). 
● Số lượt tuyển sinh ở khối 6-8 đã ổn định trong những năm qua vì 

nhiều khóa đã chuyển từ tiểu học lên trung học.
● Số học sinh tiếp tục theo học chương trình giáo dục phổ cập lớp 5 

và 6 tại học khu đã giảm ít hơn trong hai năm trước. Đây là dấu hiệu 
ban đầu cho thấy việc mở rộng khối K-6 có thể giữ chân học sinh.

● Số lượt tuyển sinh trung học phổ thông đã bắt đầu có sự ổn định khi 
khối lớp 12 cuối cấp với số học sinh khá đông đã rời trường. 

● Tuy nhiên, số lượt học sinh lớp 9 mới vào lại khá ít, từ đó kéo theo 
số lượt tuyển sinh trung học phổ thông giảm 344 em (2,1%) tính từ 
tháng 10 năm ngoái.

Tổng 
quan

K0-5

6-8

9-12



Boston Public Schools Chiến lược vốn cụ thể là hỗ trợ những ngôi trường có sự 
sụt giảm trong tỉ lệ tuyển sinh

Có thể nhận thấy sự suy giảm trong tỉ lệ tuyển sinh ở tất cả các 
chủng tộc/sắc tộc, nhưng diễn ra mạnh mẽ hơn trong cộng 
đồng học sinh da đen và La-tinh

16

Tỉ lệ tuyển sinh 
theo Chủng tộc / 

Sắc tộc

Tỉ lệ tuyển sinh thực tế theo chủng tộc và sắc tộc

Chủng tộc Chênh lệch 
trung bình Số sinh viên

La-tinh -4,2% 22.414
Da đen -3,7% 15.367
Khác -2,5% 1.682
Châu Á -1,8% 4.463
Da trắng -1,3% 7.333

Tỉ lệ tuyển sinh có sự sụt 
giảm trung bình cao hơn 
trong cộng đồng học sinh da 
màu

Chủng tộc 10/2019 10/2020 Chênh lệch sau 1 năm Chênh lệch sau 3 năm
Châu Á 4.610 4.463 -147 -3% -384 -8%
Da đen 16.318 15.367 -951 -6% -2.288 -13%
La-tinh 23.506 22.414 -1.092 -5% -2.028 -8%
Khác 1.648 1.681 33 2% 152 10%
Da trắng 7.450 7.333 -117 -2% -34 0%



Boston Public Schools Số lượt tuyển sinh năm nay giảm 2.286 học sinh sau 
hai năm liên tục giảm trước đó
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Tỉ lệ tuyển sinh 
thực tế theo cấp và 
loại chương trình

Cấp 10/2019 10/2020 Chênh lệch sau 1 năm Chênh lệch sau 3 năm

Tiểu học (K0 - 5) 26.452 24.649 -1.803 -6,8% -3.485 -12,4%

THCS (6 - 8) 10.922 10.783 -139 -1,3% 71 0,7%

THPT (9 - 12) 16.160 15.816 -344 -2,1% -1.198 -7,0%

Tổng 53.534 51.248 -2.286 -4,3% -4.612 -8,3%

Tỉ lệ tuyển sinh thực tế theo cấp

Loại chương trình 10/2019 10/2020 Chênh lệch sau 1 năm Chênh lệch sau 3 năm

Giáo dục phổ thông 41.317 39.933 -1.384 -3,3% -3.660 -8,4%
Chương trình dành 
cho người học 
tiếng Anh (EL) 5781 5122 -659 -11,4% -949 -15,6%

Chương trình giáo 
dục đặc biệt 6436 6193 -243 -3,8% -3 0,0%

Tỉ lệ tuyển sinh thực tế theo loại chương trình



Boston Public Schools Mức giảm trong số học sinh mới ghi danh tác động mạnh 
nhất lên các chương trình dành cho người học tiếng Anh
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Số lượt tuyển sinh 
theo chương trình
và tình hình của

người học tiếng Anh

Số lượng tuyển sinh thực tế theo cấp độ phát triển trình độ Anh ngữ (ELD)
Cấp độ ELD 10/2019 10/2020 Chênh lệch sau 1 năm Chênh lệch sau 3 năm
ELD 1-3 9.774 9.674 -100 -1% -240 -2%
ELD 4-5 7.414 4.949 -2.465 -33% -2.528 -34%
ELD 1-5 17.188 14.623 -2.565 -15% -2.768 -16%

Chương trình 10/2019 10/2020 Chênh lệch sau 1 năm Chênh lệch sau 3 năm
Cho học sinh (HS) nói tiếng 
Trung 281 208 -73 -26% -189 -48%
Cho HS nói tiếng Haiti 184 131 -53 -29% -81 -38%
Cho HS nói tiếng Cabo Verde 322 288 -34 -11% -53 -16%
Cho HS đa ngôn ngữ 1.923 1.822 -101 -5% -117 -6%
Cho HS nói tiếng Tây Ban 
Nha 1.951 1.728 -223 -11% -463 -21%
Cho HS nói tiếng Việt 130 121 -9 -7% -68 -36%
Cho HS song ngữ - Haiti 25 27 2 8% 13 93%
Cho HS song ngữ - Tây Ban 
Nha 626 640 14 2% 136 27%
Tổng 5.442 4.965 -477 -9% -812 -14%

Số lượt tuyển sinh thực tế theo chương trình Hội nhập Anh ngữ (SEI)



Boston Public Schools Chúng tôi nhìn vào bức tranh toàn cảnh trong số lượng tuyển 
sinh người học tiếng Anh để đánh giá và duy trì chương trình
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Số lượt tuyển sinh 
theo chương trình

và tình hìnhcủa 
người học tiếng Anh

Số lượt tuyển sinh thực tế của học sinh bị gián đoạn hay hạn chế trong 
chương trình giáo dục chính quy (SLIFE)

Số lượt tuyển sinh thực tế theo tình hình học sinh là người học tiếng Anh 
(EL) và học sinh khuyết tật (SWD) trước đây

Danh mục 10/2019 10/2020 Chênh lệch sau 1 năm Chênh lệch sau 3 năm
Trước đó có 
trình độ tiếng 
Anh hạn chế 
(FLEP) 6.312 7.586 1.274 20% 558 8%
EL SWD 3.873 3.549 -324 -8% -93 -3%

Chương trình 10/2019 10/2020 Chênh lệch sau 1 năm Chênh lệch sau 3 năm
SLIFE - Nói tiếng 
Haiti 27 17 -10 -37% -25 -60%
SLIFE - Nói tiếng 
Cabo Verde 26 26 0 0% -8 -24%
SLIFE - Đa ngôn ngữ 49 29 -20 -41% -9 -24%
SLIFE - Nói tiếng Tây 
Ban Nha 237 151 -86 -36% -19 -11%
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Sự thay đổi trong 
số lượt tuyển sinh 

theo phân khu

Mức suy giảm trong quy mô tuyển sinh tương ứng với 
tổng số học sinh trong khu

Chênh lệch sau 1 năm Chênh lệch sau 3 năm
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Sự thay đổi trong số 
lượt tuyển sinh tiểu 
học theo phân khu

Mức suy giảm trong số lượt tuyển sinh tiểu học có thể báo 
hiệu tình trạng suy giảm tiếp diễn trong những năm tới

Chênh lệch sau 1 năm Chênh lệch sau 3 năm
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Có sự suy giảm 
trong cả tổng số 
học sinh trong 

khu và tỉ lệ 
tuyển sinh 
thành công 

của BPS

Boston Public Schools

● Khóa K2 sắp tới của BPS vẫn tiếp tục có sĩ số thấp hơn kể từ 
năm học 2016-2017. 

● Số lượt tuyển sinh tiểu học giảm vì các khóa học sinh có sĩ số 
thấp hơn đang tiếp tục lên cấp.
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Số lượt tuyển 
sinh giảm nhiều 

hơn khoảng 
1.500 học sinh 
so với dự kiến 
trong năm học 

2020-2021

Thực tế + Mốc đỉnh



Boston Public Schools24

● Sau khi vào K2, các khóa BPS thường thưa dần học sinh vì 
học sinh cũng dần lên cấp (trừ lớp 7 và 9)

● Xét mức giảm ở K2 năm nay, tình trạng số lượt tuyển sinh 
thưa dần sẽ còn tiếp diễn trong vài năm tới

● Chúng tôi dự kiến mức suy giảm sẽ rơi vào khoảng 2.200 
học sinh

○ Số lượt tuyển sinh giảm khoảng 1.500 em so với dự 
kiến

○ Dự kiến năm sau sẽ giảm thêm khoảng 700 em nữa

Tín hiệu dự báo

Cho dù sẽ có sự phục hồi ở K2, lớp 7 và lớp 9 vào năm tới, tình trạng 
mức tuyển sinh thấp trong các khóa này rất có thể sẽ còn tiếp diễn

Số lượt học sinh dự kiến trong tương lai chủ yếu được 
xác định bởi số lượng học sinh hiện đang theo học
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Kế hoạch đưa Học khu trở thành hình mẫu có một không hai.
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Chúng tôi biết rằng COVID-19 đã có tác động không nhỏ đến các học sinh 
da màu, học sinh là người học tiếng Anh, học sinh khuyết tật cũng như các 
học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Do đó, chúng tôi đã tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính cho học sinh ngoài những 
cơ chế phổ thông sao cho có thể:

1. Bảo vệ được cộng đồng trường học khỏi sự suy giảm trong số lượt 
tuyển sinh

2. Hỗ trợ thêm cho các học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại 
dịch COVID-19 trong những lĩnh vực sau.
a. Học tập
b. Sức khỏe thể chất và tinh thần
c. Gia đình và cộng đồng
d. Bổ sung thêm nguồn ngân quỹ để phục hồi trường học

3. Cải thiện cơ chế vận hành theo định hướng phục vụ học sinh của 
Học khu

Mục tiêu là để mỗi học sinh trong mỗi lớp học đều có thể khép lại năm học 
2021-2022 với nhiều cơ hội tự thân đạt được những thành tựu tuyệt vời 
hơn cả trước khi đại dịch diễn ra.

Công cụ hoạch định 
vốn theo chủng tộc: 

Bước 1: Kết quả 
mong đợi
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Chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo sự an toàn 
mỗi ngày của toàn thể học sinh khi trường học 
mở cửa lại?

Chúng ta cần tiếp tục đầu tư những gì để ứng 
phó với COVID?

Những công việc nào đã bị tạm dừng do COVID?

QUAY LẠI
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Chúng ta sẽ phải làm gì để khắc phục những tổn thất 
do COVID-19 gây ra?

Học sinh cần làm gì để theo kịp những kiến thức đã 
bỏ lỡ?

Chúng ta cần có sự chuẩn bị để xử lý những vấn đề 
mới nào phát sinh trong đại dịch?

KHÔI PHỤC
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Chúng ta cần làm gì để khi khôi phục có thể trở 
thành học khu mà học sinh hằng mong đợi (tốt 
hơn trước)?

Tổ chức chống phân biệt chủng tộc là tổ chức 
như thế nào?

Chúng ta cần những nguồn lực nào để đáp ứng 
những nhu cầu cao nhất của học sinh một cách 
công bằng và xuất sắc?

TÁI LẬP



Câu hỏi


