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Thành Phố Boston và Boston Public Schools đặt mục tiêu đảm bảo mọi học sinh đều có kế hoạch 

hè.  Tối nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về các sáng kiến Học tập Mùa hè năm 2021 của 

BPS, bao gồm chi tiết về chương trình mùa hè hiện tại, kế hoạch của chúng tôi nhằm cung cấp 

các cơ hội học trực tiếp và dữ liệu chuyên cần.  Chúng tôi sẽ xem xét chương trình Mầm non, 

Giáo dục Đặc biệt, Học viên Anh ngữ, Khôi phục Tín chỉ, và chương trình hè tại trường.  Ngoài 

ra, chúng tôi sẽ trình bày thông tin chi tiết về công việc của mình với các đối tác cộng đồng 

thông qua Học viện Học tập Mùa hè Quý 5, các trại Phong phú, chương trình Learn and Earn của 

Boston, Hội đồng Công nghiệp Tư nhân và các cơ hội việc làm bổ sung cho thanh thiếu niên trên 

toàn thành phố.  Tựu chung, chúng tôi hiện có 27,781 cơ hội mùa hè dành cho học sinh, nhiều 

hơn gần 5,000 cơ hội so với mùa hè năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch.  Trong khóa học hè từ 

xa năm 2020, 44% học sinh tham dự là học sinh khuyết tật, 40% học viên tiếng Anh, 38% xác 

định là người da đen, 44% xác định là Latinx.  Thành phố Boston sẽ đầu tư hơn $16.5M tạo cơ 

hội vào mùa hè năm 2021 cho học sinh của chúng tôi. 

 

Quá trình ghi danh cho Chương trình Hè của BPS sẽ được mở từ giữa tháng 4.  Chi tiết về các 

chương trình cá nhân mà chúng tôi cung cấp trên toàn thành phố có thể tìm thấy tại đây.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6667

