Hệ thống Trường Công lập Boston

Cập nhật về BuildBPS
Nathan Kuder, Giám đốc Tài chính
Andrea Zayas, Giám đốc Học thuật
Monica Roberts, Trưởng Phòng Tiến bộ HS, GĐ & CĐ
Brian McLaughlin, Giám đốc Kế hoạch
TS. Silvia Romero-Johnson, Trợ lý Tổng Giám thị

Mỗi trẻ em trong mỗi lớp học tại mỗi ngôi
trường thuộc Hệ thống Trường Công lập
Boston đều có cùng một cơ hội vươn tới
thành công như bất kỳ ai khác.

Chính sách Khoảng cách Cơ hội và Thành tích của Hệ thống Trường Công lập Boston
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Cam kết 4, Ưu
tiên 4: Triển
khai BuildBPS
nhằm đảm bảo
lộ trình và kết
nối công bằng
giữa các
trường

BuildBPS bao gồm 5 hạn mục dự án

Công trình & Mở rộng Mới
Quản lý Bất động sản
Cải tạo & Tái cấu hình
Đầu tư toàn Khu học chánh
Tu sửa Vốn

Các dự án đang hoạt động
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Các khoản đầu tư vốn lớn
Học viện Nghệ thuật Boston
●

●

Cơ sở mới được thiết kế nhằm phục vụ 500 học sinh trong các
ngành học thuật và 5 chuyên ngành nghệ thuật: Kịch nghệ, Khiêu vũ,
Âm nhạc, Thiết kế và Truyền thông Thị giác (Nghệ thuật Thị giác) và
Công nghệ Thời trang
Dự án $137.3 triệu với khoản hoàn trả $48 triệu từ MSBA

Trường Trung học Josiah Quincy
● Trường Trung học Cơ sở / Trung học Phổ thông JQUS mới sẽ phục
vụ 650 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Ngôi trường nghệ thuật hiện đại
mới sẽ có không gian học tập Thế kỷ 21 để hỗ trợ Chương trình Tú tài
Quốc tế của trường
● Dự án $193.5 triệu với khoản hoàn trả lên tới $54 triệu từ MBSA

Để thay đổi hình

Trường Carter
● Theo thiết kế, ngôi trường mới sẽ tăngnền:
gấp đôi chỗ chứa của Carter
hiện tại. Và mở rộng chương trình để phục
vụ học
sinh phải
có nhuvà
cầu đặc
Nhấn
chuột
biệt lứa tuổi từ 3 - 22
chọn “Change
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Nâng cấp nước uống
Hệ thống trường Công lập Boston là một trong 10 đơn vị
trên toàn liên bang nhận tài trợ "Giảm Phơi nhiễm Chì qua
Nước uống" của EPA Hoa Kỳ.
Trong 3 năm tới, BPS sẽ lắp đặt 1400 trạm nạp chai nước
lọc mới tại các trường hiện đang sử dụng máy làm mát
nước 5 gallon và cốc giấy.
17 trường đã chuyển sang dùng đài phun nước và trạm nạp
chai kể từ khi Chính sách Tiếp cận Nước uống BPS 2016
được thông qua.

Khoản tài trợ $6.2 triệu hỗ trợ thêm cho các nỗ lực trước đó
của Thành phố, vốn đã cam kết tăng $10.3 triệu từ ngân
sách cho chương trình này.
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My Way Cafe
Năm thứ ba xây dựng và triển khai My Way Cafe (MWC) trên toàn
khu
Đến nay, hơn 90 trường học đã chuyển đổi bếp ăn để hỗ trợ
chương trình thực phẩm MWC. Chi phí liên quan đến công việc cải
tạo này là hơn $18 triệu.
MWC thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ từ mô hình trường học phục vụ
bữa ăn đóng gói sẵn.

Nhà bếp được chuyển đổi thành nhà ăn đủ dịch vụ thu nhỏ với thực
phẩm chất lượng cao, đồng thời cung cấp tùy chọn mới cho học
sinh.

Để thay đổi hình
nền:

Giai đoạn cuối của MWC sẽ bắt đầu thiết kế cho khoảng 30 trường
Nhấn
phải
vàhè
học trong những tuần sắp tới để tiến hành
xâychuột
dựng vào
mùa
chọn “Change
năm 2021
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Nâng cấp Nhà vệ sinh
Thị trưởng đã cấp $10 triệu trong ba năm tới để nâng
cấp nhà vệ sinh khắp Hệ thống Trường BPS
Hiện đang trong quá trình xây dựng cải tạo 28 nhà vệ
sinh tại BTU Pilot K-8, Ellis, Higginson/Lewis, Hurley,
Philbrick & Winthrop
Các dự án sắp tới bao gồm cải tạo 86 nhà vệ sinh
khắp Tiểu học Quincy, Harvard-Kent, Excel, Umana &
English
Để thay đổi hình
nền:

Nhấn chuột phải và
chọn “Change

Cấu hình lại Khối lớp
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Trung học Cơ sở
▫

▫

Cải tạo & Tái cấu
hình

▫
▫

▫

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Kế hoạch BuildBPS Giai Đoạn II
đã xác định việc giảm chuyển đổi là mục tiêu chính: “Mục tiêu
số 3: Giảm số lần chuyển tiếp trường học cho học sinh bằng
cách tạo ra các lộ trình rõ ràng (tr.12)”
Bản trình bày ngày 8 tháng 5 năm 2019 với Ủy ban Học
Chánh đã phác thảo nguyên nhân đằng sau kế hoạch loại bỏ
dần các trường trung học cơ sở độc lập của chúng tôi.
Nghiên cứu chỉ ra rằng việc nhiều lần chuyển tiếp, ngay cả ở
các lớp "chuyển tiếp bình thường" (6 và 9), có thể có tác động
tiêu cực đến sự thành công và kết quả của học sinh.
Cơ sở Thực tế BuildBPS đưa ra hai lý do cho việc chuyển khỏi
mô hình trung học cơ sở:
▪ Trong 6 năm qua, việc ghi danh vào các trường trung
học cơ sở độc lập đã giảm 1800 học sinh.
▪ Cấu hình khối lớp hiện tại dẫn đến nhiều lần chuyển đổi
cho nhiều học sinh.
Chúng tôi đã tiếp tục mở rộng K-6 trong 2 năm qua: 17 trường
học đã bổ sung khối lớp 6 trong năm 2020.
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Cải tạo & Tái cấu
hình

NH20-21: Học viện Lãnh đạo Cộng đồng Boston
(BCLA) & Trường Trung học Cơ sở McCormack
Chuyển từ Hyde Park đến McCormack: Năm học 21-22 & Năm
học 22-23
▫ Năm học 21-22, các học sinh lớp 6-8 hiện tại của McCormack
sẽ ở tại tòa nhà McCormack với tư cách là học sinh lớp 6/7-9
của trường đã hợp nhất (McCormack không nhận thêm học
sinh lớp 6 mới)
▫ Năm học 21-22: Học sinh lớp 9-11 hiện tại của BCLA ở tại tòa
nhà BCLA với tư cách học sinh lớp 10-12 của trường đã hợp
nhất
▫ Năm học 22-23: Tất cả các khối lớp học trong khuôn viên
McCormack (học sinh lớp 9-10 hiện tại chuyển địa điểm).
Bỏ phiếu Hình thức để hợp nhất BCLA và McCormack
▫ Từ góc nhìn của học sinh và giáo viên, đây sẽ là một sự hợp
nhất. Tuy nhiên, để tiếp tục, chính sách trường học yêu cầu
một cuộc bỏ phiếu để "chính thức" đóng cửa McCormack.
▫ Học sinh McCormack sẽ tự động được chuyển cho BCLA (hợp
nhất)
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Năm học 20-21: BCLA & McCormack
Các bước tiếp theo cho BCLA-McCormack khối lớp 7-12:
▫ Lựa chọn Trường học bắt đầu vào tháng 12
▫ Mô hình Quản lý sẽ được xác định sau
▫ Các cải tiến cơ sở vật chất trong tương lai sẽ được xác định
sau
▫ Cộng đồng trường học sẽ bắt đầu tiến trình đổi tên

Cải tạo & Tái cấu
hình

Tổ Công tác Hợp nhất
▫ Đội Thiết kế bao gồm các giáo viên từ BCLA & McCormack
cùng sự hỗ trợ từ văn phòng trung tâm đã họp mặt thường
xuyên từ tháng 7
▫ Thiết kế và trọng tâm chương trình giảng dạy của trường học
mới
▫ Các khối lớp đào tạo
▫ Lịch trình hợp nhất theo từng giai đoạn
▫ Các cải tạo cần thiết và đã yêu cầu
▫ Nghiên cứu không gian học tập và vui chơi ngoài trời
▫ Hợp tác với UMASS-Boston
▫ Cơ cấu Quản lý
▫ Các suy xét về lộ trình K12 trong cộng đồng rộng hơn
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Cải tạo & Tái cấu
hình

Năm học 20-21: Cập nhật về Trường Trung học
Cơ sở Edwards
Chúng tôi đang đề xuất một cuộc bỏ phiếu để chính thức đóng
cửa Edwards vào cuối năm học này.
▫ Như đã thông báo tháng 5 năm 2019, Edwards không nhận
học sinh lớp 6 mới vào Năm học 20-21
▫ Học sinh lớp 8 của Edwards sẽ được hỗ trợ tham gia quá trình
chọn trường tiêu chuẩn để chọn trường trung học
▫ Học sinh lớp 7 của Edwards sẽ được hỗ trợ thêm để chọn
trường cho Năm học 21-22 và được ưu tiên trong quá trình
chọn trường
▪ Charlestown khối lớp 7-12
▪ Trường K-8 Khu vực (Eliot, McKay, Umana, WarrenPrescott)
▪ Trường khối lớp 6-12 hoặc 7-12 toàn Thành phố

Hỗ trợ Nhân viên
▫ Nhân viên sẽ tiếp tục được cung cấp hội thảo hồ sơ, cơ hội
dạy thử và các hỗ trợ bổ sung để nhanh chóng sắp đặt việc
làm.
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Cải tạo & Tái cấu
hình

Năm học 20-21: Tái cấu hình East Boston &
Charlestown
Các bước tiếp theo cho Edwards:
▫ Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng công cụ lập kế hoạch công bằng
chủng tộc nhằm đảm bảo học sinh Edwards có trải nghiệm
bằng hoặc tốt hơn nếu Edwards vẫn duy trì.
▫ Chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại cộng đồng về tương
lai của Tòa nhà Edwards; chúng tôi cam kết sử dụng tòa nhà
như một trường học.

Các bước tiếp theo để Tái cấu hình Charlestown và East
Boston
▫ Trung học Charlestown sẽ trở thành trường khối lớp 7-12 vào
mùa thu tới, bắt đầu với cả lớp 7 và lớp 8.
▫ Trung học East Boston sẽ trở thành trường khối lớp 7-12 vào
mùa thu tới, bắt đầu với lớp 7 ở Năm học 21-22 và thêm lớp 8
vào năm sau.

Ưu tiên cho Năm tài chính 21
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Năm tài chính
21
Ưu tiên

Thay đổi Lịch trình & Các dự án BPS chính
COVID-19 đã làm gián đoạn lịch trình dự án của chúng tôi và
gây ra sự chậm trễ toàn diện:
▫ Các dự án đang xây dựng như My Way Cafe, BAA
▫ Việc xác định không gian tạm Horace Mann
▫ Việc lập kế hoạch Jackson Mann
▫ Việc hợp nhất McCormack & BCLA
▫ Việc thông báo đóng cửa tất cả các trường trung học cơ sở
▫ Việc mở rộng theo kế hoạch của các trường Tiểu học K-6 và
Trung học 7-12
Do đó, chúng tôi đã thu hẹp trọng tâm, ưu tiên 5 dự án chính
mà chúng tôi cần thực hiện:
▫ Horace Mann & Jackson Mann (Năm học 22-23)
▫ Đóng cửa Edwards School (Cuối Năm học 20-21)
▫ Hợp nhất McCormack-BCLA (Năm học 21-22)
▫ Mở rộng thành khối lớp 7-12 tại Trung học East Boston và
Trung học Charlestown (Năm học 21-22)
▫ Mở rộng ngôn ngữ kép tiếng Việt (Năm học 21-22) và tiếng
Cáp Ve (Chưa xác định)
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Tổng quan về Horace Mann
Cập nhật: Horace Mann sẽ ở lại tòa nhà hiện tại cho đến hết
Năm học 21-22. Chúng tôi đang đánh giá các bước tiếp theo
cho cả giải pháp không gian tạm và vị trí cố định.

Năm tài chính
21
Ưu tiên

Cơ hội
▫ Xây dựng cơ sở hiện đại mới cho Trường Horace Mann, tìm
tài trợ từ MSBA và các mối quan hệ đối tác để xây dựng
trường mới
Thách thức
▫ Chậm trễ lịch trình
▫ Các tùy chọn không gian tạm có thể không đáp ứng được nhu
cầu của trường Horace Mann.

Bước tiếp theo
▫ Xác định các tùy chọn không gian tạm bổ sung dựa theo phản
hồi từ cộng đồng trường học.
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Bước tiếp theo cho Jackson Mann
Cập nhật: Jackson-Mann sẽ ở lại tòa nhà hiện tại cho đến hết
Năm học 21-22. Chúng tôi đang làm việc với lãnh đạo và cộng
đồng trường học để xác định các bước tiếp theo.

Năm tài chính
21
Ưu tiên

Cơ hội
▫ Cung cấp lộ trình tiếp cận cơ sở chất lượng cao hơn cho học
sinh Jackson Mann.
▫ Kế hoạch dài hạn cho việc xây dựng một trường tiểu học mới
ở Allston-Brighton trong khuôn viên Jackson Mann hiện tại
Thách thức
▫ Chậm trễ lịch trình
▫ Có khả năng không tìm được không gian tạm có kích thước
phù hợp ở Allston-Brighton
Bước tiếp theo
▫ Khảo sát Học sinh & Gia đình: Vòng 2
▫ Buổi họp cộng đồng tiếp theo vào ngày 15 tháng 12
▫ Tiếp tục thảo luận về kế hoạch dài hạn
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Năm tài chính 21
Ưu tiên

Một số cộng đồng ngôn ngữ đã dùng Đạo luật
LOOK để yêu cầu thêm chương trình
Chương trình Tiếng Việt - Kế hoạch cho Năm học 21-22
▫ CT Ngôn ngữ kép Tiếng Việt UPK ra mắt NH19-20 K2
▫ Ủy ban NNK Tiếng Việt thành lập mùa hè năm 2016
▫ Yêu cầu được trình lên Khu học chánh.
▫ Nhiều trường học đã được xem xét
▫ Trường K-5 Mather được xác định
▫ Tiếp tục thúc đẩy tương tác từ nhân viên, gia đình và cộng
đồng
Chương trình Tiếng Cáp Ve đang được lên kế hoạch
▫ Tổ công tác tiếng Cáp Ve thành lập vào tháng 4 năm 2020
▫ Tổ công tác gồm các bên liên quan, kể cả:
▫ Yêu cầu được trình lên Khu học chánh trong Năm học 201516
▫ Chương trình bảo vệ di sản ra mắt tại Burke
▫ Chương trình giảng dạy đang được xây dựng
▫ Lịch trình sắp xếp chương trình đang được thảo luận
▫ Các trường học đang được cân nhắc sắp xếp

Bước tiếp theo cho Sự tương tác:
* Tất cả các dự án đều bao gồm Quy trình Công cụ Công bằng Chủng tộc hiện hành

Dự án / Trường học
Chương trình BuildBPS
Toàn diện trong Toàn Khu
học chánh
BCLA/McCormack

Charlestown &
East Boston-Edwards

Loại tương tác & Khung thời gian
- Các phiên cập nhật chung bắt đầu từ đầu năm 2021

- Thu hút học sinh và gia đình tham gia vào quá trình thiết kế lại tòa nhà - khảo sát, các
buổi phản hồi và đánh giá mô hình thiết kế
- Đội thiết kế phát triển tầm nhìn, sứ mệnh và công tác văn hóa trường học
- Tiếp tục việc tham gia và cập nhật cùng các bên liên quan, bao gồm cư dân và doanh
nghiệp địa phương

- Buổi họp cộng đồng tiếp theo được lên kế hoạch trong tuần ngày 7 tháng 12.
- Chuyển tiếp và hỗ trợ nhân viên
- Các buổi thông tin và hỗ trợ sắp xếp học sinh

Horace Mann

- Tiếp tục tìm kiếm không gian tạm
- Tiếp tục thảo luận về kế hoạch dài hạn

Jackson Mann

- Khảo sát Học sinh & Gia đình: Vòng 2
- Buổi họp cộng đồng tiếp theo vào ngày 15 tháng 12
- Tiếp tục thảo luận về kế hoạch dài hạn

Câu hỏi

