Cập nhật về việc Mở lại
trường và Học từ xa
Tổng Giám thị Brenda Cassellius
16/12/2020
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Số liệu rà soát
COVID của BPHC

● Các ca dương tính mới với COVID-19 ở khu dân cư
Boston: Phần này cung cấp số liệu ca mắc mới mỗi ngày và
xu hướng lây lan nhanh của dịch COVID-19 ở Boston
● Số lượng xét nghiệm phân tử COVID-19 thực hiện: Phần
này giúp chúng ta biết liệu ta có đang triển khai nhất quán số
lượng xét nghiệm cho các cư dân của Boston hay không.

Đường dẫn tới Số
liệu tại bphc.org

● Số người tới Khoa cấp cứu COVID-19 tại các bệnh viện
ở Boston: Phần này giúp chúng ta hiểu dịch COVID-19 ảnh
hưởng thế nào đến các khoa cấp cứu của bệnh viện.

Đường dẫn tới
báo cáo mới nhất

● Số lượng Khu Chăm sóc tích cực người lớn và số
giường chăm sóc / phẫu thuật còn lại ở các Bệnh viện
của Boston: Phần này cung cấp thông tin còn bao nhiêu
giường bệnh có thể tiếp nhận bệnh nhân ở các bệnh viện.
● Tỉ lệ sử dụng Giường chính của Khu Chăm sóc tích cực
người lớn trong các Bệnh viên của Boston: Phần này nói
về tỉ lệ lấp đầy giường bệnh ở Khu Chăm sóc tích cực người
lớn, dự kiến thời điểm các bệnh viện có thể phải dùng tới
giường phụ để chăm sóc bệnh nhân.

Trường mở lại vào ngày 14 tháng 12
Các trường mở cửa vào ngày 14 tháng 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CT Blackstone
BCLA
Học viện Green Boston
Trường Quốc tế Boston
THPT Brighton
Trường Carter*
THPT Charlestown
CASH
K-8 Condon
Trường K-8 Curley
THPT East Boston
K-8 Eliot
THPT English
THPT Excel
THCS TC Frederick
Pilot
16. Trường Tự chủ Haley

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Harvard/Kent
K-12 Henderson*
K-8 Hennigan
Horace Mann*
K-8 Jackson/Mann
K-8 Kilmer
K-8 King
K-8 Lee
THPT Madison Park
Mario Umana
TH Mattahunt
K-12 McKinley*
K-8 Mildred Avenue
Trường Ohrenberger
Học viện TechBoston
TH Tynan

* Trường mở cửa vào ngày 16 tháng 11
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Khối Trường Công lập Boston

Hợp tác Lao
động với BTU

●

Ngày 8 tháng 9 Nhân viên trường và các thành viên BTU báo cáo làm việc từ xa hoặc
trực tiếp để phát triển chuyên môn

●

Ngày 9 tháng 9 Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) đầu tiên

●

Ngày 21 tháng 9 Tất cả học sinh bắt đầu học từ xa

●

Ngày 29 tháng 9 Ký phụ lục biên bản giúp các nhóm trường linh hoạt sắp xếp nhân
viên để giảm thiểu lượng nhân viên trong một tòa nhà, cho phép giáo viên tập trung
chuyên môn với học sinh tại trường hoặc học sinh học từ xa.

●

Ngày 01 tháng 10 Các trường có học sinh học theo phương pháp kết hợp dành ưu tiên
cao cho việc học trực tiếp (HIPP) 2 ngày một tuần.

●

Ngày 7 tháng 10 Tỉ lệ dương tính với bệnh tăng trên 4% khiến một điều khoản trong
MOU Tháng 9 được kích hoạt, dẫn tới việc các trường phải đóng cửa đến khi BPHC
nhận định đủ an toàn để mở cửa trở lại. BPHC đã đánh giá tình hình và cho rằng các
trường học đã an toàn để mở cửa trở lại đối với các học sinh được ưu tiên học trực tiếp
cao.

●

Ngày 8 tháng 10 BTU phản hồi về việc mở lại trường học bằng cách gửi một bản Đề
nghị Cấm sơ bộ để tất cả thành viên của BTU có thể làm việc từ xa

●

Ngày 14 tháng 10 Tòa án xác nhận Biên bản ghi nhớ (MOU) và tuyên bố BPHC là đơn
vị quyết định và phê duyệt thời điểm an toàn để các trường mở cửa trở lại để học trực
tiếp.

●

Ngày 22 tháng 10 BPS quyết định chuyển sang hình thức học hoàn toàn từ xa

●

Ngày 15 tháng 11 Ký MOA cho bốn trường đặc biệt khối K-12 (Carter, Henderson,
Horace Mann và McKinley) phác thảo các cách thức và thiết bị mới về sức khỏe và an
toàn

●

Ngày 14 tháng 12 Thêm 28 trường học được mở cửa đón 1.700 học sinh
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Khối Trường Công lập Boston ●

Mùa hè (Tháng 7): Đội chuyên trách mở lại trường
○ Mục đích: 9 nhóm họp hàng tuần đến khi trường được mở lại
○ Các thành viên: BTU và Lãnh đạo các trường với sự hỗ trợ
của khu học chánh

●

Mùa thu (Tháng 10): Đội chuyên trách mở lại trường lập kế hoạch
phân nhóm
○ Mục đích: Rà soát kế hoạch để cải thiện trải nghiệm học của
học sinh, làm rõ thách thức của việc dạy đồng thời khi phải hạn
chế lượng nhân viên trong các khu nhà.
○ Công việc đến nay: Họp hàng tuần kể từ ngày 1 tháng 10.
Phê duyệt kế hoạch do 19 trường gửi tới; các trường đều đưa
ra nhiều kế hoạch cho nhiều nhóm giáo viên.
○ Các thành viên: Cùng được dẫn dắt bởi BTU và lãnh đạo khu
học chánh. Bao gồm 9 thành viên BTU và 9 lãnh đạo trường.

●

Cuối mùa thu (Tháng 11): Đội chuyên trách ưu tiên học trực tiếp cao
(HIPP)
○ Mục đích: Giúp các học sinh ưu tiên học trực tiếp trở lại
trường an toàn và nhanh chóng
○ Công việc đến nay: Họp hàng tuần kể từ ngày 2 tháng 11
○ Các thành viên: 8 thành viên BTU, 4 lãnh đạo trường, 8 phụ
huynh, 2 học sinh, 4 lãnh đạo khu học chánh

Phòng Hợp Tác
giữa Lãnh đạo
Trường, Học
sinh, Gia đình
và BTU

Lượng Học Sinh Trở Lại Trường Để Học Trực Tiếp
●

Xấp xỉ 1.700 học sinh với các khuyết tật
khác nhau và những học sinh bị gián
đoạn hay hạn chế giáo dục chính quy
(SLIFE)

●

28 trường có nhiều học sinh chọn
phương pháp học kết hợp nhất
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Khối Trường Công lập Boston

Sức Khỏe và An
Toàn

●

Ủy ban Y tế Cộng đồng Boston ký vào tất cả các bản kế hoạch của
trường

●

HVAC hoặc máy lọc không khí lưu động ở mọi nơi giảng dạy, khu chờ
khám bệnh và phòng y tá

●

Triển khai Ghi nhận dữ liệu RFP (Hệ thống giám sát trung tâm lượng
CO2, Nhiệt độ và các thông số chất lượng không khí khác)

●

Dưới sự tham vấn của Tiến sĩ Allen từ Trường Y tế Cộng đồng
Harvard, Giám sát viên BPS và Phòng Môi trường BPS tiếp tục tuân
thủ quy trình làm sạch và đảm bảo chất lượng không khí phê duyệt
bởi BPHC và CDC

●

Tăng lượng Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cấp y tế cần thiết, cung
cấp đủ nguyên vật liệu làm sạch và lượng PPE dùng trong 3 tháng

●

Đảm bảo số mẫu Xét nghiệm COVID hàng tuần cho tất cả nhân viên
và học sinh (thí điểm) tại các trường khối 9-12

●

Nhân viên tại các trường K-8 có thể xét nghiệm tại 4 địa điểm trong
thành phố

●

Phòng đủ rộng để giãn cách xã hội ở khoảng cách 6 foot

●

Giảm thiểu số người có mặt tại trường, giảm tương tác và trao đổi
qua lại giữa các nhóm

Sức Khỏe Của Học Sinh
● Tất cả các Trường BPS có ít nhất 1 y tá toàn thời gian. Trong số 28 trường mở cửa trở
lại:
○ 6 trường có 1,5 y tá
○ 7 trường có 2,0 y tá
○ 1 trường có 2,5 y tá
● Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho y tá được phân phối cho tất cả y tá trong trường
○ Trao tận tay hơn 2.000 mặt nạ N95
○ 90.000 khẩu trang y tế trong trường học
○ 800 hộp với số lượng trên 100.000 găng tay
● Hợp tác với BPHC để xác định và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần
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Các phương thức Giao tiếp và Truy vết Tiếp xúc
● Các biện pháp phòng ngừa Covid
● Thông báo tới DESE
○ Người bị ốm phải ở nhà,
○ Người dương tính sẽ được thông báo tới DESE
○ Tìm cách xét nghiệm,
○ DESE không công bố các trường hợp từ xa
○ Chỉ có thể trở lại trường nếu có giấy báo:
■ Kết quả xét nghiệm COVID âm tính - hoặc ● Tổ xét nghiệm lưu động MA
■ Ghi chú của bên cung cấp dịch vụ y tế hoặc
○ Sau khi tham vấn với BPHC, BPS có thể yêu cầu
hội đồng y tế địa phương
triển khai tổ xét nghiệm lưu động do Tiểu bang tài
trợ nếu xảy ra khả năng lây truyền / phơi nhiễm
● Nỗ lực giảm thiểu và ngăn chặn dịch bệnh
trong vòng 14 ngày:
○ Duy trì khoảng cách 6 feet
■ Xét nghiệm lớp học: Nếu có từ 2 người trở
○ Tất cả mọi người phải đeo mặt nạ
lên dương tính trong 1 lớp học
○ Nhanh chóng xác định người tiếp xúc gần
■ Xét nghiệm nhóm: Nếu có từ 3 người trở
○ Thường xuyên duy trì vệ sinh
lên hoặc 3% dương tính, tùy theo số lượng
nào lớn hơn, trong cùng một nhóm
● Phương thức liên lạc
■ Xét nghiệm trường học: nếu nhiều hơn
○ Người tiếp xúc gần được báo qua điện thoại
3% số người của một trường dương tính
○ Người không tiếp xúc gần được báo qua School
■ Xét nghiệm tuyến bus: Nếu có từ 2 người
Messenger
trở lên dương tính trong một tuyến bus
○ BPS sẽ công bố những người dương tính trong
các khu nhà
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Nâng cấp Cơ sở vật chất
Cửa sổ:
● Tiếp tục sửa chữa cửa sổ giai đoạn hai
○ 11.647 chiếc đã được kiểm tra, làm sạch và bôi trơn.
○ 6.834 chiếc được xác định cần sửa chữa
○ Hiện đã có 2.300 chiếc được sửa chữa
○ Việc sửa chữa bị kéo dài do đơn đặt hàng các bộ phận thay thế bị chậm trễ và/hoặc
đang chờ sản xuất.
Nhà vệ sinh:
● Nâng cấp làm 3 đợt. Đợt đầu triển khai tại 30 trường
○ 6 trường của đợt đầu sẽ hoàn thành nâng cấp vào giữa mùa đông ($950,000)
○ 6 trường nữa sẽ đấu thầu cho đợt nâng cấp mùa xuân ($1,8 triệu)
○ 18 trường trong danh sách đợt 3 sẽ triển khai vào mùa hè ($3 triệu)
Nước:
● Giám đốc dự án Nước sạch bền vững Audrey Nig từ ngày 10 tháng 12
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Vận chuyển
Vận chuyển theo tuyến:
● Các tuyến bus được thiết lập và phục vụ 1.414 học sinh BPS đăng ký bus để học trực tiếp
● Các tuyến khác đang được thiết lập cho học sinh học kết hợp có khả năng đến trường
trong tương lai
Thông tin liên lạc:
● Lịch trình bus đã được thông báo đến các trường và gia đình của tất cả các học sinh BPS
hiện đang học trực tiếp
● Tiếp tục cải thiện Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi
○ Đường dây nóng cho các Gia đình (617-635-9520)
○ Cổng hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng (mới)
○ Tính năng trò chuyện với Đại diện Dịch vụ Khách hàng trên website của chúng tôi
(mới)
Hoạt động của Transdev:
● Đã tập hợp tất cả tài xế bus và nhân viên giám sát để hoạt động thử nghiệm trước khi mở
lại dịch vụ
● Tiếp tục cải tiến việc vận hành để cải thiện hơn nữa việc đưa đón đúng giờ
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Dịch vụ về Thực phẩm và Dinh dưỡng
Đến nay đã có hơn 3 triệu bữa ăn được phục vụ
Supersites:
● 13 Supersite chuẩn bị bữa ăn tại chỗ trước ngày 14 tháng 12; hơn 51.000 suất ăn được
phục vụ theo chương trình mới này từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11
● 20 Supersites chuẩn bị bữa ăn tại chỗ trước tháng 01/2021
● 33 Supersites cung cấp bữa ăn Thứ Hai & Thứ Năm từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều
● Các điểm phân phối hàng hóa có sẵn tại 11 địa điểm và sẽ mở rộng lên 22 địa điểm vào
tháng 1
Cập nhật về P-EBT:
● 51.025 thẻ được phát hành từ tháng 6 đến tháng 9
● Hỗ trợ hơn $30 triệu trong quỹ cho các học sinh và gia đình của BPS để mua hàng
● Xấp xỉ 80% gia đình đã được tiếp cận các quỹ
Về việc mở lại:
● Nhân viên FNS chuẩn bị bữa ăn tại chỗ cho cả người học từ xa và người học kết hợp
● Hoàn thiện các bữa ăn theo chế độ đặc biệt cần thiết
● Thêm tùy chọn gói bữa ăn 1 ngày cho học sinh học 4 ngày một tuần
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Cập nhật về Học từ xa và
Học kết hợp

Kinh nghiệm rút ra từ mùa xuân 2020
●

Các kỳ vọng về việc học trong đợt đóng cửa trường vào mùa xuân 2020 đã được phác thảo cho giai
đoạn đóng cửa lần 2 từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Trong thời gian này:
○ Trung bình chuyên cần hàng ngày của học sinh đạt 83% và hoạt động trực tuyến hàng ngày của
học sinh đạt 51%
○ 33% học sinh có phản hồi tích cực với câu hỏi, "Em có hào hứng với việc tham gia các lớp học của
mình không?"
○ 19% giáo viên được khảo sát có phản hồi tích cực với câu hỏi, "Đối với những học sinh cần hỗ trợ
học thuật nhiều nhất, Quý thầy cô tự tin rằng mình có thể giúp các em học sinh đó trong môi
trường đào tạo từ xa đến mức nào?"

●

Những thay đổi chính đã được thực hiện để cải thiện trải nghiệm học tập từ xa vào mùa thu:
○ Cung cấp định hướng rõ ràng và đào tạo về hệ thống quản lý học tập (LMS) cho học sinh nhỏ tuổi
→ mua Seesaw cho khối K0 - 6
○ Cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho giáo viên về chuyên cần → cách thức tính chuyên cần một cách
rõ ràng và các điều chỉnh để hệ thống có thể phân biệt giữa tham dự trực tiếp và tham dự từ xa
○ Cung cấp hệ thống dữ liệu và đào tạo cần thiết để theo dõi và ghi lại các kế hoạch học tập, chuyên
cần và kế hoạch can thiệp SEL → mua Panorama Student Success cho tất cả các trường
○ Phát triển về chuyên môn cho giáo viên và nhân viên trường về các phương pháp học từ xa thành
công → 9.480 khóa đào tạo với hơn 15.593 người tham dự trước ngày 01 tháng 10
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Cải thiện việc Hướng dẫn Từ xa
Cơ sở hạ tầng

Hỗ trợ

Giải trình

Hệ thống Quản lý Học tập
Panorama Student Success
Nền tảng Học tập Thích ứng
Tài liệu học ở nhà
Giao tiếp hai chiều trong gia
đình đa ngôn ngữ
● Đổi mới thực hành SEL hàng
ngày trong tất cả lớp học

● Bộ dụng cụ học ở nhà
● Công tác học tập chuyên
môn hiện hành
● Chương trình giảng dạy số
hóa, các tiêu chuẩn ưu tiên
● Hội thảo / Hỗ trợ đồng bộ
cho các gia đình, nhóm nhỏ
và đa ngôn ngữ

● Họp thành viên vốn chủ sở
hữu
● Hướng dẫn thực tế ảo
● Tuân thủ quy định về an toàn
lan can
● Người học tiếng Anh - Tham
gia khóa học ESL ở Aspen
● Điểm số, Phiếu thành tích
học tập và Báo cáo tiến độ

●
●
●
●
●

Nhân viên trường tận tâm, giỏi chuyên môn
và tập trung vào dịch vụ để hỗ trợ học sinh
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Cam kết Kế hoạch Chiến lược & Kiên định Mục tiêu
Loại bỏ khoảng cách ngăn cách cơ hội và thành tích
Học sinh tốt nghiệp BPS sẽ sẵn sàng để thành công ở đại học, nghề nghiệp và cuộc
sống.1
Tăng tốc học tập
Các trường BPS thể hiện sự phát triển mạnh mẽ về ELA và Toán.2
Coi trọng mọi lời nói
Các trường BPS sẽ vận dụng các lợi ích cốt lõi từ sự tham gia của gia đình.3
Mở rộng cơ hội
Các trường BPS được tài trợ để đáp ứng các nhu cầu riêng của học sinh của mình.4
Nuôi dưỡng niềm tin
Nhân viên trường BPS và văn phòng trung tâm luôn lưu tâm đến học sinh.5
Kích hoạt mối quan hệ đối tác
Các trường BPS sẽ thiết lập quan hệ đối tác với cộng đồng, hãng sở và các tổ chức
giáo dục đại học để mở rộng việc học tập ngoài lớp học, tạo ra con đường dẫn đến đại
học và thành công trong nghề nghiệp.6
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Cam kết số 1: Loại bỏ khoảng cách ngăn cách cơ hội và thành tích
Học kỳ đầu tiên của khối 6-12 kết thúc tháng 11 năm 2020; phù hợp với xu hướng trên toàn Liên
bang, số lần trượt môn học thuộc bốn môn học chính có sự gia tăng trên tất cả các nhóm chủng tộc.
Tỉ lệ trượt các môn học chính
Khối 6-12
Môn học

Tỉ lệ học sinh trượt trên 1 môn
Khối 6-12

Q1 2019

Q1 2020

Sự thay đổi

ELA

12,4%

18,0%

5,7%

Toán

13,1%

16,6%

Khoa học

11,8%

Khoa học Xã hội

11,2%

Toàn bộ: 4 môn học
chính

12,2%

Q1 2019

Q1 2020

Sự thay đổi

Châu Á

5,9%

9,8%

3,9%

3,5%

Da màu

29,1%

34,7%

5,5%

15,2%

3,4%

La-tinh

28,7%

34,1%

5,4%

17,1%

6,0%

Đa chủng tộc / Khác

19,9%

27,3%

7,4%

Da trắng

10,9%

15,2%

4,3%

16,8%

Chủng tộc

4,6%

Ghi chú: Dữ liệu phản ánh điểm Q1 đã nhập vào Aspen tính đến ngày 07/12/20. Không bao gồm các trường xếp loại 3 tháng một lần.
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Cam kết số 2: Tăng tốc học tập
●

●

Tỉ lệ chuyên cần trung bình
hiện là 90%, thấp hơn một
chút so với tỉ lệ hàng năm.
Hàng ngày giáo viên ghi
nhận chuyên cần của học
sinh.
Tỉ lệ hoạt động trực tuyến
hàng ngày trung bình là
86%, nghĩa là trung bình một
ngày có 86% học sinh sử
dụng email BPS của mình
để đăng nhập vào các công
cụ học tập trực tuyến. Không
bao gồm hoạt động ngoại
tuyến hoặc trực tuyến khác
không thông qua kết nối với
email BPS.

Ghi chú: Dữ liệu phản ánh đầu năm tính đến ngày 04/12/20. Tỉ lệ chuyên cần hàng ngày trung bình của BPS dao
động từ 91,9% đến 92,9% trong giai đoạn 2014-2015 và 2019-2020.
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Cam kết số 3: Coi trọng mọi lời nói
Vào tháng 8, các gia đình
đã được yêu cầu cho biết
họ ủng hộ mô hình học tập
hoàn toàn từ xa hay mô
hình kết hợp; hiện nay có
khoảng 44% học sinh đang
theo mô hình học tập hoàn
toàn từ xa.

Lượng tham gia khảo sát hiện nay (11/12):
Tỉ lệ phản hồi của học
sinh

Số lượng phản hồi của
học sinh

Tỉ lệ phản hồi của gia
đình

Số lượng phản hồi của
gia đình

Tỉ lệ phản hồi của giáo
viên

Số lượng phản hồi của
giáo viên

14,4%

5.419

16,7%

7.640

22,1%

968

▫

Khảo sát được thiết kế để thu thập thông tin quan điểm về học tập từ xa, nhận thức và hành động về
văn hóa cùng các chủ đề cụ thể khác. Các khảo sát vẫn được mở đến ngày 23 tháng 12.
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Cam kết số 4: Mở rộng cơ hội
▫

Khoảng 76% học sinh có Chromebook BPS và thêm khoảng 10% học sinh chọn không nhận
Chromebook BPS. Bất kỳ học sinh nào cần Chromebook có thể liên hệ với trường của mình.

Ghi chú: Dữ liệu được cập nhật kể từ ngày 04/12/20.
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Cam kết số 5: Nuôi dưỡng niềm tin
Công cụ dữ liệu cải tiến

Điểm chuyên cần của nhân viên

ODA đã ra mắt công cụ quản lý dữ liệu mới cho nhân viên
BPS vào mùa thu năm 2020, bao gồm Panorama Student
Success để nhân viên trường truy cập và tác động lên dữ
liệu học sinh và công việc theo thời gian thực để ghi lại các
lưu ý hỗ trợ, thiết kế và giám sát Student Success Plans.
Ngoài ra, Bảng Phân tích Dữ liệu là công cụ được thiết kế
để hỗ trợ các cuộc họp thành viên vốn chủ sở hữu tại
trường và văn phòng trung tâm.

Tất cả nhân viên BPS đăng nhập và đăng xuất mỗi ngày, bất
kể họ đang báo cáo cho trường hay khu quản lý trung tâm,
hoặc làm việc từ xa. Các hệ thống này cung cấp dữ liệu báo
cáo phần trăm nhân viên đã đăng nhập mỗi ngày. Trung
bình 90% nhân viên đăng nhập mỗi ngày.
Ghi chú: Dữ liệu được cập nhật kể từ ngày 04/12/20.
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Cam kết số 6: Kích hoạt mối quan hệ đối tác
Học hè
▫

▫
▫

Phục vụ hơn 17.000
học sinh trong 160
chương trình
Tỉ lệ chuyên cần trung
bình là 80%
Học sinh báo cáo rằng
đã có môi trường xã
hội thuận lợi cho cả cơ
hội học từ xa và học
kết hợp

Trung tâm OST
▫

▫

BPS hiện đang
vận hành 9 Trung
tâm OST với các
tổ chức đối tác.
Dự kiến 10 Trung
tâm OST nữa sẽ
mở vào tháng 1.

Cơ hội sau tốt nghiệp THPT
▫

▫

Trong số các học sinh tốt
nghiệp BPS vào năm 2020,
53% ghi danh vào đại học
vào mùa thu ngay sau khi tốt
nghiệp trung học - giảm 8%
so với năm 2019 (61%).
20% học sinh cuối cấp đã
hoàn thành đơn xin FAFSA
tính đến thời điểm này.
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