
DRAFT 
6. PHÁT HUY HỌC TẬP NGOÀI TRƯỜNG HỌC:  

(phụ đề TBD) 
 

Chỉ riêng nhà trường không thể thu hẹp tất cả khoảng cách về cơ hội.  Để giải quyết những thiếu hụt này, 
chúng ta cần có quan điểm rộng hơn về thời gian và địa điểm học tập. Chúng tôi nhận ra rằng có những 
kỹ năng quan trọng không thể được phát triển một cách đầy đủ và toàn diện chỉ trên lớp học, trong các tòa 
nhà và trong thời gian học tập ở trường.  Chúng tôi sẽ thu hút các tổ chức cộng đồng, các cơ sở giáo dục 
đại học và cộng đồng doanh nghiệp để biến toàn bộ thành phố thành một lớp học. Khi làm được như vậy, 
chúng ta sẽ có thể tập hợp nguồn tài nguyên, năng lực và chuyên môn đa dạng của Boston để làm phong 
phú thêm quá trình học tập cho học sinh.  
 

ƯU TIÊN 

● Kết nối học sinh với các chương trình sau giờ học và chương trình hè chất lượng cao cũng như với 
kinh nghiệm làm việc và thực tập đối với các học sinh trung học để phát huy học tập, rèn luyện kỹ 
năng và phát triển vốn sống xã hội.  
 

● Phối hợp với các tổ chức và cơ quan đối tác để cung cấp trải nghiệm học tập và rèn luyện kỹ năng, 
đặc biệt là tập trung vào các kỹ năng xã hội và cảm xúc cần thiết cho sự phát triển của giới trẻ cũng 
như các kỹ năng chuyên môn quan trọng để thành công trong quá trình học đại học và nghề nghiệp 
sau này.  

 
● Phối hợp với các tổ chức đối tác có khả năng làm việc với sinh viên và nhân viên nhà trường trong 

giờ học để cung cấp nhiều cơ hội và dịch vụ cho nhiều sinh viên hơn nữa, đặc biệt là trong cách tư 
vấn hướng nghiệp đại học và hỗ trợ sinh viên. 

 
● Chú trọng nâng cao hiểu biết về việc học đại học và nghề nghiệp để có thể hình dung rõ ràng về lộ 

trình giáo dục và đào tạo sau trung học cũng như cơ hội nghề nghiệp. 
 

● Vận động sự tham gia của đối tác quan trọng trong quá trình ra quyết định để định hướng chương 
trình và thống nhất việc học tập trong năm học với trải nghiệm mùa hè cho học sinh. 

 
 
 

1

MỤC TIÊU TỔNG THỂ: TBD 
 

 

Các biện pháp đảm bảo tiến triển: (Tất cả các biện pháp được phân chia theo nhóm như người học tiếng Anh, học sinh 
khuyết tật, chủng tộc, học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và các nhóm khác) 

TBD  


