Hướng dẫn tham gia:
●

Tắt micrô khi quý vị không
phát biểu

●

Sử dụng hộp trò chuyện (ở
giữa, phía dưới màn hình)
để gõ ý kiến

●

Sử dụng chức năng Giơ tay
để tham gia thảo luận (nhấp
vào phần người tham gia ...
nhập vào tên của quý vị...
nhấp vào tính năng Giơ tay)

Mở cửa lại các trường BPS
Sự kiện tham vấn
Tổng giám thị, Brenda Cassellius

Mục tiêu của chúng tôi:

Xây dựng không gian để học sinh có
thể vui vẻ học tập - cả kỹ năng học
tập và cảm xúc-xã hội
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Mở cửa lại các
trường BPS

DỰ THẢO: Để thảo luận chính sách, chỉ mang tính chất
minh họa

Các giá trị cốt lõi định hướng kế
hoạch của chúng tôi
●
●
●
●

Đảm bảo công bằng
Bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng
Nâng cao chất lượng học tập của học
sinh
● Hỗ trợ phụ huynh là người đang đi làm
● Xem xét khả năng của nhân viên

Quyết định trên cơ sở khoa học
Kết quả nhìn từ dữ liệu:
● Massachusetts không có số lượng ca
nhiễm tăng lên như nhiều tiểu bang khác
● BPHC đang theo dõi chặt chẽ:
○ Số ca nhiễm mới
○ Mức độ khả dụng của kiểm tra
○ Năng lực của hệ thống để đảm bảo
an toàn cho người dân
● BPS sẽ điều chỉnh dựa trên hướng dẫn
khoa học để đảm bảo sức khỏe cộng đồng
Tỷ lệ (trên 100.000 người) trường hợp nhiễm COVID-19
mới được xác nhận trong 7 ngày qua
theo khu vực Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (EMS)

Thực hiện các Thực hành khuyến nghị của
BPHC:
▫ Tất cả học sinh giữ khoảng cách 6 foot và
đeo khẩu trang
▫ Tất cả giáo viên và nhân viên giữ khoảng
cách 6 foot với học sinh và đeo khẩu trang
▫ Yêu cầu vệ sinh thường xuyên hơn theo
hướng dẫn về sức khỏe công cộng (lọ xith rửa
tay; thường xuyên vệ sinh các vị trí thường
xuyên tiếp xúc)
▫ 10-12 người trong lớp học tùy theo diện tích
phòng
▫ Ăn sáng/trưa phục vụ trong lớp học

Hội đồng BPS
Tổng giám thị Brenda Cassellius

Đội ngũ Quản lý
Dự án của BPS

Học tập
(Andrea Zayas)
Kristen Daley

Sức khỏe học
sinh

Dịch vụ Ăn
uống

(Corey Harris)
Kelly Hung
Suzanne Salter-Bennett
Brian Marques
Andria Amador

(Sam Depina)
Laura Benavidez

Nhóm Cốt lõi về COVID của BPS
Cố vấn cao cấp, Tammy Pust
Quản lý Dự án Chiến lược Khu học chánh,
Maggie Riddell Trợ lý đặc biệt, Dana Engle

Kết nối
cộng đồng

Đi lại

Cơ sở vật chất

Nhân lực

Gắn kết

Truyền thông

Công nghệ

(Sam DePina)
Del Stanislaus
Angela Zhang

(Sam Depina)
Teresa Neff-Webster
PJ Preskenis
Bob Harrington
Brian McLaughlin
Jamie Racanelli

(Al Taylor)
Steven Chen
Jeremiah Hasson

(Monica Roberts)
Myriam Ortiz
Devon McCarley
Margaret Farmer

(Jonathan Palumbo)
Xavier Andrews

(Mark Racine)
Solimar Cruzado

Công bằng

(Charles Grandson) Becky Shuster

Tài chính

(Nate Kuder) David Bloom

Kết nối cộng đồng

Đối tác & điền
kinh
(Monica Roberts)
Margaret Farmer
Avery Esdaile

Quy trình
làm việc

Hội đồng nhà trường | Chủ tịch Loconto | Phó chủ tịch Oliver-Davila | Nhóm chuyên biệt ELL | Nhóm chuyên biệt OAG + Lãnh đạo nhà trường + Hội nhóm | Nhân viên
giám hộ | BTU | Tài xế/Giám sát xe buýt | Hướng dẫn | Nhân viên Quán ăn Tự phục vụ | Giám sát Ăn trưa | Lập kế hoạch/Kỹ thuật | Quản lý Cơ sở Vật chất | An ninh
Trường học | Thủ kho | BASAS + Boston Compact + BPHC + Phụ huynh BPS + BSAC + Hướng dẫn của Tiểu bang và Liên bang | CDC | DESE | USDOE | OSHA +
SpedPac + CPC + DELAC + Nhân viên được bầu + Thành phố Boston + Hội nghị bàn tròn + Đối tác

Nhóm cố vấn

DỰ THẢO: Để thảo luận chính sách, chỉ mang tính chất minh họa

Dữ liệu chúng tôi đang xem xét:
Tổng quan dữ liệu khảo sát phụ huynh
Kết quả khảo sát phụ huynh về việc mở cửa lại trường
học BPS
Số lượng phản hồi:
9.751

23%

40%

* số liệu sẽ tiếp tục thay đổi khi chúng tôi nhận được thêm phản hồi (tính đến ngày 13/7)

28%

9%

DỰ THẢO: Để thảo luận chính sách, chỉ mang tính chất minh họa
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Các bước trong Công cụ Lập
kế hoạch Đảm bảo Công bằng

15
Cuộc họp kết nối
cộng đồng đến
nay

>1.100
Bên liên quan
được gắn kết
10.000+
Khảo sát phụ
huynh được
hoàn thành

BPS cam kết đảm bảo sự công bằng. Chúng tôi hiểu rõ
tác động của từng quyết định đến học sinh và phụ huynh
cũng như đưa ra những lựa chọn để hòa nhập những học
sinh bị thiệt thòi nhất.

1.

Xác định kết quả mong muốn

2.

Thu thập dữ liệu

3.

Kết nối các bên liên quan

4.

Chiến lược đảm bảo công bằng chủng tộc

5.

Kế hoạch thực hiện

6.

Trách nhiệm giải trình và truyền thông

Cập nhật kế hoạch mở cửa lại trường học vào mùa thu của BPS
Học tập: thực hiện điều chỉnh với quá trình học tập kết hợp và từ xa

PPE: tập trung vào mua sắm, một số đơn đặt hàng đang được tiến hành
Tài chính: có hệ thống theo dõi các yêu cầu cụ thể về COVID; đảm bảo
các yêu cầu ngân sách được phê duyệt sớm nhất theo khung thời gian
mua sắm [không gian?]
Vốn nhân lực/LR: chuẩn bị thương lượng với các hội nhóm

Đi lại: thời gian giữa các tuyến xe buýt màu vàng
DỰ THẢO: Để thảo luận chính sách, chỉ mang tính chất minh họa

Cập nhật kế hoạch mở cửa lại trường học vào mùa thu
của BPS

Cơ sở vật chất:
● Phân tích quy mô lớp học từng trường + thực hiện kiểm tra
● Cập nhật hướng dẫn vệ sinh
● Vật tư vệ sinh được xác định, tính phí và lên kế hoạch đặt hàng
● Bảng hiệu trên tường; biển chỉ dẫn trên sàn - tất cả được lên kế hoạch
và thực hiện

3 foot

DỰ THẢO: Để thảo luận chính sách, chỉ mang tính chất minh họa

6 foot
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Phụ huynh
là Đối tác:

Trước khi đi học Danh sách
kiểm tra An toàn
❏ Hoàn thành Danh sách kiểm tra Sức
❏
❏
❏
❏
❏

khỏe
Ăn sáng
Rửa tay
Mang theo khẩu trang
Mang theo tài liệu học tập
Chuẩn bị và mang bữa trưa (tùy chọn)

Tại trường: An toàn & Hoạt động
❏ Các thói quen và quy định mới về hành vi, chuyển tiếp, hoạt
động nhóm
❏ Nhắc nhở về giãn cách xã hội
❏ Hướng dẫn khi đi qua hành lang
❏ Tủ khóa cá nhân được đặt cách xa nhau & được vệ sinh
❏ Vách ngăn Plexiglass để duy trì khoảng cách
❏ Bữa ăn được phục vụ trong lớp học

Vấn đề mới dựa trên thông tin chúng tôi nhận được
Sức khỏe
và an toàn

Hoạt động
➔

Vệ sinh và bảo dưỡng xe
buýt trường học

Xem xét - xây dựng hệ thống thông
gió, giao bữa ăn, không gian ngoài
trời

➔

Khoảng cách xã hội trên
xe buýt trường học &
phương tiện công cộng

Cơ hội hợp tác với các tổ
chức/doanh nghiệp cộng đồng về
không gian học tập vệ tinh sáng tạo

➔

Hợp tác với MBTA thực
hiện các biện pháp an
toàn cho học sinh

➔

Sử dụng PPE/vật liệu vệ sinh

➔

➔

Cân bằng mục tiêu học tập cao
với vấn đề của phụ huynh/cộng
đồng,

Kế hoạch khác nhau cho các trường
trung học, tiểu học và K-8

➔

➔

➔

Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang
cả ngày

➔

Thời gian/không gian để học sinh
học tập ngoài trời/vận động

➔

Tiếp cận với y tá & cố vấn nhà
trường, tài nguyên về sức khỏe
tâm thần

DỰ THẢO: Để thảo luận chính sách, chỉ mang tính chất minh họa

Đi lại

Vấn đề mới dựa trên thông tin chúng tôi nhận được
Kỹ năng học tập, học
tập & công nghệ
➔

Đảm bảo anh chị em trong một gia
đình có thể tham gia học tập cùng
một ngày để phụ huynh/người giám
hộ có thể làm việc.

➔

Học tập từ xa chất lượng cao/học
tập kết hợp.

➔

Phụ huynh có thể không muốn để
học sinh chuyển lên lớp do mất thời
gian/kiến thức học tập vì COVID-19.

➔

Trước tiên hãy xem xét các nhóm
học sinh dễ bị tổn thương, kế hoạch
sẽ phù hợp với các nhóm học sinh
khác.

Giáo dục
đặc biệt
➔

➔

Người học
Tiếng Anh

Chúng tôi có thể ưu tiên các
buổi học trực tiếp cho học
sinh có IEP hay không
không?

➔

Cần đảm bảo mức độ sử
dụng ngôn ngữ tại nhà

➔

Chúng tôi thực sự cần hỗ trợ
sử dụng công nghệ song ngữ

Nhiều học sinh cần duy trì
mức độ tiếp xúc với người
lớn để học hỏi được. Khu
học chánh sẽ đáp ứng
những nhu cầu này với yêu
cầu giãn cách xã hội như
thế nào?

➔

DỰ THẢO: Để thảo luận chính sách, chỉ mang tính chất minh họa

Lo lắng về học sinh, đặc biệt
là những học sinh mới, gặp
khó khăn khi tham gia học tập
tại trường và hiện chưa hòa
nhập vào môi trường học tập

Gắn kết
➔

Vai trò của việc xây dựng mối
quan hệ với học sinh và phụ
huynh

➔

Truyền thông và xác định
mục tiêu nhất quán, rõ ràng &
dễ tiếp cận

➔

Tính minh bạch và trách
nhiệm giải trình của khu học
chánh

Chủ đề mới nổi từ thông tin chúng tôi nhận được
Quan ngại
●
●
●
●
●
●
●

PPE, quy định về khoảng cách an toàn, hình
phạt cho hành vi không tuân thủ
Mất kiến thức, ở lại lớp
Dịch vụ giáo dục đặc biệt không thể cung
cấp từ xa
Phụ huynh phải làm việc
Phụ huynh gặp khó khăn về gắn kết và mất
lòng tin đối với khu học chánh
Sức khỏe cảm xúc-xã hội của học sinh,
nhân viên và phụ huynh
An toàn trên xe buýt

DỰ THẢO: Để thảo luận chính sách, chỉ mang tính chất minh họa

Đề xuất
●
●
●
●
●

Cải thiện hạ tầng học tập từ xa, bao gồm khả
năng sử dụng ngôn ngữ tại nhà cho học sinh
và phụ huynh (đào tạo)
Duy trì lịch học thống nhất cho anh chị em
trong 1 gia đình
Cải thiện truyền thông, tính minh bạch và trách
nhiệm giải trình của khu học chánh
Tăng số lượng y tá tuyển dụng (nhân viên
chuyển từ các đơn vị khác) và hỗ trợ thêm để
chuyển hướng sự chú ý của học sinh
Tăng cường cơ hội cho các lớp học ngoài trời,
đánh giá lựa chọn cho các điểm vệ tinh thông
qua cơ quan đối tác.

DESE yêu cầu 3 kế hoạch mở cửa lại trường học

Hoàn toàn từ xa

Kết hợp

Hoàn toàn trực tiếp

tiếp tục học tập từ xa cho tất cả
học sinh

kết hợp giữa học tập trực tiếp
và học tập từ xa

học trực tiếp kèm các yêu cầu mới
về mức độ an toàn

THẢO LUẬN
Phương thức tham gia:
▪ Gõ nội dung trò chuyện: Chúng tôi đọc tất cả
bình luận được gửi qua hệ thống trò chuyện
▪ Chia sẻ công khai: Người hướng dẫn sẽ đọc
các câu hỏi được gửi trước đó và đề nghị
người tham gia từ các nhóm ngôn ngữ trả lời.

Hệ thống Trường Công lập Boston
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Xin cảm ơn quý vị!
Trong trường hợp cần được giải đáp
thêm, vui lòng liên hệ:

Tiến sĩ Brenda Cassellius bcassellius@bostonpublicschools.org
Hệ thống Trường Công lập Boston
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