Hội Nghị Bàn Tròn về Công Bằng Giáo Dục:
Kế Hoạch Sử Dụng Quỹ Tài Trợ Liên Bang
Cuộc họp 1 (Tháng 5 - tháng 6/2021)

TRỞ LẠI | PHỤC HỒI | ĐỔI MỚI
Dựa trên kế hoạch chiến lược với mục tiêu hướng tới cộng đồng, BPS sẽ
đầu tư các quỹ tài trợ một lần của liên bang (ESSER) này để giúp cho việc
trở lại, phục hồi và đổi mới hiệu quả môi trường nhằm hỗ trợ cho học sinh
của chúng ta
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III. THẢO LUẬN

IV. CÁC BƯỚC TIẾP THEO

CHƯƠNG TRÌNH
I. CHÀO MỪNG VÀ GIỚI THIỆU (10 phút)

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI (10 phút)
\

I. THẢO LUẬN (35 phút cho cuộc họp 1 giờ; 65 phút cho cuộc họp 1,5 giờ)
I. CÁC BƯỚC TIẾP THEO ( Chương Trình Hội Nghị Bàn Tròn về Công Bằng Giáo Dục và Biểu
Mẫu Góp Ý)
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GIỚI THIỆU

II. TRÁCH NHIỆM CỦA
CHÚNG TÔI

III. THẢO LUẬN

IV. CÁC BƯỚC TIẾP THEO

I. GIỚI THIỆU
A. Phát Biểu Chào Mừng của Lãnh Đạo Trường Học
B. Vai Trò của Hội Nghị Bàn Tròn về Công Bằng Giáo Dục
C. Giới thiệu, quy tắc, quy trình và thống nhất
D. Kế Hoạch Chiến Lược của BPS là nền tảng hoạt động của chúng tôi

Chào Mừng
Vai Trò của Hội Nghị Bàn Tròn về Công Bằng Giáo Dục

➔ Tháng 5 - tháng 6/2021 tất cả các trường sẽ tiến hành ít nhất một Hội Nghị Bàn Tròn về
Công Bằng Giáo Dục liên quan đến quỹ tài trợ liên bang.

◆ Mục đích: Xác định các phương thức đảm bảo công bằng trong kế hoạch quay trở lại trường,

◆

phục hồi và đổi mới ở cấp khu học chánh và cấp trường.
Kết quả Mong muốn:
● Bắt đầu hoặc tiếp tục cung cấp thông tin đầu vào cho kế hoạch sử dụng quỹ tài trợ của
trường học (để cập nhật cách thức hỗ trợ của khoản đầu tư liên bang mới đối với các
trường) khi nhận được khoản tài trợ dự kiến vào Mùa Thu năm 2021.
● Thông báo về thời điểm nộp đơn xin quỹ tài trợ liên bang của khu học chánh cho DESE vào
tháng 7/2021.

➔ Tháng 8 - tháng 9/2021, chúng ta sẽ tổ chức Hội Nghị Bàn Tròn Giáo Dục tiếp theo về công
bằng (khi biết kết quả của đơn xin tài trợ và thực hiện các bước tiếp theo).

Giới thiệu
Giới thiệu, quy trình, quy tắc và thống nhất
● Giới thiệu (gợi ý: sử dụng tính năng chat hoặc phát biểu lần lượt, tùy thuộc vào số lượng
người tham gia)
● Quy trình (gợi ý: trước tiên chúng tôi sẽ đảm bảo mọi người có thông tin cần thiết để
tham gia đầy đủ, sau đó là phần thảo luận mở để lắng nghe ý kiến)
● Quy tắc (gợi ý quy tắc cần tuân thủ - bổ sung nếu cần thiết?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

●

Vui lòng tập trung vào cuộc họp
Phát biểu từ kinh nghiệm của bản thân quý vị, sử dụng cấu trúc bắt đầu bằng “Tôi”
Bắt đầu với thiện chí: tất cả chúng ta đều có ý tốt và mong muốn hỗ trợ tất cả học sinh thành công
Phương pháp tự suy nghĩ và thảo luận 3 phút trước khi đặt câu hỏi (1,2,3, then me)
Tranh luận thẳng thắn
Chấp nhận không ai có thể biết hết mọi thứ và chưa thể kết luận sau cuộc họp thứ nhất
Hãy là những người lắng nghe tích cực - lắng nghe để thấu hiểu

Thống nhất trên toàn khu học chánh: vui lòng xem phần giá trị, sứ mệnh, tầm nhìn và lý
thuyết hành động trong Kế Hoạch Chiến Lược BPS (trang tiếp theo)

Thống Nhất Chung của chúng tôi trong Kế Hoạch Chiến Lược của BPS*

*Dựa trên kết quả Chuyến Đi Lắng Nghe Ý Kiến Trong 100 Ngày của Tổng Giám Thị vào Tháng 5 - Mùa thu năm 2019
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II. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
A. Khoản Tài Trợ Liên Bang trị giá $400 triệu trong 3 năm
B. 4 Phạm Vi Nguyên Tắc cần biết trong Khu Học Chánh
C. Yêu cầu: Phản hồi về Phạm Vi Nguyên Tắc 3 và 4 của Khu Học Chánh
D. Bắt đầu cuộc thảo luận trong khuôn khổ Hội Nghị Bàn Tròn về Công Bằng Giáo Dục
của chúng ta.

Mô tả gói tài trợ của liên bang

$400M
BPS đang nộp đơn xin hỗ trợ gần 400 triệu đô la hỗ trợ từ Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ
và An Ninh Kinh Tế Coronavirus (CARES) và quỹ Cứu Trợ Khẩn Cấp Cho Trường Tiểu
Học và Trung Học (ESSER) trong ba năm tới.

Chúng tôi đang lập kế hoạch cho ba năm tài trợ
Lập kế hoạch Bền vững bắt đầu từ
Năm Thứ Nhất

Kết nối rõ ràng kế hoạch của khu học
chánh và các trường học; thúc đẩy sự
thay đổi tạo tác động

Lập kế hoạch, phản ánh và điều
chỉnh trong ba năm

Đảm bảo sự tham gia của nhà
trường-cộng đồng

Phạm Vi Nguyên Tắc 1
Hướng Dẫn của Hệ Thống Trường Công Lập Boston
● Kế Hoạch Chiến Lược của BPS là nền tảng hoạt động của chúng tôi
● % dành cho các chi phí đã cam kết cho hoạt động trở lại và phục hồi,
chẳng hạn như các dịch vụ bồi thường và học từ xa
● % cho đổi mới sáng tạo
● % dành cho chi phí trách nhiệm giải trình, tăng cường công bằng và
phạm vi tác động
● % để đảm bảo cơ sở hạ tầng BPS đáp ứng nhu cầu hiện tại

Phạm Vi Nguyên Tắc 2
Hướng Dẫn của Liên Bang và Tiểu Bang

●
●
●

●
●

20% phải được dành cho các hoạt động Phục Hồi (chương trình học
hè, v.v.)
Hơn $10,000 phải được dành cho sức khỏe tâm thần
Các khoản đầu tư vốn phải hỗ trợ cho việc trở lại và phục hồi giáo dục,
NHƯNG bắt buộc phải có phê duyệt trước
Ngân sách không được dùng để trả lương cho lãnh đạo nhà trường
hoặc chi trả chi phí cho công đoàn/hiệp hội
Chúng tôi CÓ THỂ đầu tư vào các hạng mục hoạt động quy định tại
Mục I/II/III/IV

Phạm Vi Nguyên Tắc 3 (sẽ được điều chỉnh): Phân bổ
●

Các khoản Đầu Tư Chiến Lược trên toàn Khu Học Chánh Triển Khai Tập Trung: X%
Việc phân bổ sẽ được thúc đẩy bởi các mục tiêu trong Kế hoạch Chiến lược BPS tại Giai Đoạn Thực Hiện Trở Lại, Phục Hồi Và Đổi
Mới của chúng tôi. Giám sát hàng quý sẽ đảm bảo việc thực hiện, tác động và minh bạch.

●

Các đầu tư liên quan đến Kế Hoạch Trường Học X%
Các khoản đầu tư trực tiếp vào trường học sẽ được tính dựa trên công thức và được xác định bởi các Kế Hoạch Trường Học Chất
Lượng, kết quả tham vấn cộng đồng trường học, bao gồm Hội Nghị Bàn Tròn về Công Bằng Giáo Dục, và quy trình ngân sách hợp
tác để đảm bảo công bằng trong học tập và các hỗ trợ khác cho học sinh.

●

Đầu tư để Đổi Mới Sáng Tạo trong Khu Vực và Trường Học: X%
Đổi mới sáng tạo sẽ thúc đẩy nhân rộng, phổ biến các phương pháp tốt nhất và những phương pháp hỗ trợ “định hình lại” cách
thức dạy và học cũng như cung cấp hỗ trợ cho học sinh dựa trên bằng chứng cụ thể.

●

Đầu Tư của Đối Tác Cộng Đồng: X%
Các khoản trợ cấp đối tác giữa địa phương và nhà trường sẽ thúc đẩy hướng tiếp cận dựa vào cộng đồng, phục vụ học sinh và gia
đình để cung cấp hệ sinh thái chăm sóc cho thanh thiếu niên và người trưởng thành nuôi dưỡng sự phát triển của thanh thiếu
niên.

Phạm Vi Nguyên
Tắc 4 (sẽ được
điều chỉnh):
Lĩnh Vực Trọng
Tâm

Chất Lượng Cao
Lộ Trình

Cơ Hội & Trau Dồi

Từ tuổi thiếu niên cho đến sự
nghiệp

Học Tập Đa Ngôn
Ngữ
Thực hành ELL sáng
tạo

Tăng Cường Năng
Lực Cốt Lõi

Môi Trường Học
Đường
GIÁO VIÊN, lãnh đạo, nhân viên
phù hợp với tính đa dạng của
học sinh và có năng lực, kiến
thức và công cụ để hỗ trợ tất
cả học sinh

Tiếp Cận Công Bằng

Xây dựng BPS và hơn thế nữa

HỌC SINH được hỗ trợ để
thành công trong và ngoài
phạm vi lớp học, trường học

Hòa nhập
Môi trường ít hạn chế
nhất, kết hợp với

Cộng đồng
Đầu tư vào trẻ em và gia đình
NỘI DUNG dựa trên chương
trình giảng dạy chất lượng hỗ
trợ phát triển năng lực về ĐọcViết, Toán, Khoa học và các lĩnh
vực giảng dạy, học tập khác
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Câu hỏi thảo luận
1. Chúng ta cần xem xét DỮ LIỆU nào để cung cấp thông tin đầu vào cho kế hoạch
giáo dục và đầu tư của trường học, mà trước đây chúng ta đã bỏ qua để đưa ra
quyết định hiệu quả và công bằng?

2. AI chưa có mặt ở đây hôm nay để cung cấp thông tin cần thiết cho kế hoạch của
chúng ta?

3. Chúng ta có thể PHỤC HỒI như thế nào để hỗ trợ tất cả học sinh có cơ hội đạt
được thành tích cao nhất?

4. Chúng ta có thể ĐỔI MỚI cách tiếp cận như thế nào trong việc hỗ trợ TẤT CẢ
học sinh và gia đình tốt hơn nữa?
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IV. CÁC BƯỚC TIẾP THEO

Bước tiếp theo
Tháng 8 - tháng 9/2021 tất cả các trường sẽ tiến hành thêm ít
nhất một Hội Nghị Bàn Tròn về Công Bằng Giáo Dục về quỹ tài
trợ liên bang và công tác lập kế hoạch.

●

Mục đích: tiếp nhận phản hồi về kế hoạch “hoàn thiện”, với
trọng tâm là tận dụng các cơ hội mới có được từ ESSER.

●

Kết quả mong muốn: điều chỉnh các yêu cầu của trường về
việc sử dụng nguồn tài trợ nhằm hỗ trợ phục hồi công bằng
và đổi mới phương thức hỗ trợ học sinh, gia đình và nhân
viên tốt hơn nữa.

Cập nhật thông tin tại bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21

Các bước tiếp theo trên toàn khu học chánh
● Tham gia trao đổi với chúng tôi: https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648

