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 Ngày 19 tháng 10 năm 2018 
 
Kính gửi các thành viên cộng đồng Hệ thống các trường công lập Boston: 
 
Khi được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc Hệ thống các trường công lập Boston, tôi vinh dự 
được tiếp nhận trọng trách thực hiện sáng kiến BuildBPS - chương trình xây dựng môi trường 
học tập đa dạng theo nhu cầu và nguyện vọng của học sinh. Được Thị trưởng Martin J. Walsh 
khởi xướng từ năm 2015 trên cơ sở hai phần ba tòa nhà trong Hệ thống được xây dựng trước Thế 
chiến thứ 2, chương trình này cung cấp đầu tư dài hạn nhằm nâng cấp, tái thiết và tái cấu trúc cơ 
sở hạ tầng của Sở học chánh, qua đó xóa bỏ rào cản để học sinh thành công trong học tập.  
  
Từng là phụ huynh có con học tập tại đây, tôi hiểu rõ sức mạnh tổng hợp của Hệ thống BPS dựa 
trên từng cộng đồng nhà trường của chúng ta, bao gồm tập thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh 
tận tâm cho sự phát triển của từng học sinh. Chính tâm huyết đó sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi 
trở ngại và hiện thực hóa tầm nhìn giáo dục trong môi trường học tập của thế kỷ 21.  
  
Trước đó trong tuần này, tôi đã chia sẻ về những đề xuất cụ thể trong BuildBPS, bao gồm các 
công trình nâng cấp, xây dựng mới và những thay đổi toàn diện với hệ thống trường học trên 
toàn thành phố. Nhà trường cũng đề xuất sửa chữa những cơ sở vật chất thiết yếu và kế hoạch 
giảm số lần chuyển trường khi lên cấp cho học sinh. Mục đích của chúng tôi là mang đến nhiều 
cơ hội học tập tại các trường học chất lượng cao, đảm bảo công bằng cho học sinh BPS và đáp 
ứng tốt nhất yêu cầu của môi trường học tập ngày nay. 
 
Tất nhiên, sẽ có nhiều lựa chọn khó khăn trong quá trình thực hiện, bao gồm đề xuất của cá nhân 
tôi về tạm dừng hoạt động Học viện West Roxbury (WRA) và Học viện Khoa học đô thị (USA) 
khi năm học 2018-2019 kết thúc, cũng như đề xuất đóng cửa Trường Trung học McCormack sau 
năm học 2019-2020. Cũng trong tuần này, những đề xuất trên cùng kế hoạch hỗ trợ kèm theo đã 
được gửi đến phụ huynh và học sinh của ba ngôi trường nằm trong đề xuất. Dù chưa thể hiện 
đúng tinh thần cống hiến vì học sinh của các nhà giáo dục và phụ huynh có con nhỏ học tập tại 
các cơ sở này, những đề xuất nêu trên là bước đi cần thiết để Sở học chánh có thể phục vụ tốt 
nhất nhu cầu của toàn bộ học sinh, bao gồm học sinh tại ba ngôi trường này.  
 
Vui lòng truy cập theo liên kết này để xem đề xuất chúng tôi gửi lên Hội đồng trường học thành 
phố Boston . 
 
Đó đều là những quyết định khó khăn, chúng tôi tin rằng đây là thời điểm phù hợp để chúng ta 
tiến hành xây dựng, nâng cấp toàn diện 12 trường học và điều chỉnh bổ sung tại nhiều cơ sở khác 
trong Sở học chánh. Số lần chuyển trường khi lên cấp sẽ được giảm tối đa để tạo lộ trình học tập 
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thuận lợi hơn đến thời điểm tốt nghiệp, đảm bảo thành tích học tập trên trường và thành công cho 
học sinh sau khi ra trường. Các hương trình, cơ hội học tập sẽ được xây dựng công bằng hơn cho 
nhóm học sinh yếu thế, bao gồm học sinh khuyết tật và học sinh là người học tiếng Anh. Ngoài 
ra, số lượng học sinh cho các lớp nhà trẻ trong khu vực lân cận sẽ được tăng lên nhằm nâng cao 
khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục và xây dựng một môi trường công bằng hơn tại Sở học 
chánh.  
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất các dự án khác thuộc chương trình BuildBPS và sẽ xây dựng, thực 
hiện quy trình gắn kết cộng đồng trên phạm vi rộng để đảm bảo các quyết định cuối cùng phản 
ánh đầy đủ, thận trọng nhu cầu của cộng đồng. Tôi hi vọng Quý vị có thể tham gia vào một trong 
khoảng 20 cuộc họp cộng đồng được tổ chức trên toàn thành phố từ nay đến hết tháng 12. Quý vị 
có thể xem danh sách các cuộc họp cộng đồng, kèm thời gian, địa điểm cụ thể, trên website của 
Hệ thống BPS. Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức các sự kiện gắn kết cộng đồng bổ sung vào những 
tháng tới và các năm tiếp theo. 
 
Đảm bảo bình đẳng cơ hội trong tiếp cận dịch vụ giáo dục chất lượng cao là nguyên tắc cơ bản 
của Hệ thống các trường công lập Boston. Đây cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi với từng 
gia đình học sinh đã tin tưởng vào chất lượng giáo dục của hệ thống. Nhà trường cam kết thực 
hiện nguyên tắc này thông qua chương trình BuildBPS. Chúng tôi xin gửi lời cám ơn Quý vị đã 
luôn hỗ trợ và mong nhận được phản hồi của Quý vị về những đề xuất của nhà trường nhằm 
chung tay đổi mới hệ thống giảng dạy của BPS và mang đến những lợi ích cụ thể hơn cho toàn 
bộ học sinh trong Sở học chánh.  
 
Trân trọng, 

 
Laura Perille 
Quyền Tổng giám đốc, Hệ thống các trường công lập Boston 
 
  
  
 


