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VIETNAMESE

Kính gửi các gia đình trường công Boston:
Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo tới quý vị, nhà trường sẽ tham gia Mở rộng thời gian học
(ELT) trong năm học tiếp theo. Thời gian bổ sung này sẽ cho phép thêm hàng ngàn học sinh toàn
trường công Boston có cơ hội tham gia học tập và trải nghiệm chất lượng cao - từ các lớp hướng dẫn
cá nhân và ngoại ngữ cho đến các chương trình nghệ thuật, giáo dục thể chất và các câu lạc bộ học
sinh - và giúp xóa bỏ khoảng cách cơ hội và thành tích.
Trong vài năm qua, chúng tôi đạt được những tiến bộ đáng kể mở rộng ngày học cho học sinh.
Chúng tôi không thể thực hiện điều này mà không có thỏa thuận quan trọng với các giáo viên chuyên
biệt. Hiện tại, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ những cam kết về ELT, đưa Boston phù hợp theo độ dài
ngày học trung bình toàn quốc. Thông qua hỗ trợ của Thị trưởng Walsh, chúng tôi đang đầu tư thêm
14 triệu $ cho trẻ để cung cấp hướng dẫn và trải nghiệm giá trị, bổ sung cho hơn 15.000 học sinh tại
39 trường vào mùa thu tới. Tổng cộng, BPS sẽ thực hiện thời gian học mở rộng cho tổng số 57
trường, phục vụ hơn 23.000 học sinh chỉ trong ba năm.
Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ tích cực thực sự giữa ngày học dài hơn và cải thiện khả năng của
học sinh. Nghiên cứu quốc gia chỉ ra thêm thời gian học cho học sinh giúp cải thiện thành tích học
tập.
Những lợi ích của ELT cho học sinh bao gồm:
✓ Thêm thời gian học và tăng cơ hội trải nghiệm
✓ Thêm thời gian cho các can thiệp nhóm nhỏ, giải quyết nhu cầu học của từng học
sinh
✓ Thêm thời gian cho giáo viên cộng tác và nâng cao chất lượng giảng dạy
Khi chuẩn bị thực hiện ELT, chúng tôi tham khảo những yêu cầu từ một số cộng đồng nhà trường để
điều chỉnh thời gian bắt đầu. Tuy nhiên, do sự phức tạp và liên kết của hệ thống xe buýt nhà trường,
và để đạt được mục tiêu một cách công bằng, chúng tôi đã quyết định trì hoãn thực hiện bất kỳ điều
chỉnh quy mô lớn bắt đầu thời gian trong năm học tới. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tiến hành phân
tích chu đáo, thận trọng và toàn diện, thay đổi thời gian đổ chuông sẽ có thông tin cộng đồng và phấn
đấu đạt kết quả công bằng. Chúng tôi dành thời gian làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp phù hợp
cho học sinh, gia đình và nhà giáo dục.
Trong năm học 2017-18, chúng tôi sẽ bổ sung thêm 40 phút vào ngày học, mở rộng đến 6 giờ 40 phút
và thêm tương đương 20 ngày học trong thời gian giảng dạy. Thời gian bắt đầu tại các trường ELT sẽ
giữ nguyên như cũ và thời gian kết thúc sẽ thay đổi. Lịch trình mới sẽ là 7:30 sáng đến 2:10 chiều;
8:30 sáng đến 3:10 chiều; và 9:30 sáng đến 4:10 chiều. Chúng tôi đã đăng tải hàng loạt các câu hỏi
thường gặp (FAQ) tại www.bostonpublicschools.org/elt-faq giúp cung cấp thêm thông tin.
Cảm ơn quý vị đã hợp tác tham gia thời khóa biểu hiện đại quan trọng này.
Trân trọng,
Tiến sĩ giáo dục, Tommy Chang
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