Điều lệ hoạt động của UP Academy Boston cần được gia hạn
Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn!
Mục đích của tài liệu này là cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến tương lai của UP
Academy Boston và việc gia hạn điều lệ hoạt động. Trong tài liệu này, bạn sẽ thấy phần tóm tắt
đầy đủ về quy trình gia hạn và ý nghĩa đối với UP Academy Boston cũng như những cách mà bạn
và gia đình có thể hỗ trợ.
Tóm tắt lịch sử các trường bán công:
-

Các trường bán công được thành lập vào năm 1993 theo Đạo luật Cải cách Giáo dục Đại
chúng của tiểu bang Massachusetts và được coi là các trường công lập độc lập hoạt
động theo điều lệ năm năm do Hội đồng Giáo dục Tiểu học và Trung học của tiểu bang
Massachusetts

-

Gia hạn là một công cụ mà Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học sử dụng để đảm bảo các
trường bán công hoạt động có hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn được nêu trong thỏa
thuận điều lệ
- Cứ sau 5 năm, các trường bán công phải gia hạn điều lệ thông qua một quy trình
rộng rãi bao gồm việc viết và trình bày đơn xin gia hạn, tham quan thực địa và
quan trọng nhất là ý kiến từ phụ huynh
- Việc gia hạn được xác định bằng sự tổng hợp phiếu bầu của ủy ban Trường Công
lập Boston và sau đó là của Hội đồng Giáo dục thông qua Sở Giáo dục Tiểu học
và Trung học
- Năm tới (2020/21) là năm cuối cùng của thỏa thuận điều lệ hiện tại

Ý nghĩa đối với UAB:
-

Việc gia hạn điều lệ hoạt động không được đảm bảo
Hội đồng Giáo dục sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu điều lệ hoạt động có được
gia hạn hay không
Nếu điều lệ không được gia hạn, trường có thể bị đóng cửa!

Sự tham gia của phụ huynh và người than trong gia đình sẽ là nhân tố chính giúp Ủy ban Trường
Công lập Boston và cuối cùng là Hội đồng Giáo dục đưa ra quyết định có lợi cho việc gia hạn
điều lệ hoạt động.
Ở trang tiếp theo, bạn sẽ thấy danh sách chi tiết các cách mà bạn có thể hỗ trợ quá trình gia hạn
để đảm bảo UP Academy Boston và các nhân viên nhà trường có thể tiếp tục cung cấp cho con
bạn nền giáo dục mà các em xứng đáng được nhận!

Chúng tôi khuyến khích bạn hỗ trợ theo một hoặc nhiều cách đã nêu!

Xem mặt sau >>>>>>>>>>

CÁCH BẠN CÓ THỂ GIÚP
Thư từ/Video: Chúng tôi đang thu thập thư từ và video từ các gia đình càng nhiều càng tốt để
gửi cho ủy ban nhà trường nhằm ủng hộ việc gia hạn điều lệ hoạt động. Vui lòng xem nội dung
bên dưới để được hướng dẫn về cách viết thư và quay video. Tất cả các thư từ và video đều phải
được gửi đến một trong các địa chỉ sau đây: Ủy ban Trường Công lập Boston HOẶC Michael
Loconto, Chủ tịch Ủy ban Trường Công lập Boston tại 2300 Đường Washington, Boston, MA 02119.
Vui lòng gửi tất cả các thư từ và video tới Adkeem Jackson, Sr, Giám đốc Gắn kết Gia đình và
Quan hệ Đối ngoại tại ajackson@upeducationnetwork.org. Vui lòng gửi thư và video của bạn
càng sớm càng tốt. Chúng tôi rất cảm kích sự ủng hộ của bạn!
Tham dự hoặc phát biểu trong cuộc họp của ủy ban nhà trường: Với việc đóng cửa trường hiện
tại, chúng tôi đang chờ các thông tin liên quan đến lịch họp ủy ban nhà trường. Chúng tôi sẽ
chia sẻ chi tiết hơn trong những tuần sắp tới. Nếu bạn quan tâm đến việc tham dự hoặc phát biểu
trong cuộc họp của ủy ban nhà trường, vui lòng gửi email cho Adkeem Jackson, Sr, Giám đốc
Gắn kết Gia đình và Quan hệ Đối ngoại tại ajackson@upeducationnetwork.org.
Gọi cho Ủy ban nhà trường: Phụ huynh và thành viên gia đình được khuyến khích liên hệ với Ủy
ban Trường Công lập Boston theo số 617-635-9014 và để lại tin nhắn ủng hộ việc gia hạn UP
Academy Boston. Khi gọi, bạn có thể nói, “tôi gọi để yêu cầu anh chị bỏ phiếu cho việc gia hạn
Điều lệ của UP Academy Boston”.
Gửi email đến Chủ tịch Ủy ban nhà trường: Phụ huynh và nhữn người thân trong gia đình được
khuyến khích gửi email cho Chủ tịch Ủy ban Trường Công lập Boston để yêu cầu sự ủng hộ. Nếu
bạn gửi email, hãy đảm bảo email có đề cập đến việc bạn yêu cầu bỏ phiếu và sự ủng hộ của
ngài CHủ tịch trong việc việc gia hạn điều lệ hoạt động của UP Academy Boston. Bạn có thể gửi
mail cho ngài Chủ tịch, Michael Loconto, tại mloconto@bostonpublicschools.org.

LỜI KHUYÊN VỀ VIỆC VIẾT THƯ, GỌI ĐIỆN, TẠO VIDEO
Hãy rõ ràng ngay phần đầu tin nhắn của bạn về lý do tại sao bạn liên lạc
- Bạn viết hoặc nói về việc ủng hộ gia hạn Điều lệ UAB
- Bạn đích danh yêu cầu Ủy ban Trường Công lập Boston bỏ phiếu ủng hộ Hội đồng Giáo
dục phê chuẩn việc gia hạn thỏa thuận điều lệ của UP Academy Boston
Những điểm cần nhấn mạnh
- Ví dụ về trải nghiệm tại UAB tích cực cho con bạn và có lợi cho việc học tập và phát triển
của các em đến dường nào
- Ví dụ về cách nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình bạn
- Những câu chuyện cụ thể về tác động tích cực của nhà trường đối với con cái và gia
đình bạn
- Bất cứ điều gì khác mà bạn thôi thúc từ đáy lòng để chia sẻ

Sự ủng hộ và tham gia của bạn có giá trị cho quá trình gia hạn. Ngoài
các cách khác mà bạn có thể hỗ trợ, chúng tôi cần các thư từ và video càng nhiều càng tốt!
Vui lòng gửi tất cả các thư từ và video đến ajackson@upeducationnetwork.org.

Cảm ơn bạn!

