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Ron Edmonds, Harvard University
“Kế hoạch Chi tiết cho Hành động II”, Hội nghị Quốc gia về 

Giáo dục Trẻ em là Người da đen (1987)

Chúng ta có thể, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào chúng 
ta chọn, dạy thành công tất cả trẻ em mà chúng ta quan 
tâm đến việc học. Chúng ta đã biết nhiều hơn những 
gì chúng tôi cần để làm điều này. Liệu chúng ta có làm 
được hay không phụ thuộc vào cảm nhận của chúng  
ta về thực tế là chúng ta chưa làm được điều đó.



2

Đã đến lúc thay đổi: 
Thay đổi để ngày một hoàn thiện hơn
Trong gần 20 năm, Học khu Công Lập Denver (DPS) đã là một học khu đang trên đà phát triển. Theo chỉ đạo 
của kế hoạch chiến lược cuối cùng của chúng ta, Kế hoạch Denver 2020, chúng tôi đã chú trọng vào các 
trường học tuyệt vời ở mọi khu phố, trên nền tảng mang lại thành công cho những học sinh nhỏ tuổi nhất 
của chúng ta, về sự sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp, sự phát triển toàn diện của trẻ em và thu 
hẹp khoảng cách cơ hội. Với sứ mệnh Mỗi Trẻ em đều Thành công như một ngọn hải đăng của chúng tôi, 
chúng tôi tập trung vào việc tăng cường sự nghiêm ngặt trong các lớp học của chúng tôi, về khả năng đọc 
viết sớm, đặc biệt là ở các lớp Mẫu giáo-Lớp 3 và các học sinh tốt nghiệp sẵn sàng cho bậc đại học và nghề 
nghiệp. Chúng tôi tập trung vào việc thu hút, phát triển và giữ chân những tài năng mạnh mẽ. Chúng tôi 
tập trung vào việc trao quyền cho các giáo viên của chúng tôi để đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu của 
cộng đồng của họ. Kết quả là, chúng tôi đã thấy thành tích chung của học sinh có xu hướng đi lên với tỷ lệ 
tốt nghiệp bốn năm tăng 39% lên 74% từ 2006-07 đến 2020-21 và hơn 18% trong 10 năm qua.

Sự tiến bộ đi lên này chỉ mang tính chất là sự tiến bộ. Khó khăn hơn, chúng tôi chỉ thu hẹp được một 
khoảng cách khiêm tốn giữa các nhóm chủng tộc và học sinh. Ví dụ, tỷ lệ tốt nghiệp trong 4 năm của người 
Da đen và Latinh/Gốc Văn hóa Tây Ban Nha lần lượt tụt lại sau 3 và 4 điểm phần trăm của học khu. Trong khi 
đó, tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm của học sinh đa ngôn ngữ và học sinh khuyết tật thấp hơn so với học khu tới 
10 điểm phần trăm. Tỷ lệ học sinh từ lớp ba đến lớp tám đạt yêu cầu thông thạo về môn Nghệ thuật Anh 
ngữ (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) và Toán học đã giảm lần lượt 5 phần trăm và 10 phần trăm, một phần 
do đại dịch COVID-19. Phần lớn học sinh của chúng tôi chưa đạt trình độ thông thạo. Sự bất bình đẳng 
mang tính hệ thống đã ngăn cản quá nhiều học sinh là Người Da đen, Latinh/Gốc Văn hóa Tây Ban Nha, 
người có thu nhập thấp, học sinh đa ngôn ngữ và học sinh khuyết tật không thể thành công ở trình độ cao. 
Bây giờ, do đại dịch COVID-19, những khoảng cách này đã mở rộng. Sự thật đáng buồn là, khi chúng ta 
không thu hẹp khoảng cách về khả năng tiếp cận và cơ hội, điều đó sẽ duy trì lợi thế của một số người so 
với những người khác. Khi chúng ta không loại bỏ những khoảng cách này, chúng ta đang góp phần tạo 
nên một hệ thống áp bức. 

Kể từ khi kế hoạch chiến lược cuối cùng của chúng tôi hết hạn, xã hội của chúng tôi đã phải đối mặt với sự 
thay đổi to lớn. Học sinh, gia đình và các giáo viên của chúng tôi trong Học khu Công lập Denver đã không 
bị ảnh hưởng bởi những thách thức của đại dịch COVID-19, bất ổn xã hội và chính trị, và mức độ không 
chắc chắn của từng cá nhân. Chúng tôi biết rằng nhiều học sinh của chúng tôi hiện nay vẫn đang gặp khó 
khăn trong học tập, xã hội và cảm xúc. Và chúng tôi biết điều này cũng đúng với nhiều giáo viên của chúng 
tôi. Đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng sự bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục của chúng tôi. Chúng 
tôi đã chứng kiến các cộng đồng không được quan tâm thỏa đáng — những cộng đồng bị hệ thống giáo 
dục của chúng tôi tước quyền nhiều nhất — bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Quay trở 
lại trạng thái “bình thường” cũ sẽ là một cơ hội bị bỏ lỡ. Học sinh của chúng tôi phải làm nhiều điều hơn là 
thành công, các em phải phát triển. Với tư cách là một học khu, chúng tôi có nghĩa vụ không chỉ giúp học 
sinh của mình vượt qua những trở ngại của COVID, mà còn phá vỡ và thiết kế lại các hệ thống và thực hành 
không bình đẳng, để Mọi Học sinh Đều Phát triển Mạnh mẽ.

1Anthony S. Bryk, Louis M. Gomez, Louis M., Alicia Grunow và Paul LeMahieu, Học tập để Cải thiện: Làm thế nào các Trường học của Hoa Kỳ Có 
thể Trở nên Tốt hơn, Nhà xuất bản Đại học Harvard, Cambridge, 2015 Linda Darling-Hammond, được trích dẫn trong các bài phát biểu trước 
công chúng, Giáo sư Darling-Hammond đã nói to trong buổi thuyết trình trước công chúng của bà với các thành viên của Hội đồng Quản trị 
Tiểu bang New York vào ngày 13 Tháng Chín, 2016 (bài thuyết trình có tiêu đề “Trách nhiệm Mới - Học tập trong Thế kỷ 21 với sự Công bằng” 
có tại https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/Research%20Work%20Group%20-%20accountability-ldh.pdf )



Bất chấp những thách thức trong vài năm qua, chúng tôi đã thấy được khả năng phục hồi và sự bền bỉ 
tuyệt vời. Chúng tôi đang khám phá những cách học mới và những cách mới để làm việc cùng nhau và 
cùng với đó là cơ hội tuyệt vời. Chúng tôi ngày càng trở nên tốt hơn. Đối với DPS, trở nên tốt hơn có nghĩa 
là chúng tôi luôn coi trọng tâm và ưu tiên của chúng tôi là cải tiến liên tục. Trở nên tốt hơn có nghĩa là 
chúng tôi đang tối đa hóa tiềm năng chứ không phải củng cố lợi thế và đặc quyền. Trở nên tốt hơn có 
nghĩa là chúng tôi cung cấp một lộ trình và sự hỗ trợ cần thiết để mọi học sinh có thể phát triển ở trường 
và thực hiện ước mơ của mình sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội của chúng tôi để thiết lập lại Học khu Công lập Denver ngay bây giờ. Đây là lộ trình chiến lược sẽ 
dẫn chúng tôi đến một hệ thống giáo dục công bằng hơn — vào những trải nghiệm bình đẳng và vui vẻ 
hơn cho học sinh và học sinh trưởng thành của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách 
giữa những điều chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn đạt được với hành động của chúng tôi và tác động 
của chúng. Tin tốt là chúng tôi có đủ khả năng để đạt được kết quả mà chúng tôi mong muốn, miễn là 
chúng tôi xác định và phá bỏ các rào cản mang tính hệ thống đang cản trở chúng tôi. Khi chúng tôi nhìn 
về phía trước, chúng tôi biết con đường phía trước có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chúng 
tôi biết rằng đó là hành trình phù hợp cho các học sinh của Denver. Trong lộ trình chiến lược này, chúng tôi 
đang hình dung một trải nghiệm DPS mới. Một phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, đặc biệt là những 
học sinh không được quan tâm thỏa đáng của chúng tôi, đồng thời nâng cao trải nghiệm của những học 
sinh trưởng thành của chúng tôi. Một trong những phương pháp đó thừa nhận vai trò của các hệ thống 
trong việc tạo ra công bằng trong giáo dục và công bằng trong xã hội. Một điều đó sẽ biến tầm nhìn của 
chúng tôi là Mọi Học sinh Đều Phát triển Mạnh mẽ thành hiện thực.

GIỚI THIỆU
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Chúng ta Đang Ở đâu: Tường thuật  
Dữ liệu DPS

Tổng quan & Nhân khẩu học về Học sinh

Học sinh của Chúng ta

Dân tộc của Học sinh (Tất cả Học sinh trong Học khu)

Kế hoạch DPS Thrives: Lộ trình Chiến lược là nền tảng sẽ hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi trong việc đảm 
bảo công bằng giáo dục là trách nhiệm tập thể của chúng tôi, chúng tôi chuẩn bị cho học sinh sẵn 
sàng bước vào bậc đại học, nghề nghiệp và cuộc sống, đồng thời chúng tôi tạo điều kiện và quan hệ 
đối tác để học sinh, gia đình và các thành viên trong nhóm có cảm giác thuộc về và phát triển. Do 
hoàn cảnh không lường trước được của đại dịch COVID-19, bất ổn xã hội và chính trị, và mức độ không 
chắc chắn của từng cá nhân, Học khu Công lập Denver đã chứng kiến sự giảm sút thành công trong 
học tập của học sinh. DPS cam kết không chỉ đảo ngược quá trình trong vài năm qua mà còn cải thiện 
Trải nghiệm Học sinh, Trải nghiệm của Người lớn và Trải nghiệm Hệ thống như chúng ta đã thấy trước 
đây. Dưới đây là ảnh chụp nhanh dữ liệu quan trọng của học khu trong năm năm qua khi chúng tôi cố 
gắng trở thành học khu công lập hàng đầu trên toàn quốc.

Học sinh Đủ điều kiện nhận Bữa trưa Miễn phí và Giảm giá
Học sinh Khuyết tật
Học sinh Nhận được các Dịch vụ Năng khiếu và Tài năng
Học sinh Vô gia cư

59.4%
12.1%
7.2%
1.3%

Gốc Văn hóa Tây  
Ban Nha/La-tinh

Người Gốc Đảo Thái  
Bình Dương

Người Da Trắng Thổ dân Mỹ

Da đen/Người Mỹ gốc Phi

Đa sắc tộc

Người Châu Á
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39.1% 
Học sinh Nói một 
Ngôn ngữ Khác ở Nhà
(Học sinh Đa Ngôn ngữ)

Học sinh của Chúng ta

1000+
Dấu Chứng nhận Song ngữ Đã đạt được

Ghi danh

Hơn 200 Ngôn ngữ được Học sinh và Gia đình DPS sử dụng!

11 Ngôn ngữ Được nói Phổ biến Nhất trong năm 2022 là: 

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Amharic, tiếng Việt, tiếng Somali, Tiếng 
Pháp, tiếng Nepal, tiếng Tigrigna, tiếng Nga và tiếng Quan Thoại

25.4% 
Học sinh Đa Ngôn ngữ 
Hiện đang Nhận các Dịch vụ

Trung học Phổ thông Trung học Cơ sở Tiểu học Mầm non



Học sinh của Chúng ta

Thành tích của Học sinh

Trình độ Thông thạo Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha Lớp 3-8 (CMAS)

Đọc viết Sớm Mẫu giáo - Lớp 3 (Đạo luật READ)

*Do dịch COVID diễn ra vào năm 2020-2021, CDE chỉ yêu cầu rằng bài kiểm tra trình độ cấp lớp thay thế thuộc các lĩnh vực 
nội dung xen kẽ đối với CMAS, kết hợp cùng tỉ lệ kiểm tra thấp dễn đến ít hơn 1/2 số học sinh của DPS làm bài kiểm tra dưới 
1/2 lĩnh vực nội dung.

Tất cả Học sinh Học sinh là Người Da đen Học sinh Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh
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Tất cả Học sinh Học sinh là Người Da đen Học sinh Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh



Học sinh của Chúng ta

Trình độ Thành thạo Toán học Lớp 3-8 (CMAS)

Trình độ Thành thạo Đọc và Viết dựa trên Bằng chứng Lớp 11 (SAT)
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*Do dịch COVID diễn ra vào năm 2020-2021, CDE chỉ yêu cầu rằng bài kiểm tra trình độ cấp lớp thay thế thuộc các lĩnh vực 
nội dung xen kẽ đối với CMAS, kết hợp cùng tỉ lệ kiểm tra thấp dễn đến ít hơn 1/2 số học sinh của DPS làm bài kiểm tra dưới 
1/2 lĩnh vực nội dung.

Tất cả Học sinh Học sinh là Người Da đen Học sinh Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh

Tất cả Học sinh Học sinh là Người Da đen Học sinh Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh
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Học sinh của Chúng ta

Trình độ Thành thạo Toán học Lớp 11 (SAT)

Tỷ lệ Tốt nghiệp Bốn Năm
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Tất cả Học sinh Học sinh là Người Da đen Học sinh Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh

Tất cả Học sinh Học sinh là Người Da đen Học sinh Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh
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GIỚI THIỆU

Học sinh của Chúng ta
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Hơn 16,000 Người lớn Hỗ trợ Học sinh và Cộng đồng DPS*
*Tính đến ngày 7/5/22 toàn bộ nhân viên. Bao gồm nhân viên trường đặc quyền và huấn luyện viên theo mùa, 

giáo viên dạy thay, v.v.

Nhân viên của Chúng tôi

Dân tộc của Nhân viên*

Người Da Trắng

Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh

Người Da Đen

Đa sắc tộc

Người Châu Á

Người Mỹ Bản Địa

Thổ dân Hawaii/Gốc Đảo Thái Bình Dương

Tất cả Nhân viên Hiệu trưởng Giáo viên

*Làm tròn có thể khiến tỷ lệ % không bằng 100%. Không bao gồm chủng tộc và dân tộc không xác định và  
bị rút bỏ.

55.0%
30.0%
10.0%

3.0%
3.0%
0.4%
0.1%

58.4%
20.1%
15.5%

4.2%
1.4%
0.9%
0.0%

69.8%
20.1%

4.8%
2.7%
2.2%
0.4%
0.1%

Tất cả Nhân viên

Hiệu trưởng

Giáo viên
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Nhân viên của Chúng tôi

Sự Tham gia của Nhân viên Theo Thời gian  
(dựa trên các biện pháp khuyến khích tham gia nội bộ của nhân viên)

Tổng số lần  
Đến thăm:

6,041

Học sinh Đã  
đến thăm:

4,509

Truy cập T 
rực tuyến:

4,242

Đến thăm  
Trực tiếp:

1,786
Hơn 50% lượt ghé thăm được thực hiện bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh!

Đến Thăm Nhà Gặp Mặt giữa Phụ huynh và Giáo viên
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ia Toàn bộ DPS Nhân viên của Trung tâm TNhân viên của Trường
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Hệ thống của Chúng tôi

Số lượng Thiết bị 1:1
Hơn 85,275  

Chromebook Lenovo

Trung bình Các Bữa ăn 
Được phục vụ Hàng ngày

Bữa sáng: 25,835
Bữa trưa: 39,502

Số lượng Học sinh Đủ  
điều kiện cho các Dịch  

vụ Vận chuyển

32,212

Trường học của Chúng tôi

16 TRƯỜNG  
ĐẶC QUYỀN

23 TRƯỜNG ĐẶC QUYỀN

21 TRƯỜNG ĐẶC QUYỀN

23 TRƯỜNG  
CÁCH TÂN

53 TRƯỜNG  
TRUYỀN THỐNG

19 TRƯỜNG  
TRUYỀN THỐNG

15 TRƯỜNG  
TRUYỀN THỐNG

14 TRƯỜNG CÁCH TÂN

14 TRƯỜNG CÁCH TÂN

Trường Trung học Phổ thông & Trường học thuộc hệ Lớp 6-12

Trường Tiểu học & Trung tâm Giáo dục Mầm non

Trường Trung học Cơ sở & Trường học thuộc hệ Mẫu giáo - Lớp 8

132 Trường học Truyền 
thống và Cách tân 

(12 trường thuộc  
Khu vực Cách tân)

60 Trường công  
Đặc quyền

202  
TRƯỜNG

~69K
HỌC SINH

~20K
HỌC SINH
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Hệ thống của Chúng tôi

*Tài trợ cho mỗi học sinh được quy định trong “Đạo luật Tài chính Trường học” vào mùa xuân. Kinh phí năm học 2022-23 được quyết toán trong 
ngân sách Bổ sung Tháng Một. Kinh phí có thể thay đổi tùy theo các thay đổi của địa phương và tiểu bang đối với việc đủ điều kiện nhận được 
bữa trưa miễn phí và giảm giá, ghi danh; doanh thu tiểu bang, thuế tài sản địa phương và các yếu tố khác

Tài trợ của Tiểu bang cho Mỗi Học sinh*

Ngân sách của Chúng tôi

Ví dụ bao gồm Cơ sở vật chất, Dịch vụ Vận chuyển, An toàn, Sách giáo khoa, v.v. 

Ví dụ bao gồm Gia đình & Cộng đồng, Sự thành công trong Sự nghiệp & Đại học, Phiếu lương

Lãnh đạo Học khu đã định hướng lại các quỹ này để hỗ trợ y tế và sức khỏe của nhân viên, tăng lương thưởng theo giờ cho các vị 
trí khó tuyển dụng, hỗ trợ cho các trường gặp phải tình trạng giảm tỷ lệ ghi danh và hoạt động của Trung tâm Cộng đồng.

*
**

***

Ngân sách Trường học (903 Triệu Đô-la)

Hỗ trợ Chuyên môn* (216.7 Triệu Đô-la)

Hỗ trợ Trường học Trung tâm (122 Triệu Đô-la)

Quỹ Đầu tư từ Tái tổ chức Văn phòng Trung tâm*** (9 Triệu Đô-la)

Doanh thu Trên Mỗi Học sinh  
(PPR, Per Pupil Revenue) của DPS

PPR -Trước Yếu tố Ỏn định Ngân sách PPR Thực tế Dự kiến
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Phát triển Lộ trình

2021
Trong 100 ngày đầu tiên 
này, Tiến sĩ Marrero đã 
lắng nghe từ một nhóm đa 
dạng gồm hơn 13,000 học 
sinh, gia đình, thành viên 
cộng đồng và nhân viên.

Vào mùa 
thu năm 
2021, Giám đốc 
Học khu, Tiến sĩ Alex 
Marrero đã bắt đầu lắng 
nghe và tìm hiểu từ cộng 
đồng DPS về những điều 
đang diễn ra tốt đẹp và 
những điều cần cải thiện 
trong Học khu Công  
lập Denver.

Lộ trình chiến lược của chúng tôi được xây dựng với sự cộng tác và 
hợp tác với cộng đồng DPS.

Đánh giá cao:

•	Công việc của các giáo viên DPS

•	Hỗ trợ phi học thuật có sẵn 

•	Học khu tập trung vào công bằng và 
các biện pháp phòng ngừa COVID

Các lĩnh vực cần Cải thiện:

•	Thành công trong học tập 

•	Cung cấp khóa học

•	 Liên lạc với gia đình

Điều tthất vọng:

Thực tiễn hoạt động—

•	Nguồn lực hạn chế

•	 Lịch học

•	Cơ sở vật chất không đầy đủ 

•	Nhân sự thiếu hụt

Kết quả:

Chuyến Tham quan Lắng nghe & Học hỏi 

Tháng Bảy
Tháng Mười
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GIỚI THIỆU

2022

Vào mùa xuân năm 2022, Nhóm 
Cố vấn Chuyển tiếp đã trao gậy 
tiếp sức cho các thành viên trong 
nhóm DPS để phát triển kế hoạch 
“DPS Thrives: Lộ trình Chiến lược 
cho Trải nghiệm Học khu Công  
lập Denver.” 

Đã tạo Nhóm Cố vấn Chuyển tiếp

Một nhóm đa dạng gồm các thành  
viên cộng đồng và thành viên nhóm 
DPS, nhóm này có nhiệm vụ đưa ra  
các khuyến nghị về trải nghiệm và 
thành tích của học sinh, sự công bằng  
và xuất sắc, và hiệu quả hoạt động để 
định hướng cho việc phát triển lộ  
trình chiến lược của chúng tôi.

Tháng Mười Một

Tháng Một
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Lộ trình chiến lược của chúng tôi được xây dựng với sự cộng tác và hợp tác với cộng đồng DPS. Vào 
mùa thu năm 2021, Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Alex Marrero đã bắt đầu lắng nghe và tìm hiểu từ cộng 
đồng DPS về những điều đang diễn ra tốt đẹp và những điều cần cải thiện trong Học khu Công lập 
Denver. Trong 100 ngày đầu tiên này, Tiến sĩ Marrero đã lắng nghe từ một nhóm đa dạng gồm hơn 
13,000 học sinh, gia đình, thành viên cộng đồng và nhân viên. Thông qua các cuộc họp và khảo sát, 
những người tham gia đã chia sẻ sự đánh giá cao đối với công việc của các giáo viên DPS, các hỗ trợ 
phi học tập dành cho họ, và sự tập trung của học khu vào công bằng và các biện pháp phòng ngừa 
COVID-19. Những người tham gia đã chia sẻ sự thất vọng với một số thực tiễn hoạt động của chúng 
tôi, chẳng hạn như nguồn lực hạn chế, lịch học, cơ sở vật chất không đầy đủ và thiếu nhân sự. Những 
người tham gia đã coi sự thành công trong học tập và các chương trình cung cấp khóa học là một lĩnh 
vực cần cải thiện, cùng với cách học khu liên lạc với gia đình của mình. Chúng tôi nhận thấy rằng học 
khu học cần chsu trọng vào sự công bằng theo cách tạo ra những thay đổi có ý nghĩa trong hệ thống, 
văn hóa và lực lượng lao động của chúng tôi.

Sau chuyến thăm quan lắng nghe và học hỏi, DPS đã ủy quyền cho Nhóm Cố vấn Chuyển tiếp, 
một nhóm đa dạng gồm các thành viên cộng đồng và các thành viên trong nhóm DPS. Nhóm này có 
nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị về trải nghiệm và thành tích của học sinh, sự công bằng và xuất 
sắc, và hiệu quả hoạt động để định hướng cho việc phát triển lộ trình chiến lược của chúng tôi. Những 
khuyến nghị này, cùng với Tuyên bố Kết thúc2 của Ủy ban Giáo dục, đóng vai trò là mục tiêu dài hạn 
cho học khu, và cùng là nền tảng của lộ trình chiến lược của chúng tôi. 

Lộ trình chiến lược được phát triển bằng cách sử dụng các câu hỏi khung công bằng sau đây do Tiểu 
ban Công bằng và Xuất sắc của Nhóm chuyển tiếp đưa ra:

•	 Vấn đề này quan trọng đối với những nhóm vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây 
nào? Tại sao việc dựa trên sự bất bình đẳng trong quá khứ và hiện tại lại quan trọng đối với các 
nhóm đó tại DPS?

•	 Những chương trình, chính sách hoặc thông lệ liên quan nào có tại DPS hoặc đã được thử trước 
đây? Cách tiếp cận được đề xuất có thể mang lại kết quả công bằng hơn như thế nào? Các biện 
pháp tốt nhất là gì?

•	 Dữ liệu nào có và sẽ cần có để làm cơ sở nhằm đạt được các kết quả công bằng? Dữ liệu có 
được thu thập từ các nhóm vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây không? Dữ liệu có 
được phân tách để làm rõ sự khác biệt giữa các nhóm không?

•	 Những nguồn trợ giúp liên quan nào cần thiết để chuẩn bị và hỗ trợ tất cả nhân viên đạt được 
các mục tiêu liên quan đến công bằng, đồng thời buộc họ phải chịu trách nhiệm?

•	 Làm thế nào chúng ta có thể yêu cầu các trường học và lãnh đạo trường học có trách nhiệm 
giải quyết vấn đề công bằng để đạt được các mục tiêu lộ trình chiến lược?

•	 Làm thế nào chúng ta biết được hành động được đề xuất đang đạt được kết quả kỳ vọng đối 
với các nhóm vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây?

•	 Điều gì cần được áp dụng rộng rãi trên toàn DPS để đề cao sự công bằng?

•	 Lịch sử phân bổ ngân sách liên quan đến các nhóm vốn không được quan tâm thỏa đáng trước 
đây là gì? Làm cách nào chúng ta có thể đảm bảo rằng việc lập ngân sách cho vấn đề này là 
công bằng trên khắp DPS?
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Vào mùa xuân năm 2022, Nhóm Cố vấn Chuyển tiếp đã trao gậy tiếp sức cho các thành viên trong 
nhóm DPS để phát triển kế hoạch “DPS Thrives: Lộ trình Chiến lược cho Trải nghiệm Học khu Công lập 
Denver.” Trong quá trình đó, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm lời khuyên từ các thành viên của Nhóm Cố vấn 
Chuyển tiếp để đảm bảo rằng lộ trình chiến lược phản ánh những gì quan trọng nhất đối với học sinh, 
gia đình và các thành viên trong nhóm của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng lộ trình này như một 
cộng đồng và chúng tôi cam kết hành động cùng nhau.

2 Hội đồng Giáo dục DPS đã thông qua Chính sách Quản trị làm cơ cấu quản trị vào năm 2021 khi Giám 
đốc Học khu, Tiến sĩ Alex Marrero gia nhập DPS. Quản trị Chính sách là một khuôn khổ cho phép hội đồng quản trị 
tập trung vào việc tham gia với các cử tri để thiết lập các mục tiêu dài hạn (Kết thúc) đồng thời trao quyền cho Giám đốc Học 
khu trở thành người lãnh đạo hoạt động của học khu. Điều này cho phép Giám đốc xác định các phương pháp và công cụ 
cần thiết để đạt được các mục tiêu được nêu trong các tuyên bố Kết thúc.

GIỚI THIỆU
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Tầm Nhìn của Chúng Tôi

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn: 
Mọi Học Sinh Đều Phát Triển Mạnh Mẽ

Sứ Mệnh: 
Công bằng giáo dục là trách nhiệm tập 
thể của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị tốt 
cho học sinh để các em thành công trong 
sự nghiệp, đại học và cuộc sống. Chúng 
ta tạo điều kiện và xây dựng mối quan 
hệ đối tác cho học sinh, gia đình và các 
thành viên nhóm để mọi người đều phát 
triển mạnh mẽ.

Giá Trị Cốt Lõi Chung

Học sinh luôn 
được Ưu tiên
Liêm chính
Bình đẳng
Hợp tác
Trách nhiệm
Vui

Lý thuyết Hành động
Nếu chúng ta:

•	 Đẩy nhanh quỹ đạo phát triển cho những học sinh vốn không được quan tâm thỏa đáng và ưu 
tiên họ và cộng đồng của họ trong văn hóa và việc ra quyết định của chúng tôi;

•	 Nâng cao trải nghiệm của học sinh thông qua học tập mở rộng, hỗ trợ toàn bộ trẻ em và theo 
đuổi đam mê;

•	 Xây dựng trải nghiệm người lớn giúp tiếp thêm sinh lực và đoàn kết toàn bộ cộng đồng DPS – 
nhóm DPS, gia đình và thành viên cộng đồng –với tư cách là Một DPS; 

•	 Phá vỡ, dỡ bỏ và thiết kế lại các hệ thống và thực hành để đảm bảo công bằng, minh bạch và 
xuất sắc trong trải nghiệm sinh hoạt của học sinh, gia đình và các thành viên trong nhóm của 
chúng tôi;

Sau đó, chúng tôi tạo ra trải nghiệm DPS gắn kết với sự công bằng là trách nhiệm tập thể của  
chúng tôi… 

Để Mọi Học sinh Đều Phát triển Mạnh mẽ.
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Quỹ đạo Tăng tốc cho Học sinh Không được Quan tâm 
Thỏa đáng

Nhưng do có sự bất bình đẳng trong hệ thống của chúng 
tôi, chúng tôi biết rằng chúng tôi phải ưu tiên một số học 
sinh trên một quỹ đạo tăng tốc, đồng thời loại bỏ những 
hệ thống kéo các em thụt lùi. 

Tầm nhìn của chúng tôi là Mọi Học sinh Đều Phát triển Mạnh mẽ
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Trải nghiệm DPS: 
Thay đổi để ngày một hoàn thiện hơn
Tại sao lại là trải nghiệm DPS
Trong lịch sử, phương pháp giáo dục được xây dựng dựa trên việc truyền kiến thức từ một cá nhân 
(giáo viên) sang một cá nhân khác (học sinh). Hơn nữa, khái niệm thành công, được định nghĩa là 
“hoàn thành một mục tiêu hoặc mục đích3,” theo truyền thống được quy định là thành công trong 
giáo dục Mẫu giáo-12 dẫn đến thành công trong giáo dục đại học, dẫn đến thành công trong cuộc 
sống. Khi chúng tôi hướng tới tương lai và xã hội toàn cầu mà chúng ta phấn đấu, quan niệm về một 
cá nhân trao quyền cho người khác và một con đường mang tính quy định hoạt động chống lại khái 
niệm công lý. 

Nếu chúng tôi muốn đạt được tầm nhìn của mình rằng Mọi Học sinh Đều Phát triển Mạnh mẽ, 
chúng ta phải quy hoạch lại giáo dục thành một chuỗi trải nghiệm giúp thúc đẩy việc trao đổi ý tưởng, 
theo đuổi đam mê và tìm kiếm công lý. Đây là trải nghiệm DPS.

Tại sao lại là Trải nghiệm của Học sinh
Trọng tâm của trải nghiệm DPS là trải nghiệm của những người học trong và ngoài lớp học. Chúng tôi 
biết rằng con đường thành công có tính quy định hạn chế cơ hội để người học của chúng tôi thực sự 
phát triển dựa trên việc ai được tiếp cận và bản chất trải nghiệm của người học trong suốt quá trình 
học. Để mọi người học thực sự phát triển, chúng tôi phải chuyển trọng tâm, nguồn lực và cơ hội để 
đẩy nhanh quỹ đạo của những học sinh viên không được quan tâm thỏa đáng vì chúng tôi biết rằng 
cơ hội mà không có sự hỗ trợ thêm là một lời hứa suông. Do đó, chúng tôi sẽ tạo ra môi trường học 
tập, con đường và cơ hội mở rộng trải nghiệm học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
theo đuổi đam mê của các em và tạo không gian để họ phát triển như những người trẻ sẵn sàng cho 
một xã hội toàn cầu, hậu đại dịch.

Tại sao lại là Trải nghiệm của Người lớn
Bao quanh trải nghiệm của học sinh là trải nghiệm của người lớn. Không nghi ngờ gì khi những người 
lớn trong cộng đồng của chúng tôi - các thành viên trong nhóm của chúng tôi, các gia đình và các 
thành viên của cộng đồng Denver - những người hướng dẫn và tạo điều kiện học tập cho học sinh của 
chúng tôi, quan tâm sâu sắc đến thanh thiếu niên của chúng tôi và giáo dục của họ. Tuy nhiên, không 
phải lúc nào chúng tôi cũng nhất trí về cách đạt được những gì tốt nhất cho học sinh của mình, dẫn 
đến trải nghiệm không công bằng, rời rạc. Hơn nữa, chúng tôi đã duy trì các hệ thống bất bình đẳng 
duy trì sự mất cân bằng quyền lực trong lực lượng lao động và cộng đồng của chúng tôi, làm tổn hại 
hơn nữa đến trải nghiệm của học sinh.

Là người lớn, chúng ta phải phối hợp cùng nhau và đoàn kết vì nhau và vì học sinh của chúng ta. Bằng 
cách hợp tác cùng nhau, chúng tôi tạo ra các cơ hội để có tác động hơn, chúng tôi xây dựng một môi 
trường hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn và chúng tôi tạo ra trải nghiệm học sinh mà chúng tôi biết các em 
xứng đáng có được. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách: thúc đẩy các cơ hội cộng tác có chủ đích 
giữa các trường học và các thành viên trong nhóm của chúng tôi; bằng cách phát triển và ấp ủ tư duy 
dựa trên tài sản thừa nhận tầm quan trọng của công bằng không chỉ về ý định mà còn về tác động; 
bằng cách tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động chất lượng cao và ưu tiên sự đa dạng trong lực 
lượng lao động đó; và bằng cách lắng nghe và xây dựng từ những người hiểu rõ nhất về học sinh của 
chúng ta - gia đình của chúng ta. 
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TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH
Biến Ước mơ thành Hiện thực

TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI LỚN
Một DPS

TRẢI NGHIỆM HỆ THỐNG
Bình đẳng & Xuất sắc

TRảI NGHIỆM DPS

Tại sao lại là Trải nghiệm Hệ thống
Cuối cùng, phục vụ trải nghiệm của học sinh và người lớn là trải nghiệm hệ thống. Xã hội và các cá 
nhân trong xã hội đó - học sinh và người lớn - hoạt động trong giới hạn của các hệ thống giao nhau. 
Nói một cách khác, hệ thống giáo dục - và những hệ thống khác tác động đến giáo dục - được thiết 
kế hoàn hảo để mang lại cho chúng ta kết quả chúng ta có. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi khoảng 
cách giữa kinh tế xã hội, chủng tộc và các nhóm khác trong xã hội vẫn chưa khép lại. Đã đến lúc chúng 
ta phải nhìn vào bên trong và tập trung không ngừng vào việc tháo gỡ các hệ thống áp bức và quyền 
lực tối cao. Thông qua cách tiếp cận tích hợp và có chủ đích để xây dựng và hợp tác các hệ thống công 
bằng, chúng tôi sẽ chuyển đổi hệ thống của mình để đảm bảo Mọi Học sinh Đều Phát triển Mạnh mẽ. 
Chúng tôi có đủ khả năng để đạt được kết quả mà chúng tôi mong muốn– miễn là chúng tôi xác định 
và phá bỏ các rào cản mang tính hệ thống đang cản trở chúng tôi.

3Oxford Languages qua Google

•	 Cơ hội Học tập Mở rộng
•	 Giáo dục Trẻ em Toàn diện
•	 Theo đuổi Đam mê

•	 Các tư duy về Văn hóa Hợp tác
•	 Lực lượng lao động Đa dạng
•	 Tham Gia

•	 Công bằng
•	 Minh bạch
•	 Ảnh hưởng
•	 Sự gắn kết
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Trải nghiệm của học sinh: Biến ước mơ thành hiện thực
Trọng tâm của trải nghiệm DPS là trải nghiệm của học sinh đã được chuyển đổi. Thông qua cách tiếp 
cận hợp tác trong giảng dạy và học tập, tập trung vào cải tiến liên tục, chúng tôi sẽ xây dựng một trải 
nghiệm hỗ trợ học sinh tạo dựng vị trí của mình trên thế giới như những cá nhân có năng lực toàn 
diện, có văn hóa và tư duy, để theo đuổi đam mê và ước mơ của các em, bất cứ điều gì các em đang 
có, và để tiếp cận nghề nghiệp - một số trong số đó chưa tồn tại. Chúng tôi sẽ ưu tiên những học sinh 
không được quan tâm thỏa đáng của chúng tôi trên một quỹ đạo tăng tốc, cung cấp cho học sinh 
thêm sự hỗ trợ để các em được hưởng lợi từ các cơ hội. Cơ hội bình đẳng là cần thiết, nhưng không 
đủ để xóa bỏ khoảng cách học sinh bền vững của chúng ta. Bằng cách nâng cao trải nghiệm của học 
sinh, chúng tôi đang tối đa hóa tiềm năng cho tất cả mọi người, chứ không phải củng cố lợi thế và đặc 
quyền. 

Học sinh sẽ được đắm mình trong các môn học nghiêm túc, hấp dẫn trong nhiều môn học khác nhau 
bắt đầu từ ECE cho đến khi tốt nghiệp và hơn thế nữa trong tất cả các trường DPS của chúng tôi. 
Các em sẽ tham gia vào các phương pháp tiếp cận được khẳng định về mặt văn hóa và ngôn ngữ để 
hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe và các cơ hội bồi dưỡng kiến thức trong suốt cả năm. Trải nghiệm học 
tập của các em sẽ nuôi dưỡng sự tò mò và tạo điều kiện cho sự khám phá thông qua việc trao đổi ý 
tưởng có chủ đích và các cơ hội để mở rộng học tập trong và ngoài lớp học. Các em sẽ trau dồi một 
tư duy cởi mở, tìm kiếm và xem xét nhiều khía cạnh, và hoạt động với lăng kính có ý thức nghiêm túc. 
Các em sẽ được lắng nghe, tôn trọng và quan tâm trong và ngoài lớp học. Các em sẽ được trải nghiệm 
các nền văn hóa học đường có chủ đích an toàn, hấp dẫn và đáp ứng các nhu cầu của các em về mặt 
xã hội, cảm xúc và học tập. Các em sẽ có các kỹ năng để biết mình là ai, nhận ra kinh nghiệm sống như 
một nguồn sức mạnh và hệ thống câu hỏi để hợp tác giải quyết vấn đề. Các em sẽ có cơ quan để khám 
phá ý tưởng và sở thích của mình. Các em sẽ có cơ sở vật chất chất lượng cao để theo đuổi đam mê 
của mình. Và, khi các em tốt nghiệp, học sinh sẽ biết bước tiếp theo của mình là gì và làm thế nào để 
mở khóa và thành công trong các cơ hội cho tương lai.

1. Học sinh DPS thuộc mọi danh tính, lứa tuổi và khả năng sẽ cảm thấy có cảm giác vô cùng 
thân thuộc, được hỗ trợ về mặt cảm xúc ở trường và có khả năng tự giúp đỡ bản thân và 
giúp cho công lý. 

2. Học sinh sẽ theo đúng tiến độ để tốt nghiệp giúp sẵn sàng cho sự nghiệp, đại học và 
cuộc sống trong một xã hội toàn cầu hậu đại dịch, với một tiến trình nhanh hơn dành 
cho những học sinh bị thiệt thòi

3. Học sinh DPS sẽ trưởng thành và theo đuổi các lĩnh vực mà các em đam mê (như vận 
động viên, nghệ sĩ, học giả, v.v.).

Mục tiêu
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1. Cơ hội Học tập Mở rộng: 

•	 Tạo cơ hội tiếp cận công bằng với các khóa học nghiêm ngặt và chương trình giảng dạy được 
quan tâm cao, đồng thời lập kế hoạch và cung cấp hướng dẫn đáp ứng về mặt văn hóa và 
ngôn ngữ (CLRE) cho tất cả các cấp lớp, từ những học viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi cho 
đến khi tốt nghiệp.

•	 Nâng cao chương trình học thuật về tính toán và đọc viết, Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, 
Nghệ thuật và Toán học (STEAM), nhân văn (bao gồm năng lực văn hóa và nghiên cứu dân 
tộc), ngôn ngữ, sức khỏe toàn diện và hiểu biết tài chính thông qua quan hệ đối tác với các 
tổ chức cộng đồng khác nhau và các trường cao đẳng và đại học địa phương để cho phép 
xây dựng chương trình chất lượng cao quanh năm.

•	 Mở rộng Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp bằng cách tăng cường đa dạng khóa học và lộ 
trình, khả năng tiếp cận và thành công để đảm bảo học sinh sẵn sàng cạnh tranh trong thị 
trường lao động hiện tại và các ngành có nhu cầu cao.

•	 Đẩy nhanh quỹ đạo phát triển của học sinh không được quan tâm thỏa đáng bằng cách phát 
triển, thực hiện và cải tiến các kế hoạch chuyên biệt chất lượng cao cho học sinh da màu, học 
đa ngôn ngữ, học sinh khuyết tật và các nhóm yếu thế khác.

2. Giáo dục Trẻ em Toàn diện: Tăng cường triển khai hệ thống hỗ trợ toàn diện cho trẻ em, 
bao gồm:

•	 Hệ thống Hỗ trợ Đa tầng Mạnh mẽ (MTSS).

•	 Học tập về Học thuật và Học tập Xã hội-Cảm xúc Chuyển đổi (TSEAL).

•	 Cam kết về nguồn trợ giúp và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

•	 Không gian do học sinh lãnh đạo để xây dựng cảm giác thân thuộc và bản sắc xã hội (ví dụ: 
các nhóm chung sở thích).

3. Theo đuổi Đam mê:

•	 Tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội học tập ngoại khóa và bồi dưỡng kiến thức cho mọi 
người học, tập trung vào các học sinh không được quan tâm thỏa đáng.

•	 Hợp lý hóa và đơn giản hóa các quy trình ghi danh cho các hoạt động ngoại khóa và bồi 
dưỡng kiến thức phong phú và đảm bảo các gia đình có các nguồn lực và công cụ cần thiết 
để ghi danh học sinh trong những trải nghiệm này.

•	 Cung cấp cho các nhà lãnh đạo học sinh, những người biểu diễn và vận động viên các cơ sở 
vật chất cập nhật, chương trình phát triển và các huấn luyện viên, giáo viên và hướng dẫn 
viên được đào tạo chuyên sâu.

•	 Phát triển quan hệ đối tác và các chương trình để cung cấp các cơ hội quanh năm cho sự phát 
triển, tăng trưởng và cạnh tranh hướng vào người học trên toàn thành phố và tiểu bang.

Chiến lược

TRảI NGHIỆM DPS
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1. Cải thiện Chỉ số Trải nghiệm Học sinh trung bình 10 điểm phần trăm. Chúng tôi có 
trách nhiệm thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh và đẩy nhanh sự phát 
triển của một số nhóm học sinh lên hơn 10 điểm phần trăm. 

a. Chỉ số trải nghiệm của học sinh sẽ được phát triển từ các cuộc khảo sát dành cho 
lớp 3-12 và được bổ sung với các nhóm tập trung và phỏng vấn để đo lường

i. Sức khỏe và cảm giác an toàn của học sinh.

ii. Học sinh cảm thấy được chào đón và cảm giác thân thuộc.

iii. Học sinh cảm thấy tự hào về văn hóa và ngôn ngữ. 

iv. Khuyến khích học sinh tham gia.

v. Tự học.

vi. Đi học chuyên cần của học sinh. 

2. Cải thiện mức trung bình Thành tích Học tập Tương đương Cấp Lớp lên 10 điểm 
phần trăm. Chúng tôi có trách nhiệm thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh 
và đẩy nhanh sự phát triển của một số nhóm học sinh lên hơn 10 điểm phần trăm.

Thước đo Tiến độ 2022-26

Chúng tôi hình dung một trải nghiệm học sinh 
trong đó học sinh-vận động viên DPS của chúng 
tôi được tiếp cận với các cơ sở vật chất hiện đại và 
tham gia vào một loạt các môn thể thao ở nhiều 
cấp độ khác nhau. Chúng tôi sẽ mở rộng cơ hội 
bằng cách hợp tác với các tổ chức cộng đồng, bao 
gồm Hiệp hội Sân gôn Park Hill, hệ thống Công 
viên và Giải trí Denver, và các đội thể thao chuyên 
nghiệp địa phương cũng như các trường đại học 
và cao đẳng quê hương. Chúng tôi thấy DPS liên 
tục xếp hạng trong top 10 toàn tiểu bang trong 
tương lai gần.

Tăng cường khả năng tiếp cận các cơ  
hội học tập ngoại khóa và bồi dưỡng



25

3. Cải thiện Mức độ Sẵn sàng cho Nghề nghiệp Sau Đại dịch trung bình trên mỗi thước 
đo này là 10 điểm phần trăm. Chúng tôi có trách nhiệm thu hẹp khoảng cách giữa 
các nhóm học sinh và đẩy nhanh sự phát triển của một số nhóm học sinh lên hơn 10 
điểm phần trăm.

i. Tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm. 

ii. Tỷ lệ tốt nghiệp năm năm.

iii. Học sinh tốt nghiệp đại học và học nghề và thực tập theo giờ tín chỉ. 

iv. Học sinh đủ điều kiện nhận Dấu Chứng nhậnSsong ngữ khi tốt nghiệp.

v. Học sinh tốt nghiệp với các chứng chỉ của ngành. 

4. Cải thiện mức trung bình tham gia vào chương trình duy trì niềm đam mê trong và 
ngoài lớp học lên 10 điểm phần trăm. Để tăng mức trung bình của tất cả học sinh, 
chúng tôi có trách nhiệm thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh và đẩy nhanh 
sự phát triển của một số nhóm học sinh lên hơn 10 điểm phần trăm.

a. Việc tham gia sẽ được đo lường bằng:

i. Học sinh nhận được các chương trình đa dạng mạnh mẽ trong ngày học.

ii. Học sinh tham gia bồi dưỡng kiến thức và/
hoặc ngoại khóa ngoài giờ học.

Để theo đuổi tốt nghiệp, học sinh DPS sẽ trải qua 
các môn học nghiêm ngặt và đa dạng, lập kế hoạch 
cho các bước tiếp theo của mình thông qua Lập kế 
hoạch Học tập và Nghề nghiệp Cá nhân, và thể hiện 
sự sẵn sàng của mình thông qua các bài chứng minh 
năng lực khác nhau. Với sự hỗ trợ của người lớn, học 
sinh sẽ khám phá nghề nghiệp, đại học, niềm đam 
mê và ước mơ của mình cho tương lai, được kích 
hoạt bởi quá trình phản ánh ICAP hàng quý từ lớp 6 
đến lớp 12 mạnh mẽ. Khi kết thúc trải nghiệm DPS, 
học sinh sẽ được chuẩn bị để thành công trong bất 
kỳ con đường nào các em chọn.

TRảI NGHIỆM DPS

Các Yêu cầu Tốt nghiệp
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Trải nghiệm của Người lớn: Một DPS
Chúng tôi phải xây dựng trải nghiệm người lớn tiếp thêm sinh lực và đoàn kết chúng tôi với tư cách 
là những cá nhân trong công việc của chúng tôi với tư cách là người hướng dẫn và hỗ trợ học sinh 
của chúng tôi. Tất cả các thành viên trong nhóm - giáo viên của chúng tôi, quản trị viên, nhân viên cơ 
sở của chúng tôi và tất cả những người khác là thành viên của Nhóm DPS - phải thực hiện vai trò của 
chúng tôi với tư cách là các nhà giáo dục. Tất cả chúng tôi đều có vai trò quan trọng trong việc đảm 
bảo Mọi Học sinh Đều Phát triển Mạnh mẽ. Thành công của chúng tôi sẽ chỉ có thể đạt được thông 
qua sự hợp tác. Với tư cách là một nhóm, chúng tôi sẽ hoạt động như Một DPS — ghi nhận những 
thành quả chung của chúng tôi và không ngừng tiếp tục cải thiện bản thân và trải nghiệm DPS. 
Chúng ta cùng chịu trách nhiệm để cải thiện hiểu biết và hành động bằng cách xây dựng tư duy, phá 
vỡ và thiết kế lại các hệ thống công bằng. Chúng ta sẽ đảm bảo mọi người đều có cơ hội phát triển có 
ý nghĩa thông qua các ý kiến phản hồi, chương trình đào tạo và phát triển, đồng thời để lại dấu ấn của 
họ trong trải nghiệm DPS. 

Chúng tôi sẽ phản bác một câu chuyện coi sự khác biệt là sự thụt lùi và thay vào đó, nhận ra sự khác 
biệt của chúng tôi cho phép chúng tôi loại bỏ sự bất bình đẳng trong hệ thống của mình. Trải nghiệm 
DPS sẽ nuôi dưỡng những cá nhân có danh tính đa dạng trong học sinh, người lớn và cộng đồng của 
chúng tôi thông qua sự phát triển, tham gia và các mối quan hệ có chủ đích. Chúng tôi sẽ tuyển dụng 
và giữ chân các thành viên trong nhóm đang làm việc để biến điều này thành hiện thực trong trường 
học của chúng tôi. Với tư cách là những đối tác quan trọng trong việc chuyển đổi trải nghiệm DPS, 
chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi cần phải khuyến khích các gia đình tham gia, đặc biệt là những 
danh tính bị thiệt thòi, bằng cách mở rộng các cơ hội tham gia và vun đắp các mối quan hệ cộng 
đồng. Chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy trải nghiệm người lớn an toàn và thân thiện, phản ánh các giá 
trị và cam kết của chúng ta đối với sự bình đẳng, và điều đó mời gọi, thay vì chống cự, kêu gọi hành 
động hướng tới một xã hội công bằng.

1. Mọi thành viên của Nhóm DPS là một nhà giáo dục: mỗi thành viên của Nhóm DPS coi 
bản thân và mọi người là những đóng góp viên quý giá và cùng nhau làm việc để đạt 
được tầm nhìn của chúng tôi là Mọi Học sinh Đều Phát triển Mạnh mẽ. 

2. Lực lượng lao động của chúng tôi phản ánh bản sắc đa dạng của người học, vì vậy học 
sinh và gia đình của chúng tôi thấy bản thân được phản ánh trong trường học và trong 
đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi.

3. Các gia đình thuộc mọi danh tính đều sẽ tham gia vào việc ra quyết định ảnh hưởng đến 
trải nghiệm giáo dục của trẻ.

Mục tiêu
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1. Văn hóa Hợp tác: 

•	 Xây dựng một nền văn hóa hướng tới sứ mệnh với các giá trị đã được khẳng định lại nhằm ghi 
nhận, tôn vinh và nhân đạo các thành viên trong nhóm của chúng tôi, đồng thời thống nhất 
và tiếp thêm sinh lực cho chúng tôi về các hành động tập thể của chúng tôi. 

•	 Phát triển cấu trúc và thói quen thúc đẩy sự thay đổi có hệ thống để tăng cường hợp tác và 
cải tiến liên tục trong tổ chức của chúng tôi, bao gồm việc chia sẻ các phương pháp hay nhất 
giữa các trường thuộc mọi loại hình quản trị.

•	 Tôn vinh những thành công của trường và học sinh để nâng cao các thực hành có tác động và 
biến đổi trong hỗ trợ của học khu và trường học.

2. Phát triển và Củng cố Tư duy: 

•	 Xây dựng, củng cố và quy trách nhiệm đối với các tư duy và thực hành dựa trên tài sản, bao 
gồm sự đa dạng và nâng cao công bằng và hòa nhập thông qua học tập chuyên môn, cơ hội 
phát triển lãnh đạo và các kinh nghiệm xây dựng văn hóa khác.

•	 Thiết lập tư duy cải tiến liên tục bằng cách nuôi dưỡng văn hóa phản hồi, phản ánh thông 
qua huấn luyện và phát triển thông qua phát triển có chủ đích.

•	 Tuyển dụng và duy trì một lực lượng lao động chất lượng cao được thúc đẩy bởi mong muốn 
sâu sắc về công bằng trong các trường học của chúng tôi và hệ thống rộng lớn hơn.

Chiến lược

TRảI NGHIỆM DPS

Vào Mùa Xuân năm 2022, DPS đã tổ chức lại văn phòng trung 
tâm và tái cơ cấu việc giám sát và hỗ trợ của trường học để thúc 
đẩy sự cộng tác nhiều hơn trong toàn học khu. Các trường học 
hiện nay có những cấu trúc có chủ đích - được đặt tên là Cộng 
tác - cung cấp không gian cho các trường học trên toàn học khu 
tập hợp một cách nhất quán và có chủ đích để chia sẻ ý kiến, giải 
quyết vấn đề và thu hẹp khoảng cách với nhau.

Tổ chức các nhóm và trường học của chúng 
tôi để thúc đẩy sự hợp tác có chủ đích



3. Lực lượng Lao động Đa dạng:

•	 Tăng cường và mở rộng các sáng kiến để tuyển dụng, thuê, giữ chân và thăng tiến các thành 
viên trong nhóm có những bản sắc yếu thế ở tất cả các cấp của tổ chức để học sinh thấy 
bản thân được phản ánh trong các trường học của chúng tôi và trong đội ngũ lãnh đạo của 
chúng tôi.

•	 Đảm bảo các thành viên trong nhóm của chúng tôi nhận được tổng số gói lương thưởng (lợi 
ích, điều chỉnh thị trường, v.v.) bằng hoặc cao hơn giá thị trường, so với các quận thành phố 
lớn khác của Denver.

4. Tương tác và Truyền thông:

•	 Làm sâu sắc hơn cách chúng tôi tham gia, giáo dục và giao tiếp để khuyến khích đối thoại 
nhiều hơn trong toàn bộ cộng đồng DPS của chúng tôi, tập trung vào việc tiếp cận với các 
gia đình và các thành viên cộng đồng có danh tính bị thiệt thòi.

•	 Tăng cường và thành lập các nhóm tư vấn để tăng tiếng nói của các nhóm bị thiệt thòi.

•	 Phối hợp với các tổ chức cộng đồng để nâng cao nhu cầu, nguyện vọng và giải pháp của 
cộng đồng.

Tiến sĩ Alex Marrero bắt đầu vị trí giám đốc với sự ưu tiên 
lắng nghe các thành viên của cộng đồng DPS, đặc biệt là 
những người đại diện cho tiếng nói của các học sinh và 
gia đình bị thiệt thòi của chúng tôi. Để tạo cơ hội liên tục 
cho các thành viên cộng đồng chia sẻ quan điểm cung 
cấp thông tin cho việc ra quyết định, Tiến sĩ Marrero đã 
thành lập hoặc thành lập lại các hội đồng cố vấn, bao 
gồm: Hội đồng Cố vấn Giáo dục Người Châu Á (AEAC), 
Hội đồng Cố vấn Giáo dục Người Da đen (BEAC), Hội 
đồng Cố vấn Giáo dục Người La-tinh (LEAC), Ủy ban Giải 
trình Khu Giáo dục Đa ngôn ngữ và Hội đồng Cố vấn Giáo 
dục Đặc biệt. Tiến sĩ Marrero cũng đang tiếp tục tham 
gia với các cộng đồng người Mỹ bản địa và nói tiếng Việt, 
cộng đồng LGBTQIA + và các gia đình có nhà ở tạm thời.

Tìm kiếm hội đồng từ các nhóm cố vấn
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1. Cải thiện Chỉ số Sức sống Văn hóa 10 điểm phần trăm:

a. Chỉ số Sức sống Văn hóa sẽ được phát triển từ các cuộc khảo sát đo lường:

i. Tư duy công bằng trong nhân viên.

ii. Nhân viên được đánh giá cao cảm thấy như thế nào.

iii. Nhận thức của nhân viên về sự cộng tác.

iv. Nhận thức của nhân viên về sự tin tưởng.

v. Nhận thức của nhân viên về sự hỗ trợ.

2. Chuyển động liên tục, tích cực hướng tới một lực lượng lao động phản ánh hơn: 
Trong 12 tháng tới, Văn phòng Tài năng sẽ cộng tác trong toàn học khu để hiểu sâu hơn 
nhu cầu của học sinh và nhân viên đối với một lực lượng lao động phản ánh và phát triển 
một định nghĩa rõ ràng. Sau khi có định nghĩa rõ ràng, chúng tôi sẽ xác định các biện 
pháp và mục tiêu trong ba năm sau (2023 - 2026), bao gồm: 

a. Tỷ lệ duy trì hàng năm của nhân viên thuộc tất cả các danh tính.

b. Các thước đo về tuyển dụng và nỗ lực tuyển dụng nhân viên có danh tính đa dạng.

c. Tăng 10 điểm phần trăm ở học sinh báo cáo trong các cuộc khảo sát mà các em nhận 
thấy bản thân được phản ánh bởi người lớn trong trường học của mình.

3. Cải thiện sự tham gia của các gia đình có danh tính bị thiệt thòi trong quá trình ra quyết 
định của cấp học khu lên 10 điểm phần trăm. 

a. Việc tham gia sẽ được đo lường bằng:

i. Tham dự sự kiện.

ii. Các câu trả lời khảo sát.

iii. Tham dự cuộc họp phụ huynh-giáo viên.

iv. Các thước đo khác cần được xác định.

4. Cải thiện Chỉ số Trải nghiệm Gia đình cho các gia đình thuộc mọi danh tính lên 10 điểm 
phần trăm:

a. Chỉ số Trải nghiệm Gia đình sẽ được đưa ra từ các cuộc khảo sát và được bổ sung với 
các nhóm tập trung và các cuộc phỏng vấn để đo lường:

i. Các gia đình được chào đón cảm thấy như thế nào.

ii. Gia đình được thông báo về sự tiến bộ của (các) con của mình.

iii. Khả năng của gia đình trong việc tham gia vào việc 
ra quyết định ở cấp học khu và cấp trường. 

Thước đo Tiến độ 2022-26
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Trải nghiệm Hệ thống: Công bằng và Xuất sắc
Hệ thống hiện tại của chúng tôi không được thiết kế cho công bằng hoặc cho các học sinh bị thiệt thòi 
phát triển. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải thiết kế lại hệ thống của mình để mang lại trải nghiệm bình 
đẳng cho học sinh và người lớn nhằm tạo ra tiến trình nhanh cho các học sinh bị thiệt thòi của chúng 
tôi, vì vậy Mọi Học sinh Đều Phát triển Mạnh mẽ. Các hệ thống áp bức sẽ không còn cản trở học  
sinh và người lớn của chúng tôi phát triển mạnh; chúng tôi sẽ loại bỏ chúng khi chúng tôi biết và  
làm tốt hơn4

Đối với chúng tôi, “tốt hơn” có nghĩa là tất cả học sinh đều phát triển tốt ở trường và thực hiện được 
ước mơ của mình sau khi tốt nghiệp, và hệ thống của chúng tôi hướng đến mục tiêu ngày càng tốt 
hơn. Chúng tôi sẽ loại bỏ các hệ thống không hiệu quả, dỡ bỏ và thay thế chúng bằng các hệ thống 
công bằng, minh bạch, thúc đẩy sự tham gia và tạo điều kiện cho học sinh và người lớn của chúng 
tôi phát triển. Chúng ta muốn trở thành một học khu mà học sinh, người lớn và cộng đồng tự hào và 
muốn đến — bởi những nỗ lực của chúng ta trong việc đảm bảo cho học sinh có được trải nghiệm 
mà các em xứng đáng có. Chúng tôi sẽ là nhà lãnh đạo quốc gia trong việc kết hợp tính bền vững vào 
các hoạt động và hệ thống của chúng tôi. Chúng ta sẽ cam kết thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác có 
ý nghĩa nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc tái định hình DPS cho tương lai. Học sinh và 
người lớn sẽ biết những điều có thể mong đợi từ chúng tôi với tư cách là một hệ thống và chúng tôi sẽ 
hợp tác để đảm bảo trải nghiệm của học sinh và người lớn được hiện thực hóa.

4Lấy cảm hứng bởi những lời của Maya Angelou: “Hãy làm tốt nhất có thể cho đến khi quý vị hiểu rõ hơn. Sau đó khi quý vị hiểu rõ hơn, hãy 
làm tốt hơn.”

1. DPS sẽ phá vỡ dỡ bỏ và thiết kế lại các hệ thống và phương pháp thực hành để đạt được 
sự công bằng và xuất sắc.

2. DPS cung cấp các nguồn lực và dịch vụ một cách công bằng và minh bạch, theo chỉ dẫn 
của lộ trình chiến lược và phù hợp với Tuyên bố Kết thúc do Hội đồng Giáo dục đặt ra.

3. DPS sẽ được công nhận tại địa phương khu vực và trên toàn quốc là đơn vị đi đầu trong 
các hoạt động vì công bằng và bền vững.

Mục tiêu
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1. Hệ thống vì Công bằng:

•	 Thiết lập các quy trình thường xuyên để kiểm soát công bằng trong các hệ thống vận hành 
và học tập, bao gồm cả các thực hành bền vững. Điều này bao gồm nhưng không chỉ gồm 
các hệ thống và thực tiễn vận chuyển, ghi danh, đánh giá nhà giáo dục và phân bổ nguồn 
lực của chúng tôi. Chia sẻ kết quả một cách công khai và thực hiện hành động dựa trên 
những phát hiện. 

•	 Phát triển và triển khai cơ sở hạ tầng và văn hóa dữ liệu toàn diện nhằm theo đuổi công 
bằng.

•	 Thúc đẩy và kết hợp tiếng nói và sự lãnh đạo của học sinh, gia đình và cộng đồng trong việc 
phát triển các hệ thống công bằng. 

•	 Gia tăng sự quan tâm của học sinh và gia đình đối với DPS thông qua chương trình, lựa chọn 
và thông tin liên lạc.

Chiến lược

Trong thập kỷ qua, chúng tôi đã thực hiện các bước quan trọng 
để làm cho tổ chức của mình bền vững hơn và giảm thiểu lượng 
khí thải carbon của chúng tôi. Ngoài việc trang bị thêm đèn LED 
cho toàn bộ học khu của chúng tôi, chúng tôi có 46 địa điểm với 
các mảng năng lượng mặt trời, chúng tôi đang sử dụng công 
nghệ năng lượng địa nhiệt trên ba địa điểm và chúng tôi đang 
bắt đầu mua xe buýt điện. Chúng tôi đã mang lại doanh thu 9.1 
triệu đô-la kể từ năm 2009 thông qua các khoản giảm giá và tín 
dụng năng lượng tái tạo. Chúng tôi cũng tự hào chia sẻ rằng 
chúng tôi có 128 khu vườn trên toàn học khu thông qua các khu 
vườn trường học và cộng đồng và chúng tôi đang tiếp tục mở 
rộng các nỗ lực phát triển bền vững của mình thông qua quan 
hệ đối tác với Thành phố Denver. 

Xây dựng Hệ thống 
Công bằng và Bền vững

2. Các điều kiện để ra quyết định minh bạch:

•	 Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin rõ ràng và minh bạch về các đặc điểm và hiệu quả 
của các trường khác nhau, ngoài Khung Hiệu suất Trường học của tiểu bang.

•	 Xây dựng và thực hiện một chiến lược đo lường thống nhất, bao gồm đánh giá và khảo sát, 
để hỗ trợ việc ra quyết định và giám sát tiến độ được thông tin bằng dữ liệu ở cấp học khu, 
trường học và lớp học. 
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3. Quan hệ đối tác và Ảnh hưởng:

•	 Hợp tác với các tổ chức bên ngoài trong nỗ lực tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng 
đồng và bổ sung tài sản của cộng đồng, bao gồm nhưng không chỉ gồm việc ra mắt các 
trung tâm cộng đồng.

•	 Công khai ủng hộ việc xóa bỏ các hệ thống áp bức ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia. 

Vào Mùa Thu năm 2022, DPS sẽ mở các “trung tâm cộng 
đồng” cung cấp phương pháp tiếp cận toàn diện để học sinh 
học tập thông qua các chương trình và dịch vụ hỗ trợ các 
nhu cầu xã hội, cảm xúc, thể chất và học tập của học sinh. 
Dựa trên các dịch vụ do các Trung tâm FACE hiện có của 
chúng tôi cung cấp, chúng tôi đang làm việc với từng cộng 
đồng được xác định để xây dựng các dịch vụ phù hợp nhất 
với nhu cầu của các em. Các dịch vụ này bao gồm hỗ trợ ghi 
danh, hỗ trợ ngôn ngữ, các nhu cầu cơ bản (như thực phẩm 
và vật dụng), chăm sóc trẻ em, quản lý trường hợp, phát triển 
lực lượng lao động, hỗ trợ xã hội-tình cảm và dịch vụ sức 
khỏe tâm thần, hiểu biết về tài chính, các lớp học GED, các 
lớp học tư cách công dân và hơn thế nữa.

Mở Cánh cửa của Chúng tôi cho Cộng đồng 
thông qua các Trung tâm Cộng đồng

4. Sự gắn kết:

•	 Đảm bảo tính nhất quán trong các quy trình và thời gian lập kế hoạch và xây dựng 
mục tiêu hàng năm ở cấp học khu, đội nhóm và cấp trường. 

•	 Điều chỉnh các nguồn lực của học khu và các chức năng của nhóm trung tâm theo các 
ưu tiên của lộ trình chiến lược. 

•	 Xác định tính linh hoạt dựa trên trường học theo loại hình quản trị trường học.

TRảI NGHIỆM DPS
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Thước đo Tiến độ 2022-26

1. Mười hệ thống được kiểm tra về sự bình đẳng 

2. Sáu trung tâm cộng đồng hoạt động để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng

3. Các biện pháp thực hiện

a. Ngân sách phù hợp với các ưu tiên có tên trong lộ trình chiến lược.

b. Lập các mục tiêu hàng năm phù hợp với lộ trình chiến lược.

c. Các kế hoạch chiến lược dựa trên trường học có mối liên hệ với lộ trình chiến lược, Mục tiêu 
Hàng năm của Học khu và Tuyên bố Kết thúc Học tập của Hội đồng Quản trị.



Kêu gọi Hành động
Trải nghiệm DPS là một trải nghiệm để tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng để Mọi Học Sinh Đều 
Phát Triển Mạnh Mẽ.

Học sinh, 
Chúng tôi kêu gọi các em tham gia đầy 
đủ trải nghiệm của mình và biến nó 
thành của riêng mình. Tương lai là của 
các em, và xã hội cần các em giúp để 
công bằng hơn. Chúng tôi ở đây để hỗ 
trợ các em, và chúng tôi mong muốn các 
em giúp chúng tôi có trách nhiệm với 
những lời hứa mà chúng tôi đưa ra. Hãy 
lên tiếng và nói ra và cho chúng tôi biết 
khi nào chúng tôi đang thực hiện lời hứa 
về trải nghiệm DPS mới và quan trọng 
hơn là khi nào chúng tôi thiếu hụt.

Nhóm DPS, 
Chúng tôi kêu gọi các bạn cùng nhau nỗ 
lực vì học trở sinh của chúng ta và thiết 
kế một trải nghiệm DPS công bằng hơn. 
Tổ chức của chúng ta đã có rất nhiều thay 
đổi và hành trình này không phải lúc nào 
cũng dễ dàng. Ngày mai là một ngày mới, 
và chúng ta phải cùng nhau xây dựng 
niềm tin và văn hóa. Đúng vậy, điều này 
đòi hỏi chúng tôi nâng cao vai trò lãnh 
đạo, nhưng nó cũng đòi hỏi sự cam kết 
và đầu tư từ tất cả các thành viên của  
tổ chức.

Gia đình và thành viên cộng đồng, 
Chúng tôi kêu gọi quý vi jhợp tác với chúng 
tôi thông qua điều tốt và điều xấu. Giúp 
chúng tôi nhìn ra những định kiến và những 
điểm còn ẩn giấu của mình và giúp chúng tôi 
tán dương sự tiến bộ hướng tới một xã hội 
công bằng.
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Chú giải Thuật ngữ
•	 Quỹ đạo tăng tốc: Đảm bảo học sinh nhận được tài liệu, nhiệm vụ và bài tập ở cấp lớp một 

cách nhất quán cùng với các hỗ trợ thích hợp giúp cho công việc có thể tiếp cận được. Cụ thể 
hơn, thay vì đưa học sinh lùi lại để lấp đầy những khoảng trống tiềm ẩn trong quá trình học tập 
của mình, các nhà lãnh đạo và giáo viên nên chỉ tập trung vào việc lấp đầy những khoảng trống 
quan trọng nhất - và không phải cô lập, mà là cần thiết vào lúc này.

•	 Công bằng giáo dục: Hình dung lại và thiết kế lại các hệ thống và cấu trúc mà chúng tôi vận 
hành để công bằng và bình đẳng hơn. Điều này được thực hiện bằng cách loại bỏ khả năng dự 
đoán thành công hay thất bại, và bằng cách đảm bảo mỗi học sinh có những gì các em cần đạt 
được.

•	 Tuyên bố về sự công bằng: Công bằng về chủng tộc và giáo dục là trách nhiệm tập thể của 
chúng tôi. Chúng ta sẽ đạt được sự công bằng khi chúng ta phá bỏ các hệ thống áp bức có 
nguồn gốc sâu xa từ trước đến nay dẫn đến việc tiếp cận và phân phối cơ hội và nguồn lực 
một cách bất bình đẳng cho những người đại diện cho các bản sắc bị gạt ra ngoài lề, bao gồm 
chủng tộc, dân tộc, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, ngôn ngữ và khả năng. Chúng 
tôi sẽ tạo điều kiện để tất cả chúng tôi thuộc về, được tham gia, có mục đích rõ ràng (tại sao) 
và có quyền tự chủ để dẫn đầu trong các lĩnh vực tương ứng của chúng tôi. Bằng cách tạo ra 
những điều kiện này, chúng tôi sẽ loại bỏ khả năng thành công hay thất bại cho học sinh và các 
thành viên trong nhóm của chúng tôi.

•	 Cộng đồng: Học sinh, gia đình, thành viên nhóm và cá nhân DPS sống và/hoặc làm việc tại 
Quận Denver. 

•	 Khẳng định về mặt văn hóa và ngôn ngữ: Điều chỉnh hỗ trợ sức khỏe tâm thần phù hợp với 
văn hóa của học sinh, bắt đầu từ việc học sinh hoặc gia đình là ai, hệ thống niềm tin của các em 
là gì, và cách hỗ trợ phù hợp.

•	 Giáo dục Có cân nhắc đến Các giá trị Văn hóa và Ngôn ngữ: Chúng tôi tin rằng sự thành công 
trong học tập và mang tính chuyển đổi về mặt xã hội và cảm xúc của học sinh phụ thuộc vào:

 | Các nhà giáo dục cung cấp các điều kiện cho phép hiểu sâu sắc về nội dung và thực hành 
giảng dạy có cân nhắc.

 | Tiếp cận hàng ngày vào nội dung học ở cấp lớp có ý nghĩa.

 | Những học sinh có vai trò tích cực trong việc học của mình.

•	 Văn hóa dữ liệu: Cung cấp cho cộng đồng DPS dữ liệu đáng tin cậy để thực hiện hành động 
xây dựng kết quả công bằng cho học sinh của chúng tôi. 

•	 Dỡ bỏ: Tạm dừng một quá trình hoặc thực hành và xác định và ghi lại tác động của nó đối với 
tổ chức để nó không bao giờ được lặp lại bởi các tác nhân của tổ chức.

•	 Người học: Chủ yếu đề cập đến học sinh DPS; cũng tham khảo bất kỳ người học nào trong 
cộng đồng DPS (gia đình, thành viên nhóm, thành viên cộng đồng, v.v.).

•	 Những danh tính bị thiệt thòi: Các nhóm và cộng đồng bị phân biệt đối xử và bị loại trừ (xã 
hội, chính trị và kinh tế) vì quyền lực bất bình đẳng. Điều này bao gồm nhưng không chỉ gồm 
những cá nhân bị phân biệt đối xử và bị loại trừ vì chủng tộc, dân tộc, nhận dạng giới tính, 
khuynh hướng tình dục, ngôn ngữ và khả năng.
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•	 Sức khỏe tâm thần: Bao gồm cảm xúc, tâm lý và sức khỏe xã hội của chúng ta. Nó ảnh hưởng 
đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Nó cũng giúp xác định cách chúng ta xử 
lý căng thẳng, liên hệ với những người khác và đưa ra những lựa chọn lành mạnh. Sức khỏe tâm 
thần rất quan trọng trong mọi giai đoạn của cuộc đời, từ thời thơ ấu và thanh thiếu niên cho 
đến khi trưởng thành.

•	 Hệ thống Hỗ trợ Đa Tầng (MTSS): Khung mà các trường sử dụng để hỗ trợ có mục tiêu cho các 
học sinh gặp khó khăn. 

•	 Xã hội toàn cầu hậu đại dịch: Ngành nghề, lực lượng lao động, các giá trị, văn hóa và truyền 
thống nổi lên do hậu quả của đại dịch COVID-19.

•	 Hướng dẫn nghiêm ngặt: Hướng dẫn ở cấp lớp và đáp ứng về mặt văn hóa và ngôn ngữ. 

•	 Môi trường an toàn: Một môi trường lành mạnh, an toàn về thể chất và không có những tác 
nhân gây căng thẳng ngăn cản học sinh học tập.

•	 Các kế hoạch chuyên biệt: Kế hoạch xuất sắc cho Người da đen, kế hoạch Học Anh ngữ, 
Chương trình Giáo dục Cá nhân, kế hoạch học tập nâng cao, Kế hoạch Nghề nghiệp và Học tập 
Cá nhân, v.v.

•	 Hệ thống: Các quy trình và thực hành gắn liền với hoạt động hàng ngày của học khu. Nó đề 
cập đến tất cả các thực hành và quy trình trong tổ chức và tác động qua lại giữa các quy trình 
và thực hành này.

•	 Thành viên Nhóm: Bất kỳ nhân viên nào của DPS (giáo viên, hiệu trưởng, các nhân viên khác ở 
trường, nhân viên vận hành, nhân viên văn phòng trung tâm, v.v.).

•	 Phát triển Mạnh mẽ (Thrives): Tôi có thể, tôi sẽ làm được, tôi tin và tôi biết cách. 

•	 Học tập về Học thuật và Học tập Xã hội-Cảm xúc Chuyển đổi (TSEAL): Đòn bẩy cho sự bình 
đẳng hỗ trợ sự phát triển của bản sắc, sự tò mò và hợp tác giải quyết vấn đề.

•	 Toàn diện: Trải nghiệm tối thiểu của học sinh, tạo ra việc học tập cho cả trẻ, bao gồm cả việc 
nhấn mạnh vào các cơ hội phát triển cả về mặt học tập và xã hội-cảm xúc. Nó cũng yêu cầu học 
sinh:

 | Được thử thách về mặt học thuật.

 | Thể hiện bản thân một cách lành mạnh.

 | Được tiếp cận một không gian xã hội, an toàn. 

 | Được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ môi trường học tập lành mạnh.

 | Được tham gia các hoạt động ngoại khóa

 | Có quyền đẩy lùi và thách thức thẩm quyền một cách tôn trọng. 

 | Có quyền tự quyết để giải quyết vấn đề và thích ứng với những thách thức mới. 

 | Có kinh nghiệm liên quan và tham gia vào tư duy phản biện.

 | Có kinh nghiệm bao gồm nghệ thuật.
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Tuân theo Tuyên bố Kết thúc của Hội 
đồng Giáo dục của Chúng tôi
DPS Thrives được phát triển để hỗ trợ Tuyên bố Kết thúc của Hội đồng Giáo dục do Hội đồng Giáo dục 
đặt ra. Bảng dưới đây trình bày sơ lược về trọng tâm và các ưu tiên được nêu trong Lộ trình Chiến lược 
đến Tuyên bố Kết thúc của Hội đồng Quản trị.

 Tầm nhìn &  Lý thuyết về  Trải nghiệm của  Trải nghiệm  Trải nghiệm  
 Sứ mệnh Hành động Học sinh của Người lớn Hệ thống

Tuyên bố Kết thúc Toàn 
cầu

Kết thúc 1.1 
Sự bình đẳng

Kết thúc 1.2 
Dạy 
và Học

Kết thúc 1.3 
Sức khỏe của Học sinh và 
Nhân viên

Kết thúc 1.4 
Sức khỏe va Sự an toàn

Kết thúc 1.5 
Sau khi Tốt nghiệp 
và Công dân Toàn cầu

Kết thúc 1.6 
Hành động Khí hậu

Ghi chú
1. Anthony S. Bryk, Louis M. Gomez, Louis M., Alicia Grunow và Paul LeMahieu, Học tập để Cải thiện: Làm thế nào các Trường học của  

Hoa Kỳ Có thể Trở nên Tốt hơn, Nhà xuất bản Đại học Harvard, Cambridge, 2015. Linda Darling-Hammond, được trích dẫn trong các  
bài phát biểu trước công chúng, Giáo sư Darling-Hammond đã nói to trong buổi thuyết trình trước công chúng của bà với các thành 
viên của Hội đồng Quản trị Tiểu bang New York vào ngày 13 Tháng Chín, 2016 (bài thuyết trình có tiêu đề “Trách nhiệm Mới - Học  
tập trong Thế kỷ 21 với sự Công bằng” có tại 
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/Research%20Work%20Group%20-%20accountability-ldh.pdf ).

2. Hội đồng Giáo dục DPS đã thông qua Chính sách Quản trị làm cơ cấu quản trị vào năm 2021 khi Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Alex Marrero 
gia nhập DPS. Quản trị Chính sách là một khuôn khổ cho phép hội đồng quản trị tập trung vào việc tham gia với các cử tri để thiết lập 
các mục tiêu dài hạn (Kết thúc) đồng thời trao quyền cho Giám đốc Học khu trở thành người lãnh đạo hoạt động của học khu. Điều này 
cho phép Giám đốc xác định các phương pháp và công cụ cần thiết để đạt được các mục tiêu được nêu trong các tuyên bố Kết thúc.

3. Oxford Languages qua Google.

4. Lấy cảm hứng bởi những lời của Maya Angelou: “Hãy làm tốt nhất có thể cho đến khi quý vị hiểu rõ hơn. Sau đó khi quý vị hiểu rõ hơn, 
hãy làm tốt hơn.”



Lời cảm ơn
Học khu Công Lập Denver muốn cảm ơn nhiều cá nhân đã đóng góp vào sự phát triển của kế hoạch 
DPS Thrives, cụ thể là:

•	 Cộng đồng DPS, bao gồm học sinh, gia đình và các thành viên trong nhóm của chúng tôi, 
những người đã chia sẻ phản hồi của họ trong Chuyến Tham quan Lắng nghe & Học hỏi và 
thông qua các cơ hội tham gia khác và tiếp tục yêu cầu chúng tôi thực hiện những gì phù hợp 
cho học sinh của Denver.

•	 Hội đồng Giáo Dục, người đã định hướng cho Học khu Công lập Denver.

•	 Nhóm Cố vấn Chuyển tiếp của Giám đốc Học khu, những người đã phát triển các đề xuất trở 
thành nền tảng của lộ trình này.

•	 Nhóm Chỉ đạo, bao gồm các đồng chủ tịch của Nhóm Cố vấn Chuyển tiếp của Giám đốc Học 
khuvà các chuyên gia chiến lược khác, những người đã tư vấn cho Giám đốc Học khu và nhân 
viên của ông về các ưu tiên của lộ trình chiến lược.

•	 Nhóm Thiết kế Nòng cốt, bao gồm các lãnh đạo nội bộ của học khu, đã soạn thảo lộ trình 
chiến lược dựa trên các khuyến nghị của Nhóm Cố vấn Chuyển tiếp của Giám đốc Học khu và 
với sự tham vấn của Nhóm Chỉ đạo.

•	 Người Phê bình Bên ngoài, những người đã cung cấp phản hồi về kế hoạch và giúp chúng tôi 
tạo mối liên hệ bên ngoài giáo dục và bối cảnh DPS.



LờI CảM ơN

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các Thành viên Hội đồng DPS:

Xóchitl Gaytán
Chủ tịch kiêm Giám đốc Hội đồng, Khu 2

Tay Anderson
Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Hội đồng, Đại diện Chung

Scott Esserman
Thủ quỹ và Giám đốc Hội đồng, Đại diện Chung

Michelle Quattlebaum
Thư ký kiêm Giám đốc Hội đồng, Khu 4

Scott Baldermann
Giám đốc Hội đồng, Khu 1

Dr. Carrie Olson
Giám đốc Hội đồng, Khu 3

Charmaine Lindsay 
Giám đốc Hội đồng, Khu 5

Và lời Cảm ơn Đặc biệt dành cho Giám đốc Học khu của chúng tôi,  
Tiến sĩ Alex Marrero
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Tổ chức Học khu Công lập Denver 
đang nỗ lực để Cải thiện Kết quả  
của Học sinh và Trường học
Cộng Đồng Lãnh Đạo Và Học Sinh Thành Công (CLASS)
Chiến lược để Cải thiện Kết quả của Học sinh và Trường học Trên khắp Học khu  
Công lập Denver

Thử thách
Giống như hàng nghìn học khu trên khắp đất nước, Học khu Công lập Denver (DPS) đã bị ảnh hưởng 
sâu sắc bởi đại dịch COVID. Học sinh da màu và những học sinh sống trong các cộng đồng thiếu thốn 
và có thu nhập thấp trên toàn khu vực đô thị của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc đóng 
cửa trường học và khả năng tiếp cận không đồng đều với vô số cơ hội học tập. 

Học khu của chúng ta không thể giải quyết những thách thức này một mình. Do đó, điều quan 
trọng là các trường học, các chương trình cộng đồng, khu vực tư nhân và các cơ quan công cộng cần 
phải hợp tác với nhau và xây dựng một phương pháp mang tính cộng tác nhằm giải quyết những 
thách thức đang gây khó khăn ở mọi cấp độ cho các trường học của chúng ta. 

Giải pháp
Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về cách làm thế nào để học sinh thành công, không chỉ trong 
trường học mà còn trong cuộc sống. Chúng tôi đã chứng minh được các phương pháp giúp tăng 
cường sự tham gia của gia đình trong việc giáo dục trẻ em, mở rộng quy mô các phương pháp giảng 
dạy đổi mới trong lớp học và xây dựng khả năng lãnh đạo của hiệu trưởng để các nhà lãnh đạo trường 
học trở thành những người vận động hiệu quả hơn cho học sinh và nhân viên của họ và mang lại 
nhiều hỗ trợ cần thiết cho trường học của họ. Nói tóm lại, chúng tôi biết những gì hiệu quả. 

Tổ chức Học khu Công lập Denver (Denver Public Schools Foundation) đã thiết lập một khuôn khổ để 
đưa quan hệ đối tác trường học lên một cấp độ hoàn toàn mới: tùy chỉnh các hỗ trợ dựa trên nhu cầu 
của từng trường, và hợp tác giữa các trường với các tập đoàn và các chương trình, hỗ trợ cộng đồng 

 Các gia đình chuyển nhà ra khỏi 
khu vực đô thị của chúng ta để tìm 
kiếm nhà ở giá cả phải chăng hơn.

 Thiếu khả năng tiếp cận với  
các cơ hội học tập ngoài giờ  
học với chi phí hợp lý hơn.

 Tình trạng giảm sút giáo viên  
và hiệu trưởng trong nhiều cơ  

sở giáo dục của chúng ta.
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mà đã được chứng minh là mang lại kết quả chất lượng và 
bền vững. Bằng cách để cộng đồng lãnh đạo trong quá trình 
hỗ trợ cho các học sinh của chúng tôi, các nhà giáo dục sẽ có 
thể tập trung vào sứ mệnh giảng dạy cốt lõi của họ, điều này 
sẽ dẫn đến kết quả tích cực đối với sự phát triển của học sinh 
và mức độ hiệu quả cao hơn trong hoạt động của trường học 
nói chung. Do đó, LỚP HỌC: Community Leads and Students 
Succeed (Cộng đồng Lãnh đạo và Học sinh Thành công), một 
khuôn khổ cho mối quan hệ đối tác giữa nhà trường và cộng 
đồng, đã được Tổ chức DPS Foundation phát triển.

Cấu trúc
Một trường công lập sẽ hợp tác với ít nhất 3 công ty tư nhân để cung cấp các nguồn lực tài chính và 
hiện vật - cùng với sự tham gia của nhân viên và những vai trò đòn bẩy khác - để tận dụng các chương 
trình cộng đồng hiện có (ví dụ: chương trình học hè và sau giờ học, chương trình cố vấn, hỗ trợ từ phía 
gia đình, cơ hội phát triển nghề nghiệp, và xây dựng năng lực lãnh đạo trong giáo dục). Mối quan hệ 
hợp tác này sẽ kéo dài hơn bảy năm để hỗ trợ cho một thế hệ học sinh đi xuyên suốt cả chặng đường. 
Dữ liệu về bốn lĩnh vực chính sẽ được thu thập và đánh giá hàng năm. Các lĩnh vực này là: sự tiến bộ 
trong học tập của học sinh, kỹ năng sống và kỹ năng học tập cảm xúc xã hội, sự tham gia và điều 
hướng của gia đình, và việc xây dựng khả năng lãnh đạo của nhà giáo dục.

Tầm nhìn của CLASS là đảm bảo rằng các trường công lập ở Denver 
có quan hệ đối tác sẽ cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho học sinh, 
gia đình và các nhà giáo dục để đảm bảo rằng các trường học của 
chúng ta phát triển mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả, và kết nối đầy 
đủ với cộng đồng của mình.

Năng lực và Khả năng Thành công
CLASS phù hợp với Lộ trình Chiến lược của DPS với trọng tâm là 
học sinh, nhà giáo dục và cộng đồng. Cả hai đều tập trung vào sự 
phát triển toàn diện của trẻ, dạy và học hiệu quả trong lớp học, 
và mở rộng cơ hội học tập ngoài giờ học. Quan hệ đối tác, dữ liệu 
và sự chú trọng vào cách tiếp cận chất lượng cao là những yếu tố 
chung trong cả CLASS lẫn Lộ trình Chiến lược của DPS.

CLASS là bền vững và có thể mở rộng. Khuôn khổ 
này kết hợp các nghiên cứu đã được chứng minh, 
các biện pháp thực hành tốt nhất, các nguồn lực 
bền vững, dữ liệu chặt chẽ, cũng như văn hóa hợp 
tác và chiến lược chung để đảm bảo rằng tất cả 
mọi người trong học khu và cộng đồng của chúng 
ta đang cùng nhau nỗ lực để không chỉ nâng cao 
kết quả của học sinh mà còn cho cả một nhóm 
các trường học, để dẫn đến sự thay đổi về trình 
độ chung trong toàn bộ hệ thống trường học của 
chúng ta.

www.dpsfoundation.org

Chương trình  
SEL Phi lợi  

nhuận

Lộ Trình Chiến lược của Học 
khu Công lập Denver

DPS Foundation 
CLASS Framework

Sự Phát triển  
Học tập của  

Học sinh

Doanh  
nghiệp  

A

Doanh  
nghiệp  

B
Doanh  
nghiệp  

C

Dạy Đọc Viết  
Sau giờ học  

Phi lợi nhuận

Diễn đàn Lãnh  
đạo của Hiệu 

trưởng

TRƯỜNG HỌC

Kỹ năng  
Sống & SEL

Sự Tham gia, 
Hỗ trợ và Định 

hướng của  
Gia đình

Phát triển Năng 
lực Lãnh đạo của 
Hiệu trưởng và 

Giáo viên



720-423-3200  |  1860 Lincoln Street • Denver, CO 80203   |  dpsk12.org


