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Ta apoia Divizon di

Finansas na
Ta superviziona
dizenvolvimentu di nos
dizenvolvimentu
Orsamento di Capital y é abrangente, pró-ativo y
responsável pa gerencia
stratégias equitativo y
projetos di capital.
iniciativas di apoio skolar.

Kada kriansa, na kada sala di aula, na
kada skola di sistema di Skolas Publiku
di Boston ten mesma oportunidade di
alcansa grandeza dentro des komo
kualker otu pessoa.

Política di Oportunidades y Lacunas di Dizempenhu na Skolas Publiku di Boston
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Agenda

FY20

▪ Ano ﬁscal ﬁnda na 30 di Junho di 2020
▪ BPS ﬁnda ano dento di orsamento pa 30º ano
konsecutivo
▪ Rikursus redistribuídu na resposta a COVID

FY21

▪ Ano ﬁscal atual, ki ta bai ti 30 di Junho di 2021
▪ Nu sta konﬁanti ki nu ta ﬁtxa ano dento di
orsamento
▪ Recebi ﬁnanciamento suplementa adicional di Lei
Federal CARES y di cidade di Boston
▪ Atualizason sobre investimentos di FY21 y COVID

FY22

▪ Ano ﬁscal ku início na1º di Julho di 2021 y pass pa
SY21-22
▪ Passandu pa terceiro ano di declínios di matrículas,
ki ta afeta planeamento di EF22
▪ Ano 2 di 3 di kompromisso di US $ 100 milhões di
cidade ku BPS: Retorna, Recupera, Reimagina
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BPS ﬁnda ano dento di orsamento pa
30º ano konsecutivo

FY2020
Fechu di
Orsamentu

Orsamentu

$1,178,564,205

Gasto Atual

$1,178,562,369

Excedente
líquido

$1,836
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FY20 riba y baixu di gasto vs orsamento
Tudo anos, no ta isforsa pa administra orsamento aprovado di
midjor forma pussível. Y tudo anos, nu ta odja áreas ki nu
gasta mas ou menos di ki projetado durante processo di
orsamento.
▪

Durante FY20, tinha dispezas adicional pa rispondi
rapidamente ao COVID-19, stabileci aprendizagem a
distancia y apoia alunos y famílias:
o Dispositivus di Aluno
o Saúde y Siguransa
o Sirvisus Alimentícios
o Aprendizagem Online y Dizenvolvimentu Proﬁssional

▪

Nu identiﬁka economias operacional y nu prioriza fundos
disponível:
o Utilididadis
o Transporti (Kombustível & Pesas)
o Suprimentos Fizikus y material

FY2020
Fechu di
Orsamentu

9

Boston Public Schools

Agenda

FY20

▪ Ano ﬁscal ﬁnda na 30 di Junho di 2020
▪ BPS ﬁnda ano dento di orsamento pa 30º ano
konsecutivo
▪ Rikursus redistribuídu na resposta a COVID

FY21

▪ Ano ﬁscal atual, ki ta bai ti 30 di Junho di 2021
▪ Nu sta konﬁanti ki nu ta ﬁtxa ano dento di orsamento
▪ Recebi ﬁnanciamento suplementa adicional di Lei
Federal CARES y di cidade di Boston
▪ Atualizason sobre investimentos di FY21 y COVID

FY22

▪ Ano ﬁscal ku início na1º di Julho di 2021 y pass pa
SY21-22
▪ Passandu pa terceiro ano di declínios di matrículas,
ki ta afeta planeamento di EF22
▪ Ano 2 di 3 di kompromisso di US $ 100 milhões di
cidade ku BPS: Retorna, Recupera, Reimagina

10

Boston Public Schools

Atualizason
sobre
Investimentos
kríticos di FY21

Investimentos

Status

Modi ki keli ta afeta famílias & alunos

Ligason Familiares

48
Kontratadu
98% POC

●

37 Kontratadu (35 di kual é multilíngues) na 42
skolas di Transformason y skolas ki ta atendi un
alta porcentagem di ELs.

Trabadjadores
Social

63
Kontratadu
78% POC

●

Ta forneci un variedade di sirvisus di saúde
komportamental pa alunos y famílias na 41 skolas
di Transformason y skola ku grandes nisisidadis

Enfermeiras

50
Kontratadu
48% POC

●

Enfermeira full time na tudo skolas

Facilitadores
Instrucional

41
Kontratadu
50% POC

●

41 Facilitadores Instrucional kontratadu pa
trabadja ku 33 skolas di transformason

Specialistas

22
Kontratadu

●

Trabadja na Skolas Primárias di Transformason

37.424
Alunos ku
Chromebook

●

Kunpra 20.000 novus Chromebooks além
di kes ki kunpradu pa COVID pa ten un distrito 1: 1.

23
Kontratadu
61% POC

●

Gosi tudo skolas tinha un custodio di noti

Dispositivus di
Aluno

Custódios

Investimentos

Kategoria COVID

Funson di investimento atravez di COVID-19

Ligason
Familiares

Engajamento Familiar

●
●
●
●

Atendi às nisisidadis di famílias ku inseguransa habitacional, inseguransa alimentar y otus nisisidadis bazikus.

Trabadjadores
Social

Social Emocional

●
●
●

Aconselhamento virtual individual y na grupo

●

Avaliason socioemocional virtual y reunion IEP

●
●
●

Realizason di Horas di Atendimento Virtual di Saúde pa eleva informason y rikursus importantes pa alunos y famílias

●

Sima nu ta adapta rapidamente pa ambientes di aprendizagem online, incluindo novsu rikursus kurriculares y zoom,
es facilitadores ta adiciona kapacidade krítica pa apoia professores y skolas.

Enfermeiras

Saúde y Siguransa

Facilitadores
Instrucional

Apoio Akademiku

Specialistas

Apoio Akademiku

Atualizason ●
●
sobre
●
Investimentos●●
kríticos di FY21
Dispositivus di
Aluno

Apoio Akademiku

Custódios

Saúde y Siguransa

Forneci treinamento pa famílias na ferramentas di e-learning
konecta famílias pa parceiros
Apoio à divulgason pa famílias y alunos ku taxas inkonsistintes ou baixas di frikuencia online pa identiﬁca barreiras
pa participason
Avaliason di ameasas virtual y suicídio
Vizitas domiciliares virtual y vizitas “na varanda”. Avaliason di nisisidadi di família, incluindo tecnologia pa
aprendizagem a distancia.

Trabadja ku BPHC Infectious Disease Bureau pa apoia isforsus di rastreamento di kontatos.
Forneci sessons virtual di dizenvolvimentu proﬁssional relevante y baseado na evidências pa todu enfermeiras di
skola, tanto ao vivo komo previamente gravadu.

Forneci oportunidades di envolvimento online adicional pa alunos na skolas di transformason y permiti tempo di
planeamento adicional pa professores.
Hora ki nu retorna na outono, es posison ta ser krítiku pa re-envolvi alunos di novu na aprendizagen.
Aproveita FY21 pa kumpra 20.000 novus Chromebooks na primavera.
Expandiu implantason pa ten un distrito 1: 1.
Pirmitinu implementa protocolos di limpeza novus signiﬁcativos y reduziu nos dependência di hora extra.
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Apesar di altos kustos di risposta a COVID-19, nu
sta konﬁantes di ki nu ta termina FY21 na
orsamentu
Estimativa pa gastos FY21 COVID sta ku intenson di forneci unimagem mas klaru di
implicason pa operasons di

Projeson
Financeira FY21

BPS:
●
Saúde y Siguransa, PPE, Limpeza: $8.6M
●
Aprendizagen di Veron y Apoio Akademiku: $5M
○
8,510 alunos atendidu durante veron
○
1,212 alunos di ano eskolar 6 -12 ta recebi crédito pa un ou mas cursos.
○
7,200 kits di material skolar di veron foi distribuídu
●
Engajamento Familiar i Apoio: $600K
●
Alimentu y Nutruison Est. $21M
○
Mas di 3 milhom di refeison servidu des di início di pandemia
Nu sta konﬁantes di ki nu ta ser kapaz di gerencia es mudansa na padron di gastos
devido a:
●
Fundos Geral Reaproveitados y fundos adicional disponível por meio di isforsus
municipal y federal.

Nu sta atualmenti projeta un déﬁcit di US $ 6 7 milhon na fundos geral, mas nu ta
kontinua ta monitora bons notícias pendenti sobre projeson di salariu i custos
projeson nao-COVID

13

Boston Public Schools

Agenda

FY20

▪ Ano ﬁscal ﬁnda na 30 di Junho di 2020
▪ BPS ﬁnda ano dento di orsamento pa 30º ano
konsecutivo
▪ Rikursus redistribuídu na resposta a COVID

FY21

▪ Ano ﬁscal atual, ki ta bai ti 30 di Junho di 2021
▪ Nu sta konﬁanti ki nu ta ﬁtxa ano dento di
orsamento
▪ Recebi ﬁnanciamento suplementa adicional di Lei
Federal CARES y di cidade di Boston
▪ Atualizason sobre investimentos di FY21 y COVID

FY22

▪ Ano ﬁscal ku início na1º di Julho di 2021 y pass pa
SY21-22
▪ Passandu pa terceiro ano di declínios di matrículas,
ki ta afeta planeamento di EF22
▪ Ano 2 di 3 di kompromisso di US $ 100 milhões di
cidade ku BPS: Retorna, Recupera, Reimagina

Contexto di Inscrison FY21
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Skolas Publika di Boston

En Geral

● Total di matrículas atual diminui pa 2.286 alunos (4,3%) entre
Outubro di 2019 y Outubro di 2020.
● Keli é tirceru ano konsecutivo di quedas signiﬁcativus; matrícula kai
pa 4.788 alunos (8,5%) na últimos três anos.

K0-5

● Queda foi mais pronunciada nas ano eskolar di ensino elementar, ki
kai cerca di 1,800 alunos (6,8%).
● Matrícula na nivel K0-5 kai atual cerca di 3.500 alunos, ou 12,4%, na
últimos 3 anos.

6-8

9-12

● Matrícula na ano eskolar 6ª-8ª kai pa139 alunos (1,3%).
● Ano eskolar 6ª-8ª stabiliza na últimos alguns anos sima grupos
maiores ta passa di ensino elimentar pa nível médio.
● Distrito perdi menos alunos líquidos di ensino geral entre ano
eskolar 5ª y 6ª di ki na dos anos anteriores, un sinal precoce di ki
expanson K-6 pode midjora retenson.
● Matrícula no liceu staba ta komesa ta stabiliza à sima ﬁnal y
relativamente grande 12ª ano eskolar saía di sistema.
● No entanto, entrada na 9ª ano nes ano foi particularmente pikenu,
ki leva un queda na total di matrículas na liceu di 344 alunos (2,1%)
des di Outubro passado.

Resumo di
principal
tendências di
matrículas
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Apoia skolas ku declínios di matrículas é un
stratégia explícita di equidade
Inscrison kai na tudo rasas / etnias, mas inscrison di
Pretos y Latinos diminui mas
Matrícula Real pa Rasa y Etnia
Rasa
Asiaticu

Inscrison pa
Rasa / Etnia

Oct 2019 Oct 2020

Mudansa di 1 ano

Mudansa di 3 ano

4 610

4 463

-147

-3%

-384

-8%

Preto

16 318

15 367

-951

-6%

-2 288

-13%

Latino

23 506

22 414

-1 092

-5%

-2 028

-8%

Otu

1 648

1 681

33

2%

152

10%

Branco

7 450

7 333

-117

-2%

-34

0%

Alunos pretos sta
na skolas ku un
declínio médio mas alto

Rasa

Med di
Mudansa

# di Alunos

Latino

-4,2%

22 414

Preto

-3,7%

15 367

Otu

-2,5%

1 682

Asiaticu

-1,8%

4 463

Branco

-1,3%

7 333
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Nos matrícula na ano atual kai 2.286 alunos,
siguindu dos anos anterior di declínio
Matrícula Atual pa Extenson di Ano Eskolar
Extenson di Ano
Eskolar

Matrícula pa
Extenson di Ano
Eskolar y Tipu
Programa

Oct 2019

Oct 2020

Mudansa di 1 ano

Mudansa di 3 ano

Elem (K0 - 5)

26 452

24 649

-1 803

-6,8%

-3 485

-12,4%

Primaria (6-8)

10 922

10 783

-139

-1,3%

71

0,7%

Liceu (9-12)

16 160

15 816

-344

-2,1%

-1 198

-7,0%

Total

53 534

51 248

-2 286

-4,3%

-4 612

-8,3%

Inscrison Atual pa Tipu Programa
Tipu Programa

Oct 2019

Oct 2020

41 317

39 933

-1 384

-3,3%

-3 660

-8,4%

Programas EL

5781

5122

-659

-11,4%

-949

-15,6%

Programs Ed
Special

6436

6193

-243

-3,8%

-3

0,0%

Ed Geral

Mudansa di 1 ano

Mudansa di 3 ano
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Diminuison di alunos recém-matriculados tivi
maior impacto na programas di aprendizagem di
Inglês
Matriculas Atual pa ELD

Nivel ELD

Inscrison pa
Status y
Programa di
Aluno di Inglês

Oct 2019 Oct 2020

Mudansa di 1 ano

Mudansa di 3 ano

ELD 1-3

9774

9 674

-100

-1%

-240

-2%

ELD 4-5

7 414

4 949

-2 465

-33%

-2 528

-34%

ELD 1-5

17 188

14 623

-2 565

-15%

-2 768

-16%

Matriculas Atual pa Programa SEI
Programa

Oct 2019 Oct 2020

Mudansa di 1 ano

Mudansa di 3 ano

Chines

281

208

-73

-26%

-189

-48%

Hatianu

184

131

-53

-29%

-81

-38%

Cabo Verdeanu

322

288

-34

-11%

-53

-16%

Multilingual

1 923

1 822

-101

-5%

-117

-6%

Spanhol

1 951

1 728

-223

-11%

-463

-21%

130

121

-9

-7%

-68

-36%

Dual Lang - Haitianu

25

27

2

8%

13

93%

Dual Lang - Spanhol

626

640

14

2%

136

27%

5 442

4 965

-477

-9%

-812

-14%

Vietnamita

Total
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Nu ta odja kuadro kompleto di matrículas di
alunos di Inglês pa avalia y mantiprogramas
Matricula Atual pa Anterior EL y Status di SWD
Kategoria

Inscrison pa
Status y
Programa di
Aluno di Inglês

Oct 2019 Oct 2020 Mudansa di 1 ano

Mudansa di 3 ano

FLEP

6 312

7 586

1 274

20%

558

8%

EL SWD

3 873

3 549

-324

-8%

-93

-3%

Matricula Atual pa Alunos SLIFE
Programa

Oct 2019

Oct 2020

Mudansa di 1
ano

Mudansa di 3 ano

SLIFE -Hatianu

27

17

-10

-37%

-25

-60%

SLIFE -Cabo
Verdeanu

26

26

0

0%

-8

-24%

SLIFE -Multilingual

49

29

-20

-41%

-9

-24%

237

151

-86

-36%

-19

-11%

SLIFE -Spanhol
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Tamanho di quedas di matrículas sta alinhado
ku populason geral di alunos di bairro

Mudan pa
Vizinhansasas di
Bairos

Mudansa di 1

Mudansa di 3 ano

Declínios na matrículas na ensino elementar
podi sinaliza quedas adicional na matrículas na
próximos anos
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Matriculas
Elementar
Mudansas pa
Bairos

Mudansa di 1 ano

Mudansa di 3 ano
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Ten stadu un
declínio na
tudo dos,
populason y
na taxa di
captura BPS
●
●

Classe BPS K2 ki sta entra ﬁka sucessivamente menor des di
SY1617.
matrícula no ensino elemetar diminui à medida ki es coortes
menor ta kontinua ta movimenta pa sistema.
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Matrícula
diminuiu
cerca di 1.500
alunos, mas di
ki projetado
na SY20-21

Atual + Marca di Agua Alto
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Implicason pa
Projeson

Projeson di futuro é impulsionadu
principalmente pa número di alunos
atualmente matriculados
●

Depos di entra na K2, coortes BPS ta tendi perde
alunos à medida ki és ta envelheci n sistema (exceto 7ª y
9ª ano)

●

Dado declínio di K2 es ano, declínio di matrículas ta
persisti na próximos anos

●

Nu sta preve un projeson di declínio na projeson di ~
2,200 alunos
○

Inscrison diminui ~ 1.500 mas di ki sperado

○

Projetandu ~ 700 dicliniu adicional pa proximo ano

Mesmo ku recuperason na K2, 7º y 9º ano proximo ano, matricula
baxu na kes coortes di alunos é provavelmenti pa persisti
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$ 100 milhões
di
investimentos
na cidade ao
longo di 3 anos

$100M

RETORNA, RECUPERA,
REIMAGINA

Nos plano di leva Distritu pa un lugar undi ki nunka nu ka stivi antes.
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RETORNA, RECUPERA,
REIMAGINA
Nu sabi ki COVID-19 tiviun impacto desproporcional di alunos
pretos, alunos di Inglês, alunos ku deﬁciência y alunos y famílias
na situason di pobreza

Faramentas
Planiamento
Equidadi Racial
Passo 1: Rizultados
Dizejadus

Portanto, nu sta busca forneci suporte ﬁnanceiro pa alunos além
di mecanismos tradicional di un forma ki:
1.
2.

3.

Protege komunidades skolares di impacto di declínio di
matrículas
Fornece suporte adicional na seguintes áreas paalunos mas
afetados pa pandemia COVID-19.
a. Akademikus
b. Saudi Bem Estar
c. Familia & Komunidadi
d. Adicionado ﬁnanciamento pa skolas pa recuperason
Fazi midjorias operacional na forma komo distrito atende
kriansas

Objetivo é ki kada aluno, na kada sala di aula, termine SY21-22 ku un
oportunidade maior di alcansa grandeza dento des di ki és tinha
antes di pandemia.
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RETORNA, RECUPERA,
REIMAGINA
Kuze ki é nisisariu pa reabri skolas ku
siguransa pa tudo alunos, tudo dias?

RETORNA

Kal investimentos na resposta COVID
priciza kontinua?
Ki trabadju ki nu komesa ki foi pausado
devido a COVID?
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RECUPERA

RETORNA, RECUPERA,
REIMAGINA
Kuze ki ta fazi pa concerta danos kausados
pa COVID-19?
Kuze ki nos alunos mesti pa és recupera di
perda di aprendizagen?
Ki novos problemas ki nu mesti sta
preparados pa lida ku ki for kausados
durante pandemia?
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REIMAGINA

RETORNA, RECUPERA,
REIMAGINA
Kuze ki ta serba nisisariu pa volta komo
distrito ki nos alunos mesti pa no ser
(midjor di ki nos era)?
Kuze ki signiﬁca ser un organizason antiracista?
Ki rikursus é nisisariu pa produzi resultados
equitativos y excelentes rizultadus pa nos
alunos ku nisisidadis mas altas?

Perguntas

