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THÔNG BÁO
NGƯỜI NHẬN:

Chủ tịch và Các thành viên
Ủy ban học chánh Boston

TỪ:

Nathan Kuder
Giám đốc Tài chính

SUBJECT:

Khoản tài trợ cần phê duyệt

NGÀY:

Ngày 13 Tháng Bảy 2022

Vui lòng xem hồ sơ đính kèm cho khoản tài trợ trình Ủy ban học chánh phê duyệt vào ngày 13 Tháng
Bảy 2022. Bản sao hồ sơ đầy đủ của các đề xuất tài trợ đã có sẵn để Hội Đồng xét duyệt và đã được
Văn phòng thư ký nộp lên Ủy ban học chánh.

Hệ thống Trường Công lập Boston
Drew Echelson, Quyền Tổng giám đốc học khu

Ủy ban học chánh Boston

Thành phố Boston

Jeri Robinson, Chủ tịch

Michelle Wu, Thị trưởng

TÀI TRỢ DÀNH CHO ỦY BAN HỌC CHÁNH
Ngày 13 Tháng Bảy 2022
Số tiền

FY

Tên khoản tài trợ

Trạng thái

Cán bộ quản
lý quỹ

(Các) Lĩnh vực
được chú trọng

Địa điểm

115,000 $

2023

Tài trợ giáo dục cho người vô gia
cư McKinney-Vento

Mới

Brian Marques

811.632 $

2023

Thiếu Sinh Quân (JROTC)

Mới

Yvonne Macrae

Kỹ năng sẵn sàng
cho nghề nghiệp và
học đại học

East Boston, English, CASH,
Excel, Madison Park, O’Bryant

12.000.000$

2023

Trợ cấp hoàn lại

Mới

Yvonne Macrae

Các khoản bồi hoàn

Toàn khu học chánh

410.000 $

2023

Quỹ Nâng cao Sức khỏe Vị thành
niên thông qua Phòng chống HIV
trong Trường học

Mới

Jill Carter

Sức khỏe thể chất &
tinh thần

Toàn khu học chánh

13.336.632 $

Tổng

Nhóm rủi ro

Toàn khu học chánh

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH – BPS23151
Tên khoản tài trợ:

Tài trợ giáo dục cho người vô gia cư McKinney-Vento

Trạng thái:

Tiếp tục

Hình thức tài trợ:

Cạnh tranh

Ngày bắt đầu và kết thúc:

Ngày 01/09/2022 đến Ngày 31/08/2023

Nguồn trợ cấp:

Liên bang thông qua tiểu bang

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:

Sarah Slautterback
75 Pleasant Street, Malden, MA 02148
Số điện thoại: 781-338-3399
Email: sslautterback@doe.mass.edu

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Sở Cơ hội cho thanh thiếu niên
Quản lý quỹ BPS:

Brian Marques

Trưởng phòng ban/Lãnh đạo trường:

Brian Marques, Giám đốc cấp cao của Tổ chức Cơ hội dành cho Thanh thiếu niên

Giá trị khoản tài trợ thường niên: 115.000$
Tổng giá trị khoản tài trợ (nếu thời gian tài trợ lâu hơn một năm): 345.000$
Tùy chọn chuyển tiếp: Không
Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 3.500
Địa điểm:

Toàn học khu

Đối tác bên ngoài quan trọng: Metro Housing Boston, Action for Boston Community Development (ABCD), FamilyAid Boston,
Phòng phát triển khu vực lân cận, Cơ quan quản lý nhà ở Boston
Mô tả khoản tài trợ
Hệ thống trường công lập Boston (BPS) sẽ tận dụng Tài trợ giáo dục cho người vô gia cư McKinney-Vento để hỗ trợ đào tạo và phát
triển chuyên môn cho các liên lạc viên với học sinh vô gia cư tại trường ở mọi trường trong khu học chánh, mở rộng khả năng tiếp
cận chương trình hè, cũng như quản lý hồ sơ và hỗ trợ toàn diện cho hơn 3.500 học sinh vô gia cư ở BPS. Khoản tài trợ phù hợp với
trọng tâm của khu học chánh là thu hút học sinh, gia đình và các tổ chức cộng đồng làm người ủng hộ và đối tác, cũng như cung cấp
một hệ thống phối hợp hỗ trợ có trình độ cao. Hợp phần đào tạo và phát triển chuyên môn sẽ tập trung vào việc xây dựng kiến thức
thể chế và năng lực tổ chức, trên toàn bộ mạng lưới liên lạc viên với học sinh vô gia cư tại trường của khu học chánh, nhằm hỗ trợ
các gia đình tốt hơn trong việc tiếp cận và điều hướng các hệ thống nơi ở tạm thời và nhà ở giá rẻ, cũng như các dịch vụ của khu học
chánh và tại cộng đồng.
Hạng mục chi trả của Khoản tài trợ này:

Các hạng mục mà khoản tài trợ này chi trả bao gồm nhân sự, chẳng hạn như tiền lương và phụ cấp cho nhân viên là nhân viên xã hội
1.0 FTE để hỗ trợ học sinh và gia đình vô gia cư, chi phí để ký hợp đồng với chuyên gia hỗ trợ chuỗi phát triển chuyên môn về nhà ở
và nơi ở tạm thời, chi phí cung cấp các nhu cầu cơ bản cho tủ trung tâm, bao gồm ba lô, dụng cụ học tập, đồ dùng vệ sinh và các nhu
yếu phẩm cơ bản khác, ưu tiên chương trình hè, cũng như việc đi lại để thực hiện các hoạt động tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ tại
trường, cùng các chi phí gián tiếp.
Các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, thực tế và giới hạn thời gian (SMART)
Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức trong toàn khu học chánh và cộng đồng bao gồm các cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các liên lạc
viên giáo dục với học sinh vô gia cư.
Chỉ mục:
 Số lượng liên lạc viên vô gia cư tại trường tham gia các hội thảo
 Tham gia tích cực và tham gia các hội thảo
 Các câu trả lời và xếp hạng của biểu mẫu đánh giá hội thảo
 Tỷ lệ chuyên cần và tỷ lệ nghỉ học dài hạn đối với học sinh vô gia cư (ổn định nhà ở là một phương tiện để ổn định giáo
dục)
Mục tiêu 2: Tăng cường khả năng tiếp cận với các chương trình trước và sau giờ học, cố vấn, các chương trình hè cho trẻ em và
thanh thiếu niên vô gia cư, cùng các dịch vụ/hỗ trợ để thu hút, khuyến khích và giữ chân học sinh vô gia cư ở các chương trình này.
Chỉ mục:
 Số lượng địa điểm chương trình hè có sẵn để các gia đình lựa chọn cho các học sinh vô gia cư
 Số học sinh vô gia cư đăng ký tham gia chương trình hè
 Số lượng giới thiệu đến chương trình việc làm trong mùa hè và quanh năm với định hướng nghề nghiệp và lộ trình cho
học sinh có nhà ở không ổn định
 Kết quả học tập SY21-22 dành cho học sinh vô gia cư tham gia chương trình hè (phục hồi học tập công bằng)
Mục tiêu 3: Hợp tác với các cơ quan bên ngoài để cung cấp cho học sinh và gia đình vô gia cư dịch vụ y tế, nha khoa,
sức khỏe tâm thần và các dịch vụ cộng đồng và tiểu bang khác.
Chỉ mục:
 Số lượng học sinh và gia đình được giới thiệu đến chương trình ổn định nhà ở
 Số lượng học sinh và gia đình có nhà ở ổn định
 Số lượng học sinh và gia đình được giới thiệu đến các dịch vụ phòng chống người vô gia cư
 Kết quả học tập của học sinh có nhà ở ổn định
Vui lòng nêu rõ khoản tài trợ này phù hợp với (các) Cam kết và (các) Ưu tiên Tầm nhìn Chiến lược 20/25 của học khu như
thế nào. Vui lòng liệt kê dưới đây: (xem tài liệu đính kèm - chuyển đến (trang 59)
6. Xây dựng mối quan hệ đối tác

6.1 Kết nối học sinh với các chương trình chuyển tiếp, học hè trước và sau giờ học cũng như kinh nghiệm làm việc, thực
tập ở trường trung học để nâng cao kiến thức, xây dựng kỹ năng và phát triển vốn xã hội.
6.5 Gắn kết các đối tác quan trọng trong việc ra quyết định để hướng dẫn, phát triển các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, trải
nghiệm học tập và chương trình cho học sinh.
4. Mở rộng Cơ hội

4.3 Duy trì tiêu chuẩn về tính hiệu quả và xuất sắc của tổ chức nhằm đảm bảo rằng chúng ta đáp ứng nhu cầu của học sinh
cũng như xác định các dịch vụ học thuật và hỗ trợ nền tảng mà mọi trường học phải cung cấp.
4.5 Đảm bảo rằng mọi trường BPS và ban văn phòng trung tâm hợp tác với gia đình, các đối tác tập trung vào thanh niên
địa phương và gia đình và cơ quan dịch vụ để đảm bảo nhận thức của gia đình và quyền tiếp cận các nguồn lực họ cần để
hỗ trợ sự phát triển của học sinh trong và ngoài lớp học.
Cuối cùng, nếu khoản tài trợ này được cấp cho một số địa điểm, vui lòng nêu rõ cách thức lựa chọn các địa điểm này.
Không xác định (toàn học khu)

MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH – BPS23328

Tên khoản tài trợ:

Thiếu Sinh Quân (JROTC)

Trạng thái:

Mới

Hình thức tài trợ:

Quyền lợi

Ngày bắt đầu và kết thúc:

01 Tháng Bảy 2022 – 30 Tháng Sáu 2023

Nguồn trợ cấp:

Liên bang

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:

Liên hệ: Lực lượng không quân - Robert Leveille
Địa chỉ: Holm Ctr/SDFA, 551 E Maxwell AFB, AL 36112-6106
Số điện thoại: 334- 653-4249
Email: robert.leveille.1@us.ar.mil
Liên hệ: Lục quân - CC JROTC (ATCC-J-10) HQ US Bộ Tư lệnh Thiếu sinh quân
Địa chỉ: 1307 Third Av, Fort Knox, KY, 40121
Số điện thoại: 1-800-347-6641
Tên người liên hệ: Thủy quân lục chiến - DFAS CLEVELAND
Địa chỉ: 1240 East Ninth Street, Cleveland, OH 044199, Room 2583, Attn: MCJROTC
Số điện thoại: 703-784-4249
Liên hệ: Hải quân - NSTC, NJROTC PROGRAM Mã CD211
Địa chỉ: 250 Dallas Street, Suite A, Pensacola, Fl, 32508-5268
Số điện thoại: 850-452-9495

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Tài chính
Quản lý quỹ BPS: Yvonne Macrae, Trưởng nhóm tài trợ
Trưởng phòng ban/Lãnh đạo trường: Nathan Kuder, Giám đốc Tài chính
Giá trị khoản tài trợ thường niên: 811.632$
Tổng giá trị khoản tài trợ (nếu thời gian tài trợ lâu hơn một năm): $
Tùy chọn chuyển tiếp: Không
Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 15 giáo viên
Địa điểm: East Boston HS, English HS, Community Academy of Science and Health, South Boston – Excel High School, Madison
Park High School, O’Bryan School of Math and Science
Đối tác bên ngoài quan trọng: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Mô tả khoản tài trợ

Thiếu Sinh Quân (JROTC) là một chương trình liên bang được xây dựng để dạy cho học sinh trung học giá trị của quyền công dân,
khả năng lãnh đạo, phục vụ Hoa Kỳ, trách nhiệm cá nhân và ý thức hoàn thành công việc, đồng thời khơi dậy sinh lòng tự trọng, tinh
thần đồng đội và kỷ luật tự giác. Chính phủ liên bang sẽ bồi hoàn 1/2 tiền lương của giáo viên ROTC.

Hạng mục chi trả của Khoản tài trợ này:
100% tiền trợ cấp để tài trợ tiền lương cho các Giáo viên JROTC của Lực lượng Không quân, Lục quân, Thủy quân lục chiến và Hải
quân.
Các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, thực tế và giới hạn thời gian (SMART)
Mục tiêu 1: JROTC sẽ dạy học sinh giáo dục nhân cách, thành tích học sinh, sức khỏe, khả năng lãnh đạo và sự đa dạng trong khi
thúc đẩy một môi trường học tập mang tính xây dựng hơn. Đến tháng 6, đa số học sinh sẽ đi học đầy đủ hơn, giảm tình trạng bị kỷ
luật và tăng điểm trung bình so với thành tích trước khi tham gia chương trình.
Chỉ mục: Hồ sơ chuyên cần, hồ sơ kỷ luật và hồ sơ điểm trung bình.

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH - BPS23475

Tên khoản tài trợ: Trợ cấp hoàn lại
Trạng thái: Mới
Hình thức tài trợ: Cạnh tranh
Ngày bắt đầu và kết thúc: 01 Tháng Bảy 2022 – 30 Tháng Sáu 2023
Nguồn trợ cấp: Nhiều
Thông tin liên hệ của nhà tài trợ: Nhiều
Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Tài chính
Quản lý quỹ BPS: Yvonne Macrae, Giám đốc tài trợ liên bang và tiểu bang
Trưởng phòng ban/Lãnh đạo trường: Nathan Kuder, Giám đốc Tài chính
Tổng giá trị giải thưởng: Tổng cộng $12.000.000 cho tất cả các mục được lập ngân sách
Tổng giá trị khoản tài trợ (nếu thời gian tài trợ lâu hơn một năm):
Tùy chọn chuyển tiếp: Không
Khoảng # học sinh được hỗ trợ: Không xác định
Địa điểm: Phòng khoảng cách cơ hội, Boston Arts Academy, Boston Green Academy, Boston Latin Academy, Community
Academy, Phòng dữ liệu và trách nhiệm giải trình, Dearborn, Dudley, Phòng dịch vụ giáo dục trẻ nhỏ, Phòng lựa chọn giáo dục,
Eliot, Fenway High School, Phòng sức khỏe thể chất và tinh thần, Phòng dịch vụ y tế, Phòng nguồn nhân lực, Phòng công nghệ
thông tin và giảng dạy, Muñiz Academy, Phòng quan hệ đối tác,
Trotter, Quincy Elementary
Đối tác bên ngoài quan trọng: Không xác định
Mô tả khoản tài trợ
Để theo dõi, quản lý và phân tích chính xác nhất tất cả hoạt động tài khóa, một quy trình nội bộ mới đã được đưa ra trong năm tài
chính 16 để phê duyệt, theo dõi và thu các khoản bồi hoàn cho các chi phí do Hệ thống trường công lập Boston đảm nhận. Các khoản
bồi hoàn xảy ra khi một nhà tài trợ bên ngoài cam kết tài trợ để chi trả cho một khoản chi phí nhất định (thường xuyên nhất, đây là
dưới dạng chức vụ hoặc tiền phụ cấp) thông qua một thư cam kết.
Tất cả chi phí được hoàn lại sẽ được thiết lập giống như một khoản trợ cấp, để có sự minh bạch đầy đủ về doanh thu bổ sung vào hệ
thống. Mỗi nhà tài trợ sẽ phải có thư cam kết và sau khi nhận được, sẽ được phép chi tiêu khoản tài trợ. Nhóm kế toán của Hệ thống
trường công lập Boston sẽ đảm bảo tất cả khoản đóng góp sẽ được thu thập trong suốt cả năm.
Hạng mục chi trả của Khoản tài trợ này:
~85% lương
~13% phúc lợi bổ sung
~ 1% phụ cấp

~ 1% nhà thầu phụ thuộc
Các mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế và có thời hạn (SMART)

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH – BPS23585

Tên khoản tài trợ:

Quỹ Nâng cao Sức khỏe Vị thành niên thông qua Phòng chống HIV trong Trường học

Trạng thái:

Tiếp tục tài trợ

Hình thức tài trợ:

Cạnh tranh

Ngày bắt đầu và kết thúc:

01 Tháng Tám 2022 – 31 Tháng Bảy 2023

Nguồn trợ cấp:

Liên bang

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:

Yolanda Cavalier
Bộ phận trẻ vị thành niên và y tế trường học (DASH)
Chi nhánh dịch vụ & phát triển chương trình (PDSB)
1600 Clifton Road, NE, MS E-75
Atlanta, Georgia 30329-4027
404- 639-3381
ycavalier@cdc.gov

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Phòng sức khỏe thể chất và tinh thần
Quản lý quỹ BPS: Jill Carter, Giám đốc điều hành cấp cao, Phòng sức khỏe thể chất và tinh thần
Giá trị khoản tài trợ thường niên: 410.000$
Tổng giá trị khoản tài trợ (nếu thời gian tài trợ lâu hơn một năm): $2.599.606,00 (năm năm)
Tùy chọn chuyển tiếp: TBD
Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: Chương trình BPS, Trao quyền cho thanh thiếu
niên thông qua sức khỏe (ETTH), sẽ tiếp cận 11.884 học sinh lớp 6-12 tại 18 trường ưu tiên và cuối cùng là tất cả 27.326 học sinh
lớp 6-12 trong BPS khi chúng tôi mở rộng triển khai chương trình cho các trường phổ thông trung học cơ sở và trung học phổ thông
còn lại.
Địa điểm: Toàn khu học chánh - 18 trường sau đây sẽ được coi là trường ưu tiên cho chương trình này:
Boston Collaborative High School, Boston Community Leadership Academy, Boston Green Academy, Boston International
Newcomer High School, Boston Latin Academy, Boston Latin School, Brighton High School, Charlestown High School, Dearborn
STEM 6-12 Early College Academy, Excel High School, Henderson K-12 Inclusion School Upper, Josiah Quincy Upper School,
Madison Park High School, Margarita Muniz Academy, Muriel S. Snowden International School at Copley, TechBoston Academy
6-12, William McKinley Preparatory High School, William McKinley South End Academy
Đối tác bên ngoài quan trọng: Action for Boston Community Development (ABCD), Dịch vụ xã hội dành cho người đồng tính nam
và đồng tính nữ ở tuổi vị thành niên (GLASS), Trung tâm y tế Boston, Ủy ban y tế công cộng Boston, Bệnh viện nhi Boston, Trung
tâm sức khỏe khu phố Đông Boston, Mạng lưới giáo dục dành cho người dị tính, đồng tính nam và đồng tính nữ của Massachusetts
(GLSEN MA), Fenway Health Greater Boston PFLAG, Planned Parenthood League of Massachusetts, Trung tâm y tế Sidney Borum
Jr., Trung tâm y tế Tufts
Mô tả khoản tài trợ
BPS sẽ thúc đẩy sự thay đổi toàn diện và bền vững dẫn đến trì hoãn việc bắt đầu hoạt động tình dục; giảm tỷ lệ quan hệ tình dục
không dùng bao cao su; tăng cường sử dụng các biện pháp tránh thai; giảm thiểu các hành vi có nguy cơ cao gây hại đến sức khỏe
của thanh thiếu niên, bao gồm lạm dụng chất kích thích, bạo lực và rối loạn tâm lý; giảm lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua

đường tình dục khác; giảm tỷ lệ mang thai và tăng tỷ lệ thành công trong thời hạn 5 năm. Học sinh ở 18 trường ưu tiên sẽ nhận được
hỗ trợ tăng cường, bao gồm giáo dục sức khỏe tình dục được cung cấp bằng chứng (SHE), tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng
các dịch vụ sức khỏe tình dục chính (SHS), thiết lập và duy trì môi trường an toàn và hỗ trợ (SSE). BPS cũng sẽ tham gia Giám sát
tại trường học bằng cách sử dụng Khảo sát hành vi rủi ro thanh thiếu niên CDC (YRBS) và Khảo sát hồ sơ. BPS High School YRBS
là công cụ giám sát chính được sử dụng ở Boston để theo dõi các hành vi sức khỏe của thanh thiếu niên, bao gồm các hành vi nguy
cơ không lành mạnh góp phần vào các nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong sớm ở thanh thiếu niên. Dữ liệu kết quả
được sử dụng để mô tả mức độ phổ biến của các hành vi nguy cơ sức khỏe trong tất cả thanh thiếu niên; đánh giá xu hướng theo thời
gian; kiểm kê, đánh giá và cải tiến các chương trình và chính sách của trường học nhằm giải quyết các hành vi nguy cơ sức khỏe
này; và phát triển các mối quan hệ đối tác chính của cộng đồng để tối đa hóa tác động của các hoạt động. Việc bổ sung các trường
trung học cơ sở thông qua ETTH sẽ mở rộng phạm vi dữ liệu thu thập được để tiếp cận và đáp ứng một lượng lớn dân số vị thành
niên. BPS sẽ sử dụng Khảo sát hồ sơ để kiểm kê các chương trình, dịch vụ và chính sách y tế trong tất cả BPS MS và HS nhằm xác
định những lỗ hổng trong giáo dục sức khỏe tình dục hiện tại, dịch vụ sức khỏe tình dục và môi trường an toàn và hỗ trợ. BPS sẽ
cộng tác với các đối tác cộng đồng và sử dụng dữ liệu này để nhắm mục tiêu các nỗ lực ở những trường thiếu các chương trình, dịch
vụ và chính sách y tế, đồng thời phân phối các nguồn lực cho các trường có nhu cầu cao nhất. Thu hẹp khoảng cách về giáo dục và
dịch vụ sức khỏe tình dục, đồng thời thực hiện các chính sách y tế toàn diện sẽ đảm bảo tất cả học sinh BPS được tiếp cận công bằng
với các nguồn lực và hệ thống có chất lượng để tối đa hóa tiềm năng phát triển các hành vi có lợi cho sức khỏe.

Hạng mục chi trả của Khoản tài trợ này:
~ 54% về Nhân sự
~ 16% về Phụ cấp
~ 2% về Đi lại
~ 4% về Nguồn cung
~16% về Dịch vụ theo hợp đồng
~ 6% Khác
~3% về Chi phí trực tiếp
Các mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế và có thời hạn (SMART)
Mục tiêu 1: Việc trì hoãn bắt đầu hoạt động tình dục ở thanh thiếu niên với bằng chứng là mục tiêu giảm 15% thanh thiếu niên đã
từng quan hệ tình dục, giảm 10% số người hiện đang hoạt động tình dục và giảm 10% số người có quan hệ tình dục với 4 người trở
lên trong cuộc đời của họ.
Chỉ mục: # và % trong số 18 trường ưu tiên có giáo viên/nhân viên cung cấp giáo dục sức khỏe tình dục (Khảo sát hồ sơ; Hồ
sơ của Phòng sức khỏe thể chất và tinh thần). Hành vi của học sinh (YRBS THCS và THPT - những năm lẻ).
Mục tiêu 2: Đặt mục tiêu tăng 20% tỷ lệ thanh thiếu niên quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su và tăng 10% trong việc sử dụng cả
bao cao su và các biện pháp tránh thai khác.
Chỉ mục: # và % các trường đã thành lập Nhóm sẵn có bao cao su (Nhật ký đánh giá thăm cơ sở cung cấp dịch vụ y tế). # và
% trường học nơi y tá phân phát bao cao su như một phần của nhóm CAT (Khảo sát hồ sơ). Kết quả của học sinh (YRBS
THCS và THPT - những năm lẻ).
Mục tiêu 3: Giảm các hành vi nguy cơ khiến thanh thiếu niên gặp rủi ro về các kết quả có hại cho sức khỏe với bằng chứng là giảm
10% mục tiêu lạm dụng chất gây nghiện, giảm 10% bạo lực và giảm 15% tỷ lệ mắc bệnh tâm thần.
Chỉ mục: # và % trường học có Chuyên gia ngăn ngừa bắt nạt được đào tạo. (Tài trợ khảo sát SSE và Hồ sơ của Succeed
Boston). # và % các trường trung học đã thành lập Liên minh dị tính-đồng tính nam do học sinh lãnh đạo (Tài trợ khảo sát
SSE và Khảo sát hồ sơ). Kết quả của học sinh (YRBS THCS và THPT - những năm lẻ).
Mục tiêu 4: Mục tiêu giảm 10% tỷ lệ lây nhiễm HIV; đặt mục tiêu giảm 15% tỷ lệ STDs; và đặt mục tiêu giảm 10% tỷ lệ có thai.

Chỉ mục: # và % trong số 18 trường ưu tiên có giáo viên/nhân viên cung cấp giáo dục sức khỏe tình dục (Khảo sát hồ sơ; Hồ
sơ của Phòng sức khỏe thể chất và tinh thần). # và % các trường đã thành lập Nhóm sẵn có bao cao su (Nhật ký đánh giá
thăm cơ sở cung cấp dịch vụ y tế). # và % trường học nơi y tá phân phát bao cao su như một phần của nhóm CAT (Khảo sát
hồ sơ).
Mục tiêu 5: Tăng sự thành công trong học tập với bằng chứng là tỷ lệ tốt nghiệp mục tiêu tăng 10% và tỷ lệ nghỉ học thường xuyên
giảm 5%.
Chỉ mục: Tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ nghỉ học.
Cuối cùng, nếu khoản tài trợ này được cấp cho một số địa điểm, vui lòng nêu rõ cách thức lựa chọn các địa điểm này.
Không xác định (toàn học khu)

