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THÔNG BÁO  

 

 

NGƯỜI NHẬN:  Chủ tịch và Các thành viên 

Hội đồng trường Boston 

 

NGƯỜI GỬI:   David Bloom 

Phó giám đốc tài chính 

 

TIỀU ĐỀ:   Khoản trợ cấp cần phê duyệt  

 

NGÀY:   Ngày 21/06/2022 

 

 

Vui lòng xem hồ sơ đính kèm cho khoản tài trợ trình Hội đồng BPS phê duyệt vào ngày 21 Tháng Sáu 

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 Hội Đồng BPS.  

 



 

 

TÀI TRỢ DÀNH CHO HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG 

 

 

 Ngày 21/06/2022 

Số tiền FY Tên khoản trợ cấp Trạng thái Cán bộ quản 

lý quỹ 

(Các) Lĩnh vực 

được chú trọng 

Điểm trường 

              

$50.000 2022 Hoàn trả quỹ kết nối khẩn cấp Tăng Solimar Cruzado Kết nối Toàn khu học chánh 

$51.213 2023 

ENB IFFI (Hợp đồng tương lai của 

người nhập cư trong ngành thực 

phẩm) 

Mới Kristen D’Avolio 
Giáo dục cho người 

trưởng thành 
Madison Park High 

$46.663.901 2023 
Chương trình dinh dưỡng học 

đường 
Mới 

Deborah 

Ventricelli 

Thực phẩm và dinh 

dưỡng 
Toàn khu học chánh 

$415.000 2023 Dịch vụ y tế trường học toàn diện Mới 
Lucrecia 

Rodriguez 
Dịch vụ y tế Toàn khu học chánh 

$40.000 2023 
Trung tâm học tập cộng đồng thế kỷ 

21 – (FC644) 
Mới 

Kenyia Elisa-

Mclaren 

Thời gian học tập 

kéo dài 
Edison K8  & Eliot K8 

$100.000 2023 

CCLC 21 -Phát triển & Mở rộng 

chương trình học hè chất lượng cao 

(FC-523,525,527). 

Mới 
Kenyia Elisa-

Mclaren 

Thời gian học tập 

kéo dài 
Edison K8 & Gardner 

              

$47.320.114   Tổng cộng         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG  -  BPS22680 

 

Tên khoản tài trợ:    Hoàn trả quỹ kết nối khẩn cấp 

 

Trạng thái:    Mới 

 

Hình thức tài trợ:  Quyền lợi  

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:  01/07/2021-30/6/2023 

 

Nguồn Tài Trợ:   Liên bang 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Quỹ kết nối khẩn cấp USAC 

Gọi (800) 234-9781 để được hỗ trợ. 

Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6, lúc 8:00 sáng đến 8:00 tối. 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường:   

 

Quản lý chương trình BPS:   Solimar Cruzado, Giám đốc hoạt động kinh doanh công nghệ 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Mark Racine, Giám đốc thông tin 

 

Số tiền được trao trước đây là $ 2.400.000,00 

 

Tăng $ 50.000,00 

 

Tổng số tiền được trao năm nay là $2.450.000,00 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Có  

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ:  

 

Địa điểm: Toàn khu học chánh 

 

Các đối tác chính bên ngoài:  Không 

Mô tả khoản tài trợ 

Quỹ kết nối khẩn cấp (ECF) của FCC là một chương trình trị giá 7,17 tỷ đô la sẽ giúp các trường học và thư viện cung cấp công cụ 

và dịch vụ mà cộng đồng của họ cần để học tập từ xa trong thời gian khẩn cấp do COVID-19. ECF sẽ giúp cứu trợ cho hàng triệu 

học sinh, nhân viên trường học và những người hay sử dụng thư viện và giúp xóa bỏ Khoảng cách bài tập về nhà cho những học sinh 

hiện thiếu truy cập Internet cần thiết hoặc các thiết bị mà các em cần để kết nối với lớp học. 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

Chương trình ECF đài thọ chi phí máy tính xách tay và máy tính bảng; Điểm truy cập Wi-Fi; modem; bộ định tuyến; và các giao 

dịch mua hàng kết nối băng thông rộng để học sinh, nhân viên trường học và người hay sử dụng thư viện sử dụng ngoài khuôn viên 

trường học. Cụ thể, những khoản tiền này là khoản hoàn trả cho (1) máy tính xách tay dành cho giáo viên đã được mua và nhận 

(khoản hoàn trả $400 cho mỗi thiết bị; 6.000 thiết bị) và (2) Phiếu mua hàng thiết yếu Internet của Comcast bao gồm chi phí dịch vụ 

internet cho các gia đình BPS. 100% khoản hoàn trả này sẽ được sử dụng để chi tiêu cho máy tính xách tay của giáo viên và phiếu 

mua hàng. 

 

Các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, thực tế và giới hạn thời gian (SMART) 

 

Để cung cấp cho các giáo viên đủ điều kiện được tiếp cận máy tính xách tay Macbook Air. 

Để hỗ trợ hàng triệu học sinh hiện đang thiếu Internet thiết yếu 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG  -  BPS23673 

 

Tên khoản tài trợ:    ENB IFFI (Hợp đồng tương lai của người nhập cư trong ngành thực phẩm) 

 

Trạng thái:    Mới 

 

Hình thức tài trợ:  Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:  01/07/2022-31/8/2023 

 

Nguồn Tài Trợ:   Tư nhân, English for New Bostonians 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ: Claudia Green 

Giám đốc Điều hành 

English for New Bostonians 

105 Chauncy St. 4th floor 

Boston, MA 02111 

cgreen@englishfornewbostonians.org 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường:  Ban giáo dục cho người trường thành 

 

Quản lý chương trình BPS:   Kristen D’Avolio Họ tên và chức danh: Giám đốc cấp cao 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học: Kristen D’Avolio    Họ tên và chức danh: Giám đốc cấp cao 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $ 60.739 (Năm 1 - FY22) 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $ 51.213 (Năm 2 - FY23)  

 

Tổng giá trị khoản tài trợ (nếu thời gian tài trợ lâu hơn một năm): $112.952 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Có 

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 1 giáo viên, 1 huấn luyện viên, 15 học sinh 

 

Địa điểm:   Giáo dục cho người trường thành Cho biết các trường “Toàn khu học chánh” hoặc gọi tên các trường 

cụ thể: Boston Central Adult High School 

 

Các đối tác chính bên ngoài:  English for New Bostonians 

 

Mô tả khoản tài trợ 

Vui lòng cung cấp 2-3 câu, mô tả cấp cao về khoản tài trợ này. 

 

VÍ DỤ: 

Sáng kiến Tương lai của Người nhập cư trong ngành Công nghiệp Thực phẩm (IFFI) là một mô hình đáp ứng văn hóa tích hợp 

tiếng Anh, sức khỏe và an toàn, nghề nghiệp và kỹ năng mềm để chuẩn bị cho người nhập cư gia tham gia và thăng tiến trong lĩnh 

vực sản xuất thực phẩm ở khu vực Boston và Metro North. IFFI sẽ phục vụ 36-40 người tham gia trong vòng 18 tháng, với cách tiếp 

cận sáng tạo kết hợp giữa hướng dẫn ngôn ngữ và kỹ thuật số cùng đào tạo và huấn luyện trước và sau khi người lao động được thuê. 

Khoản tài trợ này bao gồm nhóm 1 trong năm 1. 

. 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

Vui lòng cung cấp mô tả về các hạng mục chính mà khoản tài trợ này sẽ chi trả.   

 



 

 

VÍ DỤ: 

~50% khoản tài trợ sẽ được phân bổ cho giảng dạy và học tập 

 

~ 25% sẽ được sử dụng để hỗ trợ sắp xếp công việc và giữ chân nhân viên.  

 

Các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, thực tế và giới hạn thời gian (SMART) 

 

Vui lòng nêu chi tiết tối đa 3 Mục tiêu và Chỉ mục SMART cho khoản tài trợ này. Mỗi Mục tiêu phải thu được kết quả tập trung vào 

học sinh, có thể định lượng được từ khoản tài trợ. Mỗi Chỉ mục phải mô tả công cụ được sử dụng để đo lường tiến độ hướng tới Mục 

tiêu.  

 

VÍ DỤ: 

Mục tiêu 1: Tất cả người tham gia sẽ hoàn thành Thực hành về Dị ứng thực phẩm và An toàn thực phẩm và 

Sản xuất tốt sau 20 tuần hướng dẫn.  

 

Chỉ mục: Chuyên cần, hoàn thành công việc của khóa học, thể hiện khả năng thực hiện các kỹ năng của ngành. . 

 

Mục tiêu 2: Đến tháng 6 năm 2022, 12 người tham gia sẽ được tuyển dụng bởi một cơ quan đối tác và sẽ duy trì việc làm trong 3 

tháng.  

 Chỉ mục: Hồ sơ việc làm. 

Mục tiêu 3: Đến tháng 6 năm 2023, 24 người tham gia sẽ được tuyển dụng bởi một cơ quan đối tác và sẽ duy trì việc làm trong 3 

tháng.  

 Chỉ mục: Hồ sơ việc làm. 

 

 

 

Vui lòng nêu rõ khoản trợ cấp này phù hợp như thế nào với (các) Cam kết và (các) Mức độ ưu tiên của Tầm nhìn Chiến lược 20/25 

của học khu.  Vui lòng liệt kê dưới đây: (xem tài liệu đính kèm - chuyển đến (trang 59) 

 

Khoản tài trợ này phù hợp với Mức độ ưu tiên số 6 của BPS, Phát triển quan hệ đối tác. Các trường BPS sẽ thiết lập quan hệ đối tác 

với cộng đồng, người sử dụng lao động và các tổ chức giáo dục đại học, nhằm mở rộng học tập ra ngoài lớp học và tạo lộ trình thành 

công khi học đại học và phát triển nghề nghiệp. Khoản trợ cấp này cung cấp cho học sinh là người trưởng thành chương trình đào tạo 

về việc làm và tiếp cận việc làm sau khi hoàn thành xong chương trình.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG  -  BPS23102 

Tên khoản tài trợ: Chương trình dinh dưỡng học đường 

Trạng thái: Mới 

Hình thức tài trợ: Quyền lợi 

Ngày bắt đầu & kết thúc: 01/07/2022 – 30/06/2023 

Nguồn Tài Trợ: Liên bang thông qua tiểu bang 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ: Robert Leshin 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Điện Thoại: 781-338-6480 

Email: rleshin@doe.mass.edu 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng 

Quản lý quỹ BPS: Deborah Ventricelli, Quyền giám đốc điều hành Dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học: Deborah Ventricelli, Quyền giám đốc điều hành Dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $46.663.901,50 

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: 50.000 mỗi ngày 

Địa điểm: Toàn khu học chánh 

Các đối tác chính bên ngoài: Sở giáo dục tiểu học và trung học 

Mô tả khoản tài trợ 

Phòng dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng cung cấp các bữa ăn cho học sinh trong các trường BPS và chương trình hè và 

nhận được khoản hoàn trả từ USDA cho mỗi bữa ăn được phục vụ. Các bữa ăn được phục vụ miễn phí cho tất cả học sinh. 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

~45% sẽ được sử dụng cho chi phí nhân sự 

~ 45% sẽ được sử dụng để mua thực phẩm 



 

 

~ 10% sẽ được sử dụng cho vật tư, bảo trì thiết bị, công nghệ và các chi phí liên quan cần thiết để phục vụ bữa ăn 

Các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, thực tế và giới hạn thời gian (SMART) 

Mục tiêu 1: Tăng mức độ tham gia bữa sáng ở trường cho năm học 2022-23 lên 3% so với năm trước. 

Mục tiêu 2: Tăng mức độ tham gia bữa trưa ở trường cho năm học 2022-23 lên 2% so với năm trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG  -  BPS23606 

 

Tên khoản tài trợ:    Trợ cấp dịch vụ y tế trường học toàn diện 

 

Trạng thái:    Mới 

 

Hình thức tài trợ:  Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:  01/07/2022 – 30/06/2023 

 

Nguồn Tài Trợ:   Tiểu bang 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ: Juliet Sithole-Berk (Bà) 

                                         Điều phối viên Dịch vụ y tế trường học 
                                        Sở y tế công cộng MA 
                                         Bộ phận trẻ em/trẻ vị thành niên và sức khỏe sinh sản 
                                         250 Washington Street, 5th floor Boston, MA 02108 
                                         Email: Juliet.Berk2@Mass.Gov 
                                         Điện thoại: 781-540-6095| Di động: 781-540-6095 
 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường:  Dịch vụ y tế trường học 

 

Quản lý quỹ BPS:   Lucrecia Rodriguez, Giám đốc dự án, Dịch vụ y tế 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Djenny Lobo Lopes, Giám đốc cấp cao, Dịch vụ y tế 

 

Số tiền cấp hàng năm cho FY23: $415.000 

 

Tổng số tiền được trao cho khoản trợ cấp này là $1.631.000,00 (Khoản cuối cùng cho tất cả trong 4 năm.) 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Có 

 

Ước tính # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: tất cả học sinh toàn khu học chánh 

 

Địa điểm:  Boston  Toàn khu học chánh: 46.169 

 

Các đối tác chính bên ngoài:  Sở y tế công cộng Massachusetts 

 

Mô tả khoản tài trợ 

 

Khoản Tài trợ dịch vụ y tế trường học toàn diện (CSHS) thông qua Sở y tế công cộng Massachusetts (DPH) sẽ được sử dụng 

để giảm tình trạng nghỉ học của học sinh bị ảnh hưởng bởi các bệnh mãn tính thông qua việc phát triển các y tá sử dụng 

phương pháp quản lý hồ sơ để hỗ trợ học sinh, bao gồm cả việc xác định học sinh, tạo kế hoạch hỗ trợ, tuân theo quy 

trình/chương trình giảng dạy, v.v. Khoản tài trợ này cũng cấp tài trợ cho Tư vấn khu vực để cung cấp tư vấn chuyên môn về 

các dịch vụ y tế trường học và chia sẻ các thực hành tốt nhất giữa các khu học chánh, (công lập, tư nhân và đặc cách), trong 

khu vực Metro-Boston (được Sở y tế công cộng MA xác định là Boston, Chelsea, Revere, Winthrop và Brookline).  

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 



 

 

Pt I: Với $1.000.000 ($250.000 mỗi năm trong 4 năm) 

● Mức lương cho 1,5 Y tá quản lý hồ sơ cho Dịch vụ y tế trường học (người huấn luyện y tá trong việc hỗ trợ các bệnh mãn 

tính) cộng với phúc lợi 
● bốn khoản phụ cấp cho y tá và hai khoản phụ cấp y tế chuyên nghiệp để hỗ trợ kỹ thuật cho y tá 
● thanh toán cho y tá thay thế 
● phát triển chuyên môn cho y tá (không gian, diễn giả, v.v.) 
● công nghệ (máy tính xách tay để y tá truy cập SNAP, bệnh án điện tử) 

 

Pt 2: Với $600.000 ($150.000 mỗi năm trong 4 năm) 

● lương và phúc lợi, chi phí đi lại, trang thiết bị và phát triển chuyên môn cho Tư vấn khu vực để cung cấp tư vấn chuyên môn 

về các dịch vụ y tế trường học và chia sẻ các thực hành tốt nhất nhất giữa các khu học chánh trong khu vực 
 

Các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, thực tế và giới hạn thời gian (SMART) 

 

Mục tiêu 1: Hồ sơ sức khỏe của học sinh mắc bệnh tiểu đường sẽ được chuẩn hóa trên toàn khu học chánh vào cuối SY19-

20. Chúng tôi sẽ đo lường điều này bằng cách sử dụng tính năng báo cáo trong hồ sơ y tế điện tử, SNAP.  

Chỉ mục: Tỷ lệ phần trăm hồ sơ sức khỏe của học sinh mắc bệnh tiểu đường đáp ứng các thực hành tiêu chuẩn trước 

và sau khi huấn luyện và phát triển chuyên môn do các Y tá nguồn lực quản lý hồ sơ mới cung cấp.  

 

Mục tiêu 2: Số học sinh mắc bệnh tiểu đường có đầy đủ Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân (IHP) sẽ tăng 20% trong 

SY19-20. Chúng tôi sẽ đo lường điều này bằng cách sử dụng tính năng báo cáo trong hồ sơ y tế điện tử, SNAP.  

Chỉ mục: Số lượng IHP dành cho học sinh mắc bệnh tiểu đường trước và sau quá trình huấn luyện và phát triển 

chuyên môn do các Y tá nguồn lực quản lý hồ sơ mới cung cấp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG -  BPS23347S 

 

Tên khoản tài trợ:    Trung tâm học tập cộng đồng thế kỷ 21 (FC644) 

 

Trạng thái:    Tiếp tục 

 

Hình thức tài trợ:  Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:  Ngày 1/7/2022 - ngày 31/8/2022 (Tài trợ của chương trình hè FY23) 

 

Nguồn Tài Trợ:   Liên bang thông qua tiểu bang 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ: Karyl Resnick 

Văn Phòng Hỗ Trợ Học Sinh và Gia Đình 

Sở giáo dục tiểu học và trung học MA 

75 Pleasant Street 

Malden, MA  02148 

781-338-3515 

karyl.a.resnick2@state.ma.us 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Văn Phòng Cơ Hội Học Tập Mở Rộng 

Quản lý quỹ BPS:   Kenyia Elisa-McLaren, Giám đốc tài trợ cơ hội học tập mở rộng 

 

Trường phòng ban/Lãnh đạo nhà trường:  Alba Cruz-Davis, Giám đốc điều hành, Cơ hội học tập mở rộng và quan hệ đối tác 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $40.000 

 

Tổng giá trị khoản tài trợ (nếu thời gian tài trợ lâu hơn một năm): Không xác định 

 

Tùy chọn chuyển tiếp: Không  

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 400 học sinh 

 

Địa điểm:    Thomas Edison K-8 School 

Eliot Innovation K-8 School 

 

 

Các đối tác chính bên ngoài:  Vocal Action Picture, Yoga Mike, HERO Sports. 

 

Mô tả khoản tài trợ 

 

Khoản tài trợ của Trung tâm học tập cộng đồng (CCLC) thế kỷ 21 là khoản tài trợ từ nguồn kinh phí của liên bang nhằm mục đích 

hỗ trợ việc triển khai thời gian học tập bổ sung thông qua chương trình học tập ngoài trường học (OST) và/hoặc ngày học mở rộng, 

còn được gọi là Thời gian học tập mở rộng hoặc ELT. Chương trình nhằm mục đích thu hẹp chênh lệch về trình độ/ cơ hội, tăng 

cường sự tương tác của học sinh, hỗ trợ học sinh học tập và phát triển về mặt xã hội và cảm xúc, đồng thời trang bị cho học sinh khả 

năng sẵn sàng cho con đường đại học, sự nghiệp và thành công trong tương lai.  Chương trình này sẽ cung cấp cho học sinh chương 

trình học hấp dẫn, trải nghiệm học tập dựa trên dự án và/hoặc dịch vụ và các cơ hội bồi dưỡng học tập đến các cơ hội bồi dưỡng học 

tập OST chất lượng cao. Ngoài ra, chương trình sẽ có sự tham gia của các đối tác cộng đồng khác nhau để hỗ trợ quá trình học tập 

của học sinh cũng như phát triển về mặt xã hội/tình cảm và thể chất của học sinh.  

 

 

acruzdavis@bostonpublicschools.org


 

 

 

 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

~ 82% phụ cấp giáo viên 

~ 15% hợp đồng dịch vụ cho đối tác (Vocal Action Picture, Yoga Mike, HERO Sports) 

~ 3% cho 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: Học sinh ghi danh tham dự ít nhất 80 giờ học của chương trình hè. 
 Chỉ mục: Dữ liệu về thời gian tham gia chương trình của học sinh 

 

Mục tiêu 2: Cung cấp cơ hội để phát triển về xã hội, tình cảm và nhận thức. 

Chỉ mục: Lịch trình chương trình và dữ liệu tham dự 

Mục tiêu 3: Xác định và tăng cường khả năng tiếp cận bình đẳng với các chương trình học hè PBL chất lượng cao cho học sinh. 

 Chỉ báo: Lịch trình chương trình và dữ liệu quan hệ đối tác CBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG  -  BPS23582S 

 

 

Tên khoản tài trợ:    Trung tâm học tập cộng đồng thế kỷ 21 - Phát triển & mở rộng cấp cao 

Học hè chất lượng (FC527, 525, 523) (Tài trợ cho chương trình hè FY23) 

 

Trạng thái:    Mới 

 

Hình thức tài trợ:  Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:  01/07/2022 – 31 Tháng Tám 2022 

 

Nguồn Tài Trợ:   Liên bang thông qua tiểu bang 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ: Karyl Resnick 

Văn Phòng Hỗ Trợ Học Sinh và Gia Đình 

Sở giáo dục tiểu học và trung học MA 

75 Pleasant Street · Malden, MA 02148 

Điện Thoại: 781-338-3515 

Email: KResnick@doe.mass.edu 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Văn Phòng Cơ Hội Học Tập Mở Rộng 

Kenyia Elisa-McLaren, Quản lý tài trợ, Phòng cơ hội học tập mở rộng 

 

Trường phòng ban/Lãnh đạo nhà trường: Alba Cruz-Davis, Giám đốc điều hành, Cơ hội học tập mở rộng và quan hệ đối tác 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $100.000 

 

Tổng giá trị khoản tài trợ (nếu thời gian tài trợ lâu hơn một năm): Không xác định 

 

Tùy chọn chuyển tiếp: Không  

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 90 học sinh 

 

Địa điểm: Thomas A. Edison Middle School 

 Gardner Pilot Academy 

 

Các đối tác chính bên ngoài:  Young Audiences of Massachusetts, Green City Growers 

 

Mô tả khoản tài trợ 
 

Khoản tài trợ của Trung tâm học tập cộng đồng (CCLC) thế kỷ 21 là khoản tài trợ từ nguồn kinh phí của liên bang nhằm 

mục đích hỗ trợ việc triển khai thời gian học tập bổ sung thông qua chương trình học tập ngoài trường học (OST) và/hoặc 

ngày học mở rộng, còn được gọi là Thời gian học tập mở rộng (ELT). Chương trình nhằm mục đích thu hẹp chênh lệch về 

trình độ/ cơ hội, tăng cường sự tương tác của học sinh, hỗ trợ học sinh học tập và phát triển về mặt xã hội và cảm xúc, đồng 

thời trang bị cho học sinh khả năng sẵn sàng cho con đường đại học, sự nghiệp và thành công trong tương lai.  Trong quá 

trình tham gia chương trình, học sinh sẽ được cung cấp những hướng dẫn có tính tương tác, có cơ hội trải nghiệm học tập 

dựa trên dự án và/hoặc thông qua phục vụ cộng đồng để bồi dưỡng kiến thức học tập; đồng thời chương trình cũng mang lại 

cho học sinh những cơ hội làm giàu kiến thức ngoài trường học có chất lượng cao. Ngoài ra, chương trình sẽ có sự tham gia 

của các đối tác cộng đồng khác nhau để hỗ trợ quá trình học tập của học sinh cũng như phát triển về mặt xã hội/ cảm xúc và 

thể chất của học sinh.  

 

 

acruzdavis@bostonpublicschools.org


 

 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 
 

~ 30% kinh phí dùng để chi trả cho các dịch vụ đã ký hợp đồng với đối tác 

~ 50% kinh phí để trả lương và phúc lợi ngoài lương cho nhân viên quản trị 

~ 20% kinh phí cho đồ dùng học tập và các vật dụng khác 

 

Các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, thực tế và giới hạn thời gian (SMART) 
 

 

Mục tiêu 1: Học sinh ghi danh tham dự ít nhất 80 giờ học của chương trình hè.  

 Chỉ mục: Dữ liệu về thời gian tham gia chương trình của học sinh 

 

Mục tiêu 2: Cung cấp cơ hội để phát triển về xã hội, tình cảm và nhận thức. 

Chỉ mục: Lịch trình chương trình và dữ liệu tham dự 

Mục tiêu 3: Xác định và tăng cường khả năng tiếp cận bình đẳng với các chương trình học hè PBL chất lượng cao cho học sinh. 

 Chỉ báo: Lịch trình chương trình và dữ liệu quan hệ đối tác CBO 

 

 


