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Vui lòng xem hồ sơ đính kèm cho khoản tài trợ trình Hội đồng BPS phê duyệt vào ngày 10 Tháng Tám 

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 ỦY BAN HỌC CHÁNH 

 

 

 Ngày 10 tháng 8 năm 2022 

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

lý quỹ 

(Các) Lĩnh vực 

được chú trọng 

Điểm trường 

              

$866,313 2022 
JP Morgan Chase New Skills Ready 

Grant – EdVestors 
Tiếp tục Michelle Sylvaria 

Giáo dục nghề 

nghiệp và kỹ thuật 
Toàn khu học chánh 

$17,059 2022 

Sáng kiến đối tác toàn diện dành 

cho giáo dục mầm non (CPPI - 

Comprehensive Preschool 

Partnership Initiative) 

Tăng David McAuley Giáo dục mầm non Toàn khu học chánh 

$7,017,665 2023 Quỹ Boston Quality Pre-K Mới David McAuley Giáo dục mầm non Toàn khu học chánh 

$100,000 2023 Trợ cấp hỗ trợ chiến lược Mới 
Margaret 

Reardon 

Chuyển đổi trường 

học 
Dever Elementary 

$75,000 2023 Tài trợ vốn kỹ năng Burke Mới Jennifer Lillis 

Kỹ năng sẵn sàng 

cho nghề nghiệp và 

học đại học 

Burke High 

$1,625,143 2023 Tài trợ Perkins Mới Michelle Sylvaria 
Giáo dục nghề 

nghiệp và kỹ thuật 
Toàn khu học chánh 

$13,811 2023 Điều tra tài trợ lịch sử Mới 
Angela Hedley-

Mitchell 

Chương trình & 

Hướng dẫn 
Curly K8 & Gardner Pilot K8 

$452,638 2023 Trung tâm giáo dục Mới Kristen D’Avolio Trung tâm giáo dục 

Giáo dục người trưởng thành 

Madison Park cho người trưởng 

thành 

$641,574 2023 
Giáo dục người lớn Phổ cập giáo 

dục gia đình 
Mới Kristen D’Avolio Trung tâm giáo dục  

Giáo dục người trưởng thành 

Madison Park cho người trưởng 

thành 

$40,000 2023 
CommCorp: Khởi nghiệp sáng kiến 

kỹ thuật nghề nghiệp 
Mới Kristen D’Avolio Trung tâm giáo dục 

Giáo dục người trưởng thành 

Madison Park cho người trưởng 

thành 

$111,500 2023 
CommCorp: Sáng kiến kỹ thuật 

nghề nghiệp vòng 2 & 3  
Mới Kristen D’Avolio Trung tâm giáo dục 

Giáo dục người trưởng thành 

Madison Park cho người trưởng 

thành 

$224,642 2023 Tài trợ vốn kỹ năng Madison Park Mới 
Mary Frances 

Brangma 

Sẵn sàng cho nghề 

nghiệp và đại học 
Madison Park 

              

$11,185,345   Tổng cộng         

 



 

 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  -  BPS22557 

 

Tên đơn vị tài trợ:     JP Morgan Chase New Skills Ready Grant – EdVestors 

 

Trạng thái:     Mới 

 

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   01 Tháng Tư 2022 - 30 Tháng Sáu 2023 

 

Nguồn trợ cấp:     Tư nhân 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Tên người liên hệ: Marinell Rousmaniere 

Địa chỉ: 140 Clarendon St, Suite 401,Boston, MA, 02116 

Điện Thoại: 617.585.5747 

Email: rousmaniere@edvestors.org 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS:  Văn phòng Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp, Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, Công bằng và chiến lược 

 

Quản lý chương trình BPS: Michelle Sylvaria, Apryl Clarkson, Charles Grandson 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:   Michelle Sylvaria, Apryl Clarkson, Charles Grandson 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $ 866,313 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm):  $ 866,313 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Có  

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 500 

 

Địa điểm: Toàn học khu 

 

Các đối tác chính bên ngoài:  Edvestors, Private Industry Council, Bunker Hill Community College, UMass Boston 

 

Mô tả khoản tài trợ 

 

Các quỹ để hỗ trợ việc phát triển các mô hình lộ trình mới sẽ đến từ EdVestors từ khoản tài trợ do JP Morgan Chase cung cấp như 

một phần của sáng kiến Mạng lưới sẵn sàng kỹ năng mới rộng lớn hơn. Các lộ trình nghề nghiệp mới trong các ngành công nghiệp 

ưu tiên cao, tập trung vào công bằng và khả năng tiếp cận, sẽ được phát triển ở 3-5 trường trung học do kết quả của sáng kiến này.  

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

97% nhân sự để hỗ trợ phát triển lộ trình sự nghiệp 

3% Gián tiếp 

 

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 

 

Mục tiêu 1: Vào cuối năm tài trợ, Boston sẽ khởi động và triển khai các lộ trình nghề nghiệp chất lượng cao trong 4 Trường trung 

học kỹ năng mới ở Boston 

  



 

 

Chỉ mục: Các trường trung học lập kế hoạch chương trình làm việc của nhóm và biên bản họp 

 

Mục tiêu 2: Vào cuối năm tài trợ, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc học tập chuyên môn của các điều phối viên lộ trình nghề nghiệp để duy trì 

công việc phát triển lộ trình theo thời gian.  

  

 Chỉ mục: Kế hoạch thực hiện lộ trình nghề nghiệp 

 

Mục tiêu 3: Vào cuối năm tài trợ, chúng tôi sẽ phát triển kế hoạch thực hiện cho một hệ thống lập kế hoạch nghề nghiệp và học tập 

mạnh mẽ cho học sinh bắt đầu vào lớp trung học cơ sở và kéo dài liên tục sang trung học, sau trung học và sắp xếp việc làm. 

 

Chỉ mục: Kế hoạch triển khai MyCAP cho các lộ trình nghề nghiệp 

 

 

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:  

 

2.1 Thiết kế lại các trường trung học cơ sở, bao gồm trường thay thế phù hợp với MassCore, sẵn sàng cho nghề nghiệp và các cơ hội 

tham gia khóa học nâng cao để chuẩn bị cho học sinh bước vào đại học, việc làm và cuộc sống. 

 

2.3 Cung cấp chương trình và hoạt động giảng dạy tích cực, đảm bảo về mặt văn hóa và ngôn ngữ bao gồm cơ hội học tập trong môn 

mỹ thuật, khoa học, đọc viết, ngôn ngữ thế giới, giáo dục thể chất, giáo dục sức khỏe và giáo dục công dân, quyền tiếp cận các 

chương trình thể thao và công nghệ cũng như tích hợp đầy đủ sức khỏe của học sinh trong trải nghiệm giáo dục. 

 

6.4 Nâng cao nhận thức về học đại học và nghề nghiệp cũng như kinh nghiệm làm việc để các em sẵn sàng học tập, đào tạo, làm việc 

và phát triển nghề nghiệp sau trung học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  -  BPS22600 

 

Tên đơn vị tài trợ:   Sáng kiến đối tác toàn diện dành cho giáo dục mầm non (CPPI - Comprehensive Preschool 

Partnership Initiative) 

 

Trạng thái:     Tăng cường và mở rộng 

 

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   Ngày 1 tháng 7 năm 2021 - ngày 31 tháng 7 năm 2022 (gia hạn thêm một tháng) 

 

Nguồn trợ cấp:     Tiểu bang Massachusetts (Sở giám dục và chăm sóc trẻ nhỏ) 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Jocelyn Bowne 

50 Milk Street, 14th Floor, Boston, MA  02109 

Điện Thoại: 617-988-2431 

Email: jocelyn.bowne@state.ma.us 

 

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

 

Quản lý quỹ BPS:   David McAuley, Giám đốc tài chính và hoạt động của Universal Pre-K, Khoa Mầm non 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Jason Sachs, Giám đốc điều hành, Khoa Mầm non 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên:  $ 500,000 

Lần tăng đầu tiên:     $ 350,000 

Lần tăng thứ hai (và phần mở rộng)        $17,059 

Giá trị khoản tài trợ mới:    $ 867,059 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm): Xem bên trên 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Không 

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 700 học sinh 

 

Địa điểm: Chúng tôi có kế hoạch tài trợ CPPI trong phạm vi cơ sở hạ tầng Universal Pre-K (UPK) sẽ phục vụ 700 học sinh, hầu hết 

trong số đó sẽ là học sinh 4 tuổi, với một nhóm nhỏ là 3 tuổi, trong gần 50 lớp học tại cộng đồng trong Năm học 2021-22. Tài trợ của 

CPPI sẽ đặc biệt hỗ trợ ba lớp học (ước tính có 45 học sinh được phục vụ) trong ba chương trình đối tác tại cộng đồng chất lượng 

cao của chúng tôi: Boston Chinatown Neighborhood Center, Boys and Girls Clubs of Dorchester và Ellis Memorial Early Learning. 

Là một phần của sự tham gia của các đối tác này theo khoản tài trợ, ba tổ chức này cũng sẽ thí điểm hỗ trợ giáo dục đặc biệt và sức 

khỏe hành vi phối hợp với Hệ thống trường công lập Boston để giúp mở rộng các hỗ trợ can thiệp sớm. Việc gia hạn tài trợ sẽ kéo 

dài khoản đầu tư vào các chương trình này thêm một tháng, đến hết tháng 7 năm 2022.  

 

Các đối tác chính bên ngoài:  Boston Chinatown Neighborhood Center, Boys & Girls Club of Dorchester, Ellis Memorial Early 

Learning 

 

Mô tả khoản tài trợ 

 

Khoản tài trợ CPPI FY22 của Hệ thống trường công lập Boston (BPS) sẽ hỗ trợ trực tiếp 3 lớp học tại cộng đồng phục vụ học sinh 3 

tuổi và gia đình của các em, đồng thời hỗ trợ lập trình chất lượng cao cho tất cả lớp học của Boston Universal Pre-K sẽ đạt 700 học 

sinh 3 và 4 tuổi trong năm học này. 

 



 

 

Đề xuất năm nay sẽ hỗ trợ ba tổ chức - Boston Chinatown Neighborhood Center, Boys and Girls Club Dorchester, and Ellis 

Memorial Early Learning - để thông báo về sự phát triển toàn diện của một mô hình thí điểm giáo dục đặc biệt/hỗ trợ sức khỏe hành 

vi mà cuối cùng sẽ ra mắt trên UPK vào Năm học 2022 -2023. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết một cách chiến lược khoảng cách 

hỗ trợ cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 4. Trong Năm tài chính 2022, ba tổ chức sẽ phục vụ trong một nhóm làm việc để: cung cấp 

phản hồi về các dịch vụ trị liệu phát âm và cơ năng được cung cấp cho các trang UPK trong Năm học 2021-2022 trên cơ sở thí điểm; 

xác định các thực hành tốt nhất trong việc xác định sớm học sinh cần hỗ trợ sức khỏe hành vi và/hoặc giáo dục đặc biệt; và phát triển 

một mô hình cụ thể về giáo dục đặc biệt và hỗ trợ sức khỏe hành vi sẽ được triển khai trên UPK vào năm sau, trong Năm học 2022-

2023. 

 

Về mặt dịch vụ trực tiếp, trong Năm tài chính 2022 và đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2022, CPPI tài trợ cho các tổ chức này sẽ hỗ trợ 

trực tiếp ba phòng học phục vụ 45 trẻ 3 tuổi như một phần của nỗ lực chung toàn thành phố nhằm tiếp cận 700 học sinh thông qua 

Universal Pre-K. Trên tất cả lớp học này, tài trợ bao gồm tiền lương của giáo viên, việc thực hiện chương trình giảng dạy Trọng tâm 

về PreK và huấn luyện BPS. Tất cả lớp học sẽ nhận được sự hỗ trợ can thiệp sớm từ các Chuyên gia trị liệu phát âm & ngôn ngữ và 

một Chuyên gia trị liệu cơ năng. Sự tham gia của gia đình và trao quyền cho gia đình cũng sẽ là trọng tâm chính trong các lớp học 

này, vì khoản tài trợ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chương trình trao quyền cho gia đình thông qua Gia đình Families First and 

Family Nurturing Center. Khoản đầu tư của CPPI sẽ mang lại lợi nhuận ngay lập tức dưới hình thức dịch vụ trực tiếp và cải tiến chất 

lượng cho 3 lớp học, đồng thời xây dựng năng lực cho hệ thống Pre-K chất lượng cao ở Boston nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi trẻ 

em.  

 

Lần tăng đầu tiên đã mở rộng khả năng hỗ trợ tất cả chương trình UPK của chúng tôi. 

 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

~ 81,40% khoản trợ cấp sẽ được sử dụng để tài trợ trực tiếp cho chỗ trống của học sinh trong UPK, đặc biệt là trong các lớp học 3 

tuổi. 

~ 15,87% khoản trợ cấp sẽ được sử dụng để tài trợ cho các chương trình trao quyền cho gia đình thông qua Families First and Family 

Nurturing Center 

~ 2,73% khoản tài trợ sẽ trả chi phí gián tiếp để quản lý khoản tài trợ 

 

 

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 

 

Mục tiêu 1: Các lớp học Boston Universal Pre-K được yêu cầu thực hiện chương trình giảng dạy BPS Focus on Pre-K Curriculum 

and Building Blocks. Một công cụ quan sát trung thực sẽ được sử dụng để đánh giá việc thực hiện chương trình giảng dạy BPS 

Focus on Pre-K và Building Blocks nhằm hướng dẫn huấn luyện và phát triển chuyên môn bằng cách đo lường mức độ tuân thủ và 

chất lượng của từng thành phần chương trình giảng dạy. Mục tiêu cuối cùng là để các lớp học kết hợp chương trình giảng dạy BPS 

Focus on Pre-K với độ trung thực 70% vào Mùa xuân năm 2022. 

Chỉ mục: Vào mùa xuân hàng năm, chúng tôi sẽ xem xét điểm trung thực như một phần của đánh giá toàn diện của chương 

trình.  

 

Mục tiêu 2: Đến tháng 6 năm 2022, 100% học sinh trong 3 lớp học do CPPI hỗ trợ đã thực hiện công cụ sàng lọc phát triển Bảng 

câu hỏi về giai đoạn & độ tuổi (ASQ) và 100% học sinh đã được cung cấp cơ hội nhận các dịch vụ can thiệp sớm từ Chuyên gia trị 

liệu phát âm & ngôn ngữ và/hoặc Chuyên gia trị liệu cơ năng. 

 Chỉ mục: (1) Tất cả ASQ được hoàn thành cho học sinh UPK trong năm nay; (2) Các buổi kiểm tra Trị liệu phát âm - ngôn 

ngữ và cơ năng được cung cấp cho 100% học sinh trong 3 lớp học do CPPI hỗ trợ, theo ghi chú của Văn phòng giáo dục đặc biệt 

BPS; (3) Các dịch vụ Trị liệu phát âm-ngôn ngữ và cơ năng được cung cấp cho một nhóm nhỏ học sinh được xác định trong 3 lớp 

học CPPI hàng tháng trong suốt năm học, theo ghi chú của Văn phòng giáo dục đặc biệt BPS 

 

 

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: 



 

 

 

2.2 Hỗ trợ và huấn luyện các nhà giáo để mang đến các cơ hội học tập hòa nhập chất lượng cao nhằm đảm bảo học sinh 

khuyết tật được phục vụ tốt trong môi trường giáo dục phổ thông: khoản tài trợ này sẽ thông báo cho sự phát triển toàn diện của 

mô hình hỗ trợ giáo dục đặc biệt/hòa nhập mà cuối cùng sẽ ra mắt trên khắp Universal Pre- K (UPK) trong Năm học 2022-2023. 

 

2.4 Phổ cập đầy đủ chương trình mẫu giáo thông qua mô hình thực hiện hỗn hợp nhằm khai thác các lựa chọn học tập trong 

cộng đồng và khu học chánh, đồng thời đảm bảo trải nghiệm học tập chất lượng cao cho tất cả người học sớm. 

 

6.2 Phối hợp với các tổ chức và cơ quan đối tác để cung cấp kiến thức và xây dựng kỹ năng, tập trung vào các kỹ năng xã hội 

- cảm xúc cần thiết cho sự phát triển của trẻ và các kỹ năng chuyên nghiệp quan trọng để các em thành công ở đại học và 

nghề nghiệp của mình. Boston Chinatown Neighborhood Center, Boys and Girls Clubs of Dorchester và Ellis Memorial Early 

Learning đóng vai trò là đối tác không thể thiếu trong khoản tài trợ này và sẽ tổ chức các lớp học với sự hợp tác của Khoa Mầm non 

của Hệ thống trường công lập Boston nhằm xây dựng nền tảng cho học sinh nhỏ tuổi về thành công cá nhân lâu dài, đại học và sự 

nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  -  BPS23322 

 

Tên đơn vị tài trợ:     Quỹ Boston Quality Pre-K 

 

Trạng thái:     Mới 

 

Hình thức tài trợ:   Quyền lợi 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   01/07/2021 - 30/06/2024 

 

Nguồn trợ cấp:     Thành phố  

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Giám đốc tài chính thành phố Boston 

     Cố vấn công ty của thành phố Boston 

One City Hall Square, 6th Floor Room 608 

Người nhận: Ashley Groffenberger, Giám đốc tài chính sắp tới 

Harry Dam, Nhà phân tích quản lý, Văn phòng quản lý ngân sách 

 

 

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

 

Quản lý quỹ BPS:   TeeAra Dias, Giám đốc UPK, Khoa Mầm non 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Jason Sachs, Giám đốc điều hành, Khoa Mầm non 

 

Giá trị khoản tài trợ FY23: $7,017,665 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm): $ 15,000,000 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Có 

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 1.500 hơn 5 năm 

 

Địa điểm: Đối với Năm tài chính 2023, 32 địa điểm, 61 lớp học trong các cơ sở cung cấp dịch vụ cộng đồng, 992 học sinh sẽ được 

phục vụ (trẻ 3 tuổi và 4 tuổi)   

 

Các đối tác chính bên ngoài:  21 tổ chức tại cộng đồng của Boston được coi là đối tác UPK 

 

Mô tả khoản tài trợ 

Mục tiêu của Boston Quality Pre-K là đảm bảo mọi học sinh ba và bốn tuổi ở Boston được tiếp cận với các trải nghiệm giáo dục sớm 

chất lượng cao, đặt nền tảng cho sự thành công trong học tập và giáo dục trong tương lai của các em. Thành phố Boston cam kết 

cung cấp chương trình giáo dục sớm có chất lượng cao, hòa nhập, đáp ứng văn hóa cho tất cả trẻ em dù gia đình có chọn gửi các em 

đến các lớp học trong Trường Công Lập Boston hay các tổ chức cộng đồng. 

 

Thị trưởng lúc bấy giờ là Martin J. Walsh đã dành khoản đầu tư 15 triệu đô la vào năm 2019 cho Quỹ Boston Universal Pre-K 

Boston mới để đảm bảo quyền tiếp cận công bằng tới chương trình mầm non chất lượng cao, miễn phí cho tất cả trẻ em bốn tuổi ở 

Boston trong vòng năm năm. 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

70% khoản tài trợ sẽ được sử dụng để tài trợ trực tiếp cho chỗ trống tại UPK trong các chương trình Universal Pre-K, giúp các gia 

đình có thể tiếp cận miễn phí 



 

 

30% số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để: ký hợp đồng phụ với các nhà cung cấp bên ngoài như University of Massachusetts-Boston để 

cung cấp một khóa học về lãnh đạo; hỗ trợ huấn luyện viên mầm non và liên lạc viên giáo dục đặc biệt nhằm cung cấp thêm hỗ trợ 

huấn luyện và can thiệp; và tạo điều kiện cho các tùy chọn hỗ trợ mở rộng cho các chương trình UPK của nhà cung cấp tại cộng 

đồng. 

 

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 

 

Mục tiêu 1: Các lớp học Boston Universal Pre-K được yêu cầu thực hiện chương trình giảng dạy BPS Focus on K1 Curriculum and 

Building Blocks. Một công cụ quan sát trung thực sẽ được sử dụng để đánh giá việc thực hiện Chương trình giảng dạy BPS Focus on 

K1 Curriculum and Building Blocks, đồng thời hướng dẫn huấn luyện và phát triển chuyên môn bằng cách đo lường sự tuân thủ và 

chất lượng của từng thành phần chương trình giảng dạy. Mục tiêu cuối cùng là để các lớp học kết hợp Chương trình giảng dạy Focus 

on K1 với độ trung thực 70%; nghiên cứu chứng minh mục tiêu này dẫn đến kết quả tích cực của học sinh.  

Chỉ mục: Vào mùa xuân hàng năm, chúng tôi sẽ xem xét điểm trung thực như một phần của đánh giá toàn diện của chương 

trình.  

 

Mục tiêu 2: Đến tháng 6 năm 2024, Boston sẽ đạt được mục tiêu của chúng tôi là phục vụ 1.500 học sinh trong các lớp học UPK 

chất lượng, được tài trợ một phần bởi khoản tài trợ này. 

 Chỉ mục: Số lượng học sinh trong các chỗ trống tại UPK được tài trợ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  -  BPS23558 

 

 

Tên đơn vị tài trợ:     Trợ cấp hỗ trợ chiến lược  

 

Trạng thái:     Mới 

 

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   Ngày 1 tháng 7 năm 2022 -  ngày 30 tháng 6 năm 2023 

 

Nguồn trợ cấp:     Mã quỹ tiểu bang 220; Mã quỹ liên bang 323 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Tên người liên hệ: Jennifer Wu 

Địa chỉ; Văn phòng chuyển đổi chiến lược, Giám đốc hỗ trợ có mục tiêu 

Sở giáo dục Tiểu học và Trung học Massachusetts 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Điện Thoại: (781) 870-0014 

Email: jennifer.y.wu@state.ma.us 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường:  Paul A. Dever Elementary School 

 

Quản lý chương trình BPS:   Margaret Reardon, Hiệu trưởng 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Margaret Reardon, Hiệu trưởng 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $100,000 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm): $ 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Không  

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 375 học sinh 

 

Địa điểm: Trường Tiểu học Dever   

 

Các đối tác chính bên ngoài:  Trường học và Viện chính 

 

Mô tả khoản tài trợ 

 

Mục đích của chương trình tài trợ có mục tiêu này là tài trợ cho các sáng kiến cụ thể với các chiến lược dựa trên bằng chứng để 

chuyển đổi các trường học và khu học chánh có hiệu suất thấp nhất của tiểu bang và nâng cao năng lực của họ để duy trì một chu kỳ 

cải tiến liên tục. Khoản tài trợ này nhằm hỗ trợ các chiến lược và lĩnh vực ưu tiên được xác định trong kế hoạch chuyển đổi của 

Dever. Kế hoạch chuyển đổi mô tả các phương pháp thực hành dựa trên bằng chứng có liên quan đến thành tích học tập nhanh chóng 

của học sinh, bao gồm các phương pháp đổi mới về: văn hóa và môi trường học đường, quyền tự chủ và tính linh hoạt của trường 

học, lãnh đạo hợp tác, quản lý nguồn lực, sự nghiêm khắc trong giảng dạy, năng lực văn hóa và xóa bỏ phân biệt chủng tộc có hệ 

thống, học tập tình cảm, xã hội, quan hệ đối tác cộng đồng, sự tham gia của gia đình và các hệ thống hỗ trợ theo từng cấp độ. 

 

 

Các hạng mục chi phí thuộc phạm vi chi trả của khoản tài trợ.   

 

~ 56,5% sẽ được phân bổ cho tiền lương của giáo viên để hỗ trợ phần lớn cho mô hình lãnh đạo phân tán, bao gồm 13 người lãnh 

đạo nội dung và 12 thành viên Đội ngũ lãnh đạo giảng dạy. 



 

 

 ~ 33,2% được phân bổ cho các dịch vụ theo hợp đồng để phát triển chuyên môn về học tập xã hội và cảm xúc, chấn thương, toán 

học và đào tạo Ngôn ngữ học chức năng hệ thống. 

 ~ 8,7% sẽ được phân bổ để mua các văn bản có liên quan đến văn hóa hơn nhằm bổ sung vào Chương trình giảng dạy EL. 

~ 1,6% sẽ được sử dụng để cử nhân viên đi đào tạo chương trình toán học mới. 

 

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 

 

Mục tiêu 1: Đến tháng 6 năm 2023, trình độ thông thạo Toán và ELA của học sinh sẽ tăng 25% theo điểm chuẩn nội bộ cho môn 

Toán và ELA (Đầu kỳ mùa thu năm 2022).   

Chỉ mục: Điểm chuẩn cuối môn học từ Lớp 3 - 5 (Nền tảng Illumanite); Lớp K2 - 2 Kiểm tra MAP (ELA); Khung học tập theo cấu 

trúc số (LFIN) Điểm chuẩn (Toán). 

 

Mục tiêu 2: Đến tháng 6 năm 2023, 100% kế hoạch hỗ trợ cho các nhu cầu xã hội và tình cảm cấp 3 sẽ bao gồm các bước hành động 

nhận biết về chấn thương như hợp tác giải quyết vấn đề và/hoặc chiến lược điều tiết cơ thể. 

Chỉ mục: Kiểm tra các kế hoạch cấp 3 được xây dựng thông qua quy trình của Nhóm hỗ trợ trẻ em toàn diện (WCST) của Dever.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH 

 

Tên đơn vị tài trợ:     Tài trợ vốn kỹ năng - Burke 

 

Trạng thái:     Mới 

 

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   Ngày 1 tháng 7 năm 2022 -  ngày 30 tháng 6 năm 2023 

 

Nguồn trợ cấp:     Tiểu bang 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  James Poplasky 

Người quản lý tài trợ vốn kỹ năng 

Văn phòng điều hành giáo dục 

Điện Thoại: 617-979-8342 

Email: james.poplasky@state.ma.us 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường:  Trường Trung học Phổ thông Jeremiah E. Burke 

 

Quản lý chương trình BPS:  Jennifer Lillis, Điều phối viên lộ trình nghề nghiệp  

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:  Amilcar Silva, Hiệu trưởng 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $75,000 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm): $75,000 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Không  

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 40 học sinh, 3-4 nhân viên 

 

Địa điểm: Trường Trung học Phổ thông Jeremiah E. Burke 

 

Các đối tác chính bên ngoài: Sana Biotechnology, Boston Private Industry Council, Biobuilder   

 

Mô tả khoản tài trợ 

 

Tài trợ vốn kỹ năng đầu tư cho công nghệ và thiết bị, phản ánh những gì học sinh sẽ thấy ở nơi làm việc, mang lại cho các em những 

kinh nghiệm học tập ứng dụng thực tế. Các khoản tài trợ cạnh tranh này được trao cho các tổ chức giáo dục thể hiện mối quan hệ hợp 

tác với doanh nghiệp địa phương, cũng như điều chỉnh chương trình giảng dạy và chứng chỉ phù hợp với nhu cầu của ngành để tối đa 

hóa cơ hội tuyển dụng ở từng khu vực của tiểu bang. Jeremiah E. Burke High School đã được trao tặng khoản tài trợ này để hỗ trợ sự 

ra mắt của chương trình Lộ trình đổi mới đầu tiên trong Khoa học môi trường và đời sống, tập trung vào công nghệ sinh học. 

 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

~ 100% khoản tài trợ sẽ được phân bổ cho thiết bị công nghệ sinh học  

 

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

 

 

Mục tiêu 1: Sử dụng quỹ tài trợ để mua và thiết lập thiết bị cho chương trình lộ trình đổi mới công nghệ sinh học. 

james.poplasky@state.ma.us


 

 

Chỉ mục: Mua tất cả thiết bị được liệt kê.  

 

Mục tiêu 2: Đến tháng 6 năm 2023, học sinh trong nhóm công nghệ sinh học sẽ tham gia ít nhất 10 thí nghiệm trong phòng thí 

nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ngành.  

 Chỉ mục: Sổ tay trong phòng thí nghiệm của học sinh sẽ phản ánh sự tham gia các hoạt động của phòng thí nghiệm trong 

suốt cả năm.  

 

 

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) 

 

Mục tiêu 2: Tăng cường học tập 

-2.1 Tái cấu trúc các trường trung học cơ sở 

 

Mục tiêu 6: Xây dựng mối quan hệ đối tác 

-6.1 Kết nối mọi học sinh 

-6.2 Hợp tác với các tổ chức đối tác 

-6.4 Nhận thức về đại học và nghề nghiệp ưu tú 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MẪU CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG – BPS23157 

 

Tên đơn vị tài trợ:     Perkins  
 

Trạng thái:     Mới 
 

Hình thức tài trợ:   Quyền lợi  
 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   Ngày 1 tháng 9 năm 2022 – ngày 31 tháng 8 năm 2023  
 

Nguồn trợ cấp:    Liên bang thông qua tiểu bang 
 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:   

Lập kế hoạch và chiến lược phân bổ nguồn lực 

Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học Massachusetts 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

Điện Thoại: 781-338-6230  

Email: Federalgrantprograms@mass.gov 
 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường:  Văn phòng Giáo dục đại học và nghề nghiệp 
 

Quản lý quỹ BPS:   Michelle Sylvaria, Giám đốc điều hành Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp 
 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Michelle Sylvaria, Giám đốc điều hành Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp 
 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: 1.625.143$ 
 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài 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: Đối tượng mục tiêu là học sinh và nhân 

viên trong các chương trình CVTE và CTE trên toàn khu học chánh. Hơn 2.500 học sinh được phục vụ từ lớp 9 đến lớp 

12. 
 

Địa điểm: Madison Park TVHS, Boston Arts Academy, Boston International High School, Boston Green Academy, 

Jeremiah Burke High School, East Boston High School, TechBoston Academy, English High School, Edward Kennedy 

Health Career Academy, John D. O’Bryant High School, New Mission High School.  
 

Các đối tác chính bên ngoài:  Private Industry Council, Wentworth Institute of Technology, Benjamin Franklin Institute 

of Technology, Bunker Hill Community College, Roxbury Community College, Massachusetts Vocational Association, 

Massachusetts Association of Vocational Administrators, Greater Boston Chamber of Commerce.  
 

Mô tả khoản tài trợ 
 

Tăng cường Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp cho Đạo luật thế kỷ 21 (Perkins V) là nguồn ngân quỹ liên bang dành cho 

các khoản trợ cấp phân bổ của Perkins nhằm cải thiện các chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật trong các khu 

học chánh trung học. Các khoản tài trợ cung cấp cho học viên các kỹ năng học tập và kỹ thuật cần thiết để thành công 

trong nền kinh tế dựa trên kiến thức và kỹ năng. Perkins hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho học 

http://www.doe.mass.edu/federalgrants/
http://www.doe.mass.edu/federalgrants/


 

 

sinh về giáo dục sau trung học cơ sở và nghề nghiệp mà họ lựa chọn. Các Chương trình Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp 

đáp ứng định nghĩa về giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật và đã tổ chức các hoạt động giáo dục- (A) cung cấp một chuỗi 

các khóa học— (i) cung cấp cho các cá nhân nội dung chặt chẽ và nghiêm ngặt, phù hợp với các tiêu chuẩn học thuật đầy 

thách thức và kiến thức kỹ thuật liên quan và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp trong các ngành 

nghề hiện tại hoặc mới nổi; (ii) cung cấp khả năng thành thạo kỹ năng kỹ thuật, chứng chỉ được ngành công nhận, chứng 

nhận; và (iii) có thể bao gồm các khóa học tiên quyết (không phải là khóa học phụ đạo) đáp ứng các yêu cầu của tiểu đoạn 

này; và (B) Bao gồm học tập ứng dụng dựa trên năng lực đóng góp vào kiến thức học thuật, kỹ năng lý luận và giải quyết 

vấn đề bậc cao, thái độ làm việc, kỹ năng làm việc chung, kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể và kiến thức về 

tất cả các khía cạnh của một ngành bao gồm cả khởi nghiệp. 
 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

Chương trình tài trợ Perkins V có thể hỗ trợ việc thực hiện Chương trình giảng dạy và Hướng dẫn, Đánh giá, Phát triển 

chuyên môn và Hỗ trợ học sinh. Năm đòn bẩy chính mà DESE đã xác định để nâng cao thành tích của học sinh trên toàn 

tiểu bang bao gồm: chuẩn bị cho học sinh vào đại học và nghề nghiệp; tăng cường chương trình giảng dạy và hướng dẫn; 

tăng cường hiệu quả của nhà giáo; hỗ trợ việc sử dụng dữ liệu để cải thiện các quyết định chính sách và thành tích của học 

sinh; và chuyển đổi các trường có hiệu suất thấp nhất của chúng tôi. Tài trợ của Perkins V được sử dụng để bắt đầu, cải 

tiến và mở rộng các chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật cũng như cải thiện kết quả của học sinh. Các chương 

trình áp dụng được xác định bởi DESE.  
 

~ 60% tài trợ thiết bị và tài liệu hướng dẫn    

~ 20 % Nhân viên và hỗ trợ   

~ 10% Công nghệ 

~5% Phát triển chuyên môn   

~ 5 % Liên kết/dịch vụ hỗ trợ sau trung học 
 

 

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 
 

Mục tiêu của khu học chánh là nâng cao thành tích của học sinh dựa trên các Chỉ số chính của Perkins về: tỷ lệ tốt nghiệp 

thành tích học tập và kỹ thuật, lập kế hoạch và kết nối cho các học sinh có mức lương cao, nghề nghiệp có nhu cầu cao và 

giáo dục sau trung học.  
 

Mục tiêu 1: Kế hoạch MA Perkins V đã tạo ra một chỉ số mới gọi là chất lượng chương trình. Tất cả học sinh sẽ cần có 

kinh nghiệm thực tập, kinh nghiệm giáo dục hợp tác và/hoặc chứng chỉ được công nhận trong ngành khi tốt nghiệp. Chỉ 

số sẽ được đưa ra trong năm học này. Mục tiêu của tiểu bang là 83,86%. Dữ liệu gần đây nhất của chúng tôi cho tất cả 

học sinh CTE ở BPS là 84,57%. 

 Chỉ mục: Học tập dựa trên công việc của học sinh  
 

Mục tiêu 2: Cải thiện tỷ lệ tốt nghiệp cho học sinh đăng ký chương trình CTE lên 88% vào tháng 5 năm 2021. Dữ liệu 

gần đây nhất của chúng tôi cho tất cả học sinh CTE ở BPS là 84,57%.  

 Chỉ mục: Tỷ lệ tốt nghiệp 
 

Mục tiêu 3: Tất cả học sinh tốt nghiệp chương trình CTE đã hoàn thành trình tự của hai hoặc nhiều lớp CTE sẽ có được 

xếp lớp tích cực sau trung học trong một cơ sở giáo dục sau trung học, lực lượng lao động và/hoặc quân đội. Dữ liệu gần 

đây nhất của chúng tôi cho thấy sự xếp lớp tích cực là 83,95% theo các phản hồi khảo sát sau đại học một năm của chúng 

tôi .  

Chỉ mục: Xếp lớp sau trung học  
 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  -  BPS23626 

 

Tên đơn vị tài trợ:     Điều tra tài trợ lịch sử 

 

Trạng thái:     Mới 

 

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   15 Tháng Bảy 2022 - 30 Tháng Sáu 2023 

 

Nguồn trợ cấp:     Tiểu bang  

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Tên người liên hệ: Reuben Henriques  

Địa chỉ: 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Điện Thoại: (781) 338-6243 

Email: reuben.f.henriques@ mass.gov 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường:  Khoa lịch sử & nghiên cứu xã hội BPS 

 

Quản lý quỹ BPS:   Angela Hedley-Mitchell 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Christine Landry 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $ 13,811 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm):  

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Không  
 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: Mười giáo viên và 200 học sinh  

 

Địa điểm:  Curley K-8, Gardner Pilot K-8  

 

 

Cách và lý do các địa điểm này được chọn: 

 

Khoa Lịch sử/Nghiên cứu xã hội của BPS đã thông báo cho tất cả các trường có lớp 5, 6, 7 về cơ hội thí điểm qua bản tin hàng tháng 

của khoa. Năm trường trả lời, bốn trường hoàn thành đơn, hai trường bỏ thí điểm. Các trường còn lại sẽ tham gia thí điểm Curley K-

8 và Gardner Pilot K-8. 

  

 

Các đối tác chính bên ngoài:  Không 

 

Mô tả khoản tài trợ 

 

DESE rất vui mừng thông báo về cơ hội thí điểm Điều tra Lịch sử, một tập hợp các bài học giáo trình sáng tạo hoàn toàn 

phù hợp với Khung Lịch sử/Khoa học Xã hội Massachusetts. Những tài liệu này nhấn mạnh vào sự tìm hiểu của học sinh, 

phương pháp sư phạm đáp ứng văn hóa, kết nối với các vấn đề dân sự và hiện tại và sự phát triển của sự đồng cảm lịch sử. 

Khoản tài trợ cung cấp cho các giáo viên đang thí điểm các đơn vị chương trình Điều tra Lịch sử với tiền trợ cấp và kinh 

phí để hỗ trợ bảo hiểm cho giáo viên thay thế trong khi tham gia các buổi học tập chuyên môn.  
 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 



 

 

 

~54% sẽ được sử dụng cho trợ cấp giáo viên  

~ 46% sẽ được sử dụng cho bảo hiểm giáo viên thay thế  

 

 

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 

 

 

Khoa Lịch sử/Nghiên cứu Xã hội của Hệ thống trường công lập Boston đang tiếp tục tham gia chương trình thí điểm Điều tra Lịch 

sử của DESE cho các lớp 5,6 và 7. Luôn thí điểm BPS để có tiếng nói trong việc phát triển và sửa đổi thêm chương trình giảng dạy 

Điều tra Lịch sử.  

 

Mục tiêu 1: Các giáo viên từ Curley K-8 và Gardner Pilot K-8, sẽ tham gia các khóa học chuyên môn do DESE hỗ trợ từ tháng 8 

năm 2022 đến tháng 5 năm 2023.  

Chỉ mục: Tham gia các cuộc họp của trưởng nhóm giáo viên môn giáo dục công dân.  

 

Mục tiêu 2: Đến tháng 5 năm 2023, giáo viên sẽ thí điểm các bài học chương trình giảng dạy mà họ đã chỉ định trong quá trình đăng 

ký.  

Chỉ mục: Sự thừa nhận của DESE về các bài học được thí điểm. Thảo luận kinh nghiệm thí điểm tại các buổi học tập nghiệp 

vụ.  

 

 

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) 

Tầm nhìn chiến lược 20/25 của BPS, cam kết hai, quy định rằng nhiệm vụ của tổ chức là cung cấp chương trình giảng dạy 

và hướng dẫn được khẳng định về mặt văn hóa và ngôn ngữ bao gồm các cơ hội học tập về nghệ thuật, khoa học, đọc viết, 

ngôn ngữ thế giới, giáo dục thể chất, giáo dục sức khỏe và dân sự. Khoản tài trợ Điều tra Lịch sử cung cấp cho giáo viên 

cơ hội tham gia, thí điểm và cung cấp phản hồi cho các đơn vị chương trình giảng dạy lịch sử nhằm mục đích nhấn mạnh 

khả năng tìm hiểu của học sinh, phương pháp sư phạm đáp ứng văn hóa, kết nối với dân sự và các sự kiện hiện tại cũng 

như phát triển sự đồng cảm lịch sử. Thông qua việc thí điểm, hơn 200 học sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm chương trình 

giảng dạy lịch sử cung cấp nền tảng cho các nguyên tắc học tập của khu học chánh, tập trung vào việc đọc viết bình đẳng 

và khẳng định văn hóa và chương trình giảng dạy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  -  BPS23103 

 

Tên đơn vị tài trợ:     Giáo dục cho người trường thành - Phổ cập giáo dục gia đình BPS (BPS103, FC345) 

 

Trạng thái:     Tiếp tục năm 5/5 

 

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   Ngày 01/07/2021 đến ngày 30/06/2022 

 

Nguồn trợ cấp:     Tiểu bang -345 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Melissa Viscovich , Chuyên gia Chương trình 
     W 781-338-3837 
     melissa.b.viscovich@state.ma.us  

Phòng dịch vụ học tập cộng đồng và người trưởng thành của ESE 

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

 

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

 

Quản lý quỹ BPS:   Kristen D’Avolio, Giám đốc cấp cao 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Kristen D’Avolio, Giám đốc cấp cao 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: 452.638 $ 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm): $2,819,150 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Không  

 

Khoảng # học sinh: 140 Học sinh ESOL 

 

Địa điểm:  Khoa Giáo dục cho người trưởng thành/Boston Central Adult High School tại Madison Park TechnicalVocational  

High School Building Complex 

 

Các đối tác chính bên ngoài:  OpenAirBoston, ,Adult Literacy Initiative  Masshire, New England Aquarium, Zoo New England, 

Museum of Fine Arts, Mayor’s Office of Workforce Development 

 

Mô tả khoản tài trợ 

Là một phần của Chương trình Giáo dục người lớn cho Gia đình của BPS, khoản trợ cấp này cung cấp chương trình giáo dục cơ bản 

dành cho người lớn, các lớp trung học và ESOL cho phụ huynh Hệ Thống Trường Công Lập Boston nhằm hỗ trợ phát triển học tập, 

kinh tế và dân sự của họ để sau đó họ có thể hỗ trợ việc học tập của con em mình. 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

Khoản trợ cấp sẽ được sử dụng để trả cho các giáo viên bán thời gian buổi tối và ban ngày, một người quản lý dự án đặc biệt, 

một chuyên gia hỗ trợ học sinh, phụ phí, vật tư và các chi phí gián tiếp. 

 

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  -  BPS23638 

 

Tên đơn vị tài trợ:     Giáo dục cho người trường thành - Phổ cập giáo dục gia đình  

 

Trạng thái:     Tiếp tục năm 5/5 

 

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   Ngày 01/09/2022 đến ngày 30/08/2023 

 

Nguồn trợ cấp:  Liên bang  

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Melissa Viscovich , Chuyên gia Chương trình 
     W 781-338-3837 
     melissa.b.viscovich@state.ma.us  

Phòng dịch vụ học tập cộng đồng và người trưởng thành của ESE 

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

 

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

 

Quản lý quỹ BPS:   Kristen D’Avolio, Giám đốc cấp cao 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Kristen D’Avolio, Giám đốc cấp cao 

 

Số tiền năm hiện tại: $641,574   

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm): $3,008,086 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Không  

 

Khoảng # học sinh: 136 học sinh ABE, 14 học sinh ESOL học nghề 

 

Địa điểm:  Khoa Giáo dục cho người trưởng thành/Boston Central Adult High School tại Madison Park TechnicalVocational  

High School Building Complex 

 

Các đối tác chính bên ngoài:  OpenAirBoston, ,Adult Literacy Initiative  Masshire, New England Aquarium, Zoo New England, 

Museum of Fine Arts, Mayor’s Office of Workforce Development 

 

Mô tả khoản tài trợ 

Là một phần của Chương trình Giáo dục người lớn cho Gia đình của BPS, khoản trợ cấp này cung cấp chương trình giáo dục cơ bản 

dành cho người lớn, các lớp trung học và ESOL cho phụ huynh Hệ Thống Trường Công Lập Boston nhằm hỗ trợ phát triển học tập, 

kinh tế và dân sự của họ để sau đó họ có thể hỗ trợ việc học tập của con em mình. 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

Khoản trợ cấp sẽ được sử dụng để trả cho các giáo viên bán thời gian buổi tối và ban ngày, giám đốc điều hành, giáo viên dạy 

chương trình ESOL dạy nghề, phụ phí, vật tư và các chi phí gián tiếp. 

 

 

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 
 



 

 

Mục tiêu 11: Trong năm tài chính 21, 51% học sinh ESOL là người trưởng thành đăng ký sẽ đạt hoặc vượt mục tiêu của tiểu bang về 

mức học sinh có thể đo lường được bằng BestPLUS và TABE Class-E. Chỉ báo : Điểm số các bài kiểm tra trong FY2022. 

 

Mục tiêu 2: Trong năm tài chính 21, 39% học sinh đăng ký giáo dục cơ bản cho người trưởng thành sẽ đạt hoặc vượt mục tiêu của 

tiểu bang về mức học sinh có thể đo lường được bằng BestPLUS và TABE Class-E. Chỉ báo : Điểm số các bài kiểm tra trong 

FY2022. 

 

Mục tiêu 3: Trong năm tài chính 21, 42% học sinh ASE người trưởng thành đăng ký sẽ đạt hoặc vượt mục tiêu của tiểu bang về mức 

tăng học sinh có thể đo lường được theo MAPT.                                                                Chỉ mục: Điểm số các bài kiểm 

tra trong FY2022. 

 

Mục tiêu 4: Trong năm tài chính 22, 90% học sinh ngành ẩm thực sẽ nhận được chứng chỉ Servsafe và hoàn thành 75 giờ đào tạo về 

ẩm thực.                 Chỉ mục: Điểm số các bài kiểm tra trong FY2022. 

 

Liên kết Kế hoạch Chiến lược 
Các mục tiêu này gắn liền với Mục tiêu chiến lược số một của BPS: Xóa bỏ khoảng cách về cơ hội và kết quả học tập. Bằng 

cách hỗ trợ cư dân trưởng thành của Boston lấy bằng tốt nghiệp trung học hoặc học tiếng Anh, BPS Adult Ed phục vụ những học 

sinh có tài năng cao đã bị ảnh hưởng bởi các rào cản xã hội, hệ thống và xã hội và việc phân biệt chủng tộc trong và ngoài trường 

học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 



 

 

 

MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  

 

Tên đơn vị tài trợ:     CommCorp: Khởi nghiệp sáng kiến kỹ thuật nghề nghiệp 

 

Trạng thái:     Mới, năm 1/1 

 

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   Ngày 15/07/2022 đến ngày 31/01/2023  

 

Nguồn trợ cấp:     Commonwealth Corporation 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Jess Saenz, Giám đốc Chương trình Cấp cao 

     Điện Thoại: 857-273-1818 

     jsaenz@commcorp.org 
     2 Oliver St, Boston, MA 02109 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/ 

     

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

 

Quản lý quỹ BPS:   Kristen D’Avolio, Giám đốc cấp cao 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Kristen D’Avolio, Giám đốc cấp cao 

 

 Giá trị giải thưởng ban đầu: $40,000 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm): 40,000 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Không  

 

Khoảng # học sinh: 28 ngành ô tô, 28 ngành mộc 

 

Địa điểm:  Khoa Giáo dục cho người trưởng thành/Boston Central Adult High School tại Madison Park TechnicalVocational  

High School Building Complex 

 

 

Mô tả khoản tài trợ 

Sáng kiến kỹ thuật nghề nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu liên tục về lao động có kỹ năng trong xây dựng, các ngành nghề và sản 

xuất. Commonwealth Corporation quản lý các quỹ này với hy vọng xóa bỏ khoảng cách về kỹ năng mà các chủ lao động phải đối 

mặt bằng cách tạo cơ hội cho thanh thiếu niên và người trưởng thành được đào tạo lại để có các nghề có tay nghề cao, cũng như 

chuyển đổi các trường trung học dạy nghề thành Học viện kỹ thuật nghề nghiệp hoạt động ba ca một ngày để mang lại nhiều học 

sinh trung học và người trưởng thành hơn tham gia vào chương trình. 
 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

Khoản trợ cấp sẽ được sử dụng để thanh toán cho các vật tư, công cụ và thiết bị của CTI.  

 

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 
 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

Mục tiêu 12: Đến tháng 10 năm 2022, cả chương trình ô tô và chương trình mộc sẽ có mọi nguồn lực cần thiết để cung cấp thành 

công chương trình đào tạo cho 28 học viên mỗi chương trình.  

Chỉ mục: Nguồn cung cấp đã nhận 

Liên kết Kế hoạch Chiến lược 
Các mục tiêu này gắn liền với Mục tiêu chiến lược số một của BPS: Xóa bỏ khoảng cách về cơ hội và kết quả học tập. Bằng cách hỗ 

trợ cư dân trưởng thành của Boston tiếp cận chương trình đào tạo việc làm trình độ cao, BPS Adult Ed sẽ phục vụ các học sinh tài 

năng cao, những người đã bị ảnh hưởng bởi các rào cản xã hội, hệ thống và xã hội và sự phân biệt chủng tộc trong và ngoài trường 

học.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 



 

 

MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  

 

Tên đơn vị tài trợ:     CommCorp: Sáng kiến kỹ thuật nghề nghiệp (Vòng 2 và Vòng 3) 

 

Trạng thái:     Năm 1/2 

 

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu & kết thúc:   07/01/2021 đến 30/08/2023 (Đây là sự tiếp nối và tái cấu trúc của hình thức  

                                          tài trợ trả cho hiệu suất trước đây) 

 

Nguồn trợ cấp:     Commonwealth Corporation 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Jess Saenz, Giám đốc Chương trình Cấp cao 

     Điện Thoại: 857-273-1818 

     jsaenz@commcorp.org 
     2 Oliver St, Boston, MA 02109 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/ 

   

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

 

Quản lý quỹ BPS:   Kristen D’Avolio, Giám đốc cấp cao 

 

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học:    Kristen D’Avolio, Giám đốc cấp cao 

 

Giá trị giải thưởng ban đầu:  

Vòng 2, Trả tiền cho hiệu suất: $99,500 (khả năng tăng lên đến $120,000 vào 31/12/22 đối với 14 HVAC, 14 Hàn) với tùy chọn 

chuyển tiếp. 

 

Cập nhật số tiền và ngày kết thúc giải thưởng: 

Vòng 3, Tài trợ có hoàn lại: $532,000 1/11 - 30/8/23 (28 ô tô, 28 mộc, 10 HVAC, 10 hàn =76 học sinh) với không có tùy chọn 

chuyển tiếp. 

 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm): $631,500 

Được chấp thuận cho đến nay: $520,000 

Tổng tăng: $111,500 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Một phần 

 

Khoảng # học sinh: 28 Ô tô, 28 Mộc, 10 HVAC, 10 Hàn = 76 học sinh 

 

Địa điểm:  Khoa Giáo dục cho người trưởng thành/Boston Central Adult High School tại Madison Park TechnicalVocational  

High School Building Complex 

 

 

Mô tả khoản tài trợ 

Sáng kiến kỹ thuật nghề nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu liên tục về lao động có kỹ năng trong xây dựng, các ngành nghề và sản 

xuất. Commonwealth Corporation quản lý các quỹ này với hy vọng xóa bỏ khoảng cách về kỹ năng mà các chủ lao động phải đối 

mặt bằng cách tạo cơ hội cho thanh thiếu niên và người trưởng thành được đào tạo lại để có các nghề có tay nghề cao, cũng như 

chuyển đổi các trường trung học dạy nghề thành Học viện kỹ thuật nghề nghiệp hoạt động ba ca một ngày để mang lại nhiều học 

sinh trung học và người trưởng thành hơn tham gia vào chương trình. 
 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

Hạng mục chi trả của khoản tài trợ này 

 

Khoản trợ cấp sẽ được sử dụng để trả cho giám đốc CTI, một chuyên gia hỗ trợ học sinh bán thời gian, hỗ trợ hành chính, trợ cấp 

phụ cho nhân viên làm công ăn lương, hợp đồng và phụ cấp cho giáo viên dạy nghề làm việc sau giờ học, đồ dùng văn phòng và đào 

tạo, máy tính, thẻ đi xe buýt và các ưu đãi khác cho học sinh (dụng cụ, ủng, kính bảo hộ, v.v.).  

 

 

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 
 

Mục tiêu 13: Đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 28 học sinh ngành ô tô sẽ hoàn thành toàn bộ khóa học và đạt được các chứng chỉ 

ngành liên quan.     

Chỉ mục: Hoàn thành 250 giờ và đạt điểm trên OSHA 10 và Hotworks.  

 

Mục tiêu 2: Đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, 24 /28 học sinh sẽ được tuyển dụng vào một công việc liên quan đến ngành trong 6 

tháng sau khi hoàn thành chương trình.    

Chỉ mục: Thư xác nhận của chủ lao động hoặc cuống phiếu lương.  

 

Mục tiêu 3: Đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 28 học sinh ngành mộc sẽ hoàn thành toàn bộ khóa học và đạt được các chứng chỉ 

ngành liên quan.    

 Chỉ mục: Hoàn thành 250 giờ và đạt điểm trên OSHA 10 và Hotworks.  

 

Mục tiêu 4: Đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, 24 /28 học sinh ngành mộc sẽ được tuyển dụng vào một công việc liên quan đến ngành 

trong 6 tháng sau khi hoàn thành chương trình.    

Chỉ mục: Thư xác nhận của chủ lao động hoặc cuống phiếu lương.                 

 

Mục tiêu 5: Đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, mười học sinh HVAC sẽ hoàn thành toàn bộ khóa học và đạt được các chứng chỉ liên 

quan đến ngành.    

 Chỉ mục: Hoàn thành 250 giờ và đạt điểm trên OSHA 10 và Hotworks.  

 

Mục tiêu 6: Đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, 8/10 học sinh ngành HVAC sẽ được tuyển dụng vào một công việc liên quan đến ngành 

trong 6 tháng sau khi hoàn thành chương trình.    

Chỉ mục: Thư xác nhận của chủ lao động hoặc cuống phiếu lương.   

 

Mục tiêu 7: Đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, mười học sinh ngành hàn sẽ hoàn thành toàn bộ khóa học và đạt được các chứng chỉ liên 

quan đến ngành.    

 Chỉ mục: Hoàn thành 250 giờ và đạt điểm trên OSHA 10 và Hotworks.  

 

Mục tiêu 8:  Đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, 8/10 học sinh ngành hàn sẽ được tuyển dụng vào một công việc liên quan đến ngành 

trong 6 tháng sau khi hoàn thành chương trình.   

 Chỉ mục: Thư xác nhận của chủ lao động hoặc cuống phiếu lương.   

 

Liên kết Kế hoạch Chiến lược 
Các mục tiêu này gắn liền với Mục tiêu chiến lược số một của BPS: Xóa bỏ khoảng cách về cơ hội và kết quả học tập. Bằng cách hỗ 

trợ cư dân trưởng thành của Boston lấy bằng tốt nghiệp trung học hoặc học tiếng Anh, BPS Adult Ed phục vụ những học sinh có tài 

năng cao đã bị ảnh hưởng bởi các rào cản xã hội, hệ thống và xã hội và việc phân biệt chủng tộc trong và ngoài trường học. 

 

 

 

                                                
3 Những mục tiêu này do DESE ACLS đặt ra dựa trên dữ liệu NRS của liên bang về học sinh là người trưởng thành trên toàn quốc.  

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA UỶ BAN HỌC CHÁNH  -  BPS23528 

 

Tên đơn vị tài trợ:    Tài trợ vốn kỹ năng Madison Park  

Trạng thái:     Mới  

Hình thức tài trợ:   Cạnh tranh 

Ngày bắt đầu & kết thúc:  Ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 31 tháng 6 năm 2023.  

Nguồn trợ cấp:     Văn phòng điều hành giáo dục  

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Tên người liên hệ: James Poplasky  

    Địa chỉ:1 ASHBURTON ST 14TH FLOOR 1403, BOSTON MA 02108  

     Điện Thoại: 617-352-9476  

Email: james.poplasky@state.ma.us  

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Madison Park Technical Vocational High School  

Quản lý chương trình BPS: Mary-Frances Brangman  

Trưởng phòng ban/lãnh đạo trường học: Tiến sĩ Sidney Brown  

Giá trị khoản tài trợ thường niên: $224,642 

 

Tổng giá trị tài trợ (nếu thời gian tài trợ dài hơn một năm): $224,642  

Tùy chọn chuyển tiếp: Không 

Khoảng # học sinh được hỗ trợ: 160 

Địa điểm: Madison Park  

Các địa điểm này được lựa chọn như thế nào? Dựa trên nhu cầu  

Đối tác bên ngoài quan trọng (nếu có): Trung tâm Y tế Boston và Bệnh viện Phục hồi chức năng Spaulding  

    Mô tả khoản tài trợ 

Ưu tiên: Chinh phục đại học và nhận thức nghề nghiệp cùng kinh nghiệm làm việc tạo ra các lộ trình rõ ràng để giáo dục sau trung 

học về chăm sóc sức khoẻ, đào tạo, ngành nghề và cơ hội nghề nghiệp  

Mục đích: Ngân quỹ sẽ được sử dụng để nâng cấp thiết bị đào tạo Y tế và Hỗ trợ y tế và được chọn để nhân rộng hoặc mô phỏng một 

cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp. Thiết bị chương trình hỗ trợ y tế: Bàn tiếp tân có ghế và vách ngăn; 2 tủ hồ 

sơ để bàn; tủ lạnh để các mẫu vật; tủ lưu trữ cuộn; máy EKG; máy A1C; và máy dấu hiệu sinh tồn di động. Thiết bị chương trình Hỗ 

trợ Y tế: Ma nơ canh cổ điển; Hình nộm trẻ em; Vết thương/Chấn thương giả; Hình nộm người già; Xe cấp cứu; Bộ dụng cụ bỏ vào 

xe; Chuông; Bộ chẩn đoán treo tường; Xe báo động; Giường y tế; Màn che & theo dõi Gurney; Thiết bị hỗ trợ đứng, Nhiệt kế; Nhiệt 

kế treo tường; Mô hình giải phẫu; Máy đo huyết áp bắp tay; Xe đẩy Omnicell; Kết quả mong muốn: Mỗi năm chúng tôi dự kiến có ít 

nhất 64 học sinh hoàn thành các chương trình. Mỗi học sinh tốt nghiệp chương trình Hỗ trợ sức khoẻ sẽ nhận được 9 chứng chỉ và 

mỗi học sinh tốt nghiệp chương trình Hỗ trợ y tế sẽ nhận được 8 chứng chỉ.       

               

Các mục tiêu cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế và Có thời hạn (SMART) 

james.poplasky@state.ma.us


 

 

 

Mục tiêu 1: Tăng số lượng học sinh hoàn thành các chương trình Hỗ trợ sức khoẻ và y tế.  

Chỉ mục: Dữ liệu tốt nghiệp và hoàn thành chương trình.  

 

Mục tiêu 2: Tăng số lượng học sinh được bố trí vào các vị trí hỗ trợ y tế và sức khỏe sau khi tốt nghiệp.  

Chỉ mục: Dữ liệu sau tốt nghiệp.  

 

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:  

 

Lĩnh vực trọng tâm 1: Thực hiện một chương trình giảng dạy PK-12 toàn diện, nghiêm túc và bền vững về văn hóa/ngôn ngữ, phục 

vụ sự phát triển toàn bộ của trẻ.  

 

Lĩnh vực trọng tâm 2: Thu hút, phát triển và duy trì một nhóm giảng dạy hiệu quả cao, đáp ứng các nhu cầu đa dạng về chủng tộc, 

văn hóa và ngôn ngữ của thanh thiếu niên Boston.  

 

Lĩnh vực trọng tâm 3: Thu hút học sinh, gia đình và các tổ chức cộng đồng với tư cách là người ủng hộ và đối tác cho sự công 

bằng, tiếp cận và kết quả cho mọi học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


