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THÔNG BÁO 
 
 

NGƯỜI NHẬN: Chủ Tịch và các Thành Viên, Hội Đồng  

Hệ Thống Trường Công Lập Boston 

 

NGƯỜI GỬI: Nathan Kuder 

 Giám Đốc Tài Chính 

TIÊU ĐỀ: Khoản Tài Trợ Trình Phê Duyệt 

 

NGÀY: 06 Tháng Mười 2021 

 

Vui lòng tìm hiểu hồ sơ đính kèm cho khoản tài trợ trình Ủy Ban Nhà Trường phê duyệt vào ngày 06 

tháng 10 năm 2021. Bản sao hồ sơ đầy đủ của các đề xuất tài trợ đã có sẵn để quý vị xét duyệt và đã 

được Văn Phòng Thư Ký nộp lên Ủy Ban Nhà Trường.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Thống Trường Công Lập Boston Hội Đồng Hệ Thống Trường Công Lập Boston Thành phố Boston 

Tổng Giám Thị Tiến sĩ Brenda Cassellius Jeri Robinson Kim Janey, Quyền Thị Trưởng 
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CÁC KHOẢN TÀI TRỢ TRÌNH ỦY BAN NHÀ TRƯỜNG PHÊ DUYỆT  

06 Tháng Mười 2021 

 

Số tiền 

 

Năm 

 

Tên khoản tài trợ 

 

Trạng thái 

 

Quản lý quỹ 

 

Lĩnh vực trọng tâm 

 

Địa điểm 

 
337.500$ 

 
2022 

Trung tâm Học tập Cộng đồng 

Thế kỷ 21 – Mô hình mẫu 

 
Mới 

 
Kenyia Elisa-McLaren 

Cơ Hội Học Tập Mở 

Rộng 

Boston International, 

Newcome Academy, Trường 

Trung Học Cơ Sở Thomas A. 

Edison 

 
$240,000 

 
2022 

Khoản Tài Trợ của Viện Kỹ 

Thuật Nghề Nghiệp 

 
Mới 

 
Kevin McCaskill 

 
Giáo dục Người 

trưởng thành 

Trường Trung Học Dạy Nghề 

Kỹ Thuật Madison Park 

 
$ 60,000 

 
2022 

Trợ cấp Giảng dạy và Học tập 

môn Giáo dục Công dân 

 
Mới 

Angela Hedley- 

Mitchell 

Chương trình và 

Hướng dẫn 

 
Toàn khu học chánh 

 
$25,000 

 
2022 

 
Tiếng Anh dành cho Người Mới 

Đến Boston 

 
Mới 

 
Kristen D’Avolio 

 
Giáo dục Người 

trưởng thành 

 
Madison Park High School 

 
120.000$ 

 
2022 

 
Play Ball! 

 
Mới 

 
Amy Daniels 

 
Sức Khỏe Thể Chất, 

Tinh Thần và Xã 

Hội 

 
~ 21 Địa điểm 

782.500$ Tổng 

 



MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN NHÀ TRƯỜNG - BPS22466 

 

Tên Khoản Tài Trợ: Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Thế Kỷ 21 – Mô hình mẫu 

Trạng thái Đang tiếp tục 

Loại Tài Trợ: Cạnh tranh 

Ngày Bắt Đầu & Ngày Kết Thúc: 1 tháng 9 năm 2021 - 31 tháng 8 năm 2022 

Nguồn Kinh Phí: Liên Bang thông qua Tiểu Bang 

Đầu Mối Liên Hệ của Cơ Quan 

Tài Trợ: 

Karyl Resnick 

Văn Phòng Hỗ Trợ Học Sinh và Gia Đình 

Phòng Giáo Dục Tiểu Học & Trung Học Cơ Sở Bang Massachusetts 

75 Pleasant Street · Malden, MA 02148 

Điện thoại: 781-338-3515 

Email: KResnick@doe.mass.edu 

 

Người đứng đầu Phòng BPS và/hoặc (các) Trường Học: Văn Phòng Cơ Hội Học Tập Mở Rộng 

 

Quản Lý Quỹ BPS: Kenyia Elisa-McLaren, Quản Lý Khoản Tài Trợ, Giám Đốc Phòng Cơ Hội  

Học Tập Mở Rộng/Lãnh Đạo Nhà Trường: Monica Roberts, Giám Đốc Văn Phòng Tiến Bộ Cộng Đồng và Phụ Huynh 

Giá Trị Khoản Trợ Hàng Năm: $337,500 ($168,750 cho mỗi địa điểm) 

Tổng Số Tiền Tài Trợ (nếu thời gian khoản tài trợ hơn một năm): Không áp dụng  

Lựa chọn chuyển tiếp sang năm sau: Không có 

Số lượng học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên thuộc văn phòng trung tâm) được phục vụ: 90 học sinh 

 

Địa điểm: Học Viện Boston International and Newcomers 

  Trường Trung Học Cơ Sở Thomas A. Edison 

 

Các Đối Tác Chính Bên Ngoài: Hip Hop Agora, Yoga Mike, I Learn America, Dự Án Actors Shakespeare 

 

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. 

 

Các Hạng Mục Chi Phí Thuộc Phạm Vi Chi Trả Của Khoản Tài Trợ 
 

~ 60% kinh phí dùng để chi trả cho các dịch vụ đã ký hợp đồng với đối tác 
~ 30% kinh phí để trả lương và phúc lợi ngoài lương cho nhân viên quản trị 

~ 10% kinh phí cho đồ dùng học tập và các vật dụng khác 

 

Các Mục Tiêu Cụ Thể (S), Đo Lường Được (M), Có Thể Đạt Được (A), Thực Tế (R) 

và Thời Gian Hoàn Thành Theo Nguyên Tắc SMART 
 

Mục tiêu 1: Học sinh tham gia cho thấy đạt được ít nhất mức tiến bộ 5% về Thời Gian Tham Gia giữa chương trình 

Mùa Thu và Mùa Xuân theo các Khảo Sát về Kết Quả Học Tập của Học Sinh và Thanh Thiếu Niên (các khảo sát 

SAYO). 
Chỉ số: Dữ liệu đánh giá trước và sau khảo sát SAYO 

mailto:KResnick@doe.mass.edu


Mục tiêu 2: Học sinh ghi danh tham dự ít nhất 80 giờ học của chương trình. 

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

 

Mục tiêu 3: Học sinh tham gia cho thấy đạt được ít nhất mức tiến bộ 5% về Tư Duy Phản Biện giữa chương trình 

Mùa Thu và Mùa Xuân theo các Khảo Sát về Kết Quả Học Tập của Học Sinh và Thanh Thiếu Niên. 

Chỉ số: Dữ liệu đánh giá trước và sau khảo sát SAYO 

 

Vui lòng cho biết mức độ phù hợp của khoản tài trợ đối với (các) Ưu Tiên và (các) Cam Kết Tầm Nhìn Chiến Lược 

20/25 của học khu. Vui lòng Liệt Kê dưới đây: 

 
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 



MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN NHÀ TRƯỜNG 

 

Tên Khoản Tài Trợ: Khoản Tài Trợ của Viện Kỹ Thuật Nghề Nghiệp 

 

Trạng thái: Mới 

 

Loại Tài Trợ: Cạnh tranh 

 

Ngày Bắt Đầu & Ngày Kết Thúc: Ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023  

Nguồn kinh phí: Tiểu bang 

Đầu Mối Liên Hệ của Cơ Quan Tài Trợ: Jessica Saenz  

  Commonwealth Corporation 

  2 Oliver Street 

 Boston, MA 02110 

  (617) 727-8158 

  JSaenz@commcorp.org 

 

Người đứng đầu Phòng BPS và/hoặc (các) Trường Học: Giáo dục Người trưởng thành 

 

Quản Lý Quỹ BPS: Kevin McCaskill, Văn Phòng Giáo Dục Các Trường Trung Học Cơ Sở  

Trưởng Phòng/Lãnh Đạo Nhà Trường: Kristen D’Avolio 

Giá Trị Khoản Tài Trợ Hàng Năm: $240,000 

 

Tổng Số Tiền Tài Trợ (nếu thời gian khoản tài trợ hơn một năm): $240,000 

Lựa chọn chuyển sang năm sau: Không có 

Số lượng học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên thuộc văn phòng trung tâm) được phục vụ: 54  

Địa điểm: Trường Trung Học Dạy Nghề Kỹ Thuật Madison Park 

Các Đối Tác Chính Bên Ngoài: 

• Feeney Brothers 

• A-plus Welding & Engineering, Inc. 

• Iron Workers Local 7 

• Trung Tâm Nghề Nghiệp MassHire Boston 

• Hội Đồng Boston Private Industry 

• General Air Conditioning & Heating, Inc. 

• Viện Công Nghệ Wentworth 

• Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Thị Trường Mới 
 

Mô Tả Khoản Tài Trợ 
 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Phòng Giáo Dục Người Trưởng Thành BPS và Trường Trung Học Kỹ Thuật và Dạy Nghề 

Madison Park, phối hợp với MassHire Boston, chúng tôi đã xây dựng các chương trình đào tạo giáo dục thường xuyên về Kỹ 

Thuật Hàn và Nhiệt, Thông Gió và Điều Hòa Không Khí (HVAC) dành cho người trưởng thành tại Trường Trung Học Dạy 

Nghề Kỹ Thuật Madison Park. Chương trình đào tạo được thiết kế dành cho hai (2) nhóm học viên, mỗi nhóm gồm 12 người 

(số lượng học viên là 24 người cho mỗi chương trình đào tạo về HVAC và Kỹ Thuật Hàn). Chương trình cung cấp các hướng 

dẫn và đào tạo thực tiễn của ngành, trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết và chứng chỉ ngành, nhằm giúp học viên dễ 

dàng tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực HVAC và Kỹ Thuật Hàn. Khoản tài trợ này được thiết kế để hỗ trợ các nhóm thiếu sự 

hiện diện ở Boston, chủ yếu tập trung vào các vùng lân cận Roxbury, Dorchester và Mattapan. Cơ quan xét duyệt khoản tài trợ 

tìm kiếm sự phù hợp của đề xuất đối với các sáng kiến của BPS và Thành Phố Boston về đa dạng, công bằng và hòa nhập. 

 

Các Hạng Mục Chi Phí Thuộc Phạm Vi Chi Trả Của Khoản Tài Trợ 
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• Khoảng 45% số tiền tài trợ dùng để trang trải chi phí thù lao cho giảng viên 

• 40% khoản tài trợ sẽ được phân bổ cho tài liệu, vật dụng học tập và sách vở 

• 10% khoản tài trợ sẽ được phân bổ cho chi phí quản lý của MassHire 

• 3% khoản tài trợ phục vụ cho việc cấp chứng chỉ (nghĩa là các thử nghiệm OSHA & Hàn, cấp chứng nhận HVAC) 

• 2% khoản tài trợ sẽ được phân bổ cho các thiết bị cá nhân (ví dụ: giày ống, tấm chắn, tạp dề, v.v.) 

 

Các Mục Tiêu Cụ Thể (S), Đo Lường Được (M), Có Thể Đạt Được (A), Thực Tế (R) và Thời Gian Hoàn Thành 

Theo Nguyên Tắc SMART 
 

Mục tiêu 1: Chương trình duy trì được 75% học viên tham gia ở mỗi chương trình trong hai tuần đầu tiên của khoản tài trợ 

(theo yêu cầu của khoản tài trợ) 

Chỉ số: Tỷ lệ đi học của học viên ở mỗi chương trình. 

 

Mục tiêu 2: Tỷ lệ hoàn thành khóa học của học viên đạt ít nhất 75% ở mỗi chương trình. 

Chỉ số: Số lượng học viên đáp ứng các điều kiện của mỗi chương trình. 

 

Mục tiêu 3: Toàn bộ học viên hoàn thành chương trình sẽ thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực ngành nghề liên 

quan (HVAC, Kỹ Thuật Hàn) 
Chỉ số: Xác minh việc làm trong ngành 

 
 

Vui lòng cho biết mức độ phù hợp của khoản tài trợ đối với (các) Ưu Tiên và (các) Cam Kết Tầm Nhìn Chiến Lược 

20/25 của học khu. Vui lòng Liệt Kê dưới đây: 

 

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. 

2.1 Cấu trúc lại các trường trung học, bao gồm các trường thay thế, kết hợp MassCore, chuẩn bị nghề nghiệp và các cơ hội 

học tập nâng cao khác nhằm hỗ trợ học sinh thành công khi học đại học, phát triển nghề nghiệp và trong cuộc sống. 

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. 



MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN NHÀ TRƯỜNG - BPS22626 

 

Tên Khoản Tài Trợ: Trợ cấp Giảng dạy và Học tập môn Giáo dục Công dân 

 

Trạng thái: Mới 

 

Loại Tài Trợ: Cạnh tranh 

 

Ngày Bắt Đầu & Ngày Kết Thúc: 13 tháng 7 năm 2021 - 30 tháng 6 năm 2022 

Nguồn kinh phí: Tiểu bang 

Đầu Mối Liên Hệ của Cơ Quan 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 

 

Người đứng đầu Phòng BPS và/hoặc (các) Trường Học: Khoa Lịch Sử & Nghiên cứu Xã Hội BPS 

Quản Lý Quỹ BPS: Angela Hedley-Mitchell 

Trưởng Phòng/ Lãnh Đạo Nhà Trường: Christine Landry  

Giá Trị Khoản Tài Trợ Hàng Năm: $ 60,000 

Tổng Số Tiền Tài Trợ (nếu thời gian khoản tài trợ hơn một năm): 

 

Lựa chọn chuyển sang năm sau: Có 

 

Số lượng học viên (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được phục vụ: toàn bộ học viên của BPS sẽ tiếp cận 

với các sáng kiến thông qua nguồn tài trợ, 20 trưởng nhóm giáo viên 

 

Địa điểm: Toàn khu học chánh 

 

Các Đối Tác Chính Bên Ngoài: Discovering Justice, Primary Source, Facing History & Ourselves, Generation Citizen 

 

Mô Tả Khoản Tài Trợ 
 

Chương trình tài trợ từ kinh phí của tiểu bang nhằm mục đích hỗ trợ việc dạy và học môn giáo dục công dân thông qua việc 

triển khai các dự án môn giáo dục công dân do học viên phụ trách, phát triển nghề nghiệp chất lượng cao và trải nghiệm học 

tập môn giáo dục công dân. Khoa Lịch Sử & Nghiên Cứu Xã Hội của BPS đề xuất hướng tiếp cận đa chiều nhằm củng cố 

việc học tập môn giáo dục công dân của học viên, thông qua việc phối hợp với 20 trưởng nhóm giáo viên môn giáo dục 

công dân, cung cấp chương trình giảng dạy môn công dân cho các cấp lớp K-12 và hỗ trợ giáo viên tiếp cận các nguồn lực 

để tạo điều kiện phát triển các dự án về giáo dục công dân do học sinh dẫn dắt. 

 

Các Hạng Mục Chi Phí Thuộc Phạm Vi Chi Trả Của Khoản Tài Trợ 
 

~ 26% sẽ được phân bổ để trả lương cho các trưởng nhóm giáo viên đại diện cho các cấp lớp K-12. 

~ 73% khoản tài trợ sẽ phục vụ xây dựng các chương trình giảng dạy môn giáo dục công dân và học tập chuyên môn 

~ 1% để mua sách hỗ trợ cho việc học tập chuyên môn 

 
 

Các Mục Tiêu Cụ Thể (S), Đo Lường Được (M), Có Thể Đạt Được (A), Thực Tế (R) và Thời Gian Hoàn 

Thành Theo Nguyên Tắc SMART 
 

Khoa Lịch Sử/Nghiên Cứu Xã Hội của các Trường Công Lập Boston đang đề xuất hướng tiếp cận đa chiều để củng cố sâu sắc 

trải nghiệm học tập môn giáo dục công dân, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn hướng dẫn công bằng, chú trọng vào kiến 

thức, kỹ năng và cách ứng xử công dân ở tất cả các lớp thuộc hệ thống K-12:  

• Ưu tiên các trường chuyển đổi trong việc hỗ trợ các sáng kiến công dân. 



Mục tiêu 1: Tuyển dụng ít nhất 20 giáo viên thuộc hệ thống K-12 tham gia vào nhóm gồm các trưởng nhóm giáo viên môn 

giáo dục công dân trước ngày 31 tháng 8 năm 2021. Trưởng nhóm giáo viên sẽ đại diện cho các bậc học sau K-2, 3-5, 6-

12. Các trưởng nhóm giáo viên bậc học K-5 sẽ phối hợp với Discovering Justice và các trưởng nhóm giáo viên bậc học 6-

12 sẽ làm việc với đối tác Facing History and Ourselves. 

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

 

Mục tiêu 2: Trước ngày 1 tháng 11 năm 2021, cung cấp cho giáo viên các nguồn tài nguyên giáo trình và học tập 

chuyên môn để hỗ trợ việc giảng dạy môn giáo dục công dân với BPS. 
Chỉ số: Tham dự các buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ. 

 

Mục tiêu 3: Thông qua việc tham gia vào chương trình học tập môn giáo dục công dân với sự hỗ trợ của chương trình 

giảng dạy và tài nguyên từ các tổ chức đối tác môn giáo dục công dân của chúng tôi, các em học sinh lớp 8 và trung học 

phổ thông sẽ thực hiện các dự án hành động công dân do học sinh phụ trách và sẽ được giới thiệu cho học khu trước ngày 

10 tháng 6 năm 2022 

Chỉ số: Mức độ tham gia của học sinh trong các dự án hành động công dân và giới thiệu kết quả dự án của học sinh 

trước BPS và cộng đồng nói chung. 

 

Vui lòng cho biết mức độ phù hợp của khoản tài trợ đối với (các) Ưu Tiên và (các) Cam Kết Tầm Nhìn Chiến Lược 20/25 của 

học khu. Vui lòng Liệt Kê dưới đây: 

 

 3.1 Đảm bảo tiếng nói của thế hệ trẻ trong việc ra quyết định và quản lý một cách kịp thời, minh bạch bằng cách phát huy 

vai trò BSAC, mô hình Nội các dành cho Thanh niên của Tổng giám thị, các nhóm tập trung và các diễn đàn khác để học 

sinh BPS được đóng góp ý kiến. 

 

3.5 Gắn kết giáo viên, nhân viên, gia đình và học sinh tham gia Hội đồng trường để đảm bảo tiếng nói đại diện trong các 

quyết định và quá trình quản lý cấp trường. 

 

Việc thu hút học sinh tham gia vào chương trình giáo dục công dân toàn diện là điều cần thiết để phát triển học sinh ở khía cạnh công 

dân, trao quyền cho các em đưa ra các quyết định công dân và trở thành những người tham gia vào quá trình dân chủ. Khoản Tài Trợ 

Giảng Dạy và Học Tập Môn Giáo Dục Công Dân tạo cơ hội cho giáo viên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn để thúc đẩy các cơ hội 

dành cho học sinh trong các chương trình giảng dạy hiện tại trong việc tham gia vào nội dung và các cuộc thảo luận công dân. Ngoài 

ra, khoản tài trợ học tập nghiệp vụ công dân sẽ hỗ trợ giáo viên trong việc triển khai dự án hành động công dân theo yêu cầu của tiểu 

bang. 

Khoản tài trợ phù hợp với cam kết trong Kế Hoạch Chiến Lược 20-25 của học khu trong việc thúc đẩy khả năng học tập và đảm bảo 

mọi tiếng nói đều được nghe thấy. Khoản tài trợ sẽ cung cấp cho giáo viên các nguồn tài nguyên và chương trình giảng dạy thông 

qua các tổ chức đối tác để xây dựng phương pháp luận vững chắc về mặt văn hóa và ngôn ngữ để khám phá các khía cạnh công dân. 

Khuyến khích giáo viên không ngừng bồi dưỡng chuyên môn và phát triển nhóm giáo dục công dân; xây dựng mạng lưới giáo viên 

để chia sẻ các thông lệ và nội dung môn giáo dục công dân, truyền tải cho học sinh kiến thức giáo dục công dân được xây dựng dựa 

trên sự hợp tác của học khu. Đồng thời, khoản tài trợ này sẽ tạo cơ hội cho học sinh trình bày các dự án hành động công dân của 

mình trước BPS và cộng đồng rộng lớn hơn thông qua buổi trình bày công dân. Buổi trình bày sẽ tạo cơ hội cho học sinh làm mạnh 

mẽ hơn tiếng nói của mình thông qua việc chia sẻ vấn đề công dân mà học sinh đã đưa ra hành động. 



MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN NHÀ TRƯỜNG - BPS22473 

 

Tên Khoản Tài Trợ: Tiếng Anh dành cho Người Mới Đến Boston 

 

Trạng thái: Mới 

 

Loại Tài Trợ: Cạnh tranh 

 

Ngày Bắt Đầu & Ngày Kết Thúc: Ngày 1 tháng 9 năm 2021 - ngày 30 tháng 6 năm 2022  

Nguồn Kinh Phí: Tư nhân 

Đầu Mối Liên Hệ của Cơ Quan Tài Trợ: Tên người liên hệ: Claudia Greene, Giám Đốc Điều Hành 

 Địa chỉ: 105 Chauncey Street, Boston, MA 02111  

 Điện thoại 617-982-6862 

 Email: cgreene@englishfornewbostonians.org  

Trưởng Phòng BPS và/hoặc Lãnh Đạo Nhà Trường: Phòng Giáo Dục Người Trưởng Thành  

Quản lý Quỹ BPS: Kristen D’Avolio, Giám Đốc Cấp Cao 

Trưởng Phòng/ Lãnh Đạo Nhà Trường: Kristen D’Avolio  

Giá Trị Khoản Tài Trợ Hàng Năm: $25,000 

Tổng Số Tiền Tài Trợ (nếu thời gian khoản tài trợ hơn một năm): $  

Lựa chọn chuyển sang năm sau: Không có 

Số lượng học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên thuộc văn phòng trung tâm) được phục vụ: 15 

 

Địa điểm: Phòng Giáo Dục Người Trưởng Thành (Khu Phức Hợp Madison Park)  

Các Đối Tác Chính Bên Ngoài: Open Air TechGoesHome và WGBH 

Mô Tả Khoản Tài Trợ 
 

Tiếng Anh dành cho Người Mới Đến Boston nhằm hỗ trợ người học tham gia lớp ESOL dành cho Phụ Huynh và Người 

Chăm Sóc trong khuôn khổ hợp tác với BPS Adult Education và Trung Tâm Tư Vấn và Hỗ Trợ  Người Mới Đến. Lớp học 

ESOL sẽ gồm tối đa 20 phụ huynh đang giúp đỡ con cái của họ theo học tại các Trường Công Lập Boston.   

 

Các Hạng Mục Chi Phí Thuộc Phạm Vi Chi Trả Của Khoản Tài Trợ 
 

Khoản tài trợ này sẽ chi trả chi phí lương và phúc lợi của giáo viên 

 

Các Mục Tiêu Cụ Thể (S), Đo Lường Được (M), Có Thể Đạt Được (A), Thực Tế (R) và Thời Gian Hoàn 

Thành Theo Nguyên Tắc SMART 
 

Mục tiêu 1: Trong năm tài chính 2022, 65% học viên ESOL ghi danh là người trưởng thành cho thấy sự cải thiện đáng kể 

trong các kỹ năng nói, nghe và đọc viết theo đánh giá của BestPLUS và TABE Class-E. 

Chỉ số: Điểm số của các bài kiểm tra trong năm tài chính 2022. 
 

Mục tiêu 2: Trong năm tài chính 2022, 70% phụ huynh ghi danh sẽ báo cáo việc đến thăm trường học của con họ và gặp gỡ giáo viên. 

Chỉ số: Phụ huynh sẽ tự báo cáo trong các cuộc thảo luận trên lớp và trong cuộc trò chuyện trực tiếp. 

 
Vui lòng cho biết mức độ phù hợp của khoản tài trợ đối với (các) Ưu Tiên và (các) Cam Kết Tầm Nhìn Chiến 

Lược 20/25 của học khu. Vui lòng Liệt Kê dưới đây: 

 

1.4 Thực hiện các hỗ trợ cụ thể cho người học tiếng Anh thông qua Đạo luật LOOK để mở rộng các chương trình thúc 

đẩy tính song/đa ngôn ngữ bao gồm các chương trình song ngữ và các chương trình về di sản văn hóa. 

mailto:cgreene@englishfornewbostonians.org


MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN NHÀ TRƯỜNG 

 

Tên Khoản Tài Trợ: Quỹ Play Ball! Foundation - Điền Kinh Trung Học Cơ Sở Boston 

Tình Trạng: Mới 

Loại Tài Trợ: Cạnh tranh 

 

Ngày Bắt Đầu & Ngày Kết Thúc: 1 tháng 9 năm 2021 - 31 tháng 8 năm 2022  

Nguồn Kinh Phí: Tư nhân 

Đầu Mối Liên Hệ của Cơ Quan Tài Trợ: Quỹ Play Ball! Foundation 

 Chris Lynch - Giám Đốc Điều Hành  

 57 Main St, 

 Concord, MA -1742 

 Điện thoại: (617)-275-6470 

 Email: clynch@playballfoundation.org 

 

Người đứng đầu Phòng BPS và/hoặc (các) Trường Học: Khoa Điền Kinh, Hệ thống Trường Công lập Boston 

 

Quản Lý Chương Trình BPS: Amy L. Daniels - Quản Lý Vận Hành và Chương Trình Cấp Cao Khoa Điền Kinh BPS  

Trưởng Khoa/ Lãnh Đạo Nhà Trường: Avery Esdaile - Giám Đốc Cấp Cao của Khoa Điền Kinh BPS 

Giá Trị Khoản Tài Trợ Hàng Năm: 120.000$ 

 

Tổng Số Tiền Tài Trợ (nếu thời gian khoản tài trợ hơn một năm): $  

Lựa chọn chuyển sang năm sau: Có 

Số lượng học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên thuộc văn phòng trung tâm) được phục vụ: 1.200 

 

Địa điểm: Curley K-8, Edison K-8, Frederick, Higginson-Lewis, Mildred Ave, Murphy, Orchard Gardens, Roosevelt, New 

Mission, McCormack, Ohrenberer, Timilty, Sara Greenwood, Condon K-8, Hennigan, Donald McKay, Lee, Henderson, 

Tobin, Young Achievers, King 

 

Các Đối Tác Chính Bên Ngoài: Quỹ Play Ball! Foundation - Boston 

 

Mô Tả Khoản Tài Trợ 
 

Quỹ Play Ball Foundation hỗ trợ nguồn kinh phí cho Khoa Điền Kinh của Hệ Thống Trường Công Lập Boston để quản lý, tổ 

chức, tạo điều kiện và mở rộng các cơ hội hoạt động thể thao trong trường cho học sinh các lớp 6,7 và 8. 

Mục đích của chúng tôi là cung cấp các chương trình thể thao chất lượng và các cơ hội dành cho các trường trong hệ thống nhằm  

giúp học sinh của chúng ta được học tập trong một môi trường an toàn, thân thiện và hỗ trợ, từ đó, thúc đẩy học sinh tham gia xây 

dựng môi trường học đường, văn hóa và cộng đồng tích cực khi chúng ta sắp quay trở lại việc học trực tiếp hoàn toàn tại trường. 

mailto:clynch@playballfoundation.org


Các Hạng Mục Chi Phí Thuộc Phạm Vi Chi Trả của Khoản Tài Trợ 
 

~ 30% khoản tài trợ sẽ được phân bổ cho Việc Đi Lại 

~ 35% khoản tài trợ sẽ được phân bổ cho Huấn luyện viên/Nhân sự 

~ 25% khoản tài trợ sẽ được phân bổ cho Thiết bị 

~ 10% khoản tài trợ sẽ được phân bổ cho Đồ Ăn/ Thức Uống 

 

Các Mục Tiêu Cụ Thể (S), Đo Lường Được (M), Có Thể Đạt Được (A), Thực 

Tế (R) và Thời Gian Hoàn Thành Theo Nguyên Tắc SMART 

 

Mục tiêu 1: Phát triển về kiến thức và kỹ năng thể thao cụ thể của học sinh tăng ít nhất 55%. Để chuẩn bị cho các chương trình thể 

thao năm nay, khoa của chúng tôi đã lên kế hoạch chiến lược theo lịch trình hàng năm để giảm thời gian hoàn thành nhiệm vụ hành 

chính cho các huấn luyện viên và y tá nhà trường, nhằm tăng cường khả năng học tập, thực hành và trau dồi phát triển kỹ năng trong 

các chương trình thể thao của chúng tôi. 

Chỉ số: Thư chào mừng gửi đến giám đốc/ hiệu trưởng nhà trường 

 

Mục tiêu 2: Mức độ phát triển về kinh nghiệm/kỹ năng của học sinh khi tham gia các chương trình thể thao ở trường trung học cơ 

sở của chúng ta cho thấy mức độ sẵn sàng để tham gia một cách hiệu quả các chương trình thể thao ở trường trung học phổ thông 

đạt ít nhất 45%. Chúng tôi sẽ theo dõi tỷ lệ phần trăm học sinh trung học cơ sở đã tham gia vào các chương trình MS của chúng  tôi 

để xác định tỷ lệ % tham gia của học sinh vào các chương trình thể thao trung học phổ thông để đưa ra quyết định sáng suốt cho 

chương trình trong tương lai. 

Chỉ số: Điền kinh ASPEN, theo dõi tỷ lệ tham gia các môn thể thao lớp 8 

 

Mục tiêu 3: Đến tháng 6 năm 2022, 20% các trường tham gia sẽ có cơ hội tổ chức các hoạt động thể chất mở rộng để tham gia 

các chương trình thể thao nội bộ của trường. Nghiên cứu cho thấy khả năng tiếp cận để mở rộng cơ hội tham gia các chương trình 

nội bộ tại trường giúp làm tăng tỷ lệ đến trường, sự tham gia của học sinh và thúc đẩy trải nghiệm học tập vui vẻ tích cực nói 

chung của học sinh chúng ta. 

Chỉ số: Khảo sát trường học, ASPEN, dữ liệu về tỷ lệ đến trường 

 

Vui lòng cho biết mức độ phù hợp của khoản tài trợ đối với (các) Ưu Tiên và (các) Cam Kết Tầm Nhìn 

Chiến Lược 20/25 của học khu. Vui lòng Liệt Kê dưới đây: 

 

4.2 Cải thiện các công thức, cơ chế cấp ngân sách để đảm bảo phân phối công bằng các nguồn lực được tạo ra thông qua hoạt 

động gây quỹ, hợp tác và các khoản tài trợ 

4.3 Tuân thủ tiêu chuẩn về cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của học sinh; xác định các dịch 

vụ hỗ trợ và học tập cơ bản mà mỗi trường phải cung cấp. 

5.4 Đưa BPS trở thành nhà tuyển dụng yêu thích của nhiều giáo viên, nhân viên bởi họ có điều kiện tập trung phục vụ học sinh 

của chúng tôi và cảm thấy được tôn trọng, hỗ trợ trong công việc của họ 

5.6 Tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình với các công cụ dữ liệu bảng dữ liệu và cách thức báo cáo công khai mới. 

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. 


