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THÔNG BÁO  

 

 

NGƯỜI NHẬN:  Chủ tịch và Các thành viên 

Ủy ban học chánh Boston 

 

TỪ:   Nathan Kuder 

Giám đốc Tài chính 

 

MÔN HỌC:  Khoản tài trợ cần phê duyệt  

 

NGÀY:  Ngày 26 Tháng Mười 2022 

 

 

Vui lòng xem hồ sơ đính kèm cho khoản tài trợ trình Ủy ban học chánh phê duyệt vào ngày 26 Tháng 

Mười 2022. Bản sao hồ sơ đầy đủ của các đề xuất tài trợ đã có sẵn để Hội Đồng xét duyệt và đã được 

Văn phòng thư ký nộp lên Ủy ban học chánh.  



 

 

 

TÀI TRỢ DÀNH CHO ỦY BAN HỌC CHÁNH 

 

 

 Ngày 26 Tháng Mười 2022 

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

lý quỹ 

(Các) Lĩnh vực 

được chú trọng 

Địa điểm 

              

440.800$ 2023 
Thời gian học tập kéo dài tại 

Massachusetts - YAA 
Mới 

Kenyia Elisa-

McLaren 

Thời gian học tập 

mở rộng 
Young Achievers 

              

440.800$   Tổng         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH – BPS23467 

 

Tên khoản tài trợ:    Thời gian học tập mở rộng tại Massachusetts  

 

 

Trạng thái:    Mới 

 

Hình thức tài trợ:  Cạnh tranh  

 

Ngày bắt đầu và kết thúc:  01 Tháng Chín 2022 – 30 Tháng Sáu 2023 

 

Nguồn trợ cấp:    Tiểu bang 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Moira Connolly 
  75 Pleasant Street Malden MA 02148-4906 
  Số điện thoại: 781-338-6234 
  Email: mconnolly@doe.mass.edu 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Văn phòng Mở rộng Cơ hội Học tập và Hợp tác  

Quản lý quỹ BPS:     Kenyia Elisa-McLaren, Giám đốc Chương trình trước và sau giờ học 

 

Trưởng phòng ban/Lãnh đạo trường: Alba Cruz-Davis, Giám đốc Điều hành 

 

T’Sheba Martin, Hiệu trưởng, Young Achievers 

 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: 440.800$ (chỉ SY’23) 

 

Tổng giá trị khoản tài trợ (nếu thời gian tài trợ lâu hơn một năm): Không áp dụng - yêu cầu tiếp tục tái đăng ký mỗi năm . 

 

Tùy chọn chuyển tiếp:   Không  

 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 597 

 

Địa điểm: Young Achievers 

 

Đối tác bên ngoài quan trọng: Generation, Inc (Literacy); Franciscan Children’s Hospital (SEL), City Year (Americorp), Community 

Boat Building (Lớp 5), FOYA (Cờ vua, võ thuật, VA), BNC (Khoa học từ lớp 1 đến lớp 4) 

 

Mô tả khoản tài trợ 

 

Sáng kiến Kéo dài thời gian học Massachusetts là một chương trình cho phép các trường kéo dài đáng kể số giờ và ngày trong lịch 

trình học của họ để tạo ra trải nghiệm học tập tích hợp cho tất cả học sinh, đáp ứng nhu cầu của học sinh và những kỳ vọng cao hơn 

do luật tiểu bang và liên bang đặt ra. Thời khóa biểu dài hơn cho phép mỗi trường cải thiện thành tích của học sinh, cũng như khuyến 

khích và thu hút học sinh bằng cách: (1) Cung cấp thêm thời gian giảng dạy về toán, văn, khoa học và các môn học chính khác để 

giúp học sinh đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang; (2) Tích hợp các cơ hội học tập bổ sung và ứng dụng vào ngày học, bổ sung và 

phù hợp với các tiêu chuẩn của tiểu bang và các kỹ năng của thế kỷ 21; và (3) Lên lịch và tổ chức nhiều thời gian hơn cho việc lập kế 

hoạch, phân tích, thiết kế bài giảng và phát triển chuyên môn cho giáo viên, bao gồm, trong một số trường hợp, các chuyên gia từ các 

tổ chức cộng đồng đối tác của họ. 
 

Hạng mục chi trả của Khoản tài trợ này: 

 

Khoảng 86% khoản trợ cấp sẽ được dùng để chi trả khoản lương và trợ cấp hưu trí cho cán bộ nhà trường. 



 

 

Khoảng 11% khoản trợ cấp sẽ được dùng để chi trả cho các dịch vụ hợp đồng từ các đối tác để cung cấp thêm cơ hội học tập và làm 

giàu  

Khoảng 3% khoản trợ cấp sẽ được dùng cho khoản đóng góp gián tiếp cho quận, mức bắt buộc đối với tất cả các khoản trợ cấp. 

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, 50% học sinh từ lớp 2-8 của Young Achievers phải "đáp ứng kỳ vọng" hoặc "cần một số hỗ trợ 

để đáp ứng kỳ vọng" trong các bài đánh giá tạm thời của Illuminate vào cuối năm. 

Chỉ mục: Dữ liệu đánh giá của Illuminate 

 


