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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 16/11/2022 

 

 

Vui lòng xem hồ sơ đính kèm cho khoản tài trợ trình Ủy ban học chánh phê duyệt vào ngày 16 Tháng 

Mười Một 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 16/11/2022 

Số tiền Năm 

tài 

chính 

Tên khoản tài trợ Trạng thái Cán bộ quản 

lý quỹ 

(Các) Lĩnh vực 

được chú trọng 

Địa điểm 

              

300.000 USD 2023 Trợ cấp Hỗ trợ Đại học sớm FC460 Mới Lydia Emmons 

Kỹ năng sẵn sàng 

cho nghề nghiệp và 

học đại học 

5 địa điểm 

347.940 USD 2023 

Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ - Trẻ 

em & Thanh thiếu niên vô gia cư II- 

FC302 

Tăng Brian Marques Nhóm rủi ro Toàn khu học chánh 

19.665 USD 2023 MassStep: Trợ lý y tế FC671 Tăng Kristen D’Avolio 
Nghề nghiệp và 

Công nghệ 
Madison Park 

15.411.815 

USD 
2023 

Cải thiện hệ thống thông gió & chất 

lượng không khí (IVAQ) -FC209 
Mới Katherine Walsh HVAC 5 địa điểm 

              

16.079.420 

USD 

  Tổng         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH – BPS23623 

 

Tên khoản tài trợ: Trợ cấp Hỗ trợ Đại học sớm 

Trạng thái: Mới  

Hình thức tài trợ:  Quyền lợi 

Ngày bắt đầu và kết thúc: Ngày 01/09/2022 - Ngày 30/08/2023 

 

Nguồn trợ cấp: Sở giáo dục tiểu học và trung học 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Kristin Hunt 

Địa chỉ của nhà tài trợ: 75 Đường Pleasant, Malden, MA  

Số điện thoại của nhà tài trợ:   (781) 338-3000 

Email của nhà tài trợ:    Kristin.E.Hunt@mass.gov 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Văn phòng Trường trung học cơ sở 

Charlestown High School: 

Dearborn STEM Academy  

Fenway High School  

Madison Park Technical Vocational High School  

New Mission High School  

Quản lý chương trình BPS: Lydia Emmons, Giám đốc Chương trình Đại học sớm 

Trưởng phòng ban/Lãnh đạo trường: 

Charlestown High School, Ajay Trivedi 

Dearborn STEM Academy, Darlene Marcano  

Fenway High School, Geoffrey Walker  

Madison Park Technical Vocational High School, Dr. Sidney Brown   

New Mission High School,  

Giá trị khoản tài trợ thường niên:  300.000 USD 

Tùy chọn chuyển tiếp: Không 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 318 

Các địa điểm này được lựa chọn như thế nào?: Các chương trình đại học sớm được chỉ định hiện tại 

Đối tác bên ngoài quan trọng (nếu có): 

University of Massachusetts Boston 



 

 

Wentworth Institute of Technology  

Bunker Hill Community College 

Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology 

 

Mục đích: 

Thông qua Trợ cấp Hỗ trợ Đại học sớm, DESE cung cấp hỗ trợ triển khai cho các chương trình đại học sớm hiện có. Trợ cấp này 

dành để tài trợ cho năng lực của nhân viên, tài liệu giảng dạy, phương tiện đi lại và chi phí lập kế hoạch cho 5 trường trung học đồng 

thời đảm bảo việc cung cấp chương trình chất lượng cao.  

 

 

Kết quả mong muốn: 

1. Tích cực đăng ký vào các trường Đại học sớm chất lượng cao tại Charlestown High School, Dearborn STEM Academy, 

Fenway High School, Madison Park Vocational Technical High School và New Mission HS. 

2. Tăng số lượng các em học sinh tốt nghiệp trung học với ít nhất 12 tín chỉ đại học có khả năng chuyển tiếp cao 

 

Các mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế và có thời hạn (SMART)  

Mục tiêu 1: Ghi danh thêm một nhóm các em học sinh theo học chương trình Đại học sớm tại mỗi trường trung học, tham gia vào 

ngày 22 tháng 12, tăng số lượng các em học sinh ghi danh từ 183 ở năm học 2022 lên 318 vào năm 2023. 

Chỉ mục: Dữ liệu SIMS tháng 10  

Mục tiêu 2: Đảm bảo 75% các em học sinh theo học chương trình đại học sớm tốt nghiệp với tối thiểu 12 tín chỉ đại học vào tháng 

06 năm 2023 

Chỉ mục: Trình theo dõi tín dụng cấp cao của DESE và phân tích dữ liệu DHE HEIRS 

 

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

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

 

Chặng đường theo học chương trình Đại học sớm cung cấp nền giáo dục phù hợp, đích thực và toàn diện cho tất cả các em học sinh 

của chúng tôi. Thông qua các chương trình này, chúng tôi tìm cách tăng cường khả năng tiếp cận các môn học đại học cho các em 

học sinh Học khu trường Công lập Boston và giảm thời gian cũng như chi phí của giá trị chứng chỉ đầu tiên. Điều này phù hợp trực 

tiếp với Tầm nhìn Chiến lược 20/25 của học khu vì nó tạo ra các cơ hội bình đẳng cho những em học sinh trẻ tuổi theo đuổi con 

đường sự nghiệp và hệ đại học chất lượng cao 

 

Tăng tốc Học tập 2.1 “Thiết kế lại Trường Trung học” - phối hợp với cam kết “Học tập tăng tốc” và ưu tiên được xác định trong 

Tầm nhìn Chiến lược 20/25, các chương trình Đại học sớm được mở rộng qua các năm để Học khu trường công lập Boston luôn sẵn 

sằng cung cấp các khóa học đại học nghiêm ngặt cho các em học sinh. 

Quan hệ đối tác tích cực 6.4 “Nhận thức về đại học xuất sắc và nghề nghiệp” - phối hợp với cam kết và ưu tiên “Quan hệ đối tác tích 

cực” được xác định trong Tầm nhìn Chiến lược 20/25, các chương trình Đại học sớm yêu cầu có mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn với 

mong muốn tạo ra cơ hội cho các em học sinh tham gia vào các khóa học đại học với sự hỗ trợ xung quanh. 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

          BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH – BPS23671 

 

Tên khoản tài trợ: Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ - Trẻ em và Thanh thiếu niên vô gia cư II FC302 

Trạng thái: Tăng 

Hình thức tài trợ: Phân bổ 

Ngày bắt đầu và kết thúc: Ngày 01/11/2021 đến Ngày 31/08/2024 

Nguồn trợ cấp: Tiểu bang/Liên bang/Tư nhân/Địa phương (Thành phố): Liên Bang thông qua Tiểu Bang 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ: Sarah Slautterback (Sở giáo dục Tiểu học và Trung học Massachusetts) 

Địa chỉ của nhà tài trợ: 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

Số điện thoại của nhà tài trợ: 781-338-3399  

Email của nhà tài trợ: sslautterback@doe.mass.edu  

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

Quản lý chương trình BPS: Brian Marques, Giám đốc cấp cao của Tổ chức Cơ hội dành cho Thanh thiếu niên  

Trưởng phòng ban/Lãnh đạo trường: Brian Marques, Giám đốc cấp cao của Tổ chức Cơ hội dành cho Thanh thiếu niên 

Giá trị khoản tài trợ thường niên 1.175.885 USD 

Tăng số tiền: 347.940 USD 

Tổng giá trị giải thưởng 1.523.825 

Tùy chọn chuyển tiếp: Có 

Khoảng # học sinh (hoặc giáo viên, nhân viên văn phòng trung tâm) được hỗ trợ: 3700 

Địa điểm: Tất cả các trường BPS 

Đối tác bên ngoài quan trọng: FamilyAid Boston, Inc., Boston Housing Authority (BHA) 

Mô tả khoản tài trợ: 

Nhận thấy chi phí sinh hoạt cao ở Boston và những hạn chế về thu nhập của các chương trình hiện có về hỗ trợ cho thuê nhà của 

tiểu bang và thành phố, quỹ tài trợ ARP II sẽ được sử dụng để tiếp tục bổ sung các dịch vụ hỗ trợ tài chính khẩn cấp và ngăn ngừa 

tình trạng vô gia cư vào FY23 và FY24, cũng như tư vấn học tập liên quan cho các học sinh ưu tiên cao nhất của chúng tôi từ FY22 

đến FY24. Điều này sẽ rất quan trọng khi các gia đình tiếp tục phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong những 

năm tới. Các dịch vụ quản lý hồ sơ sẽ được ký hợp đồng để hỗ trợ các gia đình chưa có nhà cung cấp dịch vụ liên kết hoặc có các chi 

phí khẩn cấp không được phép sử dụng các dịch vụ hiện có. Người quản lý hồ sơ sẽ làm việc với các gia đình để tìm hiểu các chi phí 

hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ tiền thuê nhà hiện có là ưu tiên hàng đầu và sau đó tận dụng nguồn tài trợ được ký hợp đồng thông qua 

khoản tài trợ này để cung cấp hỗ trợ cho các chi phí khác. 

 

Khoản tài trợ của Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ (ARP) II sẽ được sử dụng để bổ sung cho nhiều nguồn tài trợ khác nhằm cung 

cấp các dịch vụ nâng cao về học tập và quản lý hồ sơ, đồng thời giải quyết những lỗ hổng chính trong các chương trình ổn định nhà ở 

hiện tại nhằm ngăn chặn việc 150 gia đình khó khăn nhất rơi vào cảnh vô gia cư. Là tầm nhìn chỉ đạo xuyên suốt tất cả những nỗ lực 

này, BPS áp dụng lăng kính chống phân biệt chủng tộc để đảm bảo các thực hành bền vững về mặt văn hóa và ngôn ngữ được áp 

dụng để đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh và gia đình. 

 



 

 

Hạng mục chi trả của Khoản tài trợ này:  

Khoản tài trợ ARP II sẽ được sử dụng để ký hợp đồng với các dịch vụ quản lý hồ sơ nghiêm trọng, ngăn chặn tình trạng vô gia cư, 

tìm kiếm nhà ở và hỗ trợ nhằm ngăn chặn việc các học sinh và gia đình có nhà ở bấp bênh rơi vào tình trạng vô gia cư, đồng thời hỗ 

trợ những người hiện đang trải qua tình trạng vô gia cư chuyển tới các hệ thống ổn định nhà ở và nơi tạm trú của Boston. Nguồn tài 

trợ này sẽ cho phép Học khu trường công lập Boston khởi động lại các dịch vụ phòng chống người vô gia cư trả nợ thuê nhà, đồng 

thời duy trì sáng kiến này trong thời gian ba năm. Ngoài ra, khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để bổ sung, không thay thế, nhiều 

nguồn lực của liên bang, thành phố và tiểu bang. BPS, phối hợp với các cơ quan khác của thành phố và tiểu bang, đang điều phối 

nhiều nguồn tài trợ để giúp đỡ hết khả năng cho các học sinh và gia đình có nơi ở bấp bênh.  

 

Các mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế và có thời hạn (SMART)  

Mục tiêu 1: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp và ngăn ngừa tình trạng vô gia cư lâu dài và quản lý hồ sơ, là những dịch vụ bổ 

sung, không thay thế, các chương trình hiện có của thành phố và tiểu bang.  

Chỉ mục: 

● Số lượng học sinh và gia đình được giới thiệu đến chương trình trợ cấp về nhà ở 

● Số lượng học sinh và gia đình có nhà ở 

● Số lượng học sinh và gia đình được giới thiệu đến các dịch vụ phòng chống người vô gia cư 

● Kết quả học tập của học sinh có nhà ở ổn định 

 

Mục tiêu 2: Đang tiếp tục hoàn thiện chuỗi phát triển chuyên nghiệp về nơi ở và tiếp cận nhà ở với các hệ thống giới thiệu chuyên 

dụng, dễ dàng tiếp cận trong khu học chánh và các dịch vụ quản lý hồ sơ theo hợp đồng và ổn định nhà ở.  

Chỉ mục: 

● Số lượng liên lạc viên vô gia cư tại trường tham gia các hội thảo 

● Tham gia tích cực và tham gia các hội thảo 

● Các câu trả lời và xếp hạng của biểu mẫu đánh giá hội thảo 

● Tỷ lệ chuyên cần và tỷ lệ nghỉ học dài hạn đối với học sinh vô gia cư (ổn định nhà ở là một phương tiện để ổn định giáo dục) 

● Số lượng học sinh được giới thiệu đến các đối tác và chương trình ổn định nhà ở của BPS 

 

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

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

Khoản tài trợ ARP II phù hợp với các Cam kết Tầm nhìn Chiến lược sau: 

● 1.8 Xây dựng năng lực để giải quyết các yếu tố sức khỏe, xã hội dẫn đến sự khác biệt về cơ hội, chẳng hạn đói kém, bệnh 

mãn tính, sức khỏe tâm thần, sức khỏe tình dục, tình trạng vô gia cư và nhận dạng giới LGBTQ+. 

○ Thông qua quan hệ đối tác cộng đồng, chương trình được tài trợ cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ toàn diện để giải 

quyết nạn đói, các bệnh mãn tính, sức khỏe tinh thần và tình trạng vô gia cư. 

● 4.5 Đảm bảo rằng mọi trường BPS và ban văn phòng trung tâm hợp tác với gia đình, các đối tác tập trung vào thanh niên 

địa phương và gia đình và cơ quan dịch vụ để đảm bảo nhận thức của gia đình và quyền tiếp cận các nguồn lực họ cần để 

hỗ trợ sự phát triển của học sinh trong và ngoài lớp học. 

○ Hợp tác với các cơ quan tập trung vào thanh thiếu niên và gia đình để đảm bảo nhận thức của các gia đình và tiếp 

cận với các nguồn lực sẽ giúp loại bỏ các rào cản, tăng cường sự ổn định giáo dục và hỗ trợ sự phát triển của học 

sinh trong và ngoài lớp học. 

● 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 các em học sinh. 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

○ Sáng kiến này thu hút sự tham gia của các đối tác giữa các cơ quan trong quá trình ra quyết định để giúp hướng dẫn 

và phát triển các dịch vụ và chương trình liên kết quanh năm cho những học sinh có nhà ở bấp bênh, một trong 

những nhóm học sinh khó khăn nhất. 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH – BPS23687 

 

Tên khoản tài trợ:    MassStep: Trợ lý y tế 

 

Trạng thái:    Tăng 

 

Hình thức tài trợ:  Cạnh tranh 

 

Ngày bắt đầu và kết thúc:  Ngày 03/10/2022 đến Ngày 31/08/2023  

 

Nguồn trợ cấp:  DESE 

 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  Derek Kalchbrenner 

ESE/ACLS Chuyên gia giáo dục 

derek.kalchbrenner2@state.ma.us 

   

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

 

Quản lý quỹ BPS:   Serge Andre, CTE Giám đốc 

 

Trưởng phòng ban/Lãnh đạo trường:    Kristen D'Avolio, Giám đốc cấp cao 

 

Giá trị giải thưởng ban đầu: 84,903 USD (đã được SC phê duyệt trước đó) 

Tăng số tiền: 19.665 USD 

Tổng giá trị giải thưởng 104.568 USD 

Tùy chọn chuyển tiếp:    Không  

 

Số học sinh ước tính: 14 

 

Địa điểm:  Phòng Giáo dục cho Người trưởng thành/Trường trung học dành cho người lớn trung tâm Boston tại Khu phức hợp 

xây dựng trường trung học dạy nghề kỹ thuật Madison Park 

 

 

Mô tả khoản tài trợ 

MassSTEP hình dung ra một mạng lưới các lộ trình trên toàn tiểu bang giúp chuẩn bị cho các em học sinh trưởng thành về các nghề 

nghiệp đầy hứa hẹn cùng các doanh nghiệp năng động tại Massachusetts. Điều này thúc đẩy sự hợp tác giữa giáo dục, đào tạo việc 

làm và người sử dụng lao động với mục đích xây dựng nền giáo dục đồng thời sáng tạo và tạo ra cơ hội phát triển lực lượng lao động 

cho các em học sinh trưởng thành. Các đối tác của MassSTEP làm việc cùng nhau để tạo ra một hệ thống phát triển lực lượng lao 

động mạnh mẽ hơn và bình đẳng hơn cho Khối thịnh vượng chung. Chương trình này sẽ chứng nhận cho 14 cư dân Boston trở thành 

Trợ lý Y tế được Chứng nhận hợp tác với 4 bệnh viện ở Boston.  

 

Hạng mục chi trả của Khoản tài trợ này: 

 

Khoản trợ cấp sẽ được sử dụng để trả cho giáo viên, giám đốc lâm sàng, chi phí xét nghiệm, chromebook và các thiết bị. Khoản tăng 

này sẽ được sử dụng để trả cho các giáo viên bán thời gian giảng dạy khóa học và cung cấp hỗ trợ giảng dạy bổ sung cho những em 

học sinh gặp khó khăn.  



 

 

 

Các mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế và có thời hạn (SMART) 

 

Mục tiêu 11: Trước ngày 31 tháng 8, mười bốn em học sinh sẽ hoàn thành toàn bộ khóa học và đạt được các chứng chỉ ngành liên 

quan.     

Chỉ mục: Hoàn thành 200 giờ giảng dạy, 160 giờ lâm sàng và đạt điểm số trong các kỳ thi trợ lý y tế, CPR và Sơ cứu.  

 

Mục tiêu 2: Đến tháng 10 năm 2023, 10 em học sinh sẽ được tuyển dụng vào một công việc liên quan đến ngành mình học. 

 

Chỉ mục: Thư xác nhận của nhà tuyển dụng hoặc cuống phiếu lương.  

 

Mục tiêu 3: Trước ngày 30 tháng 06, các em học sinh sẽ chứng tỏ sự phát triển học tập trong một lớp học chính. 

 

Chỉ mục: Điểm trên MAPT bắt buộc của DESE và/hoặc hoàn thành tín chỉ của khóa học trong một hoặc nhiều lĩnh vực nội dung cốt 

lõi.  

 

Liên kết Kế hoạch Chiến lược 

Các mục tiêu này gắn liền với Mục tiêu Chiến lược Số Một của BPS: Loại bỏ khoảng cách về cơ hội và thành tích. Thông qua hỗ trợ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Các mục tiêu này do DESE ACLS đặt ra dựa trên dữ liệu NRS của liên bang về các em học sinh trưởng thành trên toàn quốc.  

 



 

 

BIỂU MẪU CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH – BPS23690 

 

Tên khoản tài trợ: Cải thiện hệ thống thông gió & chất lượng không khí (IVAQ) - FC 209  

Trạng thái: Mới 

Hình thức tài trợ:  Cạnh tranh 

Ngày bắt đầu và kết thúc: FY23-FY26 

 

Nguồn trợ cấp:  Liên bang 

Thông tin liên hệ của nhà tài trợ:  DESE  

        Lập kế hoạch và chiến lược phân bổ nguồn lực 

        Matthew Deninger 

                                 federalgrantprograms@mass.gov 

 

Lãnh đạo phòng ban BPS và/hoặc (các) Trường: Quản lý cơ sở vật chất 

Quản lý chương trình BPS: Anthony Pomella, Trợ lý Giám đốc, Cơ khí-Kỹ thuật; Katherine Walsh, Giám đốc Chương trình Bền 

vững, Năng lượng và Môi trường 

Trưởng phòng ban/Lãnh đạo trường: Brian Forde Jr, Giám đốc Điều hành, Quản lý Cơ sở vật chất 

Giá trị khoản tài trợ thường niên: Tổng giá trị khoản tài trợ (nếu thời gian tài trợ lâu hơn một năm): 15.411.815 USD 

Nhận được số tiền này, chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động: 

 

FY23 Cải thiện Hệ thống Thông gió và Chất lượng Không khí Trong nhà ở Học khu Trường 

công lập Boston - Tài trợ IVAQ của DESE 

Dịch vụ theo hợp đồng (Chi phí lao động) 1.750.000 USD 

  

Mua thiết bị 

James Otis 2.086.484 USD 

Trường tiểu học Mather  4.582.083 USD 

Trường Kenny 2.236.493 USD 

mailto:federalgrantprograms@mass.gov


 

 

Trường Taylor 3.054.722 USD 

Bates Elementary 1.677.370 USD 

  

Chi phí gián tiếp 24.663 USD 

  

TỔNG 15.411.815,00 USD 

 

Tùy chọn chuyển tiếp: Có 

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

Tất cả 5 trường trong dự án đều là trường Tiêu đề I. Các trường này đã phục vụ 1.792 học sinh trong năm học 2021-2022. 

Địa điểm: 5 trường học 

Địa chỉ tòa nhà 
(Các) Trường học, Trung tâm chào 

đón hoặc Trung tâm Cộng đồng 

Sức chứa của tòa 

nhà (Học sinh & 

Nhân viên) 

218 Đường Marion, East Boston, MA 

02128 
Trường tiểu học Otis  402 

24 Đường Parish, Dorchester, MA 

02122 
Mather Elementary School 481 

10 Dorchester Ave, Dorchester, MA 

02122 
Kenny Elementary School 344 

1060 Đường Morton, Dorchester, MA 

02126 
Trường tiểu học Taylor  337 

426 Đường Beech, Roslindale MA 

02131 
Trường tiểu học Bates  228 

 

Các địa điểm này được lựa chọn như thế nào? Thứ tự lựa chọn các trường đã được xác định bằng cách sử dụng Chỉ số Cơ hội Học 

khu trường công lập Boston và Công cụ kế hoạch Bình đẳng chủng tộc để ưu tiên sự công bằng bên cạnh tình trạng HVAC hiện tại 

của các tòa nhà trường học. Chúng tôi đã chỉ định trạng thái HVAC của mọi tòa nhà trường học (danh sách chỉ định hệ thống thông 

gió của tòa nhà) là một trong ba loại:  

1) Tòa nhà HVAC Trung Tâm 

2) Cửa sổ có thể hoạt động với các tòa nhà thông gió cơ học hạn chế 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c_7nuwYGUXcpksL6j5OZp2tUsFVj9JxQT5FV1asH9SM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c_7nuwYGUXcpksL6j5OZp2tUsFVj9JxQT5FV1asH9SM/edit?usp=sharing


 

 

3) Cửa sổ có thể hoạt động mà không có tòa nhà thông gió cơ học  

Chỉ có ba mươi lăm tòa nhà trường BĐBP có hệ thống HVAC Trung tâm. Chín mươi sáu tòa nhà dựa vào cửa sổ có thể mở được 

làm nguồn thông gió chính, với bốn mươi bảy tòa nhà có hệ thống thông gió bổ sung/hạn chế và bốn mươi chín toà nhà trong số đó 

không có hệ thống thông gió cơ học.  

Otis, Kenny và Taylor là những tòa nhà không được thông gió bằng máy móc mà dựa vào các cửa sổ có thể mở được làm nguồn 

thông gió. Các trường Mather và Bates có hệ thống thông gió bổ sung/hạn chế dựa vào các cửa sổ có thể mở được làm nguồn thông 

gió chính. Năm tòa nhà ở trường học này cũng sẽ không thể nhận được các thiết bị điều hòa không khí cửa sổ. 

 

Đối tác bên ngoài quan trọng (nếu có): DESE; Nhà thầu (TBA) được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu rộng rãi; Tiến sĩ M. 

Patricia Fabian Nhóm nghiên cứu, Đại học Boston; Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley Chiến dịch Trường học lành 

mạnh và hiệu quả; Trung tâm Trường học Xanh 

 

Ưu tiên: Các khoản tài trợ này phải được sử dụng cho các hoạt động cải thiện chất lượng không khí trong các tòa nhà của trường 

học, bao gồm cải thiện hoặc bổ sung hệ thống thông gió cơ học. Học khu trường công lập Boston sẽ sử dụng khoản tài trợ này để 

đảm bảo các dịch vụ thiết kế, hỗ trợ đấu thầu và các dịch vụ trong giai đoạn xây dựng cho các dự án lắp đặt hệ thống HVAC mới 

trong 5 tòa nhà của mình và có hệ thống thông gió cơ học hạn chế hoặc không có - Otis, Mather, Kenny, Taylor, và Bates. Thứ tự lựa 

chọn các trường đã được xác định bằng cách sử dụng Chỉ số Cơ hội Học khu trường công lập Boston và Công cụ kế hoạch Bình 

đẳng chủng tộc (REPT) để ưu tiên sự công bằng bên cạnh tình trạng HVAC hiện tại của các tòa nhà trường học. 

Mục đích: "Các em học sinh và giáo viên dành hơn sáu giờ mỗi ngày trong các lớp học trong năm học, thường là trong các tòa nhà 

có tuổi đời xây dựng hàng chục năm và không đủ hệ thống sưởi, thông gió cũng như điều hòa không khí, hoặc HVAC,". (Patricia 

Fabian, Jonathan Levy, Boston University, 10/7/22) 

Học khu trường công lập Boston sẽ sử dụng khoản tài trợ này để đảm bảo các dịch vụ thiết kế, hỗ trợ đấu thầu và các dịch vụ trong 

giai đoạn xây dựng cho các dự án lắp đặt hệ thống HVAC mới trong 5 tòa nhà của mình và có hệ thống thông gió cơ học hạn chế 

hoặc không có - Otis, Mather, Kenny, Taylor, và Bates. 

Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm một thực tế cấp thiết về các trường học K-12, đó là sự tồn tại vấn đề về sử dụng hệ 

thống thông gió cơ học, đây cũng là một chiến lược quan trọng trong phương pháp tiếp cận các phòng học nhằm giảm thiểu các rủi 

ro với mong muốn cải thiện chất lượng không khí trong các tòa nhà cũng như sức khỏe môi trường của học khu. Chất lượng không 

khí trong các tòa nhà được cải thiện đồng nghĩa với việc cải thiện kết quả học tập, sự chú ý và sự tỉnh táo của các em học sinh, và 

tăng cường hiệu suất nhận thức của cán bộ nhân viên, đồng thời giảm khả năng lây truyền bệnh tật, hen suyễn, nghỉ học, v.v. 

Học khu trường công lập Boston hiện đang dẫn đầu về IAQ trong các trường học do hoạt động của trường trong thời kỳ đại dịch, đặc 

biệt là việc triển khai Sáng kiến Giám sát IAQ sáng tạo với bảng điều khiển công cộng và Kế hoạch Quản lý IAQ nhiều lớp học hiện 

có. (Tìm hiểu thêm tại và tại.) Chỉ trong 9 tháng qua, chúng tôi đã được mời trình bày công việc của mình cho Văn phòng Chính 

sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng và Đội đặc nhiệm COVID-19 của Nhà Trắng, EPA Hoa Kỳ, Nhóm các Nhà lập pháp 

Môi trường Quốc gia, Viện Luật Môi trường, các quan chức y tế công cộng của tiểu bang ở WA và CA, các nhà khoa học và hoạch 

định chính sách của Vương quốc Anh với TAPAS, v.v., có ảnh hưởng đến các nguồn lực giáo dục quốc tế, liên bang và tiểu bang, 

quỹ tài trợ và các quy định để cải thiện IAQ trong trường học. Bước tiếp theo phù hợp nhất cho công việc của chúng tôi, và hiện là 

chiến lược quan trọng nhất, còn thiếu trong Kế hoạch Quản lý IAQ nhiều lớp hàng đầu là việc đầu tư vào hệ thống thông gió cơ học 

trong các trường học của học khu, ưu tiên những trường học không có hoặc hạn chế hệ thống thông gió cơ học.  

 

https://theconversation.com/amp/investing-in-indoor-air-quality-improvements-in-schools-will-reduce-covid-transmission-and-help-students-learn-191410
https://theconversation.com/amp/investing-in-indoor-air-quality-improvements-in-schools-will-reduce-covid-transmission-and-help-students-learn-191410
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810
https://docs.google.com/presentation/d/1tk3gyO831vUSxoks3B2k7E_2xhOSP3dKUL91lTh2-Dk/edit?usp=sharing


 

 

Kết quả mong muốn: Học khu trường công lập Boston sẽ sử dụng khoản tài trợ này để đảm bảo các dịch vụ thiết kế, hỗ trợ đấu 

thầu và các dịch vụ trong giai đoạn xây dựng cho các dự án lắp đặt hệ thống HVAC mới trong 5 tòa nhà của mình và có hệ thống 

thông gió cơ học hạn chế hoặc không có - Otis, Mather, Kenny, Taylor, và Bates.  

Các chỉ số, chẳng hạn như tốc độ thông gió, lượng gió vào, tỷ lệ trao đổi không khí, tốc độ lọc, sẽ được đo lường bằng cách sử dụng 

nhiều chiến lược hiện có và được lập kế hoạch. Ví dụ, mức CO2, được sử dụng để đo tốc độ thông gió thích hợp trong một không 

gian có người ở, CO, PM2.5, PM10, Nhiệt độ và Độ ẩm tương đối sẽ được đo lường và báo cáo công khai bởi BPS IAQ Sáng kiến 

Giám sát. Đánh giá HVAC hàng năm cũng sẽ được thực hiện và báo cáo các phát hiện, cùng với việc sửa chữa và bảo dưỡng liên tục 

theo hợp đồng cơ học.  

Đầu tư vào các hệ thống HVAC mới trong các tòa nhà của Học khu trường công lập Boston cũng sẽ giúp học khu không phải đóng 

cửa các tòa nhà này do các thiết bị quá nóng hoặc lạnh, vì việc đóng cửa các tòa nhà này có thể dẫn đến các cơ sở học tập của các em 

học sinh mất đi nhiều hơn. Với hệ thống HVAC mới, các cửa sổ có thể hoạt động và trở thành nguồn thông gió bổ sung, thay vì đóng 

vai trò là nguồn thông gió chính. Thử nghiệm ACH toàn khu vào mùa xuân năm 2021 của chúng tôi đã chứng minh rằng việc dựa 

vào các cửa sổ có thể mở được để trao đổi không khí khó dự đoán hơn so với thông gió cơ học, do điều kiện thời tiết, tốc độ gió và 

hướng gió, dẫn đến sự mất cân bằng về hệ thống thông gió trong toàn khu. Các khoản đầu tư HVAC mới sẽ cung cấp tính nhất quán 

hơn và kiểm soát tự động hoặc thủ công đối với tốc độ thông gió trên tất cả các tòa nhà và lớp học. Điều này cũng sẽ cho phép chúng 

tôi bổ sung thêm bộ lọc, chẳng hạn như MERV-13, với mục đích hỗ trợ giảm thiểu sự lây truyền bệnh tật, nấm mốc, phấn hoa và ô 

nhiễm không khí ngoài trời. 

Sau khi có đủ dữ liệu, việc xây dựng kết quả sức khỏe của những người cư trú và tỷ lệ vắng mặt cũng có thể được phân tích và báo 

cáo dưới dạng thước đo với kết quả sức khỏe được cải thiện dự kiến khi được đầu tư hệ thống thông gió cơ học. Chúng tôi hiện đang 

hợp tác với Đại học Boston trong một nghiên cứu đã được phê duyệt "Tìm hiểu chất lượng không khí trong nhà, sự thoải mái nhiệt 

và sử dụng năng lượng trong lớp học và tác động của các điều khiển kỹ thuật SARS-CoV-2, một nghiên cứu thử nghiệm.", Sử dụng 

dữ liệu của chúng tôi từ Sáng kiến Giám sát của IAQ. Ngoài việc phân tích dữ liệu để hệ thống có thể được sử dụng nhằm đầu tư và 

cải tiến trong các tòa nhà của chúng tôi, Đại học Boston còn giúp chúng tôi phát triển các tài liệu giáo dục và truyền thông của IAQ 

cho cộng đồng Học khu trường công lập Boston. 

 

Các mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế và có thời hạn (SMART)  

Mục tiêu 1: Cung cấp hệ thống Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa không khí (HVAC) hiện đại cho 5 trường học hiện đang thiếu các 

hệ thống này hoặc cần thêm hệ thống và sửa chữa. 

Chỉ mục: Được xác nhận bằng cách sử dụng các thiết bị đo lường chất lượng không khí trong nhà và HVAC theo tiêu chuẩn công 

nghiệp. 

Mục tiêu 2: Cung cấp điều hòa không gian lớp học quanh năm, thông gió và sự dễ chịu. 

Chỉ mục: Các lớp học thoải mái của Cộng đồng Học khu trường học công lập Boston, và môi trường học tập của các em học sinh 

được cải thiện. 

Mục tiêu 3: Ghi lại và phân tích các cải tiến tham số IAQ do hệ thống HVAC mới 

Chỉ mục: Các cảm biến IAQ trong các lớp học được kết nối với bảng điều khiển IAQ công cộng và dữ liệu được phân tích và báo 

cáo bởi Ban Quản lý Cơ sở Học khu trường công lập Boston. Các cảm biến IAQ cũng được kết nối với BMS để hỗ trợ tự động hóa 

HVAC để đáp ứng với các mức độ cao. 

Mục tiêu 4: Truyền thông và giáo dục cho 5 cộng đồng trường học về các khoản đầu tư HVAC mới và mối quan hệ với chất lượng 

không khí trong nhà. 

Chỉ mục: Các tài liệu truyền thông toàn diện, bình đẳng và các chiến lược tham gia được phát triển và chia sẻ với 5 cộng đồng 

trường học, với các cơ hội tích hợp để phản hồi và trao đổi thông tin hai chiều. Tài liệu sẽ được phát triển và phân phối với sự hợp 
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tác của Đại học Boston, Truyền thông Học khu Trường công lập Boston, các nhà lãnh đạo của trường, và các điểm các Hội đồng gia 

đình. 

 

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

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

● TĂNG CƯỜNG HỌC TẬP - Trường học chất lượng cao và lớp học có không khí vui nhộn trên toàn khu học chánh 

● TIẾNG NÓI RÕ RÀNG - Ra quyết định chung, quan hệ đối tác và trách nhiệm giải trình chung 

● MỞ RỘNG CƠ HỘI - Tài trợ công bằng và bình đẳng và môi trường thân thiện  

● TÍN NHIỆM- Nhân viên trường tận tâm, giỏi chuyên môn và tập trung vào dịch vụ để hỗ trợ học sinh 

● XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC - Mở rộng việc học ra ngoài lớp học và kết nối cộng đồng với lớp học 
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