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Tài Trợ Khẩn Cấp 

Liên Bang cho BPS Năm 2021

TRỞ LẠI | PHỤC HỒI | ĐỔI MỚI 

Dựa trên kế hoạch chiến lược với mục tiêu 

hướng tới cộng đồng, BPS sẽ đầu tư các quỹ tài 

trợ một lần của liên bang này để giúp cho việc 

TRỞ LẠI, PHỤC HỒI và ĐỔI MỚI hiệu quả 

môi trường hỗ trợ cho học sinh của chúng ta



Boston Public Schools
Kinh phí tài trợ trong ESSER I và Cares ($55 Triệu) chủ yếu được sử dụng 

cho các hoạt động cần thiết để hỗ trợ học sinh vượt qua giai đoạn đại dịch 

và đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp một cách an toàn.

▫ BPS trực tiếp nhận được $32 triệu 

▫ Thành phố Boston đã đóng góp $23 triệu từ kinh phí mà họ nhận 

được trực tiếp

Về tổng thể, chúng tôi dự kiến kinh phí tài trợ trong ESSER I sẽ được 

sử dụng theo các nhóm lĩnh vực sau:  

● ~$25 triệu cho Sức Khỏe và An Toàn

● ~$9 triệu cho Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng

● ~$10 triệu cho Hỗ Trợ Học Tập và Học Tập Mùa Hè Mở Rộng

● ~$5 triệu cho Đánh Giá Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Hỗ Trợ Bù Đắp

● ~$5 triệu cho Học Tập Từ Xa và Công Nghệ

● ~$1 triệu cho Hỗ Trợ, Tham Vấn Học Sinh và Phụ Huynh 

ESSER I/ 

CARES
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Tham Vấn Kế 

Hoạch ESSER 

II

Đánh Giá Đề Xuất của Lãnh Đạo Trường Học 

Về ESSER
● Tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 8 năm 

2021

● 12 lãnh đạo trường học đại diện các trường 

đánh giá nhu cầu hỗ trợ từ kinh phí đầu tư 

ESSER của khu học chánh

Ủy Ban Học Sinh ESSER
● Bốn cuộc họp hàng tuần tháng 7-8

● 10 thành viên Ủy Ban

<35 cuộc họp

<1500 bên liên 

quan

250 ý kiến cộng 

đồng



Học Tập

Sức Khỏe 

Cảm Xúc & 

Xã Hội

Hoạt động

Đầu Tư 

Theo Kế 

Hoạch 

ESSER II

Trở Lại và 

Phục Hồi



Boston Public Schools

Kế Hoạch Tài 

Trợ ESSER II

~$123 Triệu

Mục Kinh phí

Phân bổ theo trọng số để hỗ trợ thực hiện Kế Hoạch Đảm Bảo Chất 

Lượng Trường Học tại các trường
$61,5 Triệu

Hoạt Động Trở Lại và Phục Hồi: Môi Trường Học Tập và Hoạt 

Động Liên Quan
$27,1 Triệu

Phục Hồi Học Tập - Học Sinh Khuyết Tật $10,5 Triệu

Phục Hồi Học Tập - Yếu Tố Cốt Lõi Trong Học Tập $8,8 Triệu

Phục Hồi Học Tập - Học Sinh Anh Ngữ $6,2 Triệu

Phục Hồi Học Tập Cảm Xúc Xã Hội: Tăng Cường Gắn Kết 

CộngĐồng và Đầu Tư vào Học Sinh và Phụ Huynh
$5,5 Triệu

Giám sát: Trách Nhiệm Giải Trình, Thực Hiện và Quản Lý Rủi Ro 

Đảm Bảo Hiệu Quả và Công Bằng
$3,3 triệu

Tổng Kinh Phí 122.967.457$
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Boston Public Schools

Chiến Lược 

Phục Hồi 

Học Tập
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1) Tăng cường hướng dẫn Cấp độ I, đặc biệt là đọc-

viết
▪ Học tập chuyên môn về Khoa Học Đọc Hiểu

▪ Cập nhật bộ sưu tập thư viện với các tài liệu phù 

hợp về văn hóa

1) Đáp ứng nhu cầu của Học Sinh Khuyết Tật, Học 

Sinh Anh Ngữ và những học sinh cần nhiều hỗ trợ 

khác nhau 
▪ Cung cấp dịch vụ trực tiếp

▪ Thiết kế tổng thể về hướng dẫn học tập

1) Đảm bảo khả năng tiếp cận các can thiệp Cấp độ II 

và III cho tất cả học sinh, bao gồm:
▪ Các can thiệp kỹ thuật số mà học sinh có thể sử 

dụng ở trường hoặc ở nhà

▪ Can thiệp Cấp độ III cho chứng khó đọc



Học Tập

Hoạt động

Đề Xuất 

của 

Trường 

Học đến 

thời điểm 

này*

Trở Lại và 

Phục Hồi

*Tất cả các đề xuất của trường học 

đều có thể nộp muộn nhất vào ngày 

1 tháng 10, chúng tôi sẽ xem xét 

tổng thể những đề xuất đó sau thời 

hạn này.

Học Tập

Hỗ Trợ Học Sinh Anh Ngữ và Học Sinh Khuyết Tật thông qua Phục Hồi 

và Hỗ Trợ Tiếp Tục Học Tập

● Đầu tư vào đội ngũ nhân viên hỗ trợ để thúc đẩy quá trình phục hồi học 

tập 

● Tăng số lượng giáo viên ESL làm việc toàn thời gian để hỗ trợ quá trình 

giảng dạy

● Đầu tư vào Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt để hỗ trợ học sinh học tập 

thông qua phương pháp giảng dạy có trọng tâm hơn trong Đọc và Toán

Nâng cao yếu tố cốt lõi trong học tập thông qua các biện pháp hòa nhập để 

hỗ trợ nhiều phương thức học tập khác nhau, nâng cao khả năng tiếp cận các 

bài học chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn và phù hợp về văn hóa, ngôn ngữ, thúc 

đẩy thảo luận và tư duy phản biện của học sinh, và thông qua hoạt động đọc 

viết bình đẳng. 

● Đầu Tư vào Huấn Luyện Viên Chuyển Đổi

● Đầu tư vào đội ngũ nhân viên hiện có bằng cách đảm bảo kinh phí cho 

phát triển chuyên môn

● Hợp tác với các tổ chức như Chương trình STEM cho HS gốc Latinh & 

Lego Robotics



Hoạt động

Đề Xuất 

của 

Trường 

Học đến 

thời điểm 

này*

Trở Lại và 

Phục Hồi

*Tất cả các đề xuất của trường học 

đều có thể nộp muộn nhất vào ngày 

1 tháng 10, chúng tôi sẽ xem xét 

tổng thể những đề xuất đó sau thời 

hạn này.

Sức Khỏe 

Cảm Xúc & 

Xã Hội

Các hoạt động phát triển kỹ năng và chương trình nghệ thuật nhằm 

mang lại những lợi ích như lòng khoan dung, sự đồng cảm và tư duy 

phản biện.

● Phối hợp với các tổ chức cộng đồng để củng cố kỹ năng cần thiết cho 

học sinh: giao tiếp, đồng cảm với người khác và giải quyết vấn đề một 

cách sáng tạo. Chúng tôi đang thúc đẩy đối thoại về công bằng, lãnh 

đạo và bản sắc trong trường học.

Tăng Cường Đối Thoại với Phụ Huynh và Cộng Đồng

● Phối hợp với các tổ chức cộng đồng để xây dựng, củng cố Ủy Ban 

Tham Vấn Phụ Huynh và Cộng Đồng với mục tiêu phát triển trường 

học của chúng ta trở thành các "Trường Học Cộng Tác”

● Sắp xếp Điều Phối Viên Hoạt Động Sau Giờ Học để xây dựng nhiều 

chương trình ngoài giờ học cho tất cả học sinh, tập trung vào kỹ năng 

học tập, SEL và học tập trải nghiệm.

Sức Khỏe 

Cảm Xúc & 

Xã Hội



Khung Thời Gian Tham Vấn Tiếp Theo

1. Các Cuộc Họp của Ủy Ban ESSER

▫ Chương Trình Chất Lượng Cao 

▫ Cơ hội tiếp cận và phát triển năng 

lực

▫ Đầu tư cộng đồng (Học Sinh & Phụ 

Huynh)

▫ Better BPS (Cơ sở vật chất) 

4. Tham Vấn và Phản Hồi 

Của Cộng Đồng về Dự 

Thảo ESSER III 

2. Dự thảo (sẽ được sửa đổi sau khi phân 

tích các kế hoạch của trường học và ý 

kiến cộng đồng về ESSER III) được nộp 

lên DESE ngày 4 tháng 10 2021

5. Sửa đổi Ngân Sách DESE và 

Hoàn Thiện Kế Hoạch Thực 

Hiện Phục Hồi và Đổi Mới. 

Chu Kỳ Giám Sát Minh Bạch.

3. Dự Thảo Kế Hoạch Thực Hiện Phục 

Hồi và Đổi Mới ESSER III 

Lấy Ý Kiến Cộng Đồng

Tháng 9/2021 10/2021 Tháng 11 năm 

2021
Tháng 12 năm 2021



Xem Xét 

Các Khoản 

Đầu Tư 

Của Khu 

Học Chánh 

Trong 

ESSER III

Nâng Cao Yếu Tố Cốt Lõi Trong Học Tập

Tài liệu & hướng dẫn chất lượng trong tất cả lớp học

● Đảm bảo công bằng trong học tập

● Chương trình học tập, tài liệu, thiết bị chất lượng cao

● Phương pháp giảng dạy trung học cơ sở và trung học phổ 

thông

● Tiếp Tục Phát Triển Chuyên Môn

● Đội ngũ lãnh đạo và giáo viên chất lượng

● Học tập trực tuyến và công nghệ

● Biện pháp can thiệp và hỗ trợ nhiều cấp cho học sinh

Học sinh Anh ngữ

● Đầu Tư cho Giáo Dục Song Ngữ

● Hỗ trợ đọc viết cho người học song ngữ - Seal of 

Biliteracy

● Biện pháp đánh giá, giám sát và can thiệp chất lượng

● Chương Trình Song Ngữ

● Lộ Trình Phát Triển Giáo Viên Song Ngữ

Học sinh khuyết tật

● Dịch Vụ Hỗ Trợ Bù Đắp

● Mở rộng chương trình hòa nhập chất lượng cao 

● Tài liệu chuyên biệt cho các chương trình ABA, Chứng 

khó đọc và các chương trình cụ thể khác 

● Trao Đổi Thông Tin và Hỗ Trợ Mở Rộng Dành Cho Phụ 

Huynh

Chương Trình Chất Lượng Cao

● Mẫu giáo

● Tăng khả năng tiếp cận sớm với dịch vụ tư vấn hướng dẫn

● MassCore 

● Sẵn sàng Học đại học và Làm việc

● Mở rộng chương trình ghi danh kép 

Tiếp Cận Công Bằng

● Mở rộng chương trình Nghệ thuật, Điền kinh, Excellence for All 

và AWC 

● Hỗ trợ người vô gia cư

● Nâng cao tính đa dạng của giáo viên, bao gồm đa dạng về ngôn 

ngữ 

● Công nghệ

● Hệ thống đánh giá, giám sát, đánh giá công bằng

● Tiếp tục thực hiện các Hội Nghị Bàn Tròn về Công Bằng Giáo 

Dục với Cộng Đồng và Trường Học

Môi Trường Học Đường

● Nâng cấp và mở rộng các thư viện

● Các phòng thí nghiệm khoa học

● Hệ thống HVAC đầy đủ nếu cần thiết

● BuildBPS: Rút ngắn khung thời gian và nâng cao tính minh bạch

● Cải thiện dịch vụ đưa đón cho những học sinh có nhu cầu hỗ trợ 

lớn

Cộng đồng

● Trước và sau chăm sóc 

● Mở Rộng Các Chương Trình Học Hè và Phát Triển Kỹ Năng

● Các Trường Cộng Đồng Trung Tâm

● Cải thiện các phương pháp tham vấn phụ huynh tại mỗi trường 

và trong toàn khu học chánh



CƠ SỞ BẰNG 

CHỨNG VÀ 

NGHIÊN CỨU

Thực hành dựa trên 

bằng chứng là trung tâm 

mọi hoạt động của 

chúng tôi.

Thông tin từ cộng đồng, 

phụ huynh, giáo viên 

cũng là bằng chứng.

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH 

GIÁ

Đánh giá hàng quý để giám 

sát ngân sách chi tiêu, kết 

quả thực hiện và tính hiệu 

quả.

Xây dựng các đánh giá nội 

bộ và độc lập để hiểu rõ tác 

động của các khoản đầu tư 

chính.

GIÁM SÁT THỰC 

HIỆN

Các vị trí ngắn hạn bổ sung về 

Tài Chính, Nhân Sự và Trách 

Nhiệm Giải Trình để hỗ trợ 

trường học và văn phòng khu 

học chánh lập kế hoạch và sử 

dụng kinh phí

Thành lập Văn Phòng Kiểm 

Soát Tài Chính Nội Bộ để hỗ 

trợ xây dựng, thực hiện các quy 

trình quản lý kinh phí tài trợ 

này cũng như các dự án tương 

tự khác

ĐÁNH GIÁ

Tất cả các khoản đầu tư của 

khu học chánh đều gắn với 

ưu tiên và chỉ số trong kế 

hoạch chiến lược.

Các chỉ số bao gồm dữ liệu 

thành tích, mục tiêu về tính 

đa dạng, khảo sát, Tiến Bộ 

của Học Sinh Anh Ngữ, 

Tiến Bộ của HSKT và thành 

công sau trung học.

ĐÁP ỨNG NHU CẦU 

KỊP THỜI

Nhu cầu của học sinh luôn thay 

đổi trong bối cảnh đại dịch

Do đó, các kế hoạch đầu tư sử 

dụng ESSER sẽ cần phải điều 

chỉnh và thay đổi tương ứng

Cần tham vấn thường xuyên 

với Hội Đồng Hệ Thống BPS 

và cộng đồng BPS.

Khung Tác Động ESSER
CHU KỲ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

TĂNG CƯỜNG PHẠM VI TÁC ĐỘNG

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/research-at-bps/esser#h.darmxj31lacw

