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17 Tháng Ba 2021 

 

Kính gửi các Ủy viên Hội đồng Nhà trường, 

 
Vào thứ Tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Nhà trường sẽ bỏ phiếu về kinh phí trong năm tài chính 
2022 cho 

Hệ thống Trường Công lập Boston. Tổng kinh phí quỹ chung cần cân nhắc là 1.294.719.861 đô la. 

 
Chúng tôi vô cùng tự hào về khoản ngân sách và coi đây như một tia hi vọng trong giai đoạn bất ổn 

này, đại diện cho một cơ hội độc nhất để đầu tư cho học sinh và đạt được mong muốn đảm bảo cho 

tất cả học sinh có được những gì cần thiết để thành công. 

 

Hôm nay, đề xuất cuối cùng của chúng tôi để quý vị xem xét (dưới dạng bảng kinh phí được đính 

kèm) sẽ được đăng trực tuyến và chia sẻ với các ủy viên Hội đồng Nhà trường. Bản ghi nhớ này sẽ 

tóm tắt những thay đổi phản ánh trong đề xuất so với khoản kinh phí ban đầu được đề xuất vào ngày 

3 tháng 2 năm nay. 

 

Phân bổ hạn chế tăng trưởng quá nhanh đối với những trường có học lực kém hơn 

 
Trong vài năm qua, chúng tôi đã cung cấp các phương pháp hạn chế tăng trưởng quá nhanh đối với 

những trường có học lực kém. Trong năm bình thường, khoản tài trợ này đã được trình bày trong đề 

xuất ngân sách ban đầu như một khoản dự phòng phân bổ cho các trường khi chúng tôi chuyển sang 

chu trình ngân sách. Bản đề xuất cập nhật này sẽ phản ánh các thay đổi đối với ngân sách trường 

học được lập nên vì mục đích này trong hơn hai tháng qua. 

 

Như chúng tôi đã nhấn mạnh trong suốt quá trình: đây là năm khác biệt. Ngay từ đầu, chúng tôi đã 

xác định các trường cần hỗ trợ bổ sung và đã phân bổ 18,5 triệu đô la để hỗ trợ các trường bị giảm 

tuyển sinh trong đề xuất ngân sách đã trình bày vào ngày 3 tháng 2. Đề xuất ngân sách đó bao gồm 

các khoản phân bổ thường là một phần của phương pháp hạn chế tăng trưởng quá nhanh đối với 

những trường có học lực kém hơn. Kết quả là bản đề xuất cập nhật này bao gồm ít thay đổi cấp 

trường hơn so với ngân sách trong một năm bình thường. 

 

Những thay đổi khác đối với ngân sách trường học 

 
Mọi năm, ngân sách đề xuất ban đầu có chứa một số khoản dự phòng bổ sung mà chúng tôi dự định 

thanh toán một phần trong chu trình ngân sách. Các khoản dự phòng này sẽ được giữ trong Văn 

phòng Ngân sách và sẽ được chuyển vào ngân sách trường học. Dưới đây là bảng tóm tắt những 

thay đổi trong năm nay. Dù chúng tôi vẫn đang giữ một số khoản dự phòng sẽ được thanh toán 

trong mùa hè và mùa thu, các khoản phí sau đây đã được chuyển từ phòng dự trữ trung ương sang 

ngân sách trường học: 

 

● Các cập nhật đối với các khoản bổ sung cho các trường bị giảm tuyển sinh: 587.704 đô la 

● Các điều chỉnh đối với chỉ số FTE của Nhân viên Xã hội dựa trên phản hồi và miễn trừ của nhà 
trường: 154.689 đô la 

● Hỗ trợ chuyển tiếp cho các thay đổi trong phòng học: 429.134 đô la 
 
 
 

Hệ thống Trường Công lập Boston Hội đồng nhà trường Boston Thành phố Boston 

Tiến sĩ Brenda Cassellius, Tổng Giám thị Alexandra Oliver-Dávila, Chủ tịch Martin J. Walsh, Thị 
trưởng 

mailto:superintendent@bostonpublicschools.org
http://www.bostonpublicschools.org/


Trong cả ba lĩnh vực này, ngân sách trường học đã tăng tổng cộng 1.171.527 đô la kể từ đề xuất 

ban đầu. 13 trường đã có sự tăng trưởng trong ngân sách riêng kể từ ngày 3 tháng 2: 7 trường tăng 

cập nhật đối với các khoản bổ sung trường học, 3 trường tăng điều chỉnh chỉ số FTE của Nhân viên 

Xã hội và 3 trường tăng hỗ trợ chuyển tiếp cho các thay đổi trong phòng học. 

 

Thay đổi Ngân sách trung tâm 

 
Đã có một số thay đổi nhỏ đối với ngân sách được đề xuất cho các phòng ban trung tâm. Phạm vi và 

việc chuyển giao bị hạn chế hơn giữa các phòng ban trung tâm và giữa các loại tài khoản trong 

phòng ban. 

 

Thay đổi có ý nghĩa duy nhất đối với ngân sách trung tâm là việc lãnh đạo phân khu Cổ phần và Chiến 

lược chuyển từ vị trí được dự toán ban đầu trong ngân sách Khoảng cách Cơ hội sang ngân sách của 

phòng Chiến lược. Thay đổi này không phản ánh sự sụt giảm của cả hai ngân sách mà chỉ đơn giản là 

một bước trong việc cải thiện quản lý ngân sách nội bộ. 

 

Sẽ thật tắc trách nếu không kết thúc lá thư này bằng lời cảm ơn gửi tới các nhân viên tận tâm, những 

người đã giúp phát triển ngân sách này, bao gồm lãnh đạo trường học, hội đồng điểm trường, nhóm 

tài chính và trưởng các phòng ban. Họ là những đại diện xuất sắc nhất của BPS và là hiện thân cho 

cam kết đối với học sinh, gia đình và cộng đồng của chúng tôi. 
 

 
 
 

Trân trọng, 

 

Tiến sĩ Brenda Cassellius 

Tổng Giám thị 
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