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Như đã thảo luận tại buổi trình bài ngày 30 tháng Sáu tại cuộc họp của Hội Đồng Trường, Hệ 

Thống Trường Công Lập Boston (BPS) sẽ nhận được $400 triệu từ Quỹ Tài Trợ Khẩn Cấp cho 

Trường Tiểu Học và Trung Học (ESSER) của liên bang trong ba năm tới.  

 

Hiện tại, chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của việc hoàn thiện kế hoạch ESSER II mà 

chúng tôi đã công bố vào ngày 8 tháng 7 năm 2021 để lấy ý kiến công chúng. Kế hoạch đó được 

thiết kế để phục vụ như một kế hoạch chi tiết nhằm thúc đẩy nỗ lực đưa học sinh trở lại an toàn, 

phục hồi sau tác động của đại dịch, đồng thời đổi mới cách chúng ta giảng dạy các em học sinh và 

cộng đồng trong quá trình này, Kế Hoạch Chiến Lược BPS năm năm. Chúng tôi tận dụng thêm 

phản hồi nhận được từ các cam kết với hơn 1500 bên liên quan, bao gồm 35 phiên họp với gia đình 

và cộng đồng BPS rộng hơn, 6 cuộc họp của Ủy ban ESSER và 4 cuộc họp của Ủy ban Học sinh. 

Được thông báo bởi loạt cam kết này, chúng tôi đã tiếp tục định hình chiến lược ESSER.  

 

Chúng tôi đã gửi đơn xin kinh phí ESSER II cho Sở giáo dục Tiểu học và Trung học (DESE) vào 

ngày 30 tháng 7 năm 2021, với tùy chọn sửa đổi ngân sách trong khi chờ hoàn tất Kế hoạch. Chúng 

tôi dự kiến sẽ nhận được khoản giải ngân $123 triệu trong quỹ ESSER II vào tháng 9 năm 2021.  

 

Để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Trường học vào ngày 22 tháng 9 để nhận kinh phí của 

DESE nhằm thực hiện kế hoạch ESSER, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật cho quý vị tại 

cuộc họp Ủy ban Trường học ngày 1 tháng 9.  

 

Bản cập nhật vào ngày 1 tháng 9 sẽ bao gồm thông tin về quá trình xây dựng của Kế hoạch ESSER 

II, quy trình tham gia sắp tới cho ESSER III và cách chúng tôi đang làm việc để đảm bảo tính minh 

bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả để trở lại, hồi phục và đổi mới lại BPS. Chúng tôi đang 

tìm kiếm bất kỳ phản hồi nào trước khi chuyển sang (1) Kế hoạch Trở lại và Phục hồi ESSER II 

cuối cùng của chúng tôi, (2) các sửa đổi ngân sách tiềm năng đối với đơn đăng ký DESE ngày 30 

tháng 7, (3) đơn đăng ký giải ngân quỹ ESSER III mà chúng tôi sẽ nộp DESE trước ngày 4 tháng 

10 năm 2021 và (4) Kế hoạch Phục hồi và Đổi mới ESSER III của chúng tôi.  


