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NGƯỜI NHẬN: Chủ tịch và Các thành viên  

Ủy ban Học chánh Boston  

NGƯỜI GỬI:   Tiến sĩ Brenda Cassellius, Tổng Giám thị  

NGÀY:   04 Tháng Tư 2022  

NỘI DUNG:  Tiền lương tạm thời và các khoản thanh toán cho những người không phải nhân 

sự từ quỹ bên ngoài  

Yêu cầu này là để phê duyệt lệnh thanh toán lương tạm thời cho nhân sự được trả từ quỹ bên ngoài, 
cũng như các khoản thanh toán cho những người không phải nhân sự. Các khoản trợ cấp này dự 
kiến dành cho năm tài chính 2022 và sẽ được trình để phê duyệt tại các cuộc họp của Ủy ban Học 
chánh trong tương lai khi các khoản trợ cấp này được trao.  

Lệnh này được yêu cầu hàng năm vào thời điểm này do sự chậm trễ trong việc nhận thư trao thưởng 
của quỹ bên ngoài và ngân sách đã quyết toán từ các nguồn tài trợ khác nhau. Lệnh sẽ ủy quyền cho 
khu học chánh, trong những trường hợp được đánh giá là không có rủi ro, để yêu cầu Kiểm toán 
Thành phố phê duyệt các khoản thanh toán lương tạm thời cho nhân viên khu học chánh và cho 
phép thanh toán cho những người không phải nhân sự trong khi chờ nhận trợ cấp từ quỹ bên ngoài. 
Trong trường hợp tài trợ không được trao, mọi chi phí phát sinh sẽ được chi trả từ quỹ chung.  

Nhân viên nhà trường luôn sẵn sàng để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của quý vị.  

Xin cảm ơn.  

 

Project Tên Khoản Tài Trợ 

Dự báo cho 

FY23 

Ngày bắt đầu 

tài trợ 

Ngày kết thúc 

tài trợ 

BPS23102 Bữa trưa ở trường $42,000,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23103 
Giáo dục cho người trường 

thành $462,845.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23145 Hỗ trợ SPED (IDEA) $17,839,839.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23146 
Giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm 

non theo Chương 188 của EEC $516,518.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23150 Tiêu đề I Chương 1 $43,003,665.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23151 McKinney vô gia cư $115,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23157 
Giáo dục hướng nghiệp/Kỹ năng 

nghề nghiệp Perkins $1,800,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23176 
Chất lượng giáo viên theo Tiêu 

đề II-A $3,445,929.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23178 Chi phí gián tiếp $2,217,319.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23191 Ngắt mạch $22,484,213.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23272 
Hỗ trợ song ngữ cho học sinh 

LEP theo Tiêu đề III $2,227,348.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23310 
Học tập trải nghiệm của Mass - 

BAA $581,209.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23310S 
Học tập trải nghiệm của Mass 

BAA - Mùa hè $42,791.00 01/07/2022 31/08/2022 

BPS23322 Phổ cập mầm non-UPK $3,000,000.00 01/09/2022 30/06/2023 



 

Trang 2 
 
 

BPS23328 Đào tạo sĩ quan dự bị ROTC $811,632.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23347 Tiếp tục thế kỷ 21 $461,066.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23466 

Chương trình xuất sắc của Eliot 

về Trung tâm học tập cộng đồng 

thế kỷ 21 $337,500.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23467 
Học tập Mở rộng - Tuổi trẻ 

Thành công $649,398.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23467S 
ELT Mùa hè Tuổi trẻ Thành 

công $86,402.00 01/07/2022 31/08/2022 

BPS23482 Trợ cấp hỗ trợ quay vòng TAG $900,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23492 
Quỹ hỗ trợ thí điểm dành cho trẻ 

em $500,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23502 Nghiên cứu & Dữ liệu CBHM $353,423.05 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23553 
Hỗ trợ học sinh & thành công 

học tập theo Tiêu đề IV $2,643,034.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23554 Học tập cảm xúc xã hội $285,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23558 Dever - Quỹ hỗ trợ chiến lược $169,505.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23560 Quỹ Playball -Điền kinh $120,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23585 Phát triển sức khỏe vị thành niên $850,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23600 Tài trợ CPPI - Mã quỹ 515 $500,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23613 Quỹ Quyên góp nhỏ $143,023.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23632 Quỹ Crown Castle $5,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23633 
Trợ cấp về kiến thức kỹ thuật số 

2 $78,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23637B ESSER II $6,000,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23637R ESSER III $276,339,451.00 01/09/2022 30/06/2024 

BPS23638 Phổ cập giáo dục gia đình BPS $569,950.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23656 
Cải thiện trường học và học khu 

SDI $2,000,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23661 InnovAte-Viện Korey Stringer $60,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23665 
$3.5 triệu FC252 theo ARP 

IDEA $3,526,618.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23669 $313K FC264 theo ARP IDEA $313,554.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23671 
ARP-Trẻ em&Thanh niên vô gia 

cư2FC302 $1,175,885.00 01/09/2022 30/06/2023 

BPS23673 
Tiếng Anh dành cho những Cư 

dân Boston mới IFFI $95,000.00 01/09/2022 30/06/2023 

   Tổng số tiền tài trợ $438,710,117.05     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


