Hệ thống Trường Công lập Boston

Đệ trình Báo cáo Tiền lãi
của MSBA - Các Chương
trình Cốt lõi
Nathan Kuder, Giám đốc Tài chính
Indira Alvarez, Giám đốc Điều hành

Mỗi học sinh, gia đình và nhân viên xứng đáng với

Tiếp cận Công
bằng

Trường học Tuyệt
vời

Khả năng Dự đoán
và Tính Minh bạch

Tận dụng nguồn vốn của tiểu bang cho các dự án vốn
BPS đã được MSBA chấp thuận hoàn trả khoảng 217 triệu USD kể từ năm 2015.
●

Chương trình Cốt lõi: Các dự án bao gồm sửa chữa, cải tạo, bổ sung/cải tạo và xây dựng
trường học mới
○

●

Chúng tôi đang đề xuất với Trường tiểu học Blackstone và Otis (cho Paris St Parcel

Chương trình Sửa chữa Cấp tốc (ARP): Các dự án sửa chữa hoặc thay thế mái nhà, cửa
sổ/cửa ra vào và lò hơi trong một cơ sở có kết cấu khác
○
○
○

Burke, Curley, Haley,
Thay thế Mái cho các trường Henderson Upper và Ohrenberger
Thay thế Mái và Cửa sổ cho English HS

Quy trình Chương trình Cốt lõi
Chương trình tài trợ xây dựng và phục
hồi xây dựng trường học của MSBA là
một chương trình cạnh tranh không
mang lại lợi nhuận.
Hội đồng quản trị của MSBA phê
duyệt các khoản tài trợ dựa trên nhu
cầu và mức độ khẩn cấp được xác định
bởi Thành phố, Thị trấn, Khu học
chánh trong Khu vực, trường nông
nghiệp và kỹ thuật độc lập và được
MSBA xác nhận.

Sau khi Hội đồng quản trị của MSBA mời một Học khu tham gia vào chương trình tài trợ của MSBA, Học khu và
MSBA sẽ hợp tác làm việc theo quy trình được mô tả ở trên.
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Cơ sở vật chất phù hợp nhất với Chương
trình cốt lõi
Blackstone
● Quá tải do khối lớp 6
● Điều kiện nội thất học tập kém
● Nâng cấp hệ thống tòa nhà chung
Otis (Paris St)

Đệ trình sửa
chữa cấp tốc

● Quá tải do khối lớp 6
● Không được tiếp cận đầy đủ với các không gian học
tập chất lượng cao của thế kỷ 21
Để thay đổi hình nền:

Nhấp chuột phải và chọn
“Change Background”
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Các bước tiếp theo của Cơ quan Xây
dựng Trường học Massachusetts:
● Hội đồng Thành phố và Ủy ban Trường học biểu
quyết thông qua việc Đệ trình Báo cáo Tiền lãi cho
MSBA
● SOI của ARP được trình cho MSBA trước ngày 25
tháng 3 năm 2022
● Core SOI được trình cho MSBA trước ngày 28 tháng
4 năm 2022, chúng tôi sẽ gửi trả cho Hội đồng

Bước tiếp theo

● Mùa Hè-Thu năm 2022 MSBA xem xét SOIs được
đệ trình trên khắp Khối thịnh vượng chung
● Cuối mùa thu năm 2022/đầu mùa đông năm 2023
MSBA sẽ đưa ra quyết định đối với cả đệ trình ARP
và Core SOI

