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Mỗi trẻ em trong mỗi lớp học tại mỗi ngôi 
trường

thuộc Boston Public Schools đều có cùng một 
cơ hội vươn tới thành công như bất kỳ ai 

khác.

Chính sách Khoảng cách Cơ hội và Thành tích của Boston Public 
Schools
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ọ ề ấ
ủ ố ẽ

ồ ả

ả ầ ư ớ ẽ ự ế ổ
ườ ặ

ị ụ ườ ọ ử ụ

ớ ộ

ớ ế
ữ

Tổng quan về
Đề xuất Ngân 
sách Năm tài 
chính 2022

ỹ ề ấ



Hãy bắt đầu từ 
cam kết $36M 

của Thành phố 
cho FY22

$100M
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Các nguồn lực 
sẵn có để đáp 

ứng thách thức 
này

Chúng ta cần tận dụng các nguồn lực nhằm tạo ra 
thay đổi lâu dài cho học sinh và Khu Học chánh

Kinh phí Miêu tả Nguồn lực Sẵn có

Quỹ 
Chung

Tài trợ của Thành phố, 
Kinh phí Giáo dục 
chiếm hơn 40% ngân 
sách Thành phố

$36M tiền tài trợ mới 
cho FY22

Quỹ Liên 
bang - 
ESSER Pt 
2

Tài trợ liên bang để 
giải quyết tác động của 
COVID-19 đối với các 
trường học.

$123M có thể được sử 
dụng trong năm FY22 
và FY23 từ nguồn tài 
trợ cứu trợ mới

Vốn Ngân 
sách

Thành phố tài trợ cho
trường học mới và 
nâng cấp cơ sở vật 
chất trường học hiện 
có

BuildBPS là khoản đầu 
tư $1B trong 10 năm
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Cân bằng giữa 
Phục hồi và 
Bền vững

Chúng tôi có nguy cơ tạo ra một sườn dốc tài trợ 
nếu không chủ động về các kế hoạch chi tiêu của 
mìnhKinh phí Rủi ro Chiến lược / Tiếp cận

Quỹ 
Chung

● Việc phục hồi kinh tế 
sau đại dịch ảnh 
hưởng đến nguồn thu 
của Thành phố

● Lượng ghi danh chưa 
trở lại phù hợp với 
năng lực

● Cần ổn định trường học 
đồng thời đánh giá xu hướng 
ghi danh

● Nguồn chính để đầu tư vào 
nhân sự 

● Theo đuổi hoạt động hiệu 
quả

Quỹ Liên 
bang - 
ESSER Pt 
2

● Tài trợ một lần
● Lập kế hoạch duy trì 

các khoản đầu tư khi 
hết tiền tài trợ

● Giải quyết vấn đề chi phí cao 
hơn do đại dịch

● Chọn các khoản đầu tư có 
tác động rõ ràng hoặc kéo 
dài hơn một năm

Vốn Ngân 
sách

● Kế hoạch chưa giải 
quyết hạn chế của các 
tòa nhà của chúng tôi

● Ưu tiên các dự án cải thiện 
trải nghiệm của học sinh 

● Học hỏi từ những thách thức 
về cơ sở vật chất bộc lộ 
trong đại dịch



TRỞ LẠI | PHỤC HỒI | TÁI ĐỊNH NGHĨA

Kế hoạch của chúng tôi nhằm đưa Khu Học chánh vươn lên tầm cao mới.



 TRỞ LẠI | PHỤC HỒI | TÁI ĐỊNH NGHĨA 

$12M
Các khoản đầu tư để 

mở cửa lại trường 
học một cách mạnh 
mẽ và khởi động lại 
các công việc bị tạm 
dừng do COVID-19.

$50M
Các khoản đầu tư để hỗ 

trợ học sinh có cuộc 
sống và việc học bị gián 

đoạn.

$20M
Các khoản đầu tư để trở lại 

trong hình hài một Khu 
Học chánh mà học sinh 

xứng đáng được hưởng, 
đồng thời xem xét lại 

“ImagineBPS”, kế hoạch 
chiến lược của chúng tôi.



TRỞ LẠI
Các khoản đầu tư để mở cửa 
lại trường học một cách mạnh 
mẽ và khởi động lại các công 

việc bị tạm dừng do 
COVID-19.
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Chúng tôi biết COVID-19 đã có tác động không cân xứng đối 
với học sinh Da màu, học viên Anh ngữ, học sinh khuyết tật, 
học sinh và gia đình đang gặp phải tình trạng nghèo đói. 

● Hỗ trợ Học tập: Chúng ta phải giải quyết vấn đề học tập 
dang dở và cung cấp hỗ trợ học tập cá nhân hóa cho Học 
viên Anh ngữ và học sinh khuyết tật

● Hỗ trợ Y tế & Sức khỏe:  Sức khỏe thể chất và tinh thần nói 
chung là mối quan tâm của cả cộng đồng. Chúng ta cần tiếp 
cận quá trình hồi phục theo hướng gắn kết, đồng bộ toàn 
thành phố, hiểu biết về chấn thương. Điều này bao gồm giải 
quyết các tác động khác nhau đối với nhân viên và học sinh 
Da đen / Da nâu.  

● Hỗ trợ Cộng đồng: Chúng ta phải xây dựng mối quan hệ 
thực chất hơn với tất cả các bên liên quan, nâng cao tiếng nói 
của học sinh, gia đình, các đối tác phi lợi nhuận và người lao 
động trẻ để xây dựng các giải pháp cần thiết ở cấp độ trường 
học.

ở ầ ỗ ự ề
ằ ỗ ợ ọ ủ



Khu Học chánh cũng đang đối mặt với thách thức kéo dài nhiều 
năm nhằm vươn lên từ trận đại dịch này
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ắ
ướ

Boston Public Schools

● Tổng số học sinh ghi danh thực tế giảm 2,286 học sinh (4.3%) từ 
tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020. 

● Đây là năm thứ ba liên tiếp sụt giảm đáng kể; lượng ghi danh đã 
giảm 4,612 em (8.3%) trong ba năm qua.

● Sự sụt giảm rõ rệt nhất ở các lớp tiểu học, giảm khoảng 1,800 học 
sinh (6.8%). 

● Lượng ghi danh vào các lớp K0-5 hiện đã giảm khoảng 3,500 học 
sinh, tương đương 12.4%, trong 3 năm qua.

● Lượng ghi danh vào lớp 6-8 giảm 139 học sinh (1.3%). 
● Lượng ghi danh vào lớp 6-8 đã ổn định trong vài năm qua khi các 

nhóm lớn hơn chuyển từ tiểu học lên trung học cơ sở.
● Khu mất ít học sinh giáo dục phổ thông từ lớp 5 đến lớp 6 hơn so 

với hai năm trước, một dấu hiệu ban đầu cho thấy việc mở rộng K-6 
có thể cải thiện tình hình.

● Tuyển sinh trung học đã bắt đầu ổn định khi nhóm cuối cùng, số 
lượng tương đối lớn của lớp 12 chuyển ra khỏi hệ thống. 

● Tuy nhiên, lượng học sinh vào lớp 9 năm nay đặc biệt nhỏ, khiến 
tổng số học sinh nhập học trung học phổ thông giảm 344 em (2.1%) 
kể từ tháng 10 năm ngoái.

Tổng 
quan

K0-5

6-8

9-12



ỗ ợ ườ ượ ọ
ả ộ ế ượ ằ

ố ượ ả ở ấ ả ủ ộ ộ
ư ượ ủ ọ ả ề

ơ

Lượng Ghi danh 
theo 

Chủng tộc / Dân 
tộc

Lượng ghi danh thực tế theo chủng tộc và dân tộc

Chủng tộc
Thay đổi 
trung bình # Học sinh

Latinx -4,2% 22.414
Gốc Phi -3,7% 15.367
Khác -2,5% 1.682
Gốc Á -1,8% 4.463
Da trắng -1,3% 7.333

Học sinh da màu ở các 
trường có mức giảm 
trung bình cao hơn

Chủng tộc
Tháng 10 
năm 2019

Tháng 10 
năm 2020

Thay đổi trong 1 
năm Thay đổi trong 3 năm

Gốc Á 4.610 4.463 -147 -3% -384 -8%
Gốc Phi 16.318 15.367 -951 -6% -2.288 -13%
Latinx 23.506 22.414 -1.092 -5% -2.028 -8%
Khác 1.648 1.681 33 2% 152 10%
Da trắng 7.450 7.333 -117 -2% -34 0%



ượ ả
ọ ả ệ

Ghi danh theo 
Khoảng Lớp và 

Loại Chương trình

Khoảng lớp
Tháng 10 
năm 2019

Tháng 10 
năm 2020 Thay đổi trong 1 năm Thay đổi trong 3 năm

Tiểu học (K0 - 5) 26.452 24.649 -1.803 -6,8% -3.485 -12,4%

Cấp 2 (6 - 8) 10.922 10.783 -139 -1,3% 71 0,7%

Cấp 3 (9 - 12) 16.160 15.816 -344 -2,1% -1.198 -7,0%

Tổng 53.534 51.248 -2.286 -4,3% -4.612 -8,3%

Thực tế Ghi danh theo Khoảng lớp

Loại chương trình
Tháng 10 
năm 2019

Tháng 10 
năm 2020 Thay đổi trong 1 năm Thay đổi trong 3 năm

Giáo dục Phổ 
thông 41.317 39.933 -1.384 -3,3% -3.660 -8,4%

Chương trình EL 5.781 5.122 -659 -11,4% -949 -15,6%

Chương trình Ed 
Đặc biệt 6.436 6.193 -243 -3,8% -3 <0.01%

Đăng ký Thực tế theo Loại Chương trình



ươ ọ ữ
ị ả ưở ở ọ ớ ậ ọ
ơ

Ghi danh theo 
Trạng thái và 

Chương trình Học 
viên Anh ngữ

Ghi danh Thực tế theo Bậc ELD

Bậc ELD
Tháng 10 
năm 2019

Tháng 10 
năm 2020

Thay đổi trong 1 
năm Thay đổi trong 3 năm

ELD 1-3 9.774 9.674 -100 -1% -240 -2%
ELD 4-5 7.414 4.949 -2.465 -33% -2.528 -34%
ELD 1-5 17.188 14.623 -2.565 -15% -2.768 -16%

Chương trình
Tháng 10 
năm 2019

Tháng 10 
năm 2020

Thay đổi trong 1 
năm

Thay đổi trong 3 
năm

Tiếng Hoa 281 208 -73 -26% -189 -48%
Tiếng Haiti 184 131 -53 -29% -81 -38%
Tiếng Cáp-Ve 322 288 -34 -11% -53 -16%
Đa ngôn ngữ 1.923 1.822 -101 -5% -117 -6%
Tiếng Tây Ban Nha 1.951 1.728 -223 -11% -463 -21%
Tiếng Việt 130 121 -9 -7% -68 -36%
Song ngữ - Haiti 25 27 2 8% 13 93%
Song ngữ - Tiếng 
Tây Ban Nha 626 640 14 2% 136 27%
Tổng 5.442 4.965 -477 -9% -812 -14%

Ghi danh Thực tế của Chương trình SEI



Tài trợ có 
Trọng số cho 

Học sinh
(WSF)

ứ ấ ạ ủ
ệ ồ ợ ự

ầ ủ ọ ệ



ẩ ằ ằ
ệ ợ ự ầ ủ ọ

Hạng mục Nhu cầu của Học 
sinh (“Trọng số”)

Học sinh dự 
kiến

Phân bổ 
cho mỗi 
học sinh

Tổng phân bổ 
WSF

Lớp học Cấp độ Trọng số 51.642 6.394 $ 330.206.590 $

Học sinh khuyết tật 10.729 10.379 $ 111.358.195 $

Học sinh Ngôn ngữ Anh 16.114 1.094 $ 17.630.633 $

Học sinh có nguy cơ cao 3.277 574 $ 1.880.590 $

Tài trợ chỉ số cơ hội 41.453 252 $ 10.451.210 $

Bất lợi về kinh tế 57.774 451 $ 26.027.507 $

Hỗ trợ có lập trình 4.262 2.899 $ 12.356.990 $

Quỹ trường học 51.642 487 $ 25.170.000 $

Tổng phân bổ WSF FY22 535.081.715 $

Chúng tôi nhận thấy rằng 
có những yếu tố bên ngoài 
mô hình phân bổ Tài trợ có 
Trọng số cho Học sinh ảnh 
hưởng đến công bằng và 
khả năng tiếp cận các cơ 
hội giáo dục:

● Lựa chọn gia đình và 
phân công học sinh

● Xu hướng tuyển sinh 
tổng thể



Đầu tư vào 
“Nền tảng cho 
Chất lượng”

▫ WSF bao gồm một khoảng $220K "nền tảng" cho mỗi 
trường để thuê Hiệu trưởng / Giám đốc, thư ký trường và 
một số đồ dùng cơ bản.

▫ Chúng tôi phân bổ Điều phối viên Giáo dục Đặc biệt 
(COSE) để xử lý quy trình IEP.

▫ Trong FY20, chúng tôi bắt đầu đảm bảo mức 1.0 Y tá 
trong mọi tòa nhà. 

▫ Trong năm tài chính 22, chúng tôi đang mở rộng “Nền tảng 
cho Chất lượng” bằng cách đảm bảo 1.0 Liên lạc viên Gia 
đình và khả năng tiếp cận với Nhân viên Xã hội tại mọi 
trường học.

Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào nền tảng 
cho tất cả các trường, bất kể tình trạng 
ghi danh

Một số dịch vụ học sinh cơ bản
được cấp ngân sách và phân bổ tập trung.



Các nguồn tài 
trợ trực tiếp 
cho trường 

bao gồm Title I 
và IDEA

Lưu ý:  Những con số này không bao gồm các dịch vụ trường học được cấp ngân sách tập trung, bao 
gồm các lợi ích dành cho Tài trợ cho Vị trí Chất lượng. Tất cả các số liệu hiện tại vào ngày 3 tháng 2 và 
có thể thay đổi khi quá trình lập ngân sách tiếp tục.

Nhiều chiến lược để đảm bảo công bằng và 
đảm bảo tiếp cận với các hỗ trợ học sinh
Hạng mục FY21 FY22 $
Tài trợ có Trọng số cho Học sinh 559,3 triệu $ 535,1 triệu $ 24,3 triệu $
Quỹ cho Chất lượng Bổ sung 8,4 triệu $ 35,8 triệu $ 27,4 triệu $
Quỹ cho Vị trí Chất lượng 38,1 triệu $ 48,3 triệu $ 10,2 triệu $

Hỗ trợ quay vòng và chuyển đổi
321,1 nghìn 

$ 4,9 triệu $ 4,6 triệu $
Tiêu đề 1 và IDEA 19,7 triệu $ 19,3 triệu $ - 0,3 triệu $
Các chương trình đặc biệt (không phải 
WSF) 27,9 triệu $ 27,7 triệu $ - 0,2 triệu $
Hỗ trợ có lập trình 23,7 triệu $ 20,9 triệu $ - 2,8 triệu $
Điều chỉnh bổ sung 3,5 triệu $ 15,0 triệu $ 11,4 triệu $
Tổng cộng 681,0 triệu $ 707,0 triệu $ 26,0 triệu $



PHỤC HỒI
Các khoản đầu tư để hỗ trợ học 
sinh có cuộc sống và việc học bị 

gián đoạn.



Phá vỡ chu kỳ 
sụt giảm lượng 

ghi danh

1. LƯỢNG GHI 
DANH GIẢM

4. ÍT GIA ĐÌNH 
CHỌN TRƯỜNG 

HƠN

3. GIẢM NHÂN 
VIÊN VÀ 
CHƯƠNG TRÌNH

2. NGÂN SÁCH 
GIẢM

Chu kỳ Ghi 
danh & 

Ngân quỹ



22 Hỗ trợ cho các trường học ngoài Tài trợ Có 
trọng số cho Học sinh

Chúng tôi đã cung cấp $18.5M cho các trường có lượng ghi danh giảm 
bên cạnh quỹ khắc phục hậu quả và Nền tảng cho Chất lượng.

Các trường học được yêu cầu: 
● Giảm bớt lớp học và điều chỉnh vị trí (giáo viên và trợ giảng) khi dự 

báo cho thấy không cần toàn bộ lớp học trong năm tới
● Đánh giá các chuyên gia để xác định xem nếu / khi nào cần giảm FTE 

tổng thể
● Thanh toán chi phí nâng lương thực tế (áp dụng đối với các trường tự 

chủ ngân sách theo lương thực lĩnh)
● Xác định sự đánh đổi để trả cho bất kỳ vị trí hoặc chương trình mới 

nào mà trường muốn tạo ra bên ngoài các khoản đầu tư của Khu hoặc 
tài trợ mới từ việc tăng lượng ghi danh

Các trường học không được yêu cầu: 
● Cắt giảm các vị trí hoặc chương trình ngoài vị trí hướng dẫn trực tiếp 

trong các lớp học đóng, trừ khi có liên quan đến việc tăng lương thực 
tế như đã nêu ở trên

Điểm nhấn Đầu 
tư: Hỗ trợ các 

trường học



Andrew Bott
Hiệu trưởng

Trường Trung học 
Brighton
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Xây dựng dựa 
trên thành công 

của FY21



Karla Jenkins
Hiệu trưởng

Higginson K0-2, Roxbury
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98% các Liên lạc viên Gia đình được thuê trong FY21 
là người Da màu, phản ánh văn hóa và ngôn ngữ của 
cộng đồng mà họ phục vụ.  Họ sẽ:

▫ Chịu trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu của các gia 
đình một cách nhanh chóng và xuất sắc.

▫ Xây dựng mối quan hệ với học sinh, gia đình và 
cộng đồng nhà trường.

▫ Kết nối gia đình với các nguồn lực cộng đồng 
trong nhu cầu nhà ở, thực phẩm, tư vấn, v.v.

▫ Được hỗ trợ và đào tạo chuyên sâu để giúp các 
gia đình làm quen với BPS từ khâu đăng ký đến 
đưa đón hay hỗ trợ tinh thần - xã hội.

ỗ ợ ọ ắ ầ ừ ệ ỗ ợ

Điểm nhấn Đầu tư: 
Liên lạc viên Gia 

đình



Richard Mitchell
Liên lạc viên Gia đình

Joseph Lee K-8, Dorchester



Tận dụng các đối tác và nhân viên để cung cấp 
hỗ trợ theo nhóm nhỏ và có mục tiêu cho học 
sinh.

Hỗ trợ tư vấn cá nhân và can thiệp đòn bẩy cho 
những học sinh có nhu cầu cao nhất.
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78% Nhân viên xã hội được thuê trong FY21 là người 
Da màu và các dịch vụ phối hợp cùng nhân viên hỗ trợ 
để phục vụ học sinh hiệu quả hơn.

ộ ườ ọ ẻ ề
ể ể ề ả

ọ ậ ố

ộ ộ

ỏ
BPS SEL Signature Practice hỗ trợ tất cả học sinh 
bằng cách phát triển các nghi thức, thói quen, thủ 
tục và chuẩn mực phù hợp văn hóa, tích cực cho 
toàn trường. 

ườ

Điểm nhấn Đầu tư: 
Phối hợp Hỗ trợ 

Học sinh



Brandon Lopez
Nhân viên Xã hội

Higginson K0-2, Roxbury



TÁI ĐỊNH 
NGHĨA

Các khoản đầu tư để trở lại trong hình 
hài một Khu Học chánh mà học sinh 
xứng đáng được hưởng, đồng thời 

xem xét lại “ImagineBPS”, 
kế hoạch chiến lược của chúng tôi.



ầ ạ ỏ ữ ấ ạ ế ả
ệ ự ầ ọ

ơ ở ậ ấ ườ ọ ậ ầ ẩ
ộ ệ ề ấ ấ ớ ố ả ượ

ả
ế ượ ợ ế ể ứ ầ ủ

ấ ả ẻ
▫ ế ạ ụ ồ ằ ả ế ầ ủ ọ

▫ ặ ơ ộ ậ ụ ặ ị
ộ ọ

▫ ổ ớ ươ ọ ữ ọ
ữ ế ậ

ả ầ ư ướ ớ ườ ọ ằ ị ạ
ườ ọ ươ ấ ầ ư ự ể ẩ ự
ợ ổ ớ ữ ườ
▫ ở ộ ả ế ươ ụ ầ
▫ ể ổ ớ ữ ấ ả ế ậ ươ

▫ ả ệ ả ế ậ ươ ạ
ự ọ ướ ệ ấ ượ ạ ườ
ọ

Tại định nghĩa các 
công tác phía 

trước

Boston Public Schools
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Chúng tôi đã và đang thực hiện công tác khó khăn nhằm điều 
chỉnh các dự án và chương trình vốn có của mình phù hợp với 
tầm nhìn tổng thể đối với các trường học. Vào tháng 3, chúng 
tôi sẽ trình bày ngân sách vốn FY22 phản ánh các chiến lược 
sau: 

▫ Khởi động một chu kỳ có thể dự đoán của các dự án xây 
dựng mới.  

▫ Cấu hình lại các tòa nhà để mở rộng K0 & K1 và đáp ứng 
nhu cầu lộ trình K-6 / 7-12. 

▫ Phục hồi các tòa nhà hiện có để mang lại một trải nghiệm 
tái định nghĩa cho học sinh.

▫ Tận dụng các dự án được nhắm mục tiêu nhằm làm giảm 
thời gian trì hoãn của chúng tôi.

Phát triển các 
chiến lược để 
đạt được tầm 

nhìn

ươ ơ ở ậ ấ ế
ệ ằ ấ ượ ủ

ố

Tái định nghĩa 
Cơ sở vật chất 
và Môi trường 

học tập



33

ự ụ
ả ả ề
ố ỷ ệ

Boston Public Schools

● Lớp BPS K2 đã nhỏ dần kể từ SY16-17. 
● Tỷ lệ đăng ký học tiểu học sẽ tiếp tục giảm khi các nhóm nhỏ hơn 

này tiếp tục dịch chuyển trong hệ thống.
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■ Cung cấp một hệ 
thống phân phối 
hỗn hợp với các lộ 
trình mở rộng chất 
lượng

■ Thực hành chuyên 
sâu với việc huấn 
luyện và phát triển 
chuyên môn hỗ trợ 
học tập kết hợp

■ Mở rộng quyền truy 
cập vào các khóa 
học tín chỉ

Rõ ràngChất lượng Công bằng

■ Thu hút các gia 
đình sớm để tăng 
lượng ghi danh tại 
các Tổ chức Cộng 
đồng

■ Ra mắt Hệ thống 
kết nối UPK CBO 
K1 / BPS K2 

■ Tạo quỹ Dịch vụ 
Công bằng để giảm 
thiểu các yếu tố 
ngăn cản thành 
công

■ Thu hẹp khoảng 
cách cơ hội & thành 
tích và tăng tỷ lệ 
thành công bằng 
cách cung cấp hỗ 
trợ K1-2 cho các gia 
đình đang đi làm

Mục tiêu chung Pre-KBoston Public Schools

Tiếp tục mở 
rộng Pre-K



35

▫ ả ộ ầ
ổ ố ọ ớ
ở ườ

ở ạ
ườ ể ọ ớ

▫ Ở ứ ổ ầ
ớ ọ ớ

ướ ể
ằ ợ

ọ ố ọ
ố ở ớ

ầ

Các hình thức tuyển sinh ở các 
trường K-8 ảnh hưởng đến lập trình 
và trải nghiệm của học sinh

Năm học % học sinh lớp 6 quay lại 
lớp 7 ở các trường K-8

2015-2016 65%

2016-2017 60%

2017-2018 62%

2018-2019 60%

2019-2020 63%



Tái định nghĩa Trường K-8 của hướng tới K0-6 là một 
chiến lược rõ ràng để mở rộng K0 và K1 
đồng thời mở rộng cơ hội ở lớp 7 & 8.



● ậ ỷ ổ
ố ọ ừ
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● ệ ả
ế

ệ ượ
ọThực tế + Dấu ấn

Tái định nghĩa các trường trung học 
trong thời gian lượng ghi danh giảm



● ớ ẽ
ậ ườ ọ

ớ
ử ườ

ọ ơ ở

● ạ
ườ ọ ơ ở
ộ ậ

Cấu hình lại các trường trung học cơ sở 
để tái định nghĩa lớp nâng cao ở khối 
lớp 7 & 8



Cấu hình lại các trường trung học cơ sở trong lúc mở 
rộng các trường trung học 7-12 là một chiến lược rõ ràng 
để táo định nghĩa trải nghiệm lớp 7, lớp 8 và lớp nâng cao 

để chuẩn bị cho trường trung học.
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Chúng tôi đang dành ra $20M quỹ ESSER Part 2 cho “Tái 
Định nghĩa” BPS. Trong đó bao gồm khoản tài trợ bổ sung 
cho các chiến lược hiện tại và trọng yếu của Khu:

▫ Xóa bỏ cấu trúc hướng tới hoàn toàn hòa hợp
▫ Thu hẹp khoảng cách cơ hội ở các Trường Trung học
▫ Trở thành Khu Học chánh chống phân biệt chủng tộc
▫ Văn phòng Trung tâm Hiệu suất cao

Chúng tôi cũng đang tìm cách thúc đẩy đổi mới và thu hút 
các trường học tham gia nhằm giải quyết những thách thức 
mang tính hệ thống:

▫ Các khoản đầu tư hướng tới trường học để tái định 
nghĩa lại trường học, phương pháp và cấu trúc

▫ Đầu tư khu vực để thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới giữa 
các trường 

Phát triển các 
chiến lược để 
đạt được tầm 

nhìn

ợ ổ ớ ể ỗ ợ ẹ ả ề
ơ ộ



▫ Bản trình bày ngân sách tối nay

▫ So sánh Tài trợ có Trọng số cho Học sinh 
từng trường FY22 

▫ Tóm tắt Tài trợ có Trọng số cho Học sinh 
tất cả các trường 

▫ Sơ bộ ngân sách tài khoản quỹ chung 
FY22 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 

www.bostonpublicschools.org/budget 

Tất cả các tài liệu đều sẽ được dịch.
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Đảm bảo Công 
bằng & Minh 
bạch

ấ ầ ủ
ự ế ồ



Hạng mục
FY21

Đã có ($M)
FY22

Đề xuất ($M) Thay đổi ($M)
Tỷ lệ

Sự thay đổi

Trường Trực tiếp
Chi phí

Ngân sách Trường học 662 $ 679 $ 17 $ 2,6%
Thời gian Học tập Kéo dài 22 $ 23 $ 1 $ 6,7%
Lợi ích & Tiết kiệm Lương 125 $ 129 $ 3 $ 2,8%
Tổng số 809 $ 831 $ 22 $ 2,7%

Dịch vụ Trường học
Ngân sách Trung tâm

Đưa đón 99 $ 104 $ 5 $ 4,8%
Giáo dục Đặc biệt 49 $ 52 $ 2 $ 4,9%
Cơ sở 72 $ 73 $ 1 $ 1,6%
Khác 74 $ 70 $ -$4 -4,8%
Lợi ích & Tiết kiệm Lương 22 $ 23 $ 1 $ 2,8%
Tổng SSBC 317 $ 322 $ 5 $ 1,7%

Trung tâm Điều hành
Trung tâm Điều hành 59 $ 62 $ 3 $ 5,8%
Lợi ích & Tiết kiệm Lương 8 $ 8 $ 0 $ 2,8%
Tổng Trung tâm 66 $ 70 $ 4 $ 5,4%

Học sinh Ngoài BPS
Dịch vụ

Dịch vụ Học sinh 32 $ 34 $ 2 $ 4,7%
Đưa đón 35 $ 38 $ 4 $ 10,1%
Tổng Ngoài BPS 67 $ 72 $ 5 $ 7,5%
Tổng $1.259B $1.295B $36M 2,9%



Tài trợ có 
Trọng số cho 

Học sinh
Bản mẫu



Trang Phân bổ 
Mẫu

Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về ngân sách 
cho các trường cá nhân trên trang web của mình



Thứ Tư, ngày 3 tháng 2: 5 giờ chiều, Họp Ủy ban Học chánh

Trình bày Sơ bộ về Ngân sách FY22

Zoom

Thứ Năm, ngày 11 tháng 2: 5 giờ chiều, Phiên Điều trần Ngân sách

Xem xét ngân sách trường học

Zoom

Thứ Tư, ngày 24 tháng 2: 5 giờ chiều, Họp Ủy ban Học chánh

Zoom

Thứ Ba, ngày 9 tháng 3: 5 giờ chiều, Phiên Điều trần Ngân sách

Xem xét ngân sách trung tâm

Zoom

Thứ 4, ngày 17 tháng 3: 5 giờ chiều, Phiên Điều trần Ngân sách

Nhóm Tài chính trả lời các câu hỏi về đề xuất cuối cùng cho FY22

Zoom

Thứ 4, ngày 24 tháng 3: Bầu Ngân sách FY22

Zoom

bostonpublicschools.org/budget | budget@bostonpublicschools.org 

ề ầ

ắ ớ

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

