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Ghi danh vào chương trình cộng đồng UPK của Boston

92%
Hết 100% năng lực

Chương trình Boston Universal Pre-K được ra mắt vào năm 2019 để cung cấp trường mầm non chất lượng cao 
và miễn phí cho tất cả học sinh 4 tuổi tại Thành phố Boston bằng cách hợp tác với các chương trình cộng đồng. 
Chương trình tiếp tục mở rộng và hiện đang phục vụ trẻ 3 tuổi để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Pre-k là chương 
trình có ngày học trong 6,5 giờ cho 180 ngày mỗi năm. Ấn phẩm này nhấn mạnh tác động và sự mở rộng của 
chương trình theo thời gian trong các cơ sở chương trình cộng đồng.

Dịch vụ cung cấp cho các chương trình cộng đồng UPK

• Chỗ được lấp đầy tới 92% trong 
  năm học 21-22: Trẻ 4 tuổi chiếm 
  90% và trẻ 3 tuổi chiếm 98%
• 83% số chỗ của chương trình 
  cộng đồng đã được lấp đầy 
  trước khi bắt đầu năm học
• 21 tổ chức, 32 địa điểm chương 
  trình cộng đồng (28 địa điểm có 
  chỗ ngồi được tài trợ, 4 địa điểm 
  bắt đầu mới)

78 cơ hội tham gia được cung cấp cho nhân viên tại các nhà cung cấp cộng đồng do UPK tài trợ 
trong năm 2021-22, bao gồm phát triển chuyên môn và hội thảo cho các nhà giáo dục, quản trị viên 
và nhân viên gắn kết gia đình. Các sự kiện và hội thảo được tổ chức bởi Boston UPK và các đối tác 
cộng đồng của Boston UPK.

383 gia đình được phục vụ thông qua các sự kiện, khoá đào tạo và các cơ hội nguồn đối tác

28 trong số 41 lớp học UPK đạt chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực được đo lường. 33 trong số 41 
lớp học cho thấy 70% tuân thủ chương trình giảng dạy, trong khi 29 lớp học có điểm chất lượng từ 3,5 trở 
lên (thang điểm 1-4).

101 giấy giới thiệu được biên soạn cho Giáo dục đặc biệt, Sức khỏe hành vi và các Dịch vụ liên quan

214 buổi huấn luyện/thăm địa điểm trong năm 2021-22 để đảm bảo 
thực hành giảng dạy chất lượng cao

https://www.bostonpublicschools.org/upk
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Kinh phí và chi phí dự kiến cho Năm tài chính 2022

Các chương trình của nhà cung cấp cộng đồng UPK theo thời gian
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Ý kiến 
“Đây là năm học đầu tiên của các cặp sinh đôi nữ của chúng tôi và đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi không thể tin được 
rằng các cô con gái của tôi đã phát triển đến mức nào trong vòng một năm qua. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trưởng thành 
hơn rất nhiều và con gái của tôi ham học hỏi hơn. Cả hai đều có thể đếm đến 30 bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. UPK chắc 
chắn đã chuẩn bị cho các con hành trang vào mẫu giáo và tôi biết các con sẽ có thể tự tin theo học.”
— Phụ huynh học sinh UPK của VietAID Âu Cơ Preschool

“UPK có thể trả cho giáo viên xuất sắc một mức lương cạnh tranh, có huấn luyện viên thường xuyên, hỗ trợ và đầu tư liên tục 
vào các lớp học của chúng tôi. Các giáo viên của chúng tôi đánh giá cao chương trình giảng dạy chất lượng cao và tự hào là 
một phần của cộng đồng UPK. Học sinh của chúng tôi đang không ngừng phát triển, và phụ huynh rất vui mừng với sự hợp 
tác của chúng tôi và BPS. Các lớp học UPK của chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn trong nội bộ và 
nâng cao tổ chức của chúng tôi.”
— Giám đốc điều hành tại Ellis Early Learning
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Chỗ UPKc
Nhân sự của BPS (Huấn luyện viên, v.v.)
Các lớp học bắt đầu
Hỗ trợ (phát triển chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật)
Đồ dùng
Trợ cấp công bằng
Chương trình thử nghiệm toàn diện
Phụ phí của giáo viên cho các khóa học, 
    Sửa đổi chương trình giảng dạy
Chi phí gián tiếp đến Khu học chánh

$7,720,126
$2,194,678

$669,497
$433,828
$160,646
$113,349
$34,703
$26,639

$22,951

Chi phí dự kiến

Tổng cộng trợ cấp $11,376,417

Kinh phí

     Kinh phí cho Hệ thống trường công lập Boston 1

     Niềm tin UPK của Thành phố Boston 2

     Trợ cấp của tiểu bang 3

$9,308,776
$1,506,578

$561,063

Tổng cộng trợ cấp $11,376,417

2 31

https://www.bostonpublicschools.org/upk

