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Kết quả số KẾT QUẢ 
Kết quả ESSER III bao quát do ODE cung cấp

O1 Kết Quả Bao 
Quát ESSER III

Giải quyết các nhu cầu của học sinh phát sinh từ đại dịch virus Corona và/hoặc để trở lại mạnh mẽ hơn sau đại dịch, trong đó có thể bao gồm việc mở lại 
các trường học một cách an toàn, duy trì hoạt động an toàn của các trường cũng như giải quyết các vấn đề về tình cảm xã hội, cảm xúc và tinh thần của học 
sinh.

O2

Kết Quả Học 
Tập Chưa Hoàn 
Thành (tối thiểu 

20%)

Giải quyết việc học tập chưa hoàn thành thông qua triển khai các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng và đảm bảo rằng những biện pháp can thiệp 
đó đáp ứng các nhu cầu về xã hội, cảm xúc và học tập của học sinh cũng như giải quyết tác động không cân xứng của COVID-19 đối với các phân nhóm học 
sinh dạng thiểu số (mỗi nhóm chủng tộc và dân tộc chính, trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp, trẻ khuyết tật, học viên tiếng Anh, giới tính, học sinh nhập cư, 
học sinh gặp tình trạng vô gia cư, và trẻ em và thanh thiếu niên được chăm sóc nuôi dưỡng).

Kết quả số Chủ đề Chiến lược số Kết Quả Chiến Lược PPS
Đây là 

phần của 
hơn 20%

Nếu có, hãy liệt kê các biện pháp can thiệp dựa trên 
bằng chứng liên quan

Nội dung này hỗ trợ 
chỉ số PPS chính 

nào?

Nếu có thể áp dụng, 
nội dung này hỗ trợ 
chỉ số PPS phụ nào?

Cách thức quý vị sẽ 
đo lường tiến triển 

của năm 1? 

O2 Bình Đẳng 
Chủng Tộc RE3 Tái Hiện Mối Quan Hệ và Cảm Giác Gắn Kết Có Gắn kết lại các học sinh đã thường xuyên không đi học, 

tăng cường các mối quan hệ
Tăng cường cảm giác 
gắn kết của học sinh

Thu hẹp khoảng cách 
về cơ hội đối với học 
sinh Da Đen và Người 
Bản Địa - khả năng sẵn 
sàng sau trung học cơ 
sở

Tỷ lệ tham gia, mức độ 
triển khai, chuyên cần, 
Khảo Sát Trường Học 
Thành Công

O2

Học Tập Hòa 
Nhập và Khác 
Biệt Cho Mọi 

Trẻ

IDL2 Thiết Kế Trải Nghiệm Học Tập Thúc Đẩy Việc 
Học Tự Định Hướng, Sẵn Sàng Cho Tương Lai Có Các buổi học Thứ Bảy, dạy kèm cường độ cao, tăng tốc 

mùa hè, phục hồi tín chỉ

Phát triển của học sinh 
theo đúng hướng đối 
với các cột mốc đánh 
giá về Hình Tượng Tốt 
Nghiệp

Học sinh tham gia học 
tập gắn kết và có liên 
quan hơn

Tỷ lệ tham gia, mức độ 
thực hiện, theo dõi tiến 
bộ các kỹ năng riêng 
biệt, tín chỉ kiếm được

O2
Sự Xuất Sắc & 

Hỗ Trợ về 
Chuyên Môn

PE2 Nâng Cao Văn Hóa và Thực Hành về Học Tập 
của Tổ Chức Chúng Ta Có Xây dựng năng lực cho hoạt động giảng dạy và hỗ trợ 

học sinh có chất lượng cao

Thực hành cải tiến liên 
tục, theo định hướng 
bởi dữ liệu minh bạch

Các buổi học tập 
chuyên môn được cung 
cấp, tỷ lệ tham gia

O1 Theo Đuổi Sự 
Thay Đổi EC8 Trau Dồi và Thúc Đẩy Quan Hệ Đối Tác Cộng 

Đồng Phù Hợp Không

O1 Hoạt Động OPS1 Chiến Lược ESSER: Duy trì hoạt động an toàn 
của các trường học trong đại dịch Không

Bắt buộc đối với 20 Tháng Mười, 2021 Tùy chọn nếu có sẵn

Mục số

Hoạt động
(Các mục theo kế hoạch để hỗ trợ một chiến 

lược, có thể bao gồm việc cung cấp/thực hiện 
can thiệp.)

Mã Kết 
Quả Chiến 
Lược PPS

Chi Phí Ước 
Tính Năm 1

Được xác 
định cho 

Giảng Dạy 
(20%+)

Chi Phí 
Ước Tính 

Năm 2 

Được xác 
định cho 

Giảng Dạy 
(20%+)

Chi Phí 
Ước Tính 

Năm 3

Được xác 
định cho 

Giảng Dạy 
(20%+)

1 Buổi học Thứ Bảy IDL2 ($ 566,000.00)    Có 
2 Dạy Kèm Cường Độ Cao IDL2 ($ 1,487,000.00)  Có 

4 Lập Kế Hoạch/Chuẩn Bị Tăng Tốc Mùa Hè cho 
đến Tháng Sáu, 2022 IDL2 ($ 1,623,750.00)  Có 

5 Học Viện Học Tập Trực Tuyến (OLA) IDL2 ($ 7,050,750.89)  Không 
6 Mở Rộng Khóa Học Ảo IDL2 ($ 1,428,000.00)  Không 



7
Xây dựng năng lực & phát triển chuyên môn 
cho các nhà giáo để nâng cao các chiến lược 
Tăng Tốc Học Tập bên trong Bậc I

PE2 ($ 714,000.00)    Có 

8 Phân Bổ Trường Công Đặc Cách EC8 ($ 1,949,052.30)  Không 

9 Phân Bổ Tối Thiểu Học Tập Chưa Hoàn Thành 
20% ở Trường Công Đặc Cách EC8 ($ 487,263.08)    Có 

10 Cơ Quan Giáo Dục Dựa Vào Cộng Đồng (CBO) EC8 ($ 1,279,431.20)  Không 

11 Phân Bổ Tối Thiểu Học Tập Chưa Hoàn Thành 
20% ở CBO EC8 ($ 319,857.80)    Có 

12 Hỗ trợ phục hồi tín chỉ IDL2 ($ 3,548,840.00)  Có 

13 Hỗ trợ tổng kết, bao gồm tái tham gia của học 
sinh và quan hệ đối tác RESJ RE3 ($ 2,408,780.00)  Có 

14 Duy Trì Gián Tiếp OPS1 ($ 3,244,241.57)  Không 

Tổng ($ 26,106,966.84) ($ -  )         ($ -  )       

Tổng Phân Bổ Học Khu $73,869,717

Được Dự 
Trù Ngân 
Sách hoặc 
Ước Tính

Tiến triển 
nhằm đáp 

ứng tối 
thiểu 20% 
trở lên về 
tổn thất 

học tập (số 
tiền)

Tiến triển 
nhằm đáp 

ứng tối 
thiểu 20% 
trở lên về 
tổn thất 

học tập (%) 

Yêu cầu 
tối thiểu 
20% trở 

lên
Năm 1 $26,106,967 $0
Năm 2 $0 $0
Năm 3 $0 $0

$26,106,967 $0 0.00% $14,773,943


