ARP ESSERసర్దు బాట్లు

ARP ESSER/చట్ట ం 24 కేటాయింపులు
లెర్నింగ్ లాస్ గ్రా ంట్ మొత్త ం - $40,961
30% SEL మద్ద తు కోసం తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి - $12,288
ఈ డబ్బు 2022-2023 విద్యా సంవత్సరానికి DESSAని కొనుగోలు చేయడానికి లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది. ఈ గత
సంవత్సరం (2021-22) DESSA ధర $11,110.00. మేము మరిన్ని పాఠశాలలకు DESSA ను విస్త రించాలని
చూస్తు న్నప్పుడు, ఖర్చు పెరుగుతుంది. 2022-2023లో మా పాఠశాలల కోసం వచ్చే ఏడాది DESSA ఖర్చును
ఆఫ్సెట్ చేయడానికి మేము 30%ని ఉపయోగించాలని మేము ప్రతిపాదిస్తు న్నాము.
SEL కోసం PD కోసం 10% తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి - $4,096
ఈ డబ్బు వచ్చే మూడు సంవత్సరాలలో మిడిల్ స్కూల్ మరియు హైస్కూల్లో కొత్త సిబ్బందికి QPR శిక్షణకు మద్ద తు
ఇవ్వడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. ఒక్కో ఉపాధ్యాయునికి సుమారు $495 శిక్షణ.. అదనంగా, మా వార్షిక UCFSD
వెల్నెస్ కాన్ఫరెన్స్లలో ఉపాధ్యాయుల కోసం సామాజిక-భావోద్వేగ అభ్యాస శిక్షణను కాంట్రా క్ట్ చేయడానికి మేము ఈ
డబ్బును ఉపయోగిస్తా ము.
పఠన మద్ద తు మరియు జోక్యం కోసం 8% తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి - $3,277
ఈ డబ్బు STAR రీడింగ్ అసెస్మెంట్ పునరుద్ధ రణ ఖర్చును తగ్గించడంలో సహాయపడటానికి లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది.
మూడు సంవత్సరాల క్రితం, మేముమూడు సంవత్సరాల లైసెన్స్ని STAR రీడింగ్ మరియు మ్యాథ్
కోసం$60,580.00కి కొనుగోలు చేసాము. ఆ సాధనం మా రీడింగ్ సపో ర్ట్ ప్రో గ్రా మ్లో విలీనం చేయబడింది మరియు
పఠన మద్ద తు అవసరమైన విద్యార్థు లను గుర్తించడంలో మరియు ఏడాది పొ డవునా పఠనంలో బెంచ్మార్క్ పురోగతికి
కీలకం. ఆ విద్యార్థు లు వారి స్థా యిలో బో ధనను పొ ందుతున్నారని నిర్ధా రించుకోవడానికి మేము మా ప్రతిభావంత
గుర్తింపు ప్రక్రియలో భాగంగా సాధనాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తా ము.
మిగిలిన $21,300
STAR రీడింగ్ కొనుగోలుకు మరింత ఆర్థిక మద్ద తునిచ్చేందుకు మిగిలిన లెర్నింగ్ లాస్ ఫండ్లను వర్తింపజేయండి.
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------సమ్మర్ ఎన్రిచ్మెంట్ గ్రా ంట్ మొత్త ం - $8,192
ఈ డబ్బు సమ్మర్ అకాడమీకి మద్ద తు ఇచ్చే సిబ్బందికి జీతాలు మరియు ప్రయోజనాలకు వర్తించబడుతుంది. గత
సంవత్సరం మేము ఆగస్టు లో రెండు వారాల పాటు పఠనం మరియు గణితానికి సంబంధించిన సమ్మర్ అకాడమీని
విజయవంతంగా నిర్వహించాము. కార్యక్రమం విజయవంతం కావడంతో మళ్లీ ఈ వేసవి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తు న్నాం.
ప్రో గ్రా మ్ను అమలు చేయడానికి ఉపాధ్యాయులు మరియు కోఆర్డినేటర్లను నియమించుకునే ఖర్చులను భర్తీ
చేయడానికి ఈ డబ్బు సహాయం చేస్తు ంది. కార్యక్రమం సో మవారం - గురువారం, 8:30-12:30 వరకు, మా ESY
ప్రో గ్రా మ్ను అనుసరించి ఆగస్టు లో రెండు వారాల పాటు అమలు అవుతుంది.
గమనిక: 2021 సమ్మర్ రీడింగ్ మరియు మ్యాథ్ అకాడమీలకు మాత్రమే జీతాలు = $29,211.00

ARP ESSER/చట్ట ం 24 కేటాయింపులు (కొనసాగింపు)

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------పాఠశాల ప్రో గ్రా మ్ల తర్వాత మొత్త ం - $8,192
ఈ డబ్బు 2021-2022 విద్యా సంవత్సరంలో సిబ్బందికి జీతాలు మరియు ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది
మిడిల్ స్కూల్ స్థా యిలో నాన్-కట్ క్రీడలకు మద్ద తు ఇవ్వండి. ప్రత్యేకించి, మిడిల్ స్కూల్లో వింటర్ ట్రా క్ ప్రో గ్రా మ్
మరియు స్ప్రింగ్ ట్రా క్ ప్రో గ్రా మ్ ఈ ప్రో గ్రా మ్ల కోసం పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థు లు వస్తా రని మేము అంచనా వేస్తు న్నందున
పరికరాలు మరియు అదనపు సహాయక సిబ్బందిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటాము.
వింటర్ T & F శిక్షణా కార్యక్రమం (2021-2022 మరియు 2022-2023 విద్యా సంవత్సరాలు)
స్టా ఫ్ యొక్క ప్రస్తు త సంఖ్య: 2
ఆసక్తిగా ఎదురు ఎన్రో ల్మెంట్:80-90 (శీతాకాలం 2021 లో 85 పాల్గొ నేవారు)
1-2 అదనపు సిబ్బంది (ఏడాదికి $ 2,048): ఏర్పడగల సిబ్బంది అవసరం
స్ప్రింగ్ 6 వగ్రేడ్ స్పోర్ట్ మరియు కండిషనింగ్ క్ల బ్ (2021-22 మరియు 2022-2023)వేయబడిన
ప్రస్తు త సిబ్బంది సంఖ్య: 2 అంచనా
నమోదు: 90-100 (2021 వసంతకాలంలో 98 మంది పాల్గొ నేవారు)
ఊహించిన సిబ్బంది అవసరం: 1-2 అదనపు సిబ్బంది (సంవత్సరానికి $2,048)

