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Khu Học Chánh Độc Lập Mansfield xin thông báo cho công chúng về việc nộp đơn xin cấp Tài 
Trợ Liên Bang ESSER III, Đạo Luật Cứu Trợ Hoa Kỳ. Việc nộp đơn này sẽ cho phép khu học chánh 
được cấp kinh phí trong hai lĩnh vực chính. Một lĩnh vực sẽ khắc phục tình trạng mất kiến thức 
của học sinh do COVID-19 và lĩnh vực thứ hai sẽ giải quyết vấn đề tái mở cửa an toàn của khu 
học chánh công lập này. Việc nộp đơn cũng giúp xử lý những lĩnh vực khác liên quan đến các 
vấn đề COVID-19 như giữ chân nhân sự, nhu cầu vận hành của khu học chánh phát sinh do các 
vấn đề COVID-19 và hỗ trợ giáo viên. 

 
Thông Tin Cụ Thể nói chung về khoản tài trợ này như sau: 

 Khung Thời Gian cho khoản tài trợ: Chi phí cấp tài trợ trước có thể được ghi chép từ 
ngày 13 tháng 3 năm 2020 và được phép chi tiêu tiền tài trợ đến ngày 30 tháng 9 năm 
2023. Với Đạo Luật Tydings, nếu các khu học chánh cần kết chuyển khoản tiền chưa 
dùng đến, họ sẽ được cho phép tiếp tục chi tiêu đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 

 Khu học chánh phải tuân thủ tất cả các quy định và yêu cầu của liên bang, tiểu bang và 
địa phương về quản lý tiền tài trợ liên bang và chi tiêu tài chính số tiền tài trợ 

 Khoản tài trợ mà khu học chánh được hưởng trong thời hạn 3 năm: 29.8 triệu USD 
 

Mansfield ISD xin hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị. Quý vị có thể hoàn thành khảo sát 
trực tuyến bằng cách truy cập mansfieldisd.org - MISD Kêu Gọi Ý Kiến Đóng Góp về Khoản Tài 
Trợ Cứu Trợ. Khảo sát sẽ được mở đến Thứ Năm, ngày 3 tháng 6 năm 2021 và/hoặc quý vị có thể 
trực tiếp tới tham gia cùng chúng tôi lúc 7:00 tối Thứ Ba, ngày 8 tháng 6, tại Trung Tâm Trình 
Diễn Nghệ Thuật (Center for the Performing Arts) của MISD, ở địa chỉ 1110 W Debbie Lane, 
Mansfield, Texas. 

 
 

Xin Cảm Ơn Quý Vị Đã Luôn Ủng Hộ! 


