ESSER Funding Summary

ESSER I: 2020-2021 Elementary and Secondary School Emergency Relief (ESSER) Grant
The intent and purpose of the CARES Act education funding is to prevent, prepare for, and respond to the coronavirus.
KISD Allocation = $1,829,249 to be used by September 2022. This funding was utilized to reimburse the District for
contract agreements including our busing service that we continued to pay for during the COVID19 closure from MarchMay 2020.

ESSER II: Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations (CRRSA)Act of 2021, Elementary and Secondary
School Emergency Relief (ESSERII) Fund
The intent and purpose of the CRRSA Act of 2021, ESSER II education funding is to prevent, prepare for, and respond to
the coronavirus.
KISD Allocation= $7,909,629 to be used through the summer of 2023. This funding will be used almost entirely to
reimburse the district for previously incurred personnel costs due to additional district needs in response to COVID19.

ESSER III: 2020-2023 ARP ESSER III by American Rescue Plan (ARP)Act of 2021, Elementary and Secondary School
Emergency Relief (ESSERIII) Fund
The intent and purpose of the American Rescue Plan (ARP) of 2021, Elementary and Secondary School Emergency Relief
(ESSER III) funding is to help safely reopen and sustain the safe operation of schools and address the impact of the
coronavirus pandemic on students.
KISD Allocation $17,763,903 to be used through the summer of 2024. Funding will be used to address learning loss,
technology purchases, facilities upgrades and personnel costs.

ESSER Supplemental: 2021-2023 ESSER Supplemental (ESSER-SUPP) American Rescue Plan (ARP)Act of 2021, Elementary
and Secondary School Emergency Relief (ESSERIII) Fund
The intent and purpose of ESSER Supplemental funding is to provide additional resources to pay for unreimbursed costs
due to the coronavirus pandemic and for intensive educational supports for students not performing satisfactorily.
Preliminary and final allocations will be determined by the statutory formula using Fall Snapshot Enrollment data and
ESSER II and ESSER III allocation data.
KISD Allocation = $1,959,975 each year for 2021-2022 and 2022-2023 for a total of $3,919,950
This funding will be used to support accelerated instruction required by HB4545 by providing funding for classroom
supplies, personnel costs, contract services, and transportation. Adjustments to this grant may be made as future
decisions regarding student needs are made.

Resumen de la financiación de ESSER
ESSER I: Subvención de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) 2020-2021
La intención y el propósito de la financiación de la educación de la Ley CARES es prevenir, prepararse y responder al
coronavirus.
Asignación de KISD = $ 1,829,249 que se utilizarán en septiembre de 2022. Este financiamiento se utilizó para
reembolsar al Distrito los acuerdos contractuales, incluido el servicio de transporte de autobús, que continuamos
pagando durante el cierre de COVID19 de marzo a mayo de 2020.

ESSER II: Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus (CRRSA) de 2021, Fondo de Ayuda de
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSERII)
La intención y el propósito de la Ley CRRSA de 2021, ESSER II financiación de la educación es prevenir, prepararse y
responder al coronavirus.
Asignación KISD = $ 7,909,629 para ser utilizado hasta el verano de 2023. Estos fondos se utilizarán casi en su totalidad
para reembolsar al distrito los costos de personal incurridos anteriormente debido a las necesidades adicionales del
distrito en respuesta a COVID19.

ESSER III: 2020-2023 ARP ESSER III por la Ley del Plan De Rescate Americano (ARP) de 2021, Fondo de Ayuda de
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSERIII)
La intención y el propósito del Plan de Rescate Americano (ARP) de 2021, el financiamiento de Ayuda de Emergencia para
Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER III) es ayudar a reabrir y mantener de manera segura la operación de las
escuelas y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes.
Asignación de KISD $ 17,763,903 para ser utilizado hasta el verano de 2024. Los fondos se utilizarán para abordar la
pérdida de aprendizaje, las compras de tecnología, las mejoras de las instalaciones y los costos de personal.

ESSER Suplementario: 2021-2023 ESSER Suplementario (ESSER-SUPP) American Rescue Plan (ARP) Ley de 2021, Fondo
de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSERIII)
La intención y el propósito de los fondos suplementarios de ESSER es proporcionar recursos adicionales para pagar los
costos no reembolsados debido a la pandemia de coronavirus y para apoyos educativos intensivos para estudiantes que
no se desempeñan satisfactoriamente. Las asignaciones preliminares y finales se determinarán mediante la fórmula
estatutaria utilizando los datos de inscripción de otoño (Fall Snapshot Enrollment) y los datos de asignación de ESSER II y
ESSER III.
Asignación KISD = $ 1,959,975 cada año para 2021-2022 y 2022-2023 por un total de $ 3,919,950
Estos fondos se utilizarán para apoyar la instrucción acelerada requerida por HB4545 al proporcionar fondos para
suministros para el aula, costos de personal, servicios contractuales y transporte. Se pueden hacer ajustes a esta
subvención a medida que se toman decisiones futuras con respecto a las necesidades de los estudiantes.

Tóm tắt tài trợ ESSER
ESSER I: 2020-2021 Cấp cứu trợ khẩn cấp trường tiểu học và trung học (ESSER)
Mục đích và mục đích của tài trợ giáo dục Đạo luật CARES là để ngăn chặn, chuẩn bị và ứng phó với coronavirus.
Phân bổ KISD = $ 1,829,249 sẽ được sử dụng vào tháng 9 năm 2022. Khoản tài trợ này đã được sử dụng để hoàn trả cho
Học khu cho các thỏa thuận hợp đồng bao gồm dịch vụ xe buýt của chúng tôi mà chúng tôi tiếp tục trả tiền trong thời
gian đóng cửa COVID19 từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020.

ESSERII: Đáp ứng coronavirus và Cứu trợ Bổ sung Bổ sung Đạo luật (CRRSA) Đạo luật năm 2021, Quỹ cứu trợ khẩn cấp
trường tiểu học và trung học (ESSERII)
Mục đích và mục đích của Đạo luật CRRSA năm 2021, tài trợ giáo dục ESSER II là để ngăn chặn, chuẩn bị và ứng phó với
coronavirus.
Phân bổ KISD = $7,909, 629 sẽ được sử dụng cho đến mùa hè năm 2023. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng gần như
hoàn toàn để hoàn trả cho quận các chi phí nhân sự phát sinh trước đó do nhu cầu bổ sung của quận để ứng phó với
COVID19.

ESSER III: 2020-2023 ARP ESSER III by American Rescue Plan (ARP) Act of 2021, Quỹ cứu trợ khẩn cấp tiểu học và trung
học (ESSERIII)
Mục đích và mục đích của Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (ARP) năm 2021, tài trợ cứu trợ khẩn cấp trường tiểu học và trung
học (ESSER III) là giúp mở cửa trở lại và duy trì hoạt động an toàn của các trường học và giải quyết tác động của đại dịch
coronavirus đối với học sinh.
Phân bổ KISD $ 17,763,903 sẽ được sử dụng cho đến mùa hè năm 2024. Tài trợ sẽ được sử dụng để giải quyết tổn thất
học tập, mua sắm công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất và chi phí nhân sự.

ESSER Bổsung: 2021-2023 ESSER Supplemental (ESSER-SUPP) Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (ARP) năm 2021, Quỹ
cứu trợ khẩn cấp tiểu học và trung học (ESSERIII)
Mục đích và mục đích của tài trợ bổ sung ESSER là cung cấp thêm nguồn lực để trả cho các chi phí chưa được giải ngân
do đại dịch coronavirus và hỗ trợ giáo dục chuyên sâu cho sinh viên không thực hiện thỏa đáng. Phân bổ sơ bộ và cuối
cùng sẽ được xác định theo công thức theo luật định sử dụng dữ liệu Đăng ký Snapshot Mùa thu và dữ liệu phân bổ
ESSER II và ESSER III.
Phân bổ KISD = $ 1,959,975 mỗi năm cho năm 2021-2022 và 2022-2023 với tổng số $ 3,919,950
Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ giảng dạy nhanh theo yêu cầu của HB4545 bằng cách cung cấp tài trợ cho
đồ dùng lớp học, chi phí nhân sự, dịch vụ hợp đồng và vận chuyển. Điều chỉnh đối với khoản trợ cấp này có thể được
thực hiện khi các quyết định trong tương lai liên quan đến nhu cầu của học sinh được thực hiện.

