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MỤC TIÊU 1:  Thu Hẹp Khoảng Cách Thành Tích Với Các Kỳ Vọng Cao Cho Mọi Trẻ Em 
Mọi cấp của học khu làm việc để cải tiến thành tích học sinh và thu hẹp khoảng cách thành tích cho tất cả các nhóm học sinh học tập kém.  
(Ưu Tiên Liên Quan Đến Tiểu Bang:  4) 
	

Số	liệu	đo	lường:	
	

1. Các	tỷ	lệ	và	con	số	EL	được	xếp	hạng	
lại	ở	tại	trường	và	ở	cấp	học	khu	–	
14.4%	

	
2. EL	đạt	được	tiến	bộ	ít	nhất	là	một	

năm	về	Anh	ngữ	khi	được	đo	lường	
bởi	Trắc	Nghiệm	Phát	Triển	Anh	Ngữ	
California	(CELDT)	–	56.1%	

	
3. Các	học	sinh	Đạt	Được	Mức	Thành	

Thạo	về	Anh	Ngữ	được	đo	lường	bởi	
CELDT	(Trắc	Nghiệm	Phát	Triển	Anh	
Ngữ	California):	-	Nhóm	ít	hơn	5	
Năm:	25.6%;	Nhóm	nhiều	hơn	5	
Năm:	42.8%	
	

4. Chương	Trình	Đánh	Giá	Thành	Quả	
và	Tiến	Bộ	của	Học	Sinh	ở	California	
(CAASPP)	–	ELA	=	56%,	Toán	=	44.4%	

	
5. Mức	Tốt	Nghiệp	Trung	học	đệ	nhị	

cấp:	–	91.2%	
		
6. Mức	Bỏ	Học	Trung	học	đệ	nhị	cấp:	–	

3.4%	
		

Tài	liệu	tham	
khảo	#/Chủ	đề	

Các	hành	động	và	dịch	vụ	 Chi	Tiêu	Đã	Được	
Dự	Định	

1.1.a.  Nhiều 
Biện Pháp và 
Dữ Liệu - Tất cả 
Học Sinh, Học 
Sinh Khuyết Tật, 
GATE, Người 
Mỹ Gốc Phi 
Châu, Người Mỹ 
Latinh 
	

1. Những phân tích về các khuôn khổ đánh giá sẽ giúp phát triển các kế hoạch học 
tập và sắp đặt các mục tiêu cho các học sinh, theo dõi sự tiến bộ, và đánh giá hiệu 
quả của các kế hoạch vào cuối năm. 
2. Hầu để đạt được một mô hình phụ đạo với trọng tâm là học sinh, các giáo viên kỹ 
thuật của văn phòng trung ương sẽ hợp tác với các giáo viên đặc trách khác của văn 
phòng trung ương, giáo viên lớp học và các đội ngũ giáo viên về việc sử dụng các 
công cụ điện tử để đánh giá quá trình. Phụ đạo với trọng tâm là học sinh bao gồm 
việc thiết lập các mục tiêu cụ thể cho học sinh bắt nguồn từ các tiêu chuẩn và chương 
trình giảng dạy và hợp tác làm việc để bảo đảm đạt được các mục tiêu.  Đo lường 
hiệu quả dựa vào mức học hỏi của học sinh. 
3. Các Giám Đốc Khu Vực sẽ hỗ trợ các trường học trong việc giúp học sinh phát 
triển khả năng để đạt được mục tiêu. 
4. Các tiêu chuẩn ưu tiên và mức độ thành thạo sẽ được sử dụng trong việc thiết kế 
các hệ thống đánh giá riêng biệt cho mỗi trường.  Các tiêu chuẩn ưu tiên là một phân 
nhóm được lựa chọn cẩn thận trong toàn bộ các tiêu chuẩn cụ thể của các cấp lớp và 
khóa học trong mỗi nội dung học tập mà học sinh phải biết và có thể thực hiện được 
vào cuối mỗi niên học, để chuẩn bị cho các tiêu chuẩn trong cấp lớp hay khóa học kế 
tiếp.  Mức độ thông thạo thể hiện sự tiến triển của các mục tiêu học tập với ba mức 
độ khó khăn - nội dung mục tiêu, nội dung đơn giản hơn và nội dung phức tạp hơn. 
5. Ma trận với Nhiều yếu tố để Hội đủ điều kiện (MFEM) sẽ được tiếp tục dùng trong 
việc xác định điều kiện cho chương trình Năng khiếu và Tài năng (GATE).  MFEM 
bao gồm nhiều nguồn dữ liệu như điểm thi, cấp lớp và các yếu tố đặc biệt được biết 
có ảnh hưởng đến điểm thi.  Các yếu tố của ma trận được cân nhắc và bao gồm 
những thách thức kinh tế, tỷ lệ di chuyển, khuyết tật và những học sinh chưa thông 
thạo tiếng Anh (EL). 
6. Thành tích của học sinh khuyết tật sẽ được theo dõi để tìm hiểu về sự phát triển 

$2,781,487 
Cơ sở LCFF 
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7. Kết	Quả	Chương	Trình	Đánh	Giá	
Sớm	(EAP)	–	ELA	=	66.0%;	Toán	=	
41.0%	

	
8. Mức	Bỏ	Học	Trung	học	đệ	nhất	cấp:	

–	0.01%	
		

(Chữ	đậm	có	nghĩa	là	số	liệu	tiểu	bang	
đòi	hỏi)	

của các kế hoạch học tập, tỷ lệ học sinh đi học và hỗ trợ hành vi một cách hữu 
hiệu.  Sự phát triển chuyên môn, tập trung vào các cơ hội giảng dạy cá nhân nhầm 
đáp ứng các nhu cầu học tập và xã hội/cảm xúc và hành vi cá biệt sẽ được cung cấp 
để bảo đảm cải tiến các kết quả của học sinh. 
7. Thành tích của học sinh Phi châu, người Mỹ gốc Phi châu và gốc La tinh sẽ được 
theo dõi để tìm hiểu về sự phát triển của các kế hoạch học tập, tỷ lệ học sinh đi học 
và hỗ trợ hành vi một cách hữu hiệu. 

1.1.b. Nhiều biện 
pháp và dữ liệu 
khác nhau - Học 
Sinh Chưa thạo 
Anh ngữ 

	

 1. Văn Phòng Thâu Thập Ngôn Ngữ sẽ phát triển và dùng các Tiêu chuẩn đo lường 
mức thành thạo của việc Phát Triển Anh Ngữ (ELD) cho các giám đốc khu vực, quản 
trị viên trường, các giáo viên đặc trách yểm trợ học sinh chưa thạo Anh ngữ (ELIRT), 
các giáo viên đứng lớp, các Nhóm Lãnh Đạo về Giảng Dạy (ILT), các Cộng Đồng Học 
Tập Chuyên Nghiệp (PLC), để tiếp tục phân tích dữ liệu và thảo luận về sự tiến bộ 
của học sinh chưa thạo Anh ngữ.  Chu kỳ đánh giá xây dựng có nghĩa là các giáo 
viên và học sinh đặt ra các mục tiêu để tiến bộ đúng theo tiêu chuẩn, và giáo viên và 
học sinh dùng các công cụ đánh giá khác nhau để theo dõi tiến trình đạt được mục 
tiêu. 
2. Các Tiêu chuẩn đo lường mức thành thạo của việc Phát Triển Anh Ngữ sẽ được 
dùng với các Tiêu chuẩn đo lường Cốt Lõi Chung Của Tiểu Bang hầu để: 

a.    Theo dõi sự tiến bộ của các học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL) bao gồm cả 
các em đã ở lâu trong chương trình (LTEL) và các học sinh được xếp hạng 
lại. 

b. Xác định nhu cầu ngắn và dài hạn của học sinh chưa thạo Anh ngữ (ELs). 
c. Xác định hành động cụ thể cần thiết lập để đẩy mạnh sự thâu thập ngôn ngữ 

và học tập cho EL. 

Xin xem Hành động 
1.1.a., 1.8.a., 1.8.c. 

1.2.a.  Hỗ trợ 
cho Chương 
trình Học tập 
Sớm -- Tất cả 
học sinh, GATE, 
Học sinh Khuyết 
tật 
	
	

 1. Các dịch vụ Giáo dục Năng khiếu và Tài năng (GATE) sẽ chuyển qua một mô hình 
tùy theo trường, được giám sát bởi Văn phòng Lãnh đạo và Học tập (Tiểu học) và 
Phòng Học tập Cao cấp (trung học), với các nguồn hỗ trợ cho các hiệu trưởng như tài 
nguyên trong các cẩm nang/công cụ của GATE.  Các sự phát triển chuyên nghiệp tại 
mỗi trường sẽ bảo đảm thành công trong việc thực hành cho cả học khu. 
2. Dữ liệu về sự hạn chế tối cao của môi trường từ Hệ thống Quản lý Thông tin về 
Giáo dục Đặc biệt ở California (CASEMIS) sẽ được sử dụng để xác định mức tiếp 
cận và các mức cơ hội mà học sinh khuyết tật tham gia vào những dịch vụ giáo dục 
cùng với những người bạn đồng lứa không có khuyết tật. 
3. Học sinh cấp lớp một sẽ được giảng dạy một cách khác nhau để bảo đảm các em 
thông thạo về đọc vào cấp lớp 3. 

$20,241,053 
Qũy cho Quá trình 

Tăng trưởng của Trẻ 
em 
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4. Học khu sẽ tiếp tục bổ túc và cung cấp các dịch vụ Giáo dục Sớm cho Trẻ em để 
đáp ứng các nhu cầu của hàng ngàn gia đình với lợi tức thấp trong khắp vùng. 

1.2.b. Hỗ trợ cho 
các Chương 
trình Học tập 
Sớm -- Học sinh 
chưa thạo Anh 
ngữ, Trẻ em 
Nuôi, Lợi tức 
thấp 
	

1. Văn Phòng Thâu Thập Ngôn Ngữ (OLA) và các nhân viên trong chương trình đọc 
và viết sớm sẽ thiết kế một mô hình thực hành cho nhiều năm để xây dựng việc học 
tập ngôn ngữ cho Học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL) và cấp lớp Chuyển tiếp Mẫu giáo 
- Lớp 2.  Mô hình này chia sẻ một trọng tâm về đọc, viết và phát triển ngôn ngữ trong 
tất cả các hệ thống học tập sớm và các cấp lớp và dùng để khép lại khẻ hở cho tất cả 
các nhóm học sinh với hiệu suất thấp.  Các phương pháp giảng dạy để đạt được lợi 
thế tối đa sẽ bao gồm Đọc lớn lên và tương tác với cấu trúc, được hỗ trợ với ngôn 
ngữ thế giới cụ thể từ các khối đọc viết (Tích hợp ELD); kết nối với ELD được chỉ 
định; các trung tâm nói chuyện; và kể chuyện/tóm tắt.  Mô hình này phù hợp với 
khuôn khổ của Tiền Mẫu giáo, Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung Của Tiểu Bang 
(CCSS), Các Tiêu Chuẩn Phát Triển Anh Ngữ (ELD), và khuôn khổ của Các Môn Học 
Anh Văn (ELA/ELD).  Phát triển chuyên nghiệp sẽ giúp dùng và thi hành các tiêu 
chuẩn ưu tiên của CCSS và ELD và các Tiêu chuẩn đo lường mức thành thạo.  Một 
lịch trình cải tiến việc giảng dạy sẽ được thực hiện để tăng thời gian mà học sinh 
tham gia vào các sinh hoạt đọc và phát triển học thuật Anh ngữ. 
2. Học khu sẽ tiếp tục với các phương pháp truyền thông và tuyển dụng để bảo đảm 
mọi học sinh hội đủ điều kiện để tham gia vào lớp Tiền mẫu giáo và Chuyển tiếp Mẫu 
giáo.  Văn phòng Lãnh đạo và Học tập, phối hợp với Ban Tham gia của Gia đình và 
Cộng đồng (FACE) sẽ phát triển những bài thuyết trình và video chuyên nghiệp về 
các chương trình học tập sớm của học khu để thông báo cho phụ huynh và gia đình 
những cơ hội giáo dục sớm.  

Xin xem Hành động 
1.8.a., 1.8.c., 1.10.a., 

1.10.b. 

1.2.c. Hỗ trợ cho 
các Chương 
trình Học tập 
Sớm -- Học sinh 
chưa thạo Anh 
ngữ, Trẻ em 
Nuôi, Lợi tức 
thấp 

1. Học sinh cấp lớp một sẽ được giảng dạy một cách khác nhau để bảo đảm các em 
thông thạo về đọc vào cấp lớp 3. 
2. Các lớp học với số học sinh ít hơn sẽ được tiếp tục cung cấp tại cấp tiểu học để hỗ 
trợ cho các Học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL), thanh thiếu niên con nuôi (FY), và học 
sinh có nguồn lợi tức thấp (LI). 
3. Sự can thiệp và hỗ trợ có mục tiêu sẽ được tiếp tục cung cấp cho những học sinh 
chưa thạo Anh ngữ có nguy cơ cao, bao gồm cả thanh thiếu niên con nuôi và học 
sinh có lợi tức thấp. 
4. Học khu sẽ tiếp tục bổ sung và cung cấp các dịch vụ Giáo dục Ấu Nhi để đáp ứng 
nhu cầu của hàng ngàn gia đình có lợi tức thấp trong toàn khu vực. 

$16,288,697 
LCFF S/C 

1.3.a. Hỗ trợ 1. Lớp Thả lỏng những Thiên tài, Unlocking the Genius, sẽ được thiết kế lại cho học $1,775,491 
Cơ sở LCFF 



Học Khu Thống Nhất San Diego 
“Bản Dễ Sử Dụng” (“User Friendly”)  

Duyệt lại kỳ hai và Chấp thuận 27/6/17 
 

4 
	

Học sinh được 
nhận vào các 
môn học Cao 
cấp để tốt 
nghiệp - Tất cả 
học sinh, học 
sinh khuyến tật, 
người Mỹ gốc 
Phi châu, người 
Latinh 
	

sinh Lớp 7 để bảo đảm thời khóa biểu của Lớp 8 cho phép các em lấy kinh nghiệm 
làm việc ngoài trường học. 
2. Các nhân viên cố vấn cấp tiểu học và trung học sẽ hợp tác để thiết kế một chuỗi 
các kinh nghiệm "cột trụ" toàn diện cho lớp MG-12 để mỗi học sinh có thể tham 
gia.  Những kinh nghiệm này sẽ được hỗ trợ qua Hệ thống Hỗ trợ Tích hợp Đa tầng 
(I-MTSS) trong việc giúp đỡ thúc đẩy tất cả học sinh được tốt nghiệp.  Các kinh 
nghiệm đạt được bao gồm các khía cạnh như sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và 
đời sống.  Học sinh sẽ được thưởng các huy chương điện tử cho những thành đạt 
của các em và phụ huynh sẽ được thông tin hai lần mỗi năm. 
3. Văn phòng của các trường trung học phổ thông, Giám Đốc các Khu Vực, và cố vấn 
trường sẽ thành lập một đề mục nhầm tiêu chuẩn hóa những kỳ vọng của toàn học 
khu trong việc nhận diện các học sinh có nguy cơ cao.   Hệ thống Cảnh báo Sớm 
(EWS) mà đã được thử nghiệm bởi Ban Chuyển tiếp cho Trẻ em và Thanh thiếu niên 
(CYT) trong niên học 2016-17 cho các trường trung học đệ nhất và đệ nhị cấp sẽ 
được tiếp tục dùng.  Hệ thống này được thiết kế để nhận diện các học sinh có nguy 
cơ cao về mức đi học, có điểm D và F, Điểm Trung Bình (GPA) trong lớp, hạnh kiểm, 
luôn đi học trễ, luôn vắng mặt, bị tạm đuổi học, giới thiệu gặp cố vấn, và các tín chỉ 
nhận được.  Học sinh nào đã được xác định là có nguy cơ sẽ được chỉ định nhận các 
dịch vụ và hỗ trợ ở Tầng 2 và Tầng 3, nếu cần.  Hệ thống Hồ sơ Học sinh Trực tuyến 
(OSPS) đánh giá học sinh có nguy cơ mà không đáp ứng được các tiêu chuẩn tốt 
nghiệp của học khu sẽ được tiếp tục dùng. 4. Các buổi họp riêng với hiệu trưởng sẽ 
được tổ chức cho mỗi trường hầu cập nhật các đường lối vào Đại học, Giáo dục 
Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CCTE) để bảo đảm thành công trong các tỷ lệ tốt nghiệp và 
các lớp học ‘a-g’ của UC lúc nào cũng có sẵn để được học. 
5. Cơ hội làm và học để lấy kinh nghiệm với các đối tác kỹ nghệ sẽ được tăng thêm 
tại các trường trung học. 
6. Tỷ lệ tốt nghiệp và ngăn ngừa bỏ học sẽ được nhấn mạnh cho các học sinh khuyết 
tật, dựa vào thông tin từ Các Chỉ Số của Kế Hoạch Giám sát Khả năng Của Tiểu 
Bang về Giáo Dục Đặc Biệt. 
7. Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ sẽ được cung cấp để phát triển các Kế hoạch Chuyển 
tiếp cho học sinh khuyết tật, và liên kết các kế hoạch này với các chương trình và lịch 
trình giáo dục học sinh. 
8. Nhân viên của chương trình Trẻ em và Thanh thiếu niên trong giai đoạn Chuyển 
tiếp (CYT) sẽ tập trung để hỗ trợ nhiều trường theo dõi tiến trình tốt nghiệp và dùng 
được những phương cách cao cấp, chú trọng vào các học sinh khuyết tật, và Mỹ gốc 

	
$768,203 

Title I  
	

$1,612,819 
Title II 

	
$3,276,491 

Trợ cấp của 
21st Century 

CLC 
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Phi châu và La tinh. 
9. Trường Cao đẳng/Đại học, Giáo Dục Kỹ Thuật và nghề Nghiệp (CCTE) sẽ tiếp tục 
hợp tác với các cố vấn viên trường để cung cấp các buổi huấn luyện về các đường lối 
của CCTE, các lớp học được chấp thuận cho ‘a-g’ của UC, và  những hiệu quả 
UC/CSU.  Tất cả những khóa học của CCTE sẽ được chấp thuận cho ‘a-g’ của UC, 
đáp ứng đúng tiêu chuẩn của các cộng đồng trường cao đẳng, hay tín chỉ được chấp 
nhận toàn quốc (thí dụ như NIMS, NATEF).  Các thoả thuận khớp nối với các cộng 
đồng trường cao đẳng sẽ được phát triển để thêm vào năm môn học nữa.   Bành 
trướng Chương trình Giáo dục Công bằng về Kỹ thuật cho Nghề nghiệp sẽ giúp gia 
tăng số học sinh thiếu đại diện ghi danh vào các lớp này. 10. Các giám đốc khu vực, 
hiệu trưởng, Văn phòng cuả Các Trường Trung Học Phổ thông, các cố vấn trường 
trung học, hợp tác với Ban Giáo Dục Đặc biệt và Văn Phòng Thâu Thập Ngôn Ngữ 
(OLA) sẽ làm việc với nhau để bảo đảm các cấu trúc, hỗ trợ, và các nguồn trợ giúp 
thích hợp sẽ có sẵn để học sinh ghi danh học các bộ môn cam go ‘a-g’ của UC, sự hỗ 
trợ và các can thiệp, đi đúng đường để tốt nghiệp, và chuẩn bị  sẵn sàng lên đại học, 
nghề nghiệp và cộng đồng.  Sẽ phát triển và thiết kế các con đường rõ rệt từ cấp 6-12 
để đáp ứng các nhu cầu tiếp nối của học sinh hầu chuẩn bị cho tốt nghiệp đại học, 
nghề nghiệp và cộng đồng.  Các phương cách Song Ngữ chú tâm vào trung học đệ 
nhất và đệ nhị cấp sẽ được củng cố và bành trướng thêm lên. 
11. Nhân viên của chương trình Trẻ em và Thanh thiếu niên trong giai đoạn Chuyển 
tiếp (CYT) sẽ tập trung để hỗ trợ nhiều trường theo dõi tiến trình tốt nghiệp và dùng 
được những phương cách cao cấp, chú trọng vào các học sinh chưa thạo Anh ngữ 
(EL) và các em trong giai đoạn chuyển tiếp (thanh thiếu niên trong giai đoạn chuyển 
tiếp, vô gia cư). 
12. Thanh thiếu niên con nuôi và vô gia cư và học sinh tị nạn sẽ được hỗ trợ bởi các 
giáo viên đặc trách của cụm trong cấp lớp MG-12 để theo dõi thành quả của học sinh 
và cung cấp các sự can thiệp. 
13. Các cố vấn viên và và nhân viên hỗ trợ sẽ theo dõi sự tiến bộ của học sinh để 
được tốt nghiệp và dùng được những phương cách cao cấp, tập trung vào các học 
sinh chưa thạo Anh ngữ (EL), học sinh khuyết tật, thanh thiếu niên trong quá trình 
chuyển đổi, và học sinh Mỹ gốc Phi châu và La tinh.  Ủy Ban Chỉ đạo GradNation sẽ 
tiếp tục theo dõi tiến bộ và theo dõi các học sinh được xác định trong nhóm lớp 9 để 
bảo đảm thành công để tiến đến mục tiêu tốt nghiệp. 

1.3.b. Hỗ trợ học 
sinh để được 
vào Khóa học 

1. Các cố vấn viên chuyên can thiệp cho cấp lớp 9 và 10 sẽ hỗ trợ các học sinh có 
nguy cơ cao, bao gồm con nuôi, vô gia cư và có lợi tức thấp, thông qua các biện pháp 

$6,677,579 
LCFF S/C 
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Cao cấp để có 
thể Tốt nghiệp -- 
Học sinh chưa 
thạo Anh ngữ, 
Con nuôi, Vô gia 
cư, Lợi tức thấp  
	

tái kết nối được phối hợp chặc chẽ. 
2. Một Kế hoạch hướng dẫn cấp lớp MG-12 toàn diện sẽ được phát triển, bao gồm 
các Kiểm kê Mạnh mẽ và Sức mạnh để phát huy thiên tài trong tất cả các học sinh, 
chú trọng vào các học sinh có nguy cơ. Chương trình Cố vấn và Hướng dẫn Trường 
toàn diện (CSCGP) sẽ dựa vào dữ liệu và tập trung vào các lĩnh vực mô hình quốc 
gia của Hiệp hội Cố vấn viên Trường học của Hoa Kỳ (ASCA) về học vấn, nghề 
nghiệp và xã hội/tình cảm.  CSCGP sẽ được thiết kế với sự hợp tác của các cố vấn 
viên trong niên học 2017-18 và phù hợp với Hệ thống Hỗ trợ Tích hợp Đa tầng (I-
MTSS) nhấn mạnh vào một phương pháp cân bằng, dùng để lựa chọn chương trình, 
giám sát và đánh giá để đi đúng với các điểm dữ liệu của tiểu bang và học khu trong 
việc đo lường sự tiến bộ của học sinh.  CSCGP bao gồm một loạt sinh hoạt của từng 
cấp lớp trong các khuôn khổ của các câu hỏi như (thí dụ, Tôi là ai? Làm sao mà tôi có 
thể biểu hiện những ưư điểm và kỹ năng của tôi? Tôi sẽ đóng góp trong cộng đồng 
như thế nào?) Những sinh hoạt này được thiết kế để giúp phát hiện được các ưu 
điểm, sở thích và giá trị và niềm tin của học sinh; giúp các em tìm hiểu những ưu 
điểm, sở thích và giá trị và niềm tin trong nội dung; và khuyến khích học sinh trình bày 
những điều mình học hỏi qua kinh nghiệm.  Phối hợp của các hành động này thúc 
đẩy học sinh phát hiện những thiên tài của mình và gia tăng ý niệm kiểm soát ý nghĩ 
hành vi của mình. CSCGP được dựa trên sự khẳng định rằng mỗi một học sinh đều 
xứng đáng có một nền giáo dục có phẩm chất để chuẩn bị cho các em bước vào đời 
là những người đóng góp tự tin và để có thể thiết kế các lộ trình của mình.  
3. Các dịch vụ cố vấn sẽ được tập trung dưới sự điều hành của Văn phòng Trung học 
Phổ thông, Office of Secondary Schools, để bảo đảm tiếp tục giám sát sự tiến triển 
của học sinh bằng cách dùng nhiều biện pháp đo lường kết quả của học sinh trong 
một khoảng thời gian.  Các cơ hội được dạy kèm, hỗ trợ bài tập ở nhà và phục hồi tín 
chỉ sẽ có sẵn cho học sinh qua tiền trợ cấp của 21st Century CCLC ASSETS.  Các 
khóa học CCTE cấp sơ khởi và cơ bản sẽ được cập nhật.  Các trường CPA/Linked 
learning/CCPT sẽ cung cấp các khóa học được thiết kế cặn kẽ cho cấp lớp 9 nhầm 
thu hút sự tham gia của học sinh trong các học viện chú tâm về nghề nghiệp, các 
cộng đồng học tập nhỏ, và các trường nhỏ.  Số diễn giả đến thăm trường sẽ được gia 
tăng hầu cung cấp khái niệm về nghề nghiệp và tiếp tục khích lệ sở thích dẫn đến một 
con đường sự nghiệp.  Các phát triển chuyên nghiệp sẽ được cung cấp để bảo đảm 
học sinh đi đúng đường để chuẩn bị cho trung học đệ nhất và đệ nhị cấp. 
4. Các lớp học với số học sinh ít hơn sẽ được tiếp tục cung cấp tại cấp trung học đệ 
nhất cấp để hỗ trợ cho các Học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL), thanh thiếu niên con 
nuôi (FY), và học sinh có nguồn lợi tức thấp (LI). 
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1.4.a. Các 
Khoản trợ cấp 
Bổ sung cho 
Trường cho 
Nhiều tầng lớp 
Hỗ trợ - Học 
sinh chưa thạo 
Anh ngữ, Thanh 
thiếu niên con 
Nuôi, Lợi tức 
thấp 

1. Mọi trường học sẽ nhận được khoản trợ cấp bổ sung LCFF tương đương với con 
số học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL), thanh thiếu niên con nuôi (FY), và có nguồn lợi 
tức thấp (LI). Mỗi một trường sẽ chọn các nguồn can thiệp bổ sung phù hợp nhất, các 
sự hỗ trợ trong lớp học, và/hay các sự yểm trợ phát triển chuyên nghiệp và các dịch 
vụ để đáp ứng các nhu cầu của những học sinh EL, FY, và LI.  Tất cả trường sẽ đặt 
ra các mục đích, thiết kế các dự án hầu cải tiến và cung cấp nhiều tầng hỗ trợ cho tất 
cả nhóm học sinh đã được xác nhận trong Kế Hoạch Cá Nhân Để Hỗ Trợ Học Sinh 
Thành Đạt (SPSA).  Các Hội Đồng Trường (SSC) sẽ làm việc với những thành viên 
trong nhóm giảng dạy của trường và tham khảo với các nhóm hỗ trợ tại trường, bao 
gồm cả phụ huynh và các thành vien trong cộng đồng, trong sự thành lập và phát 
triển SPSA.  

$11,050,261 
LCFF S/C 

1.4.b. Các 
Khoản trợ cấp 
Bổ sung cho 
Trường cho 
Nhiều tầng lớp 
Hỗ trợ -- Lợi tức 
thấp (Các 
Trường với Title 
I) 

1. Các trường hội đủ điều kiện sẽ được nhận quỹ Title I bổ sung, tương đương với 
con số học sinh có lợi tức thấp (LI).  Mỗi trường sẽ cung cấp các dịch vụ giáo dục phụ 
trội, các hỗ trợ và can thiệp để nâng cao thành tích dựa vào các nhu cầu của học sinh 
tại trường. 
	

$16,499,824 
Title I 

1.5.a. Các Sự 
Can thiệp phụ 
trội và Hỗ trợ 
Học sinh -- Tất 
cả học sinh, học 
sinh khuyết tật  
	

1. Chương trình Summer School với các lớp cốt lõi tổng quát để phục hồi tín chỉ sẽ 
được cung cấp vào năm 2017 và sẽ gia tăng các cơ hội cho học sinh khuyết tật để 
tham gia vào các chương trình mùa hè dựa trên kế hoạch chuyển tiếp học sinh cá 
nhân, kế hoạch tốt nghiệp và nhu cầu được xác định trong Kế Hoạch Giáo Dục Cá 
Nhân (IEP) . 
2. Các Trung tâm Sáng tạo sẽ được mở cửa tại trường Trung học Đệ Nhị Cấp Lincoln 
và San Diego High để dạy các lớp ‘a-g’ mà UC chấp nhận trong việc phong phú hóa, 
cấp tốc hóa và can thiệp. 
3. Nhân viên của Integrated Technology (IT) sẽ liên kết với các giáo viên đặc trách 
của văn phòng thông tin trung ương để mở rộng các cơ hội học tập trực tuyến cho 
các quản trị viên và giáo viên bao gồm các mô đun bổ sung RELY (thư viện với tài 
nguyên), Google Apps for Education (GAFE) và Canvas Learning Management 
System và Bản tin "Tech Tips” 
4. Cung cấp các dịch vụ cố vấn để hỗ trợ các nhu cầu cá biệt, tình cảm và cá nhân 

$1,699,997 
Title I 

	
$130,000 

Trợ cấp của 
21st Century 

CLC 
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của học sinh. 
5. Cung cấp các dịch vụ y tế/y tá để hỗ trợ các nhu cầu học tập, sức khỏe và các nhu 
cầu sống lành mạnh của học sinh. 
6. Nhân viên kỹ thuật học tập sẽ hợp tác với các giáo viên đặc trách của văn phòng 
tài nguyên trung ương, giáo viên đứng lớp, và các đội ngũ giáo viên chú tâm vào các 
chu kỳ phụ đạo cho học sinh trong việc thiết kế các phương pháp giảng dạy cá biệt và 
dựa vào nhu cầu, dùng các công cụ điện tử.  Hợp tác có thể bao gồm cùng lập kế 
hoạch và giảng dạy chung với nhau và phát triển chuyên nghiệp liên quan đến nghề 
nghiệp. 
7.  Tất cả các trường học, các quản lý khu vực và giám đốc khu vực sẽ cung cấp hỗ 
trợ cho trong việc phát triển và thực hiện với phẩm chất cho Hệ thống Hỗ trợ Tích hợp 
Đa tầng (I-MTSS). I-MTSS gồm có Tầng lớp 1 - Giảng dạy Cốt lõi dựa vào sự Nghiên 
cứu, Tầng lớp 2 - Can thiệp với Mục tiêu, và Tầng lớp 3 - Can thiệp Triệt để.  I-MTSS 
đề cập đến việc học tập cũng như sự phát triển về mặt xã hội, tình cảm và hành vi 
của trẻ em từ thời ấu thơ đến khi tốt nghiệp; cung cấp nhiều cấp độ hỗ trợ cho tất cả 
học sinh (từ học hỏi khó khăn cho đến bậc cao cấp); và sắp xếp các tài nguyên và hỗ 
trợ cho học sinh nhận sự giảng dạy và cho các giáo viên và các nhân viên hỗ trợ khác 
cung cấp dịch vụ giảng dạy.  Mô hình của I-MTSS bảo đảm rằng các hành xử, chính 
sách và chương trình đều phù hợp với các cấp lớp, trường học và học khu. 
8. Các khóa học hỗ trợ về đọc sẽ được cung cấp cho học sinh trung học đệ nhất và 
đệ nhị cấp mà đã được xác định cần được giúp đỡ thêm. 
9. Các cơ hội phát triển chuyên nghiệp cho giáo viên về Giáo Dục Kỹ Thuật và Nghề 
Nghiệp sẽ được cung cấp thông qua Chương trình Dự án Viết của San Diego. 
10.  Dạy kèm sau trường và Khắc phục sẽ được cung cấp bởi quỹ của 21st Century 
CCLC. 
11. Các trường trung học đệ nhất và đệ nhị cấp sẽ được hỗ trợ khi dùng các Phương 
pháp Đánh giá học sinh về đọc (Scholastic Reading Inventory (SRI)), và toán 
(Scholastic Math Inventory (SMI)), hoặc các phương pháp chẩn đoán khác để thành 
lập lịch trình chính và những hỗ trợ cho học sinh. 
	

1.5.b. Hỗ trợ cho 
các Chương 
trình Học tập 
Sớm -- Học sinh 

1. Tất cả học sinh trung học đệ nhị cấp sẽ có cơ hội để tham gia vào các khóa học 'a-
g’ của UC trực tuyến được chấp thuận bao gồm Khóa Học Cao Cấp (AP), lần đầu 
tiên, và các khóa học để hồi phục tín chỉ. 
2.  Các giáo viên bổ sung có thể được phân phối cho các trường sau khi ghi danh tại 

$3,856,127 
LCFF S/C 
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chưa thạo Anh 
ngữ, Trẻ em 
Nuôi, Lợi tức 
thấp 

các trường học đã kết thúc. Một trong những yếu tố được bàn đến là con số Học sinh 
chưa thạo Anh ngữ, thanh thiếu niên con nuôi và học sinh với lợi tức thấp. 
3. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các cơ hội giáo dục bổ sung cho những học sinh cần 
được hỗ trợ học tập và học hỏi thêm (ví dụ: Trường ngày thứ bảy, các Cơ hội mở 
rộng việc học tập (Extended Learning Opportunities) ). 

1.6. Mức thành 
thạo Văn hoá- 
Tất cả Học Sinh, 
Học Sinh 
Khuyết Tật, Mỹ 
Gốc Phi Châu, 
Người La tinh 
	
	

1. Học khu sẽ tiếp tục đối tác với Dự Án Công Bằng Quốc Gia, National Equity Project 
(NEP), để mở rộng phát triển chuyên nghiệp cho nhân viên để phát hiện thành kiến cá 
nhân và các cách hành xử kỳ thị và trang bị các nhân viên để sẵn sàng tham gia hữu 
hiệu vào sự đa dạng của các học sinh, nhân viên và gia đình trong học khu. 
2. Hợp tác với NEP, các giám đốc khu vực sẽ tiếp tục bảo đảm rằng các hiệu trưởng 
lãnh đạo một cách công bằng.  Các hội nghị lãnh đạo chính do các chuyên gia điều 
phối NEP, các việc khuyến khích sự lãnh đạo, các quan hệ đối tác về học tập, và các 
chuyến thăm NEP sẽ được tiếp tục.  Các điều phối viên của NEP sẽ tiếp tục hướng 
dẫn các cuộc họp công bằng thường xuyên với nhóm nội các về giảng dạy. 

$275,000 
Title II 

1.7.a. Hỗ trợ 
Phụ trội cho các 
Học sinh Khuyết 
tật 
	

Để cung cấp cho các kết quả cải tiến và thu hẹp khoảng cách thành đạt cho học sinh 
khuyết tật, Ban Giáo Dục Đặc Biệt sẽ phối hợp, thiết kế, và cung cấp các chương 
trình đặc biệt và phù hợp với tuổi tác, các dịch vụ và các hỗ trợ cho học sinh; từ lúc 
sơ sinh đến 5 tuổi, lớp tiền mẫu giáo–lớp 12, và từ tuổi 18-22.  Các chương trình và 
các dịch vụ của chương trình sẽ bao gồm: 
	
1. Cung cấp các giáo viên đặc biệt và phụ tá (thí dụ cho các trường hợp nhẹ/vừa, 
vừa/nặng, các chuyên viên đặc trách, điếc và lãng tai). 
2. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phụ trội cho học sinh (thí dụ Lao động Trị liệu, Vật lý 
Trị liệu, dịch vụ y tế, Trị Liệu Phát âm và Ngôn ngữ, và dịch vụ cho các em khiếm thị). 
3. Cung cấp hỗ trợ giáo dục, bao gồm: 

a. Nhân viên đặc trách các nguồn trợ giúp và nhân viên hỗ trợ sẽ có thể nhận 
diện, phát triển và cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp, phụ đạo và các 
dụng cụ giảng dạy và nguồn yểm trợ. 

b. Các quản trị viên nhà trường cung cấp sự hướng dẫn, lãnh đạo và hỗ trợ 
cho từng lãnh vực. 

c. Nhóm Giáo Dục Đặc Biệt Xuyên Ngành cung cấp huấn luyện và trợ giúp các 
nhân viên hành chánh, giáo viên và phụ tá giáo viên cho học sinh chưa thạo 
Anh ngữ, các học sinh khuyết tật và theo dõi và tinh lọc tiến trình đánh giá 
sự hiểu biết toàn diện để giới thiệu, nhận diện và sắp lớp và cho các dịch vụ 

               
$191,384,311 
Cơ sở LCFF 

	
$101,358,719 

Giới Hạn cho Giáo 
Dục Đặc Biệt 
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thích hợp. 
d. Cung cấp chương trình Trường với Niên Học Kéo Dài (Chương Trình Hè). 
e. Cung cấp các trang bị cá biệt, dụng cụ và các nguồn trợ giúp để đáp ứng 

các nhu cầu giảng dạy hoặc thể lực của học sinh. 
f. Cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp và đào tạo về hỗ trợ hành chính và 

lãnh đạo cho giáo dục đặc biệt; phẩm chất giảng dạy cho tất cả các cấp lớp; 
Chỗ ở và sửa đổi dẫn đến sự thành công của học sinh và sự tiếp cận với 
việc giảng dạy; phát triển Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) với phẩm chất 
cao. 

4. Cung cấp hỗ trợ cho văn phòng trung ương cho việc thực thi chương trình, hổ trợ 
kỹ thuật, và giám thị các đòi hỏi của tiểu bang và liên bang. 
5. Cung cấp nhiều trường cá biệt khác nhau. 
6. Phát triển, thực thi và theo dõi phẩm chất chú tâm vào học sinh cho các Kế hoạch 
Giáo dục Cá nhân (IEP), bao gồm tài liệu và tuân thủ các điều kiện và thời hạn. 
7. Cung cấp các cơ hội phát triển chuyên nghiệp với phẩm chất cho cả nhân viên có 
chứng chỉ và nhân viên làm toàn thời gian để nâng cao năng lực cung cấp các cơ hội 
giảng dạy với phẩm chất cao cho học sinh khuyết tật, và các cơ hội huấn luyện các 
quản trị viên hỗ trợ, tập trung vào sự hiểu biết và dùng các IEP có phẩm chất cao và 
biến đổi những IEP này thành những phương pháp giảng dạy có phẩm chất cao cho 
học sinh khuyết tật.  Các giáo viên đặc trách và quản trị viên của văn phòng trung 
ương sẽ tiếp tục làm việc để hỗ trợ chu trình phụ đạo và học tập tại các trường hầu 
đóng góp ý kiến với mục tiêu đưa đến các cách thực hành tốt nhất cho học sinh 
khuyết tật để giúp các giáo viên, các quản trị viên và Cộng đồng Học tập Chuyên 
nghiệp (PLC). 
8. Liên tục hợp tác với Văn phòng Các trường Trung học để tăng tỷ lệ tốt nghiệp cho 
học sinh khuyết tật. 
9.  Duyệt lại và kiểm tra sự liên tục của cách sắp xếp cho học sinh và các lựa chọn về 
dịch vụ ở tất cả các cấp lớp, Tiền mẫu giáo - 22 tuổi. 
10. Cải tiến các hệ thống hỗ trợ và truyền thông từ các Ban Giáo dục Đặc biệt. 
	

1.7.b. Hỗ trợ 
Phụ trội cho 
Tổng số Học 
sinh Ghi danh 
(Học sinh chưa 

Để cung cấp cho các kết quả cải tiến và thu hẹp khoảng cách thành đạt cho học sinh 
khuyết tật, Ban Giáo Dục Đặc Biệt sẽ phối hợp, thiết kế, và cung cấp các chương 
trình đặc biệt và phù hợp với tuổi tác, các dịch vụ và các hỗ trợ cho học sinh; từ lúc 
sơ sinh đến 5 tuổi, lớp tiền mẫu giáo–lớp 12, và từ tuổi 18-22.  Các chương trình và 

$16,386,769 
LCFF S/C 
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thạo Anh ngữ, 
Thanh thiếu 
niên con nuôi, 
và lợi tức thấp) 

các dịch vụ của chương trình sẽ bao gồm: 
	
1. Cung cấp các dịch giả chuyên dụng và thông dịch viên, đào tạo để truyền đạt các 
yếu tố chuyên ngành giáo dục đặc biệt và các hỗ trợ khác để bảo đảm phụ huynh, gia 
đình và những người chăm sóc có thể tham gia hoàn toàn vào việc giáo dục của học 
sinh. 
2. Tăng cường và nhấn mạnh vào lãnh vực hỗ trợ hành vi và các hệ thống trong 
trường để giảm đi số bị tạm đuổi học, bị đuổi học và đổi ra ngoài trường (thích hợp 
với những hành động phục hồi của học khu và các việc làm của PBIS). 
3. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp thêm giáo viên để giảm đi số hồ sơ mà giáo viên phải 
dạy học sinh với giáo dục đặc biệt và  số học sinh trong lớp để có thể chú trọng đến 
giúp đỡ thêm cho Học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL), Thanh thiếu niên con nuôi (FY) 
và học sinh với Lợi tức thấp (LI). 
4. Học khu sẽ duy trì sự chú tâm vào việc hỗ trợ trung ương cho học sinh đã được 
nhiều sự nâng đỡ trong chương trình giáo dục đặc biệt, đặc biệt là Học sinh chưa 
thạo Anh ngữ (EL), Thanh thiếu niên con nuôi (FY) và học sinh với Lợi tức thấp (LI).   

1.8.a. Sự hỗ trợ 
phụ trội cho các 
học sinh chưa 
thạo Anh ngữ 
	

	

	

 1. Văn Phòng Thâu Thập Ngôn Ngữ (OLA) sẽ hợp tác với và thông tin cho các gia 
đình và phụ huynh để tổ chức những sự hỗ trợ cho Học sinh chưa thạo Anh ngữ, chú 
trọng vào: 

a. Hợp tác với các trường học để tham gia, duy trì và phát triển các Ủy Ban Cố 
Vấn Học Đường về Chương Trình cho Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ 
(ELAC). 

b. Cung cấp việc huấn luyện và hỗ trợ cho các cuộc thi hàng năm đánh giá mức 
thành thạo tiếng Anh bằng cách sử dụng ELPAC. 

c. Dùng các tỷ lệ tái xếp hạng để thiết lập cơ sở. 
d. Các thực hành tốt nhất được xác định cho Học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL) 

trong khuôn khổ ELA / ELD của California. 
e. Các Hệ thống Hỗ trợ Tích hợp Đa tầng (I-MTSS) giúp Học sinh chưa thạo 

Anh ngữ (EL) được thành đạt được dùng với các tiêu chuẩn ưu tiên và các 
tiêu chuẩn đo lường mức thành thạo. 

f. Các học sinh trong Ủy ban Giáo dục chính thức bị Gián đoạn (Interrupted 
Formal Education, SIFE)/Tị nạn. 

2. Các giám đốc khu vực, các Giáo Viên Yểm Trợ Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung 
(CCCST), các Giáo Viên Yểm Trợ Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ (ELSTs), hợp tác 

$4,819,842 
LCFF S/C 
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cùng với Văn Phòng Thâu Thập Ngôn Ngữ (OLA) sẽ tổ chức để hỗ trợ các trường 
trong việc phòng ngừa các em trở thành các Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ Lâu Dài 
(ELSTs) và để giúp các học sinh đã được xếp hạng lại nhưng học kém.  Giáo viên 
Đặc trách Giảng dạy học sinh chưa thạo Anh ngữ (ELIRT) và Điều phối viên cho Học 
sinh chưa thạo Anh ngữ (EL) sẽ gặp gỡ để duyệt qua quá trình Tái xếp hạng và các 
tiêu chuẩn đòi hỏi, thảo luận và thông báo giao thức cho phụ huynh/giám hộ thông 
qua Ủy Ban Cố Vấn Học Đường về Chương Trình cho Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ 
(ELAC) và bàn thảo với học sinh về mục tiêu của việc Tái xếp hạng.  Trong các chu 
kỳ phụ đạo với học sinh là trung tâm, tập trung vào các tiêu chuẩn ưu tiên và các tiêu 
chuẩn đo lường mức thành thạo cho cả hai tiêu chuẩn Cốt lõi chung và Tiêu Chuẩn 
ELD. 
3. Để giúp việc Phát Triển Anh Ngữ (ELD) được tiến triển nhanh chóng, sẽ cung cấp 
cho Học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL) một chương trình Phát Triển Anh Ngữ (ELD) 
Chuyên Dụng và Tích Hợp phù hợp cho đến khi các em được xếp hạng lại là thông 
thạo Anh ngữ.  ELD Tích hợp với trọng tâm là sự tiếp thu Anh ngữ (ngôn ngữ về kỷ 
luật và/hoặc nội dung) sẽ là mục tiêu chú trọng đến cho tất cả cấp lớp MG-12.  Ở bậc 
tiểu học, chương trình ELD Tích hợp và Chuyên dụng sẽ được cung cấp hàng ngày 
và dùng các Tiêu chuẩn đo lường mức thành thạo.  Các thời khóa biểu chính cho bậc 
trung học đệ nhất và đệ nhị cấp sẽ cung cấp các khóa học thích hợp, các cấp lớp và 
các phần của các lớp ELD Chuyên Dụng để hỗ trợ Học sinh chưa thạo Anh ngữ 
(EL).  Những trường có nhiều số lượng học sinh mới nhập cư/học sinh di dân, sẽ 
cung cấp hàng ngày các lớp giảng dạy Chuyên dụng và Tích hợp ELD và cũng dạy 
các khóa học cấp lớp cốt lõi, và để bảo đảm rằng các lớp này được giảng dạy phù 
hợp cho mỗi trường hợp. 
4. Các chuyên gia giảng dạy về Phát triển Anh ngữ (Nhóm phụ của Văn phòng Trung 
Ương) từ Văn phòng Thâu thập Ngôn ngữ (OLA) sẽ hỗ trợ các trường trung học đệ 
nhất cấp với các Khóa Học về Phát Triển Ngôn Ngữ Học (ALD) bằng cách đồng giảng 
dạy Lucy Calkins Writing Units of Study. 
5. Học khu sẽ cung cấp một Chương Trình Trường Mùa Hè để giúp các Học sinh 
chưa thạo Anh ngữ (EL) có cơ hội được giúp đỡ học cấp tốc. 
6. Học khu sẽ gia tăng các dịch vụ phiên dịch và thông dịch cho các gia đình. 
7. Học khu sẽ lập một kế hoạch chính cho các học sinh chưa thạo Anh ngữ bao gồm 
những kỳ vọng của học sinh, mục tiêu cấp lớp và những đường đi hiệu quả để học tại 
các đại học của thế kỷ thứ 21 và để sẵn sàng cho nghề nghiệp và cho cộng đồng. 
8. Văn Phòng Thâu Thập Ngôn Ngữ (OLA) sẽ họp với Học sinh trong Ủy ban Giáo 
dục Chính thức bị Gián đoạn (Interrupted Formal Education, SIFE) và Ủy ban học 
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sinh tị nạn mỗi tam cá nguyệt để thảo luận các hành động thực hành tốt nhất và các 
biện pháp để hỗ trợ sự tiến bộ của học sinh.  Ủy ban này bao gồm các nhân viên, phụ 
huynh, các thành viên cộng đồng và học sinh, sẽ tìm kiếm các giải pháp cho các nhu 
cầu học tập và xã hội cá biệt của những học sinh SIFE và tị nạn.  (SIFE bao gồm các 
học sinh từ lớp 4-12 mà gặp khó khăn trong việc học tập tại các nước bản xứ và/hay 
ở Hoa Kỳ mà các em không theo kịp bạn đồng lứa trong cùng cấp lớp một hay nhiều 
năm hơn, và/hay không quen thuộc với văn hoá của trường.) 
	

1.8.b. Sự hỗ trợ 
phụ trội cho các 
học sinh chưa 
thạo Anh ngữ 

1. Văn Phòng Luyện Tập Ngôn Ngữ (OLA) sẽ cung cấp các cơ hội học tập chuyên 
nghiệp chú tâm vào giảng dạy và hỗ trợ các học sinh chưa thạo Anh ngữ EL (thí dụ 
như đọc và viết hai ngôn ngữ, song ngữ, ngôn ngữ thế giới thứ hai), và giám sát các 
đòi hỏi của tiểu bang và liên bang.  Các Giám Đốc Khu Vực và các Giáo chức Hỗ trợ 
Giáo dục, OLA, hợp tác với OLA, sẽ xác định trường nào với tỷ lệ cao của học sinh 
chưa thạo Anh ngữ để điều phối một chu trình phụ đạo chú tâm vào học sinh hầu gia 
tăng số giáo viên dạy học sinh chưa thạo Anh ngữ và giữ hồ sơ tiến triển của học 
sinh.  OLA, với sự hỗ trợ của các Giáo viên Đặc trách Giảng dạy học sinh chưa thạo 
Anh ngữ (ELIRT) sẽ hỗ trợ các trường song ngữ chuyên dạy các học sinh cấp lớp 
MG-3 trong một chương trình giảng dạy được chấp nhận. 

$15,860,444 
Cơ sở LCFF 

1.8.c. Sự hỗ trợ 
phụ trội cho các 
học sinh chưa 
thạo Anh ngữ 

1. Văn Phòng Luyện Tập Ngôn Ngữ (OLA) sẽ cung cấp các cơ hội học tập chuyên 
nghiệp chú tâm vào giảng dạy và hỗ trợ các học sinh chưa thạo Anh ngữ EL (thí dụ 
đọc và viết hai ngôn ngữ, song ngữ, ngôn ngữ thế giới thứ hai), và giám sát các đòi 
hỏi của tiểu bang và liên bang.  Các Giám Đốc Khu Vực và các Giáo chức Hỗ trợ 
Giáo dục, OLA, hợp tác với OLA, sẽ xác định trường nào với tỷ lệ cao của học sinh 
chưa thạo Anh ngữ để điều phối một chu trình phụ đạo chú tâm vào học sinh hầu 
tăng số giáo viên dạy học sinh chưa thạo Anh ngữ và giữ hồ sơ tiến triển của học 
sinh.  OLA, với sự hỗ trợ của các Giáo viên Đặc trách Giảng dạy học sinh chưa thạo 
Anh ngữ (ELIRT) sẽ hỗ trợ các trường song ngữ chuyên dạy các học sinh cấp lớp 
MG-3 trong một chương trình giảng dạy được chấp nhận. 

$2,509,599 
Title III 

1,9. Hỗ trợ phụ 
trội cho các 
thanh thiếu niên 
con nuôi và vô 
gia cư 
	

1. Các giáo viên đặc trách sẽ làm việc sát cánh với các giám đốc khu vực và các ban 
ngành hỗ trợ để theo dõi quá trình học tập, tỷ lệ đi học và chỉ số hành vi của thanh 
thiếu niên trong quá trình chuyển đổi (thí dụ như vô gia cư/con nuôi) để phát triển một 
mức hỗ trợ tầng lớp và các tài nguyên tại các trường tiểu học, trung học đệ nhất và 
đệ nhị cấp với các mô hình tương tự. 
2. Một giáo viên đặc trách cho Các Trẻ em và Thanh Thiếu Niên Đang Chuyển Tiếp 
sẽ phối hợp và cộng tác với các giám đốc khu vực, các ban hỗ trợ và các trường để 

Xin xem Hành động 
4.3.a., 4.3.b. 
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phát triển  những biện pháp can thiệp tầng lớp hầu giải quyết các nhu cầu của trường 
và của học sinh, cũng như các vấn đề được xác nhận là có ảnh hưởng đến học sinh 
trong quá trình chuyển tiếp.  Các biện pháp can thiệp có thể bao gồm hoặc liên quan 
đến việc thông tin với phụ huynh/giám hộ, về an ninh, mức đi học, các nhu cầu cơ 
bản, và các rào cản về học tập của học sinh hay các can thiệp trong việc học tập. 
3.  Ban Tham gia của Gia đình và Cộng đồng (FACE), cộng tác với Chương trình Trẻ 
Em và Thanh Thiếu Niên Chuyển tiếp (CYT), sẽ phát triển và cung cấp các nguồn tài 
nguyên và làm việc với các gia đình và học sinh được xác định (thí dụ như quân đội, 
vô gia cư, con nuôi) để cung cấp các cơ hội tham gia cho phụ huynh/cộng đồng nhầm 
nâng cao thành tích học tập và tình cảm xã hội của học sinh. 

1.10.a.  1.10 Hỗ 
trợ Phụ trội cho 
các học sinh Mỹ 
gốc Phi châu và 
gốc La-tinh 
	

1. Học khu sẽ tuyển dụng các giáo viên và nhân viên thích hợp và am hiểu văn hóa 
để khuyến khích một cách hữu hiệu sư tham gia của các học sinh với nguồn gốc đa 
dạng. 
2. Các quản trị viên trường và giáo viên sẽ thường xuyên phân tích dữ liệu về thành 
tích của học sinh người Mỹ gốc Phi châu và La tinh và thiết lập, thực hiện và giám sát 
các kế hoạch trợ giúp mà đã được thiết kế để cải tiến thành tích, mức đi học và hành 
vi của mỗi học sinh bằng cách hỗ trợ các đội trường trong việc tăng cường các Cộng 
đồng Học tập Chuyên nghiệp (PLC) và các Hệ thống Hỗ trợ Tích hợp Đa tầng (I-
MTSS) với trọng tâm là phòng ngừa cũng như can thiệp. 
3. Học khu sẽ tiếp tục gia tăng số ghi danh học của các em trai da màu trong các 
khóa học cao cấp (thí dụ, Chương trình đào tạo trình độ đại học (Advanced 
Placement [AP]), Tú tài Quốc tế [IB], các lớp đại học, và các lớp trải nghiệm về Nghề 
Nghiệp và Giáo Dục Kỹ thuật [CCTE] [lớp này là lớp cuối trong loạt các lớp cần thiết 
để tìm việc cho một nghề được xác định]). 
4. Học khu sẽ tiếp tục thực hiện một Khóa học Sơ khởi về Nhân chủng (Ethnic 
Studies), sử dụng các chương trình giảng dạy được hỗ trợ về mặt văn hoá và các sản 
phẩm giáo trình liên quan đến văn hoá (tức là các bài giảng dạy và tài nguyên). 
5. Học khu sẽ tiếp tục theo dõi sự tiến bộ của các học sinh nam da màu bằng cách 
dùng các phương pháp đánh giá quá trình và các biện pháp khác, can thiệp khi thấy 
học sinh không có tiến bộ và liên tục giúp đỡ các đội trong trường để thành lập các hệ 
thống và cấu trúc hầu có thể theo dõi sự tiến triển để đạt được các tiêu chuẩn ưu tiên, 
khi sử dụng cách đánh giá chính thức và các đo lường mức thành thạo.  Tất cả các 
trường đã thành lập mục tiêu cho học sinh da màu trong các Kế hoạch Độc nhất giúp 
Học sinh Thành đạt (SPSA) và sẽ theo dõi sự tiến bộ trong suốt niên học. 
6. Junior Achievement và Đối Tác Lao Động San Diego (San Diego Workforce 

$2,009,067 
Title I 
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Partnership) sẽ phát triển các cơ hội học tập mới dựa trên công việc cho nhóm các 
học sinh không được giúp đỡ nhiều. 
7. Học khu sẽ tiếp tục mở rộng Liên minh Công Bằng cho Học Sinh (Student Equity 
Coalition) để giải quyết những bất bình đẳng về giáo dục được xác định bởi các đại 
sứ hậu thuẫn sự đối xử công bằng cho học sinh. 

	 1.10.b. Hỗ trợ 
Phụ trội cho 
Học sinh với 
Nguồn lợi tức 
thấp 

1. Văn phòng Lãnh đạo và Học tập, phối hợp với Ban Tham gia của Gia đình và Cộng 
đồng (FACE) sẽ phát triển những bài thuyết trình và video chuyên nghiệp về các 
chương trình học tập sớm của học khu để thông tin cho phụ huynh và gia đình những 
cơ hội về giáo dục. 
2. Học khu sẽ cải tiến tỷ lệ tốt nghiệp của các học sinh Mỹ gốc Phi châu và gốc La-
tinh. 
3. Học khu sẽ hỗ trợ việc mở rộng và phát triển của các nhóm bênh vực học sinh tại 
tất cả các trường trung học mà các nền văn hóa và bản sắc của học sinh có thể được 
tìm hiểu và điều dưỡng.  Các nhóm bênh vực cũng sẽ phục vụ như là động cơ để học 
sinh có thể kết nối với các tổ chức và các sự kiện xảy ra trong cộng đồng ngoài 
trường học. 
4. Học khu sẽ hỗ trợ cho phụ huynh và gia đình của các học sinh Mỹ gốc Phi châu và 
gốc La-tinh học kém. 
5. Dự án Ujima sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các gia đình thông qua Trung tâm Gia đình và 
Học Sinh Quốc tế (trước đây gọi là Trì hoãn Hành động cho Trẻ em Đến Hoa Kỳ, 
Deferred Action for Childhood Arrivals [DACA]). 
6. Nhóm Bênh vực Gia đình và Thanh Thiếu Niên sẽ làm việc để xác định và tìm hiểu 
thêm về bản sắc văn hoá và/hoặc những bất bình đẳng mà học sinh đã xác định 
được để bắt đầu xây dựng các cây cầu móc nối sự hỗ trợ nhầm gia tăng thành tích 
của học sinh. 
7. Nhóm Bênh vực Gia đình và Thanh Thiếu Niên sẽ hướng dẫn phụ huynh xác định 
cách tăng cường sự tham gia của phụ huynh thông qua các cuộc đối thoại dữ liệu, 
thăm viếng tại gia và tham gia/giáo dục Các Biện pháp Giáo dục gia đình về Đọc và 
Viết để có thể dùng trong gia đình. 
8. Học khu sẽ mở rộng sự phục hồi công lý và Hành Vi Tích Cực và Can Thiệp (PBIS) 
và cung cấp phát triển chuyên nghiệp để gây dựng các kế hoạch hành động có hiệu 
quả và các hành vi tích cực tại mỗi trường. 

$285,658 
LCFF S/C 
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MỤC TIÊU 2:  Truy cập vào một chương trình giảng dạy bao quát và thử thách 
Tất cả học sinh đều có thể truy cập vào các chương trình giảng dạy cam go, toàn diện, theo đúng các tiêu chuẩn và truy cập vào cũng như có 
các kỹ năng trong việc áp dụng kỹ thuật để nâng cao việc học tập, bảo đảm sự chuẩn bị sẵn cho những lựa chọn toàn diện sau khi tốt nghiệp.  
(Liên Quan Đến Ưu Tiên Tiểu Bang:   1, 4, 7, 8) 
	

Số	liệu	đo	lường:	
	

	
1. Sự	có	sẵn	của	các	tài	liệu	giảng	dạy	

đúng	với	tiêu	chuẩn	–	100%	
	

2. Hoàn	thành	trình	tự	khóa	học	'a-g'	
với	điểm	C	trở	lên	chứng	tỏ	một	
khóa	học	rộng	lớn	cho	những	học	
sinh	ghi	danh	học	và	những	học	sinh	
có	nhu	cầu	rất	cao	–	59.6%	

	
3. Các	học	sinh	đang	đi	đúng	hướng	

sau	năm	thứ	hai	của	trung	học	đệ	
nhị	cấp	cho	chuỗi	khóa	học	('a-g')	
của	học	khu	bao	gồm	các	đòi	hỏi	cần	
để	tốt	nghiệp	của	học	khu	-	71%	

	
4. Gia	tăng	mức	ghi	danh	đi	học	và	các	

tỷ	lệ	thi	đậu	các	môn	học	cao	cấp	
(các	tiêu	chuẩn	AP)	Tham	gia	42.0%;	
Đậu	59.4%	

	
5. Hoàn	tất	chuỗi	khóa	học	về	Nghề	

Nghiệp	và	Giáo	Dục	Kỹ	thuật	(CCTE)	
(các	em	học	lớp	12	vượt	qua	được	3	
hoặc	nhiều	lớp	hơn)	–	56%	
	

6. Tỷ	lệ	của	các	học	sinh	có	điểm	D	và	F	

Tài	liệu	tham	khảo	
#/Chủ	đề	

Các	hành	động	và	dịch	vụ	 Chi	Tiêu	Đã	Được	
Dự	Định	

2.1. Các Lộ trình Đưa 
đến Đại học và Sẵn 
sàng cho Nghề nghiệp 
- Tất cả học sinh, học 
sinh khuyết tật 
	

1. Học khu sẽ tiếp tục bảo đảm rằng tất cả các học sinh sẽ có thể tham gia và 
vào được các chương trình đã được thiết kế mạch lạc và các con đường học 
tập để được tốt nghiệp có ý nghĩa hầu chuẩn bị cho đại học, nghề nghiệp và 
cộng đồng. 
2. Học khu sẽ gíám sát các lịch trình chính để bảo đảm là tất cả các học sinh 
trung học đệ nhị cấp và mọi nhóm học sinh có thể lấy được các khóa học ‘a-g’ 
của UC. 
3. Văn phòng Giáo Dục Kỹ Thuật và nghề Nghiệp (CCTE) cũng sẽ giám sát 
các lịch trình chính để bảo đảm các em hoàn tất được con đường của CCTE. 
4. Ban Giáo Dục Đặc Biệt sẽ tiếp tục cải tiến và sàng lọc chương trình trung 
bình/nghiêm trọng để bảo đảm tốt nghiệp có ý nghĩa cho học sinh khuyết tật. 
5. Chương trình Phát hiện Thiên tài (Unlocking the Genius) sẽ tiếp tục thông 
qua việc tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp thích hợp cho mỗi trường với sự 
hỗ trợ của văn phòng trung ương.  Nhân viên của học khu sẽ tiếp tục huấn 
luyện tại các trường và hướng dẫn khi cần thiết.  Các kinh nghiệm phụ trội của 
Chương trình Phát hiện Thiên tài (Unlocking the Genius) đang được thiết kế 
cho các lớp 7-12 và sẽ được bao gồm trong kế hoạch hướng dẫn toàn 
diện.  Các buổi thăm viếng ngoài trường cho nhóm Junior Achievement sẽ 
được tiếp tục cung cấp.  Lớp Phát hiện Thiên tài, Unlocking the Genius, sẽ 
được thiết kế lại cho học sinh Lớp 7 để bảo đảm khi vào Lớp 8, các em có thể 
lấy kinh nghiệm thêm khi làm việc ngoài trường học.  Tất cả các kinh nghiệm 
sẽ được so sánh với các Tiêu chuẩn Khoa học cho Thế hệ Tương lai (NGSS), 
nơi các bài thi tổng kết trước và sau được dùng để đánh giá hiệu quả của 
chương trình. 
6. Học khu sẽ phân tích xem nếu chi phí có đáng để tiếp tục dùng cho mô hình 
SuperStrong inventory hay là dùng cách đánh giá bao gồm trong Naviance để 
xác định mô hình nào là phù hợp nhất. 

Xin xem hành động 
1.2.a., 1.2.c., 1.3.a., 
1.3.b., 1.5.a., 1.5.b., 
1.7.a., 1.7.b., 1.8.a., 

1.8.b., 1.8.c., 
1.10.a., 1.10.b., 

2.2.a., 2.2.b. 
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trong	tất	cả	các	môn	học	-	(chưa	có	
dữ	liệu)	

	
7. Tỷ	lệ	của	các	học	sinh	được	Ban	Cho	

Chứng	Chỉ	Đọc	và	Viết	Song	Ngữ	
(Seal	of	Biliteracy)	–	6.7%		

8. Các	học	sinh	tiểu	học	tham	gia	một	
khóa	học	rộng	lớn	được	đo	lường	
bằng	các	dấu	hiệu	trong	tất	cả	các	
môn	học	trên	phiếu	báo	cáo	điểm	-	
100%	

	
(Chữ	đậm	có	nghĩa	là	số	liệu	đo	lường	
mà	tiểu	bang	đòi	hỏi)	
	

7. Học khu sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tuân thủ theo dự án đòi hỏi cho tất cả học 
sinh ở cấp lớp 8 - 10.  Học tập theo dự án sẽ bao gồm các con đường liên 
ngành cho các trường trung học đệ nhất và đệ nhị cấp, với thời gian lập kế 
hoạch chung cho các nhân viên cho các trường trung học này.  Học viện Mùa 
hè Nghiên cứu dựa vào Dự án (Project Based Learning Summer Institute) sẽ 
cung cấp cấu trúc cần thiết cho các nhóm liên ngành ở cấp trung học đệ nhị 
cấp để thiết kế và thực hiện một dự án nghiêm ngặt và tích hợp toàn 
diện.  Học viện sẽ được cá nhân hóa cho cả hai đội mới và đội cựu chiến binh 
và bao gồm kinh nghiệm tư duy thiết kế trên tàu USS Midway và đi theo 
(người chuyên môn như bóng với hình) để học hỏi (job shadowing) dành cho 
giáo viên.  Học viện Summer 2017 sẽ bao gồm sự hợp tác trực tiếp tại chỗ của 
các ngành công nghiệp trong việc phát triển dự án dựa vào khách hàng, mức 
đi học của học sinh và tiếng nói trong việc xây dựng dự án, và bộ sưu tập 
"Triển lãm" hành chính để cổ võ sự công bằng về kỳ vọng của toàn học khu.  
8. Các mối quan hệ đối tác trong tương lai với USS Midway, Sở thú San 
Diego, West Point, Raytheon, Maritime Alliance và những cơ quan khác sẽ 
mang lại nhiều cơ hội hơn cho cả học sinh trung học đệ nhất và đệ nhị cấp với 
mục đích là tất cả các học sinh lớp 8 và các em học theo con đường trung học 
sẽ tham gia ít nhất trong một kinh nghiệm học tập bên ngoài khuôn viên 
trường học.  Một chương trình dịch vụ toàn diện cho các đối tác tiềm năng để 
liên kết với học sinh về sự liên tục học tập dựa vào việc làm sẽ được phát triển 
để hỗ trợ nỗ lực này. 

2.2.a. Các cơ hội học 
tập phong phú và nâng 
cao -- Tất cả học sinh, 
GATE 
	

1. Các học sinh sẽ có cơ hội truy cập vào các khóa học cấp cao và các cơ hội 
học tập bao gồm cả Advanced Placement (AP), Tú Tài Quốc Tế (International 
Baccalaureate - IB), Các Lớp Danh Dự (Honors), các lớp đại học, và Chương 
Trình Giáo Dục Năng Khiếu (Gifted and Talented Education - GATE). 
2. Tham gia các khoá huấn luyện "những điểm chủ yếu" của AP sẽ được gia 
tăng và các chủ đề mà học sinh muốn học hỏi sẽ được mở rộng thêm.  Một 
hộp công cụ tiêu chuẩn AP sẽ được phát triển cho các trường dùng làm cơ sở 
cho các đường dây truyền thông giữa học sinh/gia đình bao gồm một thời hạn 
cho các kỳ vọng để bảo đảm sự thành công của học sinh. 
3.  Quyết Tâm Tiến Bộ Cá Nhân (AVID) sẽ được tiếp tục cung cấp. 
4. Học khu sẽ tiếp tục điều hành cuộc Thi trắc Nghiệm Khả năng Nhận thức 
(CogAT, Cognitive Abilities Test).  Các giáo viên có chứng chỉ của học khu 
trong tất cả các môn học, Lớp 3-8 sẽ cung cấp các chương trình giảng dạy 
cho Chương Trình Giáo Dục Năng Khiếu (GATE).  Các hiệu trưởng sẽ được 

$19,419,512 
Cơ sở LCFF 

	
$1,132,266 

Các Giới hạn Khác 
	

$5,358,594 
Title I 

	
$2,599,500 

Trợ cấp Đại Học 
Grant Block College 
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cung cấp một tài liệu hỗ trợ/bộ công cụ GATE để lập kế hoạch, làm rõ và cải 
tiến chương trình GATE tại mỗi trường học. 
5. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các kinh nghiệm ngoài phạm vi học đường 
phong phú về văn hóa cho các trường được lựa chọn, bao gồm các sinh hoạt 
tại Old Town, Balboa Park và Mission Trails Regional Park. 
6. Thông qua Trợ cấp Đại Học Grant Block College, học khu sẽ đảm bảo rằng 
các học sinh có đủ điều kiện được hỗ trợ về tài chính có thể lấy được các lớp 
Cao cấp Advanced Placement (AP) và Tú Tài Quốc Tế (IB). 

2.2.b. Các Cơ hội 
Phong phú hóa và Hỗ 
trợ cho các Chương 
trình Học tập Sớm -- 
Học sinh chưa thạo 
Anh ngữ, Trẻ em Nuôi, 
Lợi tức thấp 

1. Ngoài các lĩnh vực nội dung cốt lõi của toán học, khoa học, Anh ngữ/Ngôn 
ngữ học, xã hội học, Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn (VAPA), và thể dục 
học, học khu sẽ tăng cường và mở rộng các cơ hội học tập bao gồm:  Móc Nối 
Sự Học Tập (Linked Learning), Giáo Dục Kỹ Thuật và Nghề Nghiệp (Career 
and Technical Education (CCTE)), Đào Tạo Các Em Trẻ Tuổi Dự Bị Cho Quân 
Đoàn (Junior Reserve Officer Training Corp (JROTC)), Chương Trình Giáo 
Dục Năng Khiếu (GATE), Advanced Placement (AP), Tú Tài Quốc Tế (IB), Đọc 
và Viết Hai Ngôn Ngữ (Biliteracy), Song Ngữ (Dual Language), và các Chương 
Trình Ngôn Ngữ Thế Giới, Quyết Tâm Tiến Bộ Cá Nhân (Advancement Via 
Individual Determination (AVID)), Khoa Học Kỹ Thuật Kỹ Sư Hội Họa Toán 
(STEM/STEAM), Tiêu Chuẩn Khoa Học cho Thế Hệ Kế Tiếp (NGSS), Công 
Dân Giáo Dục (Civics Education), Thể Thao Liên Trường, và các cơ hội học 
tập ngoài trời. 
2. Học khu sẽ tiếp tục thực hiện Kế Hoạch Giáo Dục Nghệ Thuật nhằm nâng 
cao kiến thức về nghệ thuật, sự đổi mới, óc sáng tạo và sự xuất sắc trong việc 
giảng dạy nghệ thuật thị giác và biểu diễn bằng cách cung cấp các kinh 
nghiệm nghệ thuật cho cấp lớp tiền MG-12 đúng theo tiêu chuẩn, cho tất cả 
học sinh.  Ban Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn (VAPA) sẽ hỗ trợ giáo dục 
nghệ thuật với phẩm chất cao nhất trong môn nhảy múa, âm nhạc, sân khấu 
và nghệ thuật thị giác, cung cấp các dịch vụ trong chương trình giảng dạy và 
hướng dẫn, phát triển nghề nghiệp và hợp tác cộng đồng.  Để hỗ trợ giáo dục 
âm nhạc, VAPA sẽ tiếp tục quản lý một nhóm các nhà giáo dục nhạc cụ hợp 
xướng và lưu động để phục vụ các trường tiểu học một cách công bằng, mở 
một thư viện nhạc mới cho học khu, mua nhạc cụ mới và mua đồng phục cho 
các trường trung học đệ nhị cấp. 
3. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ thêm cho Trường Trung Học Đệ Nhị 
Cấp Lincoln.   

$29,006,680 
LCFF S/C 
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4. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ chuyên chở cho các học sinh đủ tiêu 
chuẩn tham gia vào các chương trình cung cấp cơ hội cho Học sinh chưa thạo 
Anh ngữ (EL), Thanh thiếu niên con nuôi (FY) và học sinh với Lợi tức thấp (LI). 
	

2.3. Các khóa học và 
chương trình giảng 
dạy theo đúng đường 
lối của học khu -- Tất 
cả học sinh 
	

1. Chương trình Giảng dạy sẽ được cập nhật lại hàng năm để đi đúng với các 
Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung (Common Core) và các Tiêu Chuẩn Phát Triển Anh 
Ngữ (ELD) của tiểu bang, các Tiêu Chuẩn Khoa Học cho Thế Hệ Kế Tiếp 
(NGSS), và các đòi hỏi a-g của đại học University of California (UC). 
2. Học khu sẽ tiếp tục phát triển các môn học cốt lõi và các dữ liệu bao gồm 
trong các khóa giảng dạy, các công cụ, và các hướng dẫn với những tiêu 
chuẩn ưu tiên và các tiêu chuẩn đo lường mức thành thạo. Phát triển chuyên 
nghiệp sẽ được cung cấp cho Mùa Hè 2017 thông qua Học viện Mùa Hè và 
các buổi Hội thảo Giảng dạy về Viết (Summer Institute and Curriculum Writing 
workshops) để bảo đảm các học sinh sẽ luôn luôn trên một chu trình cải tiến. 
3. Các chu trình phụ đạo sẽ được tăng cường trong toàn học khu để bảo đảm 
đạt được hiệu quả trong việc thực hành chương trình giảng dạy tổng thể. 
4. Các môn học cao cấp AP về các Nguyên tắc của Khoa Học Máy Tính 
(Computer Science Principles) và các lớp trực tuyến Sơ khởi về Mã hóa 
(Introduction to Coding online courses) sẽ bao gồm chương trình giảng dạy từ 
Dự án Viết (San Diego CREATE Writing) để hỗ trợ thực tập viết cho các lớp từ 
trung học đệ nhất đến đệ nhị cấp.  Một khóa học luyện thi sẽ được soạn thảo 
cho lớp AP Computer Science Principles. Học khu sẽ tiếp tục hợp tác với 
Junior Achievement để cung cấp các diễn giả và các chuyến viếng thăm trong 
tuần Giáo dục Khoa học Máy tính; và một cuộc thi viết mã hóa sẽ được tiến 
hành.  Một khóa học trực tuyến mới về Giáo Dục Kỹ Thuật và Nghề Nghiệp 
(CCTE) trong ngành Dịch vụ Công cộng sẽ được thành lập. 
5. Học khu sẽ tiếp tục chọn những giáo viên thể dục với phẩm chất cao để 
tham gia Học viện Cốt lõi Chung (CCI) và Học viện Lãnh đạo Thể thao (PELA); 
và sắp đặt các giáo viên nào đã hoàn thành PELA và CCI vào đúng vị trí lãnh 
đạo của từng cụm để làm người cố vấn và hỗ trợ.  Nỗ lực hợp tác này với Văn 
Phòng Giáo Dục Quận San Diego sẽ phát triển và nêu bật các phương pháp 
tốt nhất để cải tiến giáo dục thể chất trên toàn học khu, điều này sẽ dẫn đến 
các điểm cao hơn cho FITNESSGRAM.  Vào năm 2017-18, ba giáo viên 
gương mẫu từ mỗi cấp lớp (tiểu học, các trung học đệ nhất và đệ nhị cấp) sẽ 
tham gia vào chương trình kéo dài một năm.  Học viện Lãnh đạo sẽ nhấn 

$1,004,802 
Cơ sở LCFF 
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mạnh đến việc tối đa hóa các sinh hoạt thể chất trong lớp học, hoàn thiện việc 
đánh giá dựa trên thành tích học tập, các chính sách giảng dạy với học sinh là 
trung tâm, và đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh, bao gồm các nhóm cần 
được giúp. 

2.4.a. Các Tài liệu và 
các Học cụ Giảng 
dạy -- Tất cả học 
sinh 

1. Học khu sẽ tiếp tục xác định và cung cấp các tài liệu giảng dạy và các 
nguồn trợ giúp thích hợp với văn hoá. 
2. Các thiết bị điện tử trong các cấp lớp 4 và 5 sẽ được tân trang lại. 
3. Các trường học nào muốn dùng chương trình thiết bị 1: 1 mang về nhà sẽ 
có thể ghi danh vào trang mạng giúp xác định liệu hiện tại là trường có chuẩn 
bị chưa cho chương trình này, và bao gồm thời điểm và các yếu tố chính như 
xây dựng viễn ảnh, lập kế hoạch và phân bổ nguồn trợ giúp, phát triển nghề 
nghiệp và tiếp cận với gia đình và cộng đồng. 

$2,922,781 
Cơ sở LCFF 

	
$3,370,488 

Các Tài liệu 
Giảng dạy Xổ 

Số 

2.4.b. Các Tài liệu 
và Học cụ về Giảng 
dạy -- Học sinh 
chưa thạo Anh ngữ, 
Thanh thiếu niên 
Con Nuôi, Lợi tức 
thấp 

1. Các dịch vụ trong thư viện sẽ được tiếp tục cung cấp để đáp ứng nhu cầu 
của các Học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL), thanh thiếu niên con nuôi (FY), và 
học sinh có nguồn lợi tức thấp (LI). 

$4,327,608 
LCFF S/C 

2.5 Sự hỗ trợ bổ túc 
cho các học sinh 
chưa thạo Anh ngữ 
(EL) 

1. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp, tinh lọc, và theo dõi sự sắp xếp vào các lớp 
Anh văn và các con đường học tập cho các học sinh EL, từ mẫu giáo đến lớp 
12, bao gồm Khóa Học cho các em chưa thạo Anh ngữ, song ngữ/thông thạo 
hai ngôn ngữ, và  Chương trình đào tạo trình độ đại học (AP). 
2.  Sẽ tiếp tục cung cấp các chương trình mạch lạc cho học sinh EL bao gồm 
truy cập được vào các khóa học cao cấp và các cơ hội học tập để có thể đưa 
đến sự sẵn sàng lên đại học và bước vào nghề và cộng đồng. 
3. Sẽ tiếp tục cung cấp một khóa học hợp lý, gắn kết và liên tục từ tiểu học 
đến trung học cho các chương trình thông thạo hai ngôn ngữ, song ngữ và 
ngôn ngữ thế giới. 
4. Sẽ hỗ trợ khóa học Phát triển Ngôn ngữ Học đường (ALD) cho các trường 
trung học đệ nhất và đệ nhị cấp có học sinh chưa thạo Anh ngữ đã ở lâu trong 
chương trình (LTEL) và dùng các tiêu chuẩn ưu tiên và các tiêu chuẩn đo 
lường mức thành thạo.  Các chuyên gia giảng dạy về Phát triển Anh ngữ 
(Nhóm phụ của Văn phòng Trung Ương) từ Văn phòng Thâu thập Ngôn ngữ 
(OLA) sẽ hỗ trợ các trường trung học đệ nhất cấp với các Khóa Học về Phát 

Xin xem Hành 
động 1.8.b. 
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Triển Ngôn Ngữ Học (ALD) bằng cách đồng giảng dạy Lucy Calkins Writing 
Units of Study.  Học sinh chưa thạo Anh ngữ đã ở lâu trong chương trình 
(LTEL) sẽ được đặc biệt giúp đỡ trong các Khóa học Phát triển Ngôn ngữ Học 
Đường (ALD)  bởi OLA. 5.  Văn phòng Thâu Thập Ngôn ngữ (OLA) sẽ tiếp tục 
thực hiện kế hoạch hành động cho các lộ trình giảng dạy ngôn ngữ Tiền MG-
Lớp 3 (ví dụ như các mục tiêu cho mỗi cấp lớp của học sinh chưa thạo Anh 
ngữ [EL], Thông Thạo Hai Ngôn Ngữ và các chương trình giảng dạy song 
ngữ) thông qua các cuộc họp từng khu vực với các quản trị viên của trường và 
các cuộc họp của cụm trong cộng đồng để thu thập ý kiến và phản hồi về lộ 
trình phát triển và thảo luận, để sắp đặt các điều kiện tiên quyết cho các 
trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp được lựa chọn, để tăng cường sự 
thông thạo hai ngôn ngữ và song ngữ. 

2.6. Các Chương Trình 
và Dịch Vụ cho Học 
Sinh Khuyết Tật  
	

1. Ban Giáo dục Đặc biệt sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào việc cung cấp các cơ hội 
phát triển chuyên nghiệp với phẩm chất cho cả nhân viên có chứng chỉ và 
nhân viên làm toàn thời gian để tăng khả năng cung cấp các cơ hội giảng dạy 
với phẩm chất cao cho học sinh khuyết tật.  Các giáo viên đặc trách và quản trị 
viên của văn phòng trung ương sẽ tiếp tục làm việc để hỗ trợ chu trình phụ 
đạo và học tập tại các trường hầu đóng góp ý kiến với mục tiêu đưa đến các 
cách thực hành tốt nhất cho học sinh khuyết tật để giúp các giáo viên, các 
quản trị viên và Cộng đồng Học tập Chuyên nghiệp (PLC). 
2. Học khu sẽ tiếp tục duyệt lại các lựa chọn khóa học nào thích hợp nhất, đặc 
biệt cho các học sinh khuyết tật ở bậc trung học, để gia tăng tỷ lệ số học sinh 
tốt nghiệp. 
3. Học khu sẽ gia tăng việc huấn luyện và hỗ trợ cho Các Kế hoạch Chuyển 
tiếp mà IEP đòi hỏi, bao gồm sự liên kết của những kế hoạch này với chương 
trình giáo dục của học sinh. 

Xin xem Hành động 
1.7.a. 
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MỤC TIÊU 3:  Sự Lãnh Đạo, Giảng Dạy và Học Tập có Phẩm Chất 
Sự lãnh đạo và sự giảng dạy hữu hiệu là bằng chứng của một hệ thống toàn diện với một tầm nhìn thống nhất hầu trang bị và cổ võ mọi giới 
liên quan để cung cấp các cơ hội học tập và kết quả tối ưu cho học sinh.  
(Liên Quan Đến Ưu Tiên Tiểu Bang:  1, 2) 
	

Số	liệu	đo	lường:	
	

	
1. Tỷ	lệ	của	các	giáo	viên	có	bằng	

cấp	đầy	đủ	–	92.4%	
	
2. Tỷ	lệ	giáo	viên	bị	bổ	nhiệm	sai	–	

0.01%	
	
3. Các	giáo	viên	giảng	dạy	tương	ứng	

với	các	tiêu	chuẩn	của	tiểu	bang	
California,	kể	cả	dùng	EL	cho	đến	
các	tiêu	chuẩn	ELD	và	các	tiêu	
chuẩn	của	tiểu	bang,	được	đo	
lường	bằng	bản	khai	chính	hàng	
năm.	(Điểm	trung	bình	cho	Giai	
đoạn	Thám	hiểm	và	Nghiên	cứu	=	
1;	Phát	triển	Ban	đầu=	2;	Thực	
hành	Sơ	khởi	=	3;	Thực	hành	Toàn	
diện	=	4;	và		Thực	hành	Toàn	diện	
và	Bảo	tồn=	5)		Các	Môn	Học	Anh	
Văn	(ELA)	4.1,	Phát	Triển	Anh	Ngữ	
(ELD)	3.3,	Toán	4.1,	Khoa	Học	2.6,	
H/SS,	3.1,	Các	Chương	trình	Giáo	
Dục	Kỹ	Thuật	và	Nghề	Nghiệp	
(CTE)	3.0,	Sức	khỏe	2.8,	Thể	thao	
3.5,	VAPA	3.2,	Ngôn	ngữ	Thế	giới	
3.3	

Tài	liệu	tham	khảo	
#/Chủ	đề	

Các	hành	động	và	dịch	vụ	 Chi	Tiêu	Đã	Được	Dự	
Định	

3.1.a. Thâu thập, Phát 
triển, và Duy trì các 
Giáo viên Đứng lớp, 
Nhân viên Hỗ trợ có 
chứng chỉ, và Quản trị 
viên trường - Tất cả 
học sinh, học sinh 
khuyết tật, Mỹ gốc Phi 
châu, La tinh 
	

Học khu sẽ tiếp tục gia tăng tổng số người nộp đơn trong nguồn cung cấp và 
tuyển dụng giáo viên, độ ổn định, và phẩm chất của tổng số giáo viên xin việc 
bằng cách quảng bá đúng mục tiêu và hỗ trợ, thí dụ như: 
1. Các buổi tuyển dụng mà các trường cao đẳng và đại học đứng ra tổ chức 
phải có số học sinh thiểu số với tỷ lệ cao. 
2. Cung cấp các hợp đồng nghề nghiệp sớm cho các người dự tuyển có khả 
năng cao, các người dự tuyển đa dạng trong các môn khó tuyển dụng nhân 
viên (Toán, Khoa học và Giáo dục Đặc biệt). 
3. Tiếp tục xây dựng các quan hệ đối tác với các cơ quan quân sự để mướn 
các cựu chiến binh và phối ngẫu của họ vào các lãnh vực giảng dạy và hỗ trợ 
giáo dục. 
4. Tìm hiểu các quan hệ đối tác và những chương trình mà hỗ trợ sự phát triển 
huấn nghệ và các cơ hội tập sự cho học sinh của học khu để giúp các em 
bước vào lãnh vực giáo dục. 
5. Theo dõi thường xuyên các điều mà có tiềm năng cản trở các người dự 
tuyển đa dạng trong việc tìm việc lúc ban đầu và tiếp tục giữ gìn công việc làm 
của họ. 
6. Tiếp tục hội họp với Ủy ban Cố vấn Hệ Thống Cung Cấp Giáo Viên 
(Teacher Pipeline Advisory Committee) để theo dõi và phân tích dữ liệu hầu 
xác định nhu cầu của các người dự tuyển trong tất cả các giai đoạn và các 
chương trình của hệ thống cung cấp giáo viên này; xác định các công cụ dữ 
liệu và trách nhiệm thu nhập; hợp tác với các đối tác bên ngoài về ý kiến và sự 
phân tích; phổ biến và dùng dữ liệu để cải tiến các nỗ lực tuyển dụng. 
7. Cổ võ các quan hệ đối tác với các học khu tại các thành thị lớn khác để thúc 
đẩy các nghề trong lãnh vực giáo dục và nỗ lực làm việc để đưa đến những 
biện pháp toàn quốc giúp giải quyết tìng trạng thiếu giáo viên, và thành lập một 

$453,461,347 
Cơ sở LCFF 

	
$16,300,000 

Các Giới hạn Khác 
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	(Chữ	đậm	có	nghĩa	là	số	liệu	đo	lường	
mà	tiểu	bang	đòi	hỏi)	
	

		
	

kế hoạch với mục đích quảng bá giáo dục là một nghề nghiệp hàng đầu. 
8. Phối hợp với các ban và bộ của học khu để khuyến khích óc tò mò muốn 
tìm hiểu sớm về nghề dạy học hay tìm hiểu về tiêu chuẩn đòi hỏi để giảng dạy,  
bằng cách tăng cường các chương trình tiền đại học hiện hành và tuyển dụng 
học sinh trong học khu để đi vào ngành giáo dục. 

3.1.b. Thâu thập, Phát 
triển, và Duy trì các 
Giáo viên Đứng lớp, 
Nhân viên Hỗ trợ có 
chứng chỉ, Nhân viên, 
và Quản trị viên 
trường - Học sinh 
chưa thạo Anh ngữ, 
Thanh thiếu niên con 
nuôi, Vô gia cư, Học 
sinh với Nguồn lợi tức 
thấp 

1. Học khu sẽ tiếp tục gia tăng tổng số người nộp đơn trong nguồn cung cấp 
và tuyển dụng giáo viên, độ ổn định, và phẩm chất của tổng số giáo viên xin 
việc bằng cách quảng bá đúng mục tiêu và hỗ trợ, thí dụ như: 

a. Làm việc với các trường đại học để sắp xếp các giáo viên đang học 
tập cho các trường đông học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL), thanh 
thiếu niên con nuôi, và có nguồn lợi tức thấp (LI). 

b. Các dịp học tập cho các nhà giáo dục song ngữ. 
	

$644,838 
LCFF S/C 

3.2.  Phát triển khả 
năng của các Giáo viên 
Mới Vào Nghề và các 
Giáo viên cần hỗ trợ - 
Tất cả học sinh 
	

1. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp một chương trình Hỗ trợ và Suy xét Đồng 
(trang) lứa (Peer Assistance and Review, PAR). 
2. Học khu sẽ tiếp tục phối hợp với các trường cao đẳng và đại học để bảo 
đảm chuẩn bị một cách hiệu quả cho các người đang tập sự và các người 
đang học tập thành giáo viên. 
3. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp một Chương trình Bổ nhiệm cho Năm thứ 2 
của các giáo viên mới vào nghề và các tập sự viên. 

$513,931 
Cơ sở LCFF 

	
$1,014,915 

Title II 

3.3. Các Hệ thống của 
Học khu để Phát triển 
Khả năng Giảng dạy - 
Tất cả học sinh 
	
	

1. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp phát triển chuyên nghiệp cho các môn cốt lõi 
và các môn học lúc ban đầu. 
2. Các giám đốc khu vực sẽ bảo đảm rằng các trương trung học đệ nhị cấp 
nhận được sự hỗ trợ triệt để trong việc phát triển Cộng Đồng Học Tập Chuyên 
Nghiệp (PLC). 
3. Các giám đốc khu vực sẽ tiếp tục tập trung vào các buổi học tập chuyên 
nghiệp và các buổi thăm viếng để giảng dạy trên các hệ thống công bằng của 
học khu (đọc và viết, nhóm hợp tác để giảng dạy, đánh giá có ý nghĩa, tham 
gia có ý nghĩa và lãnh đạo quan hệ) và Các Hệ Thống Hỗ Trợ Tích Hợp Đa 
Tầng (I-MTSS) được sắp đặt toàn trường và mọi nơi trong học khu. 

$150,879 
Cơ sở LCFF 

	
$1,142,760 

Title II 
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4. Phát triển chuyên nghiệp sẽ được tiếp tục hầu gia tăng khả năng hiểu biết 
về toán và đọc và viết. 
5. Văn Phòng Thâu Thập Ngôn Ngữ (OLA) sẽ tiếp tục cung cấp các cơ hội và 
hỗ trợ về học tập tại các cụm thông qua sự phối hợp với các Giáo Viên Yểm 
Trợ Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung (CCCST), các Giáo viên Đặc trách Giảng dạy 
học sinh chưa thạo Anh ngữ (ELIRT), phụ tá giáo viên và các nhân viên khác 
của học khu. Các ELIRTs sẽ cung cấp phát triển chuyên nghiệp để giúp nhân 
viên hiểu biết thêm về các Tiêu chuẩn Phát Triển Anh Ngữ (ELD) và các tiêu 
chuẩn đo lường mức thành thạo. 
	

3.4. Phát triển Khả 
năng Lãnh đạo- Tất cả 
học sinh, Học Sinh 
Khuyết Tật, Mỹ Gốc 
Phi Châu, Châu Mỹ La-
tinh 
	

1. Các giám đốc khu vực và các nhà lãnh đạo trường sẽ tiếp tục việc học tập 
và học tập chuyên nghiệp liên tục, chú trọng vào việc tăng cường các Tầng 
lớp giảng dạy bậc 1 (Hệ thống công bằng/các tiêu chuẩn ưu tiên và đo lường 
trình độ thành thạo) và Các Hệ thống Hỗ trợ Tích hợp Đa tầng (I-MTSS). 
2. Các giám đốc khu vực sẽ bảo đảm rằng các trương trung học đệ nhị cấp 
nhận được sự hỗ trợ triệt để trong việc phát triển Cộng Đồng Học Tập Chuyên 
Nghiệp (PLC) và lãnh đạo chính. 
3. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các mức hỗ trợ về lãnh đạo cá biệt cho các 
hiệu trưởng để cải tiến mối quan hệ giữa học sinh/nhân viên, bầu không khí 
nhà trường, và mức thành công học tập. 
4. Phát triển chuyên nghiệp và xây dựng khả năng sẽ tập trung vào việc sử 
dụng các tiêu chuẩn ưu tiên, các đo lường trình độ thành thạo, và các thực 
hành tốt nhất khi lập kế hoạch cho và giảng dạy các học sinh chưa thạo Anh 
ngữ, Mỹ gốc Phi châu, Châu Mỹ La-tinh và các học sinh khuyết tật. 
5. Học khu sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Giáo dục San Diego (SDEA) để 
phát triển một hệ thống phát triển chuyên nghiệp cho các nhà giáo dục. 
6. Phát triển chuyên nghiệp được cung cấp thông qua Đơn vị Giáo dục Đặc 
biệt (Special Education Division) sẽ tiếp tục tập trung vào những thực hành tốt 
nhất cho các học sinh chưa thạo Anh ngữ có khuyết tật, và sẽ bao gồm hệ 
thống kiểm tra/hỗ trợ liên tục những dữ liệu của học sinh người Mỹ gốc Phi 
Châu và Châu Mỹ La-tinh. 

$1,832,461 
Cơ sở LCFF 

3.5. Phát triển Chuyên 
nghiệp - Tiêu chuẩn, 
Giảng dạy, và Hỗ trợ - 

1. Các trường sẽ tiếp tục phát triển, theo dõi và điều chỉnh Kế Hoạch Xây 
Dựng Năng lực của họ trong suốt năm học. 
2. Các Giáo viên Yểm trợ Cốt Lõi Chung của Cụm (CCCSTs), các giáo viên 

$371,948 
Cơ sở LCFF 
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Tất cả học sinh, học 
sinh khuyết tật, GATE 
	

đặc trách phát triển kỹ năng đọc và viết cho Kế hoạch Giáo dục Đặc biệt, và 
các phụ tá giáo viên sẽ hợp tác làm việc cùng với các hiệu trưởng, giáo viên, 
nhân viên trường học để thiết lập năng lực liên quan đến các tiêu chuẩn ưu 
tiên, các đo lường trình độ thành thạo và các thực hành với trọng tâm là học 
sinh và các Cốt lõi Chung của tiểu bang, Tiêu Chuẩn Khoa Học cho Thế Hệ Kế 
Tiếp (NGSS) và các các môn cốt lõi khác. 
3. Các giáo viên đặc trách và quản trị viên của văn phòng trung ương về Giáo 
dục Đặc biệt sẽ tiếp tục làm việc với các giám đốc khu vực về lịch trình học 
vấn, chú tâm vào các học sinh có khuyết tật. 
4. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp RELY (tài nguyên của thư viện) và các bài 
giảng dạy về phát triển chuyên nghiệp trực tuyến để hỗ trợ cho việc giảng dạy 
và học tập. 
5. Văn phòng Thâu thập Ngôn ngữ (OLA), phối hợp với Đơn vị Giáo dục Đặc 
biệt, sẽ hỗ trợ và đào tạo bao gồm việc sử dụng các tiêu chuẩn ưu tiên và các 
tiêu chuẩn đo lường trình độ thành thạo để thiết lập các mục tiêu học tập và 
ngôn ngữ cho học sinh với các giáo viên giáo dục đặc biệt, những phụ tá giáo 
viên và nhân viên hỗ trợ mà dạy các học sinh có nhu cầu đặc biệt, bao gồm 
học sinh khuyết tật, học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL) và học sinh trong 
Chương Trình Giáo Dục Năng Khiếu trong suốt năm học. 
6.  Đơn vị Giáo dục Đặc biệt sẽ tiếp tục tập trung vào việc cung cấp các cơ hội 
phát triển chuyên nghiệp với phẩm chất cho cả nhân viên có chứng chỉ và 
nhân viên làm toàn thời gian để tăng năng lực hầu có thể cung cấp các cơ hội 
giảng dạy với phẩm chất cao cho học sinh khuyết tật.  Huấn luyện cho các 
nhân viên bán chuyên nghiệp sẽ tiếp tục chú trọng vào việc xây dựng năng lực 
để hỗ trợ về cả hai lãnh vực học vấn và hành vi. 
7. Một buổi Hội thảo Viết Văn kéo dài bốn ngày cho các học sinh sơ đẳng và 
một  buổi Viết Văn Cao Cấp kéo dài bốn ngày sẽ được tổ chức vào tháng Tám 
năm 2017.  Các buổi Hội thảo về Đọc kéo dài một ngày cũng sẽ được tổ chức 
vào tháng Tám năm 2017. 
8. Các Giáo viên Đặc trách về Môn Toán Cốt Lõi sẽ cung cấp phát triển 
chuyên nghiệp cho giáo viên và hiệu trưởng tại các trường được lựa chọn để 
xây dựng năng lực giảng dạy về môn toán học.  
9. Giáo viên Đặc trách Giảng dạy học sinh chưa thạo Anh ngữ (ELIRTs) sẽ 
cộng tác và làm việc cùng hiệu trưởng, giáo chức và nhân viên trường để xây 
dựng năng lực liên quan đến các tiêu chuẩn ưu tiên, các tiêu chuẩn đo lường 

$2,023,239 
Title I 

	
$1,648,071 

Title II 
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trình độ thành thạo và các tiêu chuẩn lấy học sinh làm trung tâm và Tiêu chuẩn 
Phát triển Anh ngữ (ELD). 
10. Nội dung của sự phát triển chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ một cách có hiệu quả 
trong việc thực hiện các tiêu chuẩn ưu tiên, các tiêu chuẩn đo lường trình độ 
thành thạo, và khung ELA/ ELD. 
11. Phát triển chuyên nghiệp tập trung vào Tích hợp và Chỉ định ELD sẽ có 
sẵn cho nhân viên của học khu, bao gồm quản trị viên, giáo viên đứng lớp, 
ELIRTs và phụ tá giáo viên, tập trung vào việc tìm hiểu các tiêu chuẩn ELD và 
phiên dịch các tiêu chuẩn đo lường trình độ thành thạo của ELD sang một 
ngôn ngữ thân thiện mà học sinh có thể hiểu được.  Sự phát triển chuyên 
nghiệp cá biệt này sẽ được cung cấp cho giáo viên và nhân viên để phục vụ 
những học sinh mới đến Hoa Kỳ. 
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MỤC TIÊU 4:  Môi Trường Tích Cực cho Học Đường, bầu không khí nhà trường và Văn hóa - với sự Công bằng ở Cốt 
lõi và sự Hỗ trợ Toàn diện cho Đứa trẻ . 
Trường cung cấp các cơ sở an toàn được duy trì tốt và các bầu không khí học tập tích cực với các thực hành giảng dạy để đáp ứng về mặt 
văn hóa, chống thiên vị, và hỗ trợ các nhu cầu học tập, xã hội, tình cảm và thể chất của học sinh.  
(Liên Quan Đến Ưu Tiên Tiểu Bang:  1, 5, 6) 
	

	Số	liệu	đo	lường:	
	

1. Thăm	dò	ý	kiến	về	Bầu	không	khí	nhà	
trường:		
Sự	An	toàn,	Các	Yếu	tố	Bảo	vệ,	Các	
Mối	quan	hệ	Tốt,	Các	Kỳ	vọng	Cao,	
Sự	Tham	gia	có	Ý	nghĩa	-			
An	toàn:	Lớp	5	=	81%;	Lớp	7	=	66%;	
Lớp	9	=	61%;	Lớp	11	=	65%	
Các	Mối	Quan	Hệ	Tốt:	Lớp	5	=	61%;	
Lớp	7	=	35%;	Lớp	9	=	27%;	Lớp	11	=	
34%;	Kỳ	vọng	Cao:	Lớp	5	=	62%;	Lớp	
7	=	54%;	Lớp	9	=	42%;	Lớp	11	=43%																																																																																																																												
Sự	Tham	gia	có	ý	nghiã	Lớp	5	=	23%;	
Lớp	7	=	15%;	Lớp	9	=	12%;	Lớp	11	=	
13%	
Khảo	sát	Phụ	huynh	ở	California	-	
tham	gia	có	Ý	nghĩa	(số	đơn	điền	và	
gửi	lại)	Lớp	5=23%,	Lớp	7	=	15%,	Lớp	
9	=	12%,	Lớp	11	=	13%;	
	

2. Tỷ	lệ	tạm	đuổi	học	-	4.5%.	
	

3. Số	bị	đuổi	học	-	71	
	

Tài	liệu	tham	khảo	
#/Chủ	đề	

Các	hành	động	và	dịch	vụ	 Chi	Tiêu	Đã	Được	Dự	
Định	

4.1.a. Cung cấp các 
nhu cầu về xã hội và 
cảm xúc: Cố vấn, 
Hướng dẫn, và Hỗ trợ 
Hành vi -- Tất cả học 
sinh, học sinh khuyết 
tật  
	

1. Việc thực hiện Chăm sóc Sức khoẻ và Tham gia Sống Lành mạnh (Nursing 
and Wellness Attendance Plan) bao gồm sự hợp tác với Attendance Works, 
California School-Based Health Alliance và United Way, và sự phối hợp tham 
gia vào buổi học và sự can thiệp giữa các ban của học khu và các trường học 
nhằm tập trung vào nhu cầu sức khoẻ thể chất, xã hội, tình cảm và hành vi của 
học sinh. 
2. Các thực hành về phương cách hồi phục, phương cách chăm sóc khi bị 
chấn thương và các chương trình về Can Thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực 
(PBIS) và phát triển chuyên nghiệp sẽ được tiếp tục cho nhân viên hầu bảo 
đảm các việc thực hiện này có hiệu quả tốt. 
3. Học khu sẽ lập tức tập trung vào các hành động để giảm sự thiếu cân đối 
trong các hành động kỷ luật mà học sinh khuyết tật phải trải qua. Con số tạm 
đuổi học cho học sinh khuyết tật sẽ không vượt quá 7.8 trên 100 học sinh với 
Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP).  Hỗ trợ để đạt được mục tiêu này bao 
gồm: phát triển chuyên nghiệp triệt để cho phụ huynh và nhân viên, tập trung 
vào các chính sách và thực hành về kỷ luật học sinh; kiểm tra quá trình thu 
thập dữ liệu liên quan đến con số tạm đuổi học và bị đuổi học; lập hồ sơ, giải 
quyết và giảm bớt con số tạm đuổi học; và loại bỏ các thực hành không chính 
thức về việc cho ra về sớm.  Các trường cần phát triển các hệ thống khuyến 
khích hành vi tích cực.  Cung cấp khoá huấn luyện cho tất cả nhân viên trong 
PBIS.  Thiết lập các thủ tục để yêu cầu xem xét các kế hoạch/hỗ trợ hành vi 
khi bị tạm đuổi học lần đầu tiên và khi bị tạm đuổi học liên tục.  Giảng dạy rõ 
ràng những kỳ vọng về hành vi cho học sinh trong toàn trường và cung cấp 
các phương thức khác nhau để học sinh có thể biết tuân theo và tham gia vào 

$28,201,482       
Cơ sở LCFF 

	
$844,316 

Title I 
	

$144,195 
Title II 

	
$214,938 

Tài Trợ bởi 
California 

Endowment 
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4. Tỷ	Lệ	Học	Sinh	Đi	Học	–	95.45%	
	
5. Tỷ	lệ	vắng	mặt	kinh	niên	–	10.72%.	
	
6. Công	cụ	kiểm	tra	các	cơ	sở	(%	trường	

có	điểm	“Tốt”	hay	khá	hơn):	–	99.4%	
	
7. Kế	hoạch	An	toàn	Trường	sở	–	Tỷ	lệ	

các	trường	học	có	kế	hoạch	tuân	thủ	
về	an	toàn	trường	sở	–	100%	

	
(Chữ	đậm	có	nghĩa	là	số	liệu	đo	lường	
mà	tiểu	bang	đòi	hỏi)	

		
	

các hành động và hành vi phục hồi/PBIS.  Bảo đảm rằng hành vi được duyệt 
xét cẩn thận tại mỗi buổi họp IEP.  Tạo điều kiện thuận lợi để nghe được tiếng 
nói của học sinh trong quá trình lập kế hoạch hành vi (các hoạt động phục hồi, 
kiểm kê các hành động khuyến khích, thảo luận trong nhóm IEP nếu thích 
hợp, v.v...)  Giúp phụ huynh phát triển sự hiểu biết về quyền lợi và trách nhiệm 
của mình liên quan đến IEPs và sự quyết tâm biểu hiện.  Chia sẻ với phụ 
huynh các chính sách và thực hành về kỷ luật của học sinh trong một khuôn 
viên trường và thông tin về các nguồn tài nguyên và các chương trình dựa vào 
cộng đồng. 
4. Học khu sẽ tiếp tục giám sát dữ liệu về con số tạm bị đuổi học và bị đuổi 
học, mức đi học và vắng mặt mãn tính. 
5. Tất cả y tá sẽ phải đi học khóa huấn luyện về Cứu cấp Sức khoẻ Tâm thần 
(Mental Health First Aid). 
6. Các nhân viên của Ban Y tế và Sống lành mạnh và Giáo dục Đặc biệt sẽ 
tham gia vào các khóa học về Thực hành phương cách hồi phục và phát triển 
chuyên nghiệp. 
7. Học khu sẽ thiết lập một mô hình cố vấn toàn diện cho cấp lớp MG-12 hầu 
gia tăng mức học tập, cảm xúc xã hội và đại học, cách chuẩn bị cho cộng đồng 
và nghề nghiệp mà sẽ bao gồm việc sử dụng một chương trình giảng dạy cho 
toàn học khu về cảm xúc xã hội dựa trên sự nghiên cứu, cung cấp một hệ 
thống Hỗ trợ Tích hợp Đa tầng (I- MTSS) và tăng cường hỗ trợ về bầu không 
khí nhà trường. 

4.1.b. Cung cấp các 
nhu cầu về xã hội và 
cảm xúc: Cố vấn, 
Hướng dẫn, và Hỗ trợ 
Hành vi - Học sinh 
chưa thạo Anh ngữ, 
Trẻ em Nuôi, Vô gia 
cư, Lợi tức thấp 

1. Học khu sẽ cung cấp thêm các cố vấn can thiệp cho các trường trung học 
đệ nhị cấp có nhu cầu cao với tỷ lệ cao về số Học sinh chưa thạo Anh ngữ, 
thanh thiếu niên con nuôi/vô gia cư và có lợi tức thấp (đó là Trường Trung Học 
Đệ Nhị Cấp Crawford, Hoover, Lincoln, Morse và San Diego High). 
2. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ cố vấn, tâm lý và hướng dẫn để 
giải quyết các nhu cầu xã hội và tình cảm của học sinh. 
3. Học khu sẽ triển khai một Hệ thống Cảnh báo sớm để cải tiến mức đi học 
của học sinh và xác định các cơ hội thay thế cho việc sắp lớp hay sắp 
trường.  Một quy trình ghi danh trung ương cho tất cả các việc thay thế cho 
sắp lớp/trường, chẳng hạn như Garfield và Twain, sẽ được thiết lập để cải tiến 
việc cung cấp dịch vụ trong toàn học khu. 
4. Học khu sẽ tiếp tục hỗ trợ, quản lý hồ sơ và giới thiệu cố vấn trong việc liên 
tục điều trị sức khoẻ tâm thần, bằng cách kết hợp với các trường khác dựa 

$23,519,342 
LCFF S/C 
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vào hành vi và các nguồn hỗ trợ và dịch vụ khác. 
5. Chương trình cố vấn ở bậc tiểu học sẽ được tiếp tục sàng lọc để cải tiến 
nhầm gia tăng số học sinh tham gia vào việc học tập, cảm xúc xã hội và đại 
học, và sự sẵn sàng vào nghề nghiệp và cộng đồng để bước vào bậc trung 
học đệ nhị cấp. 

4.2.a.  Cung cấp Dịch 
vụ Sức khỏe và Sống 
lành mạnh cho Học 
sinh - Tất cả học sinh, 
học sinh khuyết tật 
	
	

1. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ sức khỏe và sống lành mạnh cho 
học sinh. 
2.  Học khu sẽ tiếp tục thực hành chính sách và kế hoạch hành động về sống 
lành mạnh toàn diện. 
3. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp thêm sự hỗ trợ nhắm vào các học sinh khuyết 
tật và có nhu cầu sức khỏe rất cao. 
4. Học khu sẽ tiếp tục xây dựng các Trung tâm Sống Lành mạnh tại trường 
trung học đệ nhị cấp để cung cấp dịch vụ cho các trường tiểu học và trung học 
đệ nhất cấp trong cụm (thí dụ., Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Kearny). 
5. Các dịch vụ y tế sẽ tập trung vào tất cả các học sinh cần giúp về y tế tại gia, 
quản lý về suyễn, chủng ngừa để đi học, tiêm phòng vắc xin HPV, bảo đảm 
giới thiệu đến nơi đến chốn, kế hoạch hàng năm về việc tham gia giữa trường 
và cộng đồng, và báo cáo dữ liệu mỗi tam cá nguyệt về Chăm sóc Sức khoẻ 
tại Trường (School-Based Health Care, SBHC). 
	

$5,005,976 
Cơ sở LCFF 

	
$2,470,981 

Title I 

4.2.b. Cung cấp Học 
sinh Chương trình Sức 
khỏe và Lành mạnh -- 
Học sinh chưa thạo 
Anh ngữ, Trẻ em Nuôi, 
Lợi tức thấp 

1. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp cho các y tá của học khu những dịch vụ để cổ 
võ sức khỏe thể chất và tâm thần nhầm xây dựng nếp sống lành mạnh và cảm 
xúc cho tất cả các học sinh. 

$6,732,382 
LCFF S/C 

4.3.a. Hỗ trợ bổ sung 
cho thanh niên trong 
quá trình chuyển tiếp - 
Con nuôi/Vô gia cư 

1. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phối hợp và hợp tác cho 
thanh thiếu niên trong quá trình chuyển tiếp (vô gia cư, con nuôi, quản chế, tị 
nạn, trong quân đội) và sẽ theo dõi tiến bộ về học tập, mức đi học và dữ liệu 
về hành vi. 
2. Nhân viên của chương trình Trẻ em và Thanh thiếu niên trong giai đoạn 
Chuyển tiếp (CYT) sẽ làm việc với các giám đốc khu vực, các ban hỗ trợ và 
các trường để phát triển những chương trình can thiệp theo từng cấp và các 
tài nguyên nhầm giải quyết các nhu cầu đặc biệt của thanh thiếu niên trong 

$717,531 
LCFF S/C 
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giai đoạn chuyển tiếp như sự an toàn, mức đi học, nhu cầu cơ bản (như thức 
ăn, quần áo), chuyên chở và các rào cản khác mà làm gián đoạn sự thành 
công giáo dục của các em. 
3. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp cách chăm sóc khi bị chấn thương cho học 
sinh và phát triển chuyên nghiệp cho nhân viên để bảo đảm việc thực hiện sẽ 
có hiệu quả tốt.  Cách chăm sóc khi bị chấn thương được dựa vào và hướng 
dẫn bởi sự hiểu biết thấu đáo về các ảnh hưởng về thần kinh, sinh học, tâm lý 
và xã hội của sự chấn thương và sự phổ biến của những kinh nghiệm này 
trong cuộc sống của học sinh. 
4. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp cho nhân viên sự phát triển chuyên nghiệp về 
luật pháp và các chủ đề cụ thể cho thanh thiếu niên vô gia cư và thanh thiếu 
niên con nuôi (thí dụ như AB 490, Đạo Luật McKinney Vento, các tiêu chuẩn 
để tốt nghiệp). 
5. Các vị giám đốc khu vực sẽ làm việc với nhân viên của chương trình Trẻ em 
và Thanh thiếu niên trong giai đoạn Chuyển tiếp (CYT) để xây dựng một kế 
hoạch toàn diện cho các trường để bảo đảm sự tiếp cận và công bằng cho 
những con nuôi, vô gia cư, trong quân đội, tị nạn và các học sinh tham gia 
trong chương trình Nhà/Bệnh viện.  Kế hoạch này sẽ bao gồm thành lập một 
quyển sách hướng dẫn về các nguồn tài nguyên để hỗ trợ trong việc ghi danh, 
học vấn, cố vấn và tài nguyên của những đối tác để giúp đỡ các học sinh trong 
quá trình chuyển tiếp.  Một quá trình thí điểm sẽ được sử dụng để xây dựng 
năng lực và vai trò lãnh đạo chủ yếu tập trung vào các học sinh trong quá trình 
chuyển tiếp, bao gồm phát triển chuyên nghiệp cho đội ngũ giáo viên trong 
việc xây dựng các kế hoạch cụ thể phù hợp với mỗi trường để giúp thanh niên 
chuyển tiếp. 

4.3.b.  Hỗ trợ bổ sung 
cho thanh niên trong 
quá trình chuyển tiếp - 
Con nuôi/Vô gia cư 

1. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phối hợp và hợp tác cho 
thanh thiếu niên trong quá trình chuyển tiếp (vô gia cư, con nuôi, bị quản chế, 
tị nạn, trong quân đội) và sẽ theo dõi tiến bộ về học tập, mức đi học và dữ liệu 
về hành vi. 
2. Nhân viên của chương trình Trẻ em và Thanh thiếu niên trong giai đoạn 
Chuyển tiếp (CYT) sẽ làm việc với các giám đốc khu vực, các ban hỗ trợ và 
các trường để phát triển những chương trình can thiệp theo từng cấp và các 
tài nguyên để giải quyết các nhu cầu đặc biệt của thanh thiếu niên trong giai 
đoạn chuyển tiếp như sự an toàn, mức đi học, nhu cầu cơ bản (như lương 
thực, quần áo), chuyên chở và các rào cản khác mà làm gián đoạn sự thành 

$454,878 
Title I 
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công giáo dục của các em. 
3. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp chăm sóc và giảng dạy về sự chấn thương 
cho học sinh và phát triển chuyên nghiệp cho nhân viên để bảo đảm việc thực 
hiện sẽ có hiệu quả tốt.  Chăm sóc và giảng dạy về sự chấn thương được dựa 
vào và hướng dẫn bởi sự hiểu biết thấu đáo về các ảnh hưởng về thần kinh, 
sinh học, tâm lý và xã hội của sự chấn thương và sự phổ biến của những kinh 
nghiệm này trong cuộc sống của học sinh. 
4. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp cho nhân viên sự phát triển chuyên nghiệp về 
luật pháp và các chủ đề cụ thể cho thanh thiếu niên vô gia cư và thanh thiếu 
niên con nuôi (thí dụ như AB 490, Đạo Luật McKinney Vento, các tiêu chuẩn 
để tốt nghiệp). 
5. Các giám đốc khu vực sẽ làm việc với nhân viên của chương trình Trẻ em 
và Thanh thiếu niên trong giai đoạn Chuyển tiếp (CYT) để xây dựng một kế 
hoạch toàn diện cho các trường để bảo đảm sự tiếp cận và công bằng cho 
những con nuôi, vô gia cư, trong quân đội, tị nạn và các học sinh tham gia 
trong chương trình Nhà/Bệnh viện.  Kế hoạch này sẽ bao gồm thành lập một 
quyển sách hướng dẫn về các nguồn tài nguyên để hỗ trợ trong việc ghi danh, 
học vấn, cố vấn và tài nguyên của những đối tác để giúp đỡ các học sinh trong 
quá trình chuyển tiếp.  Một quá trình thí điểm sẽ được sử dụng để xây dựng 
năng lực và vai trò lãnh đạo chủ yếu tập trung vào các học sinh trong quá trình 
chuyển tiếp, bao gồm phát triển chuyên nghiệp cho đội ngũ giáo viên trong 
việc xây dựng các kế hoạch cụ thể cho từng trường để giúp các thanh thiếu 
niên chuyển tiếp. 

4.4.a. Bênh vực Thanh 
thiếu niên -- Học sinh 
chưa thạo Anh ngữ, 
Trẻ em Nuôi, Lợi tức 
thấp 
	

1. Ban Tham gia của Gia đình và Cộng đồng (FACE), và Nhóm Hỗ trợ Gia 
đình và Trẻ em sẽ tiếp tục bảo đảm rằng tất cả các trường học đều là môi 
trường hòa nhập an toàn giúp học sinh phát triển, chú trọng đến những học 
sinh dễ bị tổn thương và có nguy cơ, bao gồm LGBTQIA, học sinh khuyết tật, 
học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL), học sinh da màu và học sinh nào mà có thể 
là mục tiêu bị ăn hiếp, vì lý do như hay vì các yếu tố có thể thực sự quan sát 
được, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về mặt sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, 
màu da, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, tình trạng cựu chiến binh, giới 
tính, khuynh hướng tình dục, biểu hiện giới tính hoặc nhận dạng, nguồn gốc, 
nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất 
hoặc tinh thần hoặc bất kỳ đặc điểm phân biệt nào khác. 
2. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp khóa huấn luyện cho nhân viên để bảo đảm  

$708,218 
LCFF S/C 
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tuân thủ theo Đạo luật Giáo dục FAIR. 
3. Học khu sẽ tiếp tục khảo sát ý kiến của học sinh và báo cáo các kết quả 
thông qua hệ thống dữ liệu Cal-SCHLS bao gồm Khảo sát Sức khỏe Trẻ em ở 
California (CHKS), Khảo sát Nhân viên Nhà trường ở California (CSSS) và 
Khảo sát Phụ huynh ở các Trường ở California (CSPS). 
4. Nhóm Hỗ trợ Gia đình và Thanh thiếu niên sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, 
như:  

a.    Cung cấp các nhóm lãnh đạo trường với sự hiểu biết sâu sắc và kiến 
nghị liên quan đến sự thành thạo về văn hoá và sự lãnh đạo công 
bằng để đáp ứng với nhu cầu cụ thể của học sinh, phụ huynh và cộng 
đồng (thí dụ như học sinh tị nạn và gia đình mới đến Hoa Kỳ, học sinh 
mà giáo dục chính thức bị gián đoạn (Interrupted Form Education, 
SIFE), và xây dựng năng lực bằng cách thăm viếng, tham khảo, v.v... 

b. Thiết lập các sinh hoạt hỗ trợ văn hoá tại các trường được lựa chọn 
bao gồm các nhóm hỗ trợ đồng lứa, và đối tác với các tổ chức thanh 
thiếu niên ở San Diego. 

c. Hỗ trợ các trường có sự bất hòa về văn hóa và/hoặc các vấn đề liên 
quan khác, được xác định bởi trường và các lãnh đạo của học khu. 

d. Phát triển quan hệ đối tác với các tổ chức trong cộng đồng nhầm 
tham gia vào việc cung cấp hỗ trợ và các nguồn tài nguyên cho học 
sinh có nhu cầu văn hoá đa dạng. 

e. Phát triển kỹ năng lãnh đạo của học sinh để trở thành các đại sứ 
công bằng khi các em tham gia vào Liên minh Công bằng cho Học 
sinh (Student Equity Coalition). 

f. Bảo đảm rằng tiếng nói của học sinh được lưu ý trong việc xác định 
các lãnh vực bênh vực và các lãnh vực mà đạt được kết quả nhờ vào 
hành động. 
	

4.4.b. Bênh vực Thanh 
thiếu niên- Tất cả Học 
Sinh, Học Sinh Khuyết 
Tật, Mỹ Gốc Phi Châu, 
Châu Mỹ La-tinh, 
LGBTQIA 
	

1. Ban Tham gia của Gia đình và Cộng đồng (FACE), và Nhóm Hỗ trợ Gia 
đình và Trẻ em sẽ tiếp tục bảo đảm rằng tất cả các trường học đều là môi 
trường hòa nhập an toàn giúp học sinh phát triển, chú trọng đến những học 
sinh dễ bị tổn thương và có nguy cơ, bao gồm LGBTQIA, học sinh khuyết tật, 
học sinh chưa thạo Anh ngữ (EL), học sinh da màu và học sinh nào mà có thể 
là mục tiêu bị ăn hiếp, vì lý do như hay vì các yếu tố có thể thực sự quan sát 
được, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về mặt sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, 
màu da, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, tình trạng cựu chiến binh, giới 

$140,639 
Title II 
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tính, khuynh hướng tình dục, biểu hiện giới tính hoặc nhận dạng, nguồn gốc, 
nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất 
hoặc tinh thần hoặc bất kỳ đặc điểm phân biệt nào khác. 
2. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp khóa huấn luyện cho nhân viên để bảo đảm  
phải tuân theo Đạo luật Giáo dục FAIR. 
3. Học khu sẽ tiếp tục khảo sát ý kiến của học sinh và báo cáo các kết quả 
thông qua hệ thống dữ liệu Cal-SCHLS bao gồm Khảo sát Sức khỏe Trẻ em ở 
California (CHKS), Khảo sát Nhân viên Nhà trường ở California (CSSS) và 
Khảo sát Phụ huynh tại các Trường ở California (CSPS). 
4. Nhóm Hỗ trợ Gia đình và Thanh thiếu niên sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, 
như:  

a.    Cung cấp các nhóm lãnh đạo trường với sự hiểu biết sâu sắc và kiến 
nghị liên quan đến sự thành thạo về văn hoá và sự lãnh đạo công 
bằng để đáp ứng với nhu cầu cụ thể của học sinh, phụ huynh và cộng 
đồng (thí dụ như học sinh tị nạn và gia đình mới đến Hoa Kỳ, học sinh 
mà giáo dục chính thức bị gián đoạn (Interrupted Form Education, 
SIFE), và xây dựng năng lực bằng cách thăm viếng, tham khảo, v.v... 

b.    Thiết lập các sinh hoạt hỗ trợ văn hoá tại các trường được lựa chọn 
bao gồm các nhóm hỗ trợ đồng lứa, và đối tác với các tổ chức thanh 
thiếu niên ở San Diego. 

b. Hỗ trợ các trường có sự bất hòa về văn hóa và/hoặc các vấn đề liên 
quan khác, được xác định bởi trường và các lãnh đạo của học khu. 

c. Phát triển quan hệ đối tác với các tổ chức trong cộng đồng nhầm 
tham gia vào việc cung cấp hỗ trợ và các nguồn tài nguyên cho học 
sinh có nhu cầu văn hoá đa dạng. 

d. Phát triển kỹ năng lãnh đạo của học sinh để trở thành các đại sứ 
công bằng khi các em tham gia vào Liên minh Công bằng cho Học 
sinh (Student Equity Coalition). 

e. Bảo đảm rằng tiếng nói của học sinh được lưu ý trong việc xác định 
các lãnh vực bênh vực và các lãnh vực mà đạt được kết quả nhờ vào 
hành động. 
 

4.5.a. Các Nguồn Giúp 
Đỡ và Hỗ Trợ Nhân 
Viên tại Trường - Tất 

1. Học khu sẽ tuyển chọn, mướn và đào tạo các nhân viên văn phòng và nhân 
viên hỗ trợ đắc lực để cổ võ một bầu không khí chào đón tại trường, khuyến 
khích học sinh đi học đều đặn, và cung cấp các hoạt động đem đến hiệu quả 

$43,007,869 
Cơ sở LCFF 
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cả học sinh 
	
	

tốt và hỗ trợ cho học sinh, phụ huynh và nhân viên. 
2. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các trường và các ủy ban hỗ trợ với những 
công cụ tổng quát và chi phí hoạt động. 
	
	

4.5.b. Các Nguồn Giúp 
Đỡ và Hỗ Trợ Nhân 
Viên tại Trường - Học 
sinh chưa thạo Anh 
ngữ 

1. Nhân viên nói được hai thứ tiếng sẽ thúc đẩy sự tham gia hiệu quả và thông 
tin liên lạc cho các phụ huynh của EL và các gia đình. 
	

$1,025,922 
LCFF S/C 

4.6. Các bữa ăn Lành 
mạnh và Dinh dưỡng - 
Tất cả học sinh 
	

1. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các tài nguyên về giáo dục dinh dưỡng và các 
tài liệu để thúc đẩy các lựa chọn lành mạnh cho các buổi lễ trong lớp học, và 
sẽ làm việc để bảo đảm rằng tất cả các buổi bán thức ăn phải tuân theo chính 
sách lành mạnh của học khu và các tiêu chuẩn hướng dẫn của tiểu bang và 
liên bang. 
2. Học khu sẽ tìm hiểu về những ảnh hưởng tích cực của buổi ra chơi trước 
giờ ăn trưa tại các trường tiểu học được chọn để quan sát. 
3. Học khu sẽ tiếp tục các chương trình hiện tại để bảo đảm học sinh được 
nuôi dưỡng tốt và sẵn sàng để học tập. 
4. Học khu sẽ mở rộng chương trình Bữa sáng trong lớp học và thức ăn cho 
giờ chơi tại các trường thuộc Hội đủ Điều kiện Cộng đồng (Community 
Eligibility Provision, CEP). 

 $63,217,007 
Quỹ Đặc biệt 

cho Nhà Ăn tại 
Trường 

4.7. Trường học hấp 
dẫn, sạch sẽ, và được 
duy trì tốt - Tất cả học 
sinh 

1. Học khu sẽ tiếp tục duy trì trường sở cho sạch sẽ và mời mọc để xứng đáng 
cho các học sinh viên và gia đình. 
2. Các trường sẽ tiếp tục được duy trì tốt và trong tình trạng tốt. 
3. Các trường sẽ tiếp tục được cung cấp với những dụng cụ và các phương 
tiện điện nước và khí đốt. 
4. Các trường sẽ tiếp tục  làm việc để duy trì và đáp ứng có trách nhiệm hầu 
bảo tồn một môi trường bền vững. 
5. Sẽ cung cấp lớp huấn luyện và cập nhật để bảo đảm nhân viên được đào 
tạo tốt và được thông tin đầy đủ. 

$38,686,892 
Cơ sở LCFF 

	
$27,600,000 

Giới hạn Duy trì 



Học Khu Thống Nhất San Diego 
“Bản Dễ Sử Dụng” (“User Friendly”)  

Duyệt lại kỳ hai và Chấp thuận 27/6/17 
 

35 
	

4.8.  An toàn và an 
ninh Trường học -- Tất 
cả học sinh 

1. Học khu sẽ bảo đảm rằng an toàn trường học tiếp tục là một ưu tiên được 
giám sát bởi nhân viên nhà trường với sự hỗ trợ của Dịch Vụ Cảnh sát 
Trường, bao gồm cập nhật hàng năm về Sự An toàn trường và Kế hoạch Đáp 
Ứng Khẩn cấp và kiểm tra các Hộp Đáp Ứng Khẩn cấp; giám sát học sinh; và 
các Ủy ban An toàn trường.  Việc hỗ trợ sẽ bao gồm huấn luyện vào mùa hè 
cho tất cả các hiệu trưởng về kế hoạch an toàn cho trường học, cùng với các 
video hướng dẫn cho nhân viên của học khu được đăng trên trang mạng của 
Cảnh sát Trường. 
2. Thông tin khẩn cấp sẽ được tiếp tục nâng cấp theo dự định. 
3. Các Dịch Vụ Cảnh Sát của Trường sẽ tiếp tục cung cấp một loạt các lớp 
huấn luyện liên tục để đáp ứng các yêu cầu của trường hoặc cộng đồng cho 
nhân viên trường học, phụ huynh và học sinh như Phản ứng/Các Lựa chọn 
Căn cứ vào Người bắn cho Nhân viên với cấp lớp MG-12, Ngừng/chống tội 
phạm, Ý thức về Băng đảng và Ma túy (kể cả Nhân viên đội K9 của học khu), 
"người lạ-nguy hiểm", nhận thức về tội phạm tại các cuộc họp của cụm, giao 
thông và an toàn khi lái xe cho thanh thiếu niên, v.v... 

$14,872,324 
Cơ sở LCFF 
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MỤC TIÊU 5:  Sự Tham gia của Gia đình và Cộng đồng với các Trường Nổi tiếng Giỏi trong vùng phụ cận đang phục vụ 
các Học sinh, Gia đình và Cộng đồng 
Thành viên của gia đình và cộng đồng tham gia và làm việc ở trường và giữa các trường để hỗ trợ việc học tập của học sinh.  Các trường 
trong vùng phụ cận được đánh giá cao về phẩm chất cũng như về dịch vụ để trở thành các trung tâm học tập dài lâu và các cơ hội phong phú, 
và các dịch vụ học tập và xã hội.  
(Ưu Tiên Liên Quan Đến Tiểu Bang: 3) 
	

Số	liệu	đo	lường:	
	

	
1. Khảo	sát	về	bầu	không	khí	nhà	trường	

(học	sinh	qua	CHKS	và	phụ	huynh	qua	
CSPS):	An	toàn,	Các	Yếu	tố	Bảo	vệ,	
Các	Mối	quan	hệ	Tốt,	Các	Kỳ	vọng	
Cao,	Tham	gia	có	Ý	nghĩa	-		An	toàn:	
Lớp	5	=	81%;	Lớp	7	=	66%;	Lớp	9	=	
61%;	Lớp	11	=	65%	
Các	Mối	Quan	Hệ	Tốt:	Lớp	5	=	61%;	
Lớp	7	=	35%;	Lớp	9	=	27%;	Lớp	11	=	
34%																																																																																																																						
Các	Kỳ	vọng	Cao:	Lớp	5	=	62%;	Lớp	7	=	
54%;	Lớp	9	=	42%;	Lớp	11	=	43%																																																																																																																						
Sự	Tham	Gia	có	ý	nghiã:	Lớp	5	=	23%;	
Lớp	7	=	15%;	Lớp	9	=	12%;	Lớp	11	=	
13%;	

	
2. Mô	hình	ghi	danh	đi	học		

Tỷ	lệ	Tham	gia	của	Vùng	Lân	cận					
Clairemont,	49.3	
Crawford,	44.0	

Tài	liệu	tham	khảo	
#/Chủ	đề	

Các	hành	động	và	dịch	vụ	 Chi	Tiêu	Đã	Được	Dự	
Định	

5.1.a. Tham gia và 
Đóng góp có Ý nghĩa - 
Tất cả học sinh, học 
sinh khuyết tật, 
LGBTQIA 
	
	

1. Ban Tham gia của Gia đình và Cộng đồng (FACE) sẽ đồng thời làm việc với 
các giám đốc khu vực và Ban Giáo dục Đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi và để 
cung cấp công cụ, các nguồn trợ giúp, và lớp huấn luyện để thiết lập và thực thi 
các ủy ban năng động ở cấp trường học và học khu, bao gồm Toán Quản Trị 
Trường (SGT), và Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng (CAC) cho Giáo dục Đặc biệt. 
2. Ban Tham gia của Gia đình và Cộng đồng (FACE) sẽ hợp tác làm việc để tổ 
chức các khóa huấn luyện thông tin cho phụ huynh, thí dụ như huấn luyện phụ 
huynh cung cấp bởi các Chuyên gia điều trị Khả năng nói/Ngôn ngữ vào mùa 
Xuân 2017. 
3. Một cuộc khảo sát hàng năm cho các nhóm phụ trong toàn học khu, một cuộc 
khảo sát về sự tham gia của gia đình trong học khu sẽ được xúc tiến để xác định 
các ưu điểm và điều cần cải tiến về sự tham gia của gia đình. 
4. Nhà trường/phụ huynh/người giám hộ sẽ tạo ra một kế hoạch tham gia của gia 
đình dựa trên kết quả khảo sát, nhu cầu học tập của học sinh, và/hoặc ưu tiên đã 
được xác định, và phù hợp với các mục tiêu và các tiêu chuẩn của liên bang và 
tiểu bang.  Các giáo viên đặc trách của FACE sẽ làm việc với nhân viên để phát 
triển và thực hiện các chu trình phụ đạo hướng dẫn có hiệu quả nhằm thu hút các 
gia đình (như các cuộc thăm viếng gia đình để học hỏi, hội thảo do học sinh 
hướng dẫn v.v...) như một biện pháp để đáp ứng với các kết quả mong muốn từ 
các kế hoạch tương tác gia đình. 
5. Sẽ cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ /thành viên cộng đồng các cơ hội 
huấn luyện về lãnh đạo để tăng cường sự tham gia có ý nghĩa, tham gia vào việc 
chia sẻ các quyết định đưa ra và đóng các vai trò lãnh đạo. 
6. Nhóm FACE, hợp tác với Nhóm Cố vấn và Hướng dẫn, Nhóm Thi hành cách 
hồi phục và các trường, sẽ lập kế hoạch và cung cấp cơ hội để gia đình tham gia 

$907,325 
Title I 
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Henry,	77.7	
Hoover,	59.7	
Kearny,	57.5	
La	Jolla,	97.0	
Lincoln,	50.3	
Madison,	53.4	
Mira	Mesa,	83.9	
Mission	Bay,	78.1	
Morse,	60.5	
Point	Loma,	79.2	
San	Diego,	55.1	
Scripps	Ranch,	97.0	
Serra,	84.6	
University	City,	84.5	

3. Dữ	liệu	“nối	khớp”	của	cụm		
Clairemont,	75.6	
Crawford,	47.6	
Henry,	90.8	
Hoover,	79.0	
Kearny,	59.8	
La	Jolla,	97.0	
Lincoln,	44.6	
Madison,	68.5	
Mira	Mesa,	92.6	
Mission	Bay,	90.4	
Morse,	43.7	
Point	Loma,	94.9	
San	Diego,	51.2	
Scripps	Ranch,	97.0	
Serra,	93.0	
University	City,	91.5	
	
	

(thí dụ, các cuộc hội thảo, in ấn, video, trực tuyến/theo yêu cầu, v.v...) để đáp ứng 
nhu cầu của phụ huynh và gia đình, và hỗ trợ về văn hóa và hoàn cảnh của các 
vùng phụ cận (như là các khóa huấn luyện FACE, các sinh hoạt và các nguồn trợ 
giúp liên quan đến việc chăm sóc và giảng dạy khi bị chấn thương, thực hành 
cách phục hồi, các biện pháp dựa trên sức mạnh, khả năng phục hồi, và học tập 
về tình cảm/xã hội). 
7. Nhóm FACE sẽ gầy dựng năng lực cho các nhân viên nhà trường, khuyến 
khích tham gia và dạy các đối tác cộng đồng và các nhà lãnh đạo trong gia đình 
để trao quyền cho mỗi gia đình qua các biện pháp hữu hiệu tại gia (High Impact 
Home Strategies và/hay các phương pháp mà gia đình học hỏi) hầu hỗ trợ các 
học sinh trong việc học tập. 
8. Thông tin cho và huấn luyện phụ huynh sẽ được cung cấp cho các gia đình để 
họ có thể truy cập Cổng Phụ Huynh (Parent Portal thông qua PowerSchool), và 
huấn luyện và hỗ trợ trong việc dùng ở nhà các kỹ thuật trong gia đình và các 
phương tiện truyền thông xã hội để nâng cao và hỗ trợ thành tích học tập của con 
em mình ở nhà. 
9. Sẽ cung cấp tài liệu và các nguồn hỗ trợ (thí dụ như in ấn, video trực tuyến/ 
theo yêu cầu, v.v...) để đem đến một môi trường chào đón tốt cho tất cả gia đình 
và nhân viên. 
10. Học khu sẽ cổ võ cộng đồng trong một cuộc đối thoại rộng lớn hơn và kiểm 
tra các vấn đề liên quan đến các học sinh, chẳng hạn như Đồng Tính Nữ, Đồng 
Tính Nam, Lưỡng tính, Chuyển giới, Đặt Câu Hỏi, Xuyên Giới Tính, Không Giới 
Tính (LGBTQIA), chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa. 
11. Nhóm FACE sẽ tiếp tục hỗ trợ các trường nào tham gia vào Chương trình thí 
điểm Thăm viếng Gia đình SDEA, và sẽ xác định các trường nào khác có tiềm 
năng dùng được chương trình này. 
12. Các cuộc hội thảo dành cho phụ huynh sẽ được cung cấp qua các cố vấn và 
ủy ban của học khu để thông báo và giáo dục phụ huynh về Kế Hoạch Trách 
Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP), Các Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân 
(IEP), các hệ thống giáo dục v.v... để phụ huynh và các đối tác trong cộng đồng 
có thể đưa ra các khuyến nghị cho các nhóm khác nhau mà có quyền quyết định. 
13. Nhóm FACE sẽ làm việc với các cố vấn và hội đồng lãnh đạo của phụ huynh 
để sử dụng Tư duy Thiết kế như một biện pháp để thu hút các giới liên quan 
trong các sáng kiến hướng tới hành động để hỗ trợ thành tích của học sinh và sự 
tham gia của phụ huynh và sự ủy thác quyền. 
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4. Cơ	hội	cho	Phụ	huynh	chia	sẻ	ý	kiến	
và	tham	gia	(Tỷ	lệ	đơn	khảo	sát	được	
điền	bởi	Phụ	huynh	của	các	trường	ở	
Californina)	-	29.9%	

	
5. Các	trường	với	các	Hội	đồng	Trường	

SSC	–	Danh	sách		21.5;																									
Chương	trình	Nghị	sự/Bản	Tóm	Lược	
Buổi	Họp,	37%	

	
6. Số	người	tham	gia	trong	các	sinh	

hoạt/cơ	hội	mà	thúc	đẩy	sự	tham	gia	
của	phụ	huynh	-	7,120	

	
(Chữ	đậm	có	nghĩa	là	số	liệu	đo	lường	
mà	tiểu	bang	đòi	hỏi)	
	
	

		
	

14. Các giới liên quan duyệt xét và góp ý kiến các cơ hội để thực hiện và phát 
triển LCAP sẽ được khuyến khích ở mỗi trường học (ví dụ, thông qua Nhóm 
Quản trị của trường [SGT]). 

5.1.b. Tham gia và 
hành động có Ý nghĩa 
- Học sinh chưa thạo 
Anh ngữ, Trê em 
Nuôi, vô gia cư, Lợi 
tức thấp 
	

1. Ban Tham gia của Gia đình và Cộng đồng (FACE) sẽ làm việc chung với Văn 
Phòng Thâu Thập Ngôn Ngữ (OLA) và Ban Tài chánh trong việc tạo điều kiện 
thuận tiện và cung cấp công cụ, các nguồn trợ giúp, và lớp huấn luyện để thiết 
lập và thực thi các ủy ban năng động ở cấp trường học và học khu, bao gồm Ủy 
Ban Cố Vấn cho Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ (ELAC/DELAC), Hội Đồng 
Trường (SSC), var Ủy Ban Cố Vấn Học Khu cho Giáo dục Đền bù (DAC). 
2. Nhóm FACE và các trường học sẽ thu hút các học sinh chưa thạo tiếng Anh, 
con nuôi/vô gia cư và có lợi tức thấp để hiểu rõ hơn về hệ thống giáo dục, để bảo 
đảm học sinh được sẵn sàng vào học đại học và nghề nghiệp (ví dụ, hướng dẫn 
về điều hướng hệ thống trường học, Cốt lõi Chung và Các tiêu chuẩn mới trong 
các môn học, các tiêu chuẩn 'a-g’ của UC và để tốt nghiệp, các mục tiêu của học 
khu, v.v...). 
3. Nhóm FACE, phối hợp với Chương trình Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên 
Chuyển tiếp (CYT), sẽ phát triển và cung cấp các nguồn tài nguyên và làm 
việc với các gia đình và học sinh mà đã được xác định (thí dụ như quân đội, 
vô gia cư, con nuôi) để cung cấp các cơ hội tham gia cho phụ huynh/cộng 
đồng nhầm nâng cao thành tích học tập và tình cảm xã hội của học sinh.  

Xin xem Hành 
động 1.10.a., 

1.10.b., 4.3.a., 
4.3.b. 

5.2. Sự trợ giúp và hỗ 
trợ của Phụ huynh và 
Cộng đồng - Tất cả 
học sinh 

1. Văn Phòng Bảo Đảm Phẩm Chất sẽ tiếp tục (Quality Assurance) đáp ứng và 
sẵn sàng lắng nghe các điều quan tâm của phụ huynh, nhân viên và cộng đồng 
khi họ nêu ra các mối quan tâm cần được giúp đỡ. 
	

$1,294,258 
Cơ sở LCFF 

5.3.a. Dịch vụ Phiên 
dịch và thông dịch -- 
Học sinh chưa thạo 
Anh ngữ 
	

	

1. Sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ phiên dịch và thông dịch để tạo điều kiện cho sự 
truyền thông có hiệu quả và để tất cả các giới hữu quan có cơ hội đóng góp và 
tham gia. 
2. Học khu sẽ tiếp tục đáp ứng với các nhu cầu cụ thể của cụm và sở thích truyền 
thông (thí dụ như nhu cầu của cụm Crawford là các dịch vụ trong các ngôn ngữ 
chính bao gồm tiếng Ả Rập, Somali, Kizigua, Swahili, và Karen được dịch qua lời 
nói/văn bản). 
3. Học khu sẽ tiếp tục duy trì số nhân viên và nguồn hỗ trợ cho Văn Phòng Phiên 
Dịch để phục vụ hiệu quả hơn trong một phạm vi rộng lớn hơn cho các nhóm 

$983,172 
LCFF S/C 
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ngôn ngữ và nhu cầu. 

5.3.b. Dịch vụ Phiên 
dịch và thông dịch -- 
Học sinh chưa thạo 
Anh ngữ 

1. Sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ phiên dịch và thông dịch để tạo điều kiện cho sự 
truyền thông có hiệu quả và để tất cả các giới hữu quan có cơ hội đóng góp và 
tham gia. 
2. Học khu sẽ tiếp tục đáp ứng với các nhu cầu cụ thể của cụm và sở thích truyền 
thông (thí dụ như nhu cầu của cụm Crawford là các dịch vụ trong các ngôn ngữ 
chính bao gồm tiếng Ả Rập, Somali, Kizigua, Swahili, và Karen được dịch qua lời 
nói/văn bản). 
3. Học khu sẽ tiếp tục duy trì số nhân viên và nguồn hỗ trợ cho Văn Phòng Phiên 
Dịch để phục vụ hiệu quả hơn trong một phạm vi rộng lớn hơn cho các nhóm 
ngôn ngữ và nhu cầu. 
	

$40,222 
Title I 

5.4. Các chọn lựa và 
cơ hội ghi danh - Tất 
cả học sinh 
	

1. Trung tâm Chào mừng Gia đình và Ghi danh Học sẽ mở rộng các dịch vụ để 
cung cấp hỗ trợ cho các gia đình muốn ghi danh cho các em trẻ tuổi mầm non để 
đi học tại các trường mầm non do học khu điều hành.  Điều này sẽ giúp cung cấp 
mọi dịch vụ tại chung một địa điểm cho các gia đình với các em tuổi mầm non để 
ghi danh học tại các trường mầm non trong học khu.  
2. Học khu sẽ tiếp tục loại bỏ một số tiêu chuẩn về mức đi học tự chọn nhầm cải 
tiến cho phù hợp với những quy tắc của cụm, với dự kiến cải tiến tỷ lệ tham gia 
của vùng lân cận, và cải tiến sự phối hợp giữa các trường học trong các cụm, đặc 
biệt là tập trung vào các cụm trường tiểu học để thúc đẩy sự phát triển của các 
trường trung học đệ nhất cấp trong học khu. 
3. Các cải tiến bổ sung sẽ được thực hiện trong quá trình Lựa chọn Trực tuyến 
(Choice) để tổ chức tốt hơn các ứng dụng cho các trường với nhiều chương trình 
phụ trội, và để xác định rõ hơn các trường nào có thể cung cấp dịch vụ xe buýt 
cho những học sinh hội đủ điều kiện. 
4. Các Nhóm Phụ tá viên Cộng đồng của Ban Tham gia của Gia đình và Cộng 
đồng (FACE) và nhân viên hỗ trợ sẽ giúp các trường học trong cộng đồng chia sẻ 
thông tin và các địa chỉ liên lạc tại trường học để gia tăng số ghi danh học của 
học sinh cấp lớp Tiền MG và Chuyển Tiếp MG. 

$517,051 
Cơ sở LCFF 

	
$261,932 

Title I 
	

	

5.5. Các Đường Lối 
của Học khu - Tất cả 
học sinh 

1. Chương trình hòa nhập hai ngôn ngữ Tây Ban Nha mà bắt đầu với học sinh 
Mẫu Giáo tại Trường Tiểu Học Tierrasanta vào niên học 2016-17 sẽ được bành 
trướng lên cấp lớp một.  Khi học sinh chuyển qua các cấp lớp, chương trình sẽ 
bành trướng thêm cho các Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Farb và Đệ Nhị Cấp 

$2,861,448 
Chương trình 

Hỗ trợ cho 
Trường Magnet 
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	 Serra High. 
2. Thông qua khoản hỗ trợ từ liên bang magnet cho năm 2016, Trường Trung 
Học Đệ Nhất Cấp Montgomery, Trường Tiểu Học Linda Vista và Các Trường Tiểu 
Học Carson sẽ tập trung vào chương trình STEAM và các chương trình học thuật 
sẽ được tổ chức cho phù hợp với Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Kearny High. 
Các đơn bổ sung xin trợ cấp magnet đang được đệ trình để tiếp tục bành trướng 
tập trung vào STEAM. 
3. Kế hoạch bành trướng Học viện Ngôn ngữ và gia tăng các chương trình song 
ngữ trên toàn học khu sẽ được tiếp tục giữa Văn phòng Thâu thập Ngôn ngữ và 
các Nhân viên Quy hoạch và Xây dựng Cơ sở. 

5.6. Mối quan hệ Cộng 
đồng và Đối tác - Tất 
cả học sinh 

1. Học khu sẽ tiếp tục cải tiến các biện pháp và cấu trúc truyền thông để kịp thời 
và dùng được dễ dàng các thông tin, hỗ trợ, và các nguồn trợ giúp. 
2. Các quan hệ đối tác cộng đồng để hỗ trợ học sinh và gia đình trong việc tham 
gia và học tập sẽ được trau dồi, duy trì và mở rộng. 
3. Sẽ cung cấp các thông tin hiện hành, chính xác và kịp thời cho phụ huynh về 
việc học tập của học sinh (thí dụ như hệ thống Naviance, trang mạng, các cú gọi 
điện thoại tự động, truyền đạt giữa trường và giáo viên). 
4. Ban Tham gia của Gia đình và Cộng đồng (FACE) sẽ hợp tác với Cảnh sát 
Trường để tăng cường các mối quan hệ cộng đồng, cung cấp tài nguyên và hỗ 
trợ cho thanh thiếu niên có nguy cơ và gia đình họ, xác định các vấn đề an toàn 
của cộng đồng và hỗ trợ xây dựng các cơ sở trong cộng đồng (thí dụ như True 
Blue Program, Coffee with the Chief (Cà phê với Xếp), các buổi đi bộ trong cộng 
đồng trường học, v.v...). 

Xin xem Hành 
động 1.10.a., 

1.10.b., 6.2. 
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MỤC TIÊU 6:  Các Dịch vụ Hỗ trợ và Truyền thông được phối hợp chặt chẽ cho toàn học khu 
Tất cả các thành phần của học khu - nhân sự và cơ sở hạ tầng - cùng làm việc để hỗ trợ sự thành công của học sinh qua các trường có phẩm 
chất trong mỗi vùng phụ cận.  
(Liên Quan đến Ưu Tiên củaTiểu Bang: 1) 
	

Số	liệu	đo	lường:	
	

	
Xin	xem	Số	liệu	đo	lường	cho	
Mục	tiêu	1-5.	
	

		
	

Tài	liệu	tham	khảo	#/Chủ	
đề	

Các	hành	động	và	dịch	vụ	 Chi	Tiêu	Đã	Được	Dự	
Định	

6.1. Các Dịch Vụ Cơ Bản 
và Cơ Sở Hạ Tầng -- 
Tất cả học sinh 

	

1. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ cơ bản để bảo 
đảm toàn học khu được sự hỗ trợ có hiệu quả cho các trường và nhân viên, bao 
gồm: 

a. Tài chính, tiền lương, và các dịch vụ thâu đạt 
b. Pháp lý, lập pháp, quản lý rủi ro, quan hệ lao động, và các dịch vụ cho  
trường charter 

c. Dịch vụ của Ban Nhân Sự 
d. Tích Hợp Kỹ Thuật (IT) 
e. Các dịch vụ Hoạt động khác (thí dụ như phân phối, bất động sản, v.v.) 

$39,876,590 
Cơ sở LCFF 

	
$29,424,556 

Các Giới hạn Khác 
	

$2,158,779 
Title I 

	
$242,915 

Title II 
6.2. Truyền thông -- Tất cả 

học sinh 

	

1. Sẽ cung cấp các hệ thống thông tin liên lạc toàn học khu, các phương pháp, và 
các kế hoạch hành động trong học khu và sẽ nới rộng ra cho các giới hữu quan ở 
bên ngoài.  Sẽ tìm thêm các đường lối và biện pháp để thông đạt được với mọi 
giới hữu quan. 
2. Học khu sẽ tiếp tục sửa đổi các trang mạng của trường và của học khu để cho 
dễ hiểu hơn và có thể dùng dễ dàng hơn, sắp xếp lại cho gọn gàng hơn, và để dễ 
áp dụng cho điện thoại di động/máy vi tính tablet hầu tất cả các giới hữu quan 
bao gồm phụ huynh, cộng đồng và nhân viên có thể dùng được. 
3. Học khu sẽ tiếp tục bành trướng việc sử dụng truyền thông điện tử bao gồm 
các trang mạng, bản tin điện tử, truyền thông xã hội, video thông qua vi tính và 
theo yêu cầu (streaming and on-demand), và SchoolMessenger. 
4. Sẽ tăng cường truyền thông và các thông tin chia sẻ bởi các cụm. 
5. Học khu sẽ phối hợp với Văn phòng Giáo Dục Quận và các học khu khác về 
sự phát triển và phân phối của tiêu chuẩn và các thông điệp với mục tiêu là để hỗ 
trợ cho học sinh được thành công. 
6. Các ban Trung ương sẽ phát triển các hệ thống thân thiện với người dùng và 

$1,504,438 
Cơ sở LCFF 
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cải tiến thời gian phản hồi cho nhân viên của học khu và các giới hữu quan bên 
ngoài, trong khi phấn đấu để giải quyết các vấn đề tại các tầng lớp thấp nhất. 

6.3.  Các Hoạt Động Liên 
Kết với Viễn ảnh 2020 
và Mục Tiêu của LCAP 
- Tất cả học sinh 

1. Học khu sẽ tiếp tục làm việc với Hiệp hội các Ủy ban Trường ở California để 
bảo đảm rằng tất cả các chính sách và thủ tục phải được liên kết với Viễn ảnh 
2020 và Mục Tiêu LCAP của học khu. 
2. Học khu sẽ tăng hiệu suất và hợp lý hóa các hoạt động thông qua việc hợp 
nhất các dịch vụ tương tự, và sắp xếp các địa điểm dịch vụ để cung cấp dịch vụ 
một cách hữu hiệu nhất cho học sinh. 

Xin xem Tất cả các 
Hành động 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Học Khu Thống Nhất San Diego 
“Bản Dễ Sử Dụng” (“User Friendly”)  

Duyệt lại kỳ hai và Chấp thuận 27/6/17 
 

43 
	

2017-18 LCAP Các Từ Viết Tắt và Định Nghĩa 
	

Viết 
Tắt 

Định Nghĩa 	 Viết 
Tắt 

Định Nghĩa 

21st CCLC 
ASSETS 

Trung tâm Học Tập Cộng đồng sau Giờ học về An 
toàn và Phong phú cho Thiếu niên của 21st Century 

CSCGP Chương trình Cố vấn và Hướng dẫn Toàn diện cho Trường 

‘a-g’ Các loạt lớp cần để được nhập học tại University of 
California 

CSPS Bản Khảo sát Phụ huynh Trường ở California 

AB Dự Luật (Assembly Bill) CSSS Bản Khảo sát Nhân viên Trường ở California 
ALD Phát triển ngôn ngữ học đường (ALD) CSU California State University 
AP Chương trình đào tạo trình độ đại học (và các kỳ thi) 

cho học sinh trung học 
CTEEP Chương trình Giáo dục Công bằng về Kỹ thuật cho Nghề 

nghiệp 
API Chỉ Số Hiệu Năng Học Tập CYT Các Em và Thanh Thiếu Niên Đang Chuyển Tiếp 
ASCA Hiệp hội Cố vấn viên Trường của Hoa Kỳ DAC Ủy Ban Cố Vấn Học Khu cho Chương trình Đền Bù Giáo dục 
AVID Quyết Tâm Tiến Bộ Cá Nhân DACA Trì hoãn Hành động cho Trẻ em Đến Hoa Kỳ 
CAASPP Đánh Giá Thành Tích và Tiến Bộ của Học Sinh cho 

California 
DELAC Ủy Ban Cố Vấn Học Khu về Chương Trình cho Học Sinh 

Chưa Thạo Anh Ngữ 
CAC Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng EAP Chương Trình Đánh Giá Sớm 
CASEMIS Hệ thống Quản lý Thông tin về Giáo dục Đặc biệt ở 

California  
EL Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ 

CCCST Giáo Viên Yểm Trợ Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung ELA Các bộ môn Anh văn 
CCI Học viện Cốt lõi Chung ELAC Ủy Ban Cố Vấn Học Khu về Chương Trình cho Học Sinh 

Chưa Thạo Anh Ngữ 
CCPT Các Phương cách lập nghiệp ở California ELD Phát triển Anh ngữ 
CCSS Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung Của Tiểu Bang ELIRT Giáo viên Đặc trách Giảng dạy học sinh chưa thạo Anh ngữ 
CCTE Giáo Dục Kỹ Thuật và Nghề Nghiệp ELPAC Thi Trắc Nghiệm Đánh Giá Trình Độ Anh Văn Học Sinh ở 

California 
CELDT Trắc Nghiệm Phát Triển Anh Ngữ California EWS Hệ thống Cảnh báo Sớm 
CEP Điều luật Tiêu chuẩn Cộng đồng FACE Tham gia của Gia Đình và Cộng Đồng 
CHKS Khảo sát Trẻ em Lành mạnh ở California Đạo Luật 

FAIR 
Công Bằng, Chính Xác, Bao Gồm và Đạo Luật Tôn Trọng 
Giáo Dục (Dự luật Thượng viện 48) 

CogAT Thi trắc Nghiệm Khả năng Nhận thức FY Thanh thiếu niên con nuôi 



Học Khu Thống Nhất San Diego 
“Bản Dễ Sử Dụng” (“User Friendly”)  

Duyệt lại kỳ hai và Chấp thuận 27/6/17 
 

44 
	

CPA Học viện Đối tác ở California GAFE Google Apps cho Giáo dục 
CREATE Trung Tâm nghiên Cứu Công Bằng Giáo Dục, Đánh 

Giá, và Giảng Dạy Xuất Sắc 
GATE Chương Trình Giáo Dục Năng Khiếu 

	
	

Viết  
Tắt 

Định Nghĩa 	 Viết 
Tắt 

Định Nghĩa 

GPA Điểm Trung Bình PBIS Can Thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực 
HPV Human Papillomavirus PELA Học viện Lãnh đạo về Học tập thể dục 
I-MTSS  Hệ thống Hỗ trợ Tích hợp Đa tầng  PLC Cộng Đồng Học Tập Chuyên Nghiệp 
IB  Tú Tài Quốc Tế  Pre-K Cấp tiền mẫu giáo 
IEP  Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân  RELY Tài nguyên của Thư viện 
ILT  Nhóm Lãnh Đạo về Giảng Dạy  SBAC Tập Đoàn Đánh Giá Khả Năng và Thông Minh Hơn 
IT  Tích Hợp Kỹ Thuật   SBHC Chăm sóc Sức khoẻ Tùy theo Trường 
JROTC  Đào Tạo Các Em Trẻ Tuổi Dự Bị Cho Quân Đoàn (JROTC)  S/C Phụ trội và Tập trung 
K  Mẫu Giáo  SDEA Hiệp hội Giáo dục San Diego 
LCAP  Kế Hoạch Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương  SEI Chương Trình Anh Ngữ Hòa Nhập 
LCFF  Công thức Kiểm Soát Tài trợ Điạ Phương  SGT  Toán Quản Trị Trường  
LGBTQIA Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, Lưỡng Tính, Chuyển Giới, 

Đặt Câu Hỏi, Xuyên Giới Tính, Không Giới Tính  
SIFE  Học sinh Bị Gián đoạn Giáo dục Chính thức 

LI  Lợi Tức thấp  SMI  Scholastic Math Inventory  
LTEL  Học sinh chưa thạo Anh ngữ đã ở lâu trong chương trình  SPSA  Kế Hoạch Cá Nhân Để Hỗ Trợ Học Sinh Thành Đạt  
MFEM  Ma trận của Nhiều yếu tố để Hội đủ điều kiện SRI  Scholastic Reading Inventory  
NATEF Hội Giáo Dục Kỹ thuật Ô tô Quốc Gia SSC  Hội Đồng Trường  
NEP Kế Hoạch Công Bằng cho Quốc Gia STEAM  Khoa Học Kỹ Thuật Kỹ Sư Hội Họa Toán  
NGSS Tiêu Chuẩn Khoa Học cho Thế Hệ Kế Tiếp STEM  Khoa Học Kỹ Thuật Kỹ Sư Toán  
NIMS Học viện Quốc gia về Kỹ năng Làm việc với Kim loại TK  Chuyển Tiếp Mẫu Giáo  
OLA Văn Phòng Thâu Thập Ngôn Ngữ UC  University of California  
OSPS Hệ thống Hồ sơ Học sinh Trực tuyến USS  United States Ship  
PAR Hỗ Trợ Đồng Lứa và Duyệt Xét Lẫn Nhau VAPA Nghệ Thuật Thị Giác và Trình Diễn 

	


