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§	  15497.	  	  Kế	  hoạch	  kiểm	  soát	  và	  trách	  nhiệm	  của	  cơ	  quan	  địa	  phương	  và	  mẫu	  cập	  nhật	  hàng	  năm.	  

Phần	  giới	  thiệu:	  	  

LEA:	  Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  San	  Diego	  	  	  	  Xin	  liên	  lạc	  với:	  	  Moises	  Aguirre,	  Giám	  Đốc	  Điều	  Hành,	  Văn	  Phòng	  Đặc	  Trách	  Các	  Quan	  Hệ	  Của	  Học	  Khu,	  	  
(619)	  725-‐7505,	  lcap@sandi.net	  	  	  
LCAP	  niên	  khóa:	  	  2014-‐15	  
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Kế	  Hoạch	  Kiểm	  Soát	  và	  Trách	  Nhiệm	  của	  Cơ	  Quan	  Địa	  Phương	  (LCAP)	  và	  bản	  mẫu	  cập	  nhật	  hàng	  năm	  sẽ	  được	  dùng	  để	  cung	  cấp	  các	  chi	  tiết	  liên	  
quan	  đến	  các	  hoạt	  động	  và	  chi	  tiêu	  của	  các	  cơ	  quan	  giáo	  dục	  địa	  phương	  (LEA)	  trong	  việc	  yểm	  trợ	  các	  kết	  quả	  học	  tập	  và	  thành	  tích	  chung	  của	  
học	  sinh	  chiếu	  theo	  các	  điều	  khoản	  52060,	  52066,	  47605,	  47605.5,	  và	  47606.5	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục.	  	  
Đối	  với	  các	  khu	  học	  chánh,	  chiếu	  theo	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52060,	  các	  LCAP	  phải	  mô	  tả	  cho	  khu	  học	  chánh	  và	  mỗi	  trường	  trong	  học	  
khu,	  các	  mục	  tiêu	  và	  hoạt	  động	  cụ	  thể	  để	  đạt	  được	  những	  mục	  tiêu	  cho	  mọi	  học	  sinh	  và	  mỗi	  nhóm	  học	  sinh	  được	  nhận	  diện	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  
Dục	  điều	  khoản	  52052,	  bao	  gồm	  cả	  các	  học	  sinh	  có	  khuyết	  tật,	  cho	  từng	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  và	  mọi	  ưu	  tiên	  được	  xác	  định	  của	  địa	  phương.	  
Đối	  với	  các	  văn	  phòng	  giáo	  dục	  quận	  hạt,	  chiếu	  theo	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52066,	  các	  LCAP	  phải	  mô	  tả	  cho	  mỗi	  trường	  và	  chương	  trình	  
điều	  hành	  bởi	  văn	  phòng	  giáo	  dục	  quận	  hạt,	  các	  mục	  tiêu	  và	  hành	  động	  cụ	  thể	  để	  đạt	  được	  những	  mục	  tiêu	  đó	  cho	  mọi	  học	  sinh,	  mỗi	  nhóm	  học	  
sinh	  được	  nhận	  diện	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52052,	  bao	  gồm	  cả	  các	  học	  sinh	  có	  khuyết	  tật	  được	  tài	  trợ	  qua	  LCFF	  của	  cơ	  quan	  giáo	  
dục	  quận	  hạt	  đã	  được	  nhận	  diện	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  2574	  (học	  sinh	  theo	  học	  các	  trường	  cho	  vị	  thành	  niên	  của	  tòa	  án,	  đang	  bị	  
quản	  chế	  hoặc	  tạm	  tha,	  hoặc	  bị	  buộc	  trục	  xuất)	  cho	  mỗi	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  và	  bất	  kỳ	  ưu	  tiên	  địa	  phương	  nào	  được	  xác	  định.	  Các	  học	  khu	  và	  
văn	  phòng	  giáo	  dục	  quận	  hạt	  có	  thể	  phối	  hợp	  và	  mô	  tả	  thêm	  trong	  các	  LCAP	  những	  dịch	  vụ	  cung	  cấp	  cho	  học	  sinh	  được	  tài	  trợ	  bởi	  một	  học	  khu	  
nhưng	  theo	  học	  tại	  các	  trường	  và	  chương	  trình	  do	  quận	  hạt	  điều	  hành,	  bao	  gồm	  các	  chương	  trình	  giáo	  dục	  đặc	  biệt.  
Các	  trường	  charter,	  chiếu	  theo	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  47605,	  47605.5	  và	  47606.5,	  phải	  mô	  tả	  các	  mục	  tiêu	  và	  hành	  động	  cụ	  thể	  để	  đạt	  
được	  những	  mục	  tiêu	  đó	  cho	  mọi	  học	  sinh,	  và	  mỗi	  nhóm	  học	  sinh	  được	  nhận	  diện	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52052,	  gồm	  cả	  các	  học	  
sinh	  có	  khuyết	  tật,	  cho	  mỗi	  ưu	  tiên	  nếu	  áp	  dụng	  của	  tiểu	  bang	  và	  bất	  kỳ	  ưu	  tiên	  địa	  phương	  nào	  được	  xác	  định.	  Đối	  với	  các	  trường	  charter,	  sự	  
bao	  hàm	  và	  mô	  tả	  của	  các	  mục	  tiêu	  ưu	  tiên	  trong	  LCAP	  cho	  tiểu	  bang	  có	  thể	  được	  sửa	  đổi	  để	  phù	  hợp	  với	  các	  cấp	  lớp	  phục	  vụ	  và	  bản	  chất	  của	  các	  
chương	  trình	  được	  cung	  cấp,	  bao	  gồm	  các	  sự	  thay	  đổi	  chỉ	  để	  phản	  ánh	  các	  quy	  định	  pháp	  lý	  rõ	  ràng	  áp	  dụng	  cho	  các	  trường	  học	  charter	  trong	  
Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục.	  
	  LCAP	  được	  xem	  là	  một	  công	  cụ	  toàn	  diện	  để	  lập	  kế	  hoạch.	  Các	  cơ	  quan	  giáo	  dục	  địa	  phương	  (LEA)	  có	  thể	  tham	  khảo	  và	  mô	  tả	  các	  hoạt	  động	  và	  	  
chi	  phí	  trong	  các	  kế	  hoạch	  khác	  và	  được	  tài	  trợ	  bởi	  một	  số	  các	  nguồn	  khác	  nhau	  khi	  trình	  bày	  chi	  tiết	  các	  mục	  tiêu,	  hoạt	  động,	  và	  chi	  phí	  liên	  quan	  
đến	  những	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  và	  địa	  phương.	  Các	  LCAP	  phải	  phù	  hợp	  với	  các	  kế	  hoạch	  đã	  nộp	  của	  trường	  chiếu	  theo	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  
khoản	  64001.	  Thông	  tin	  trong	  LCAP,	  hoặc	  sự	  cập	  nhật	  hàng	  năm,	  có	  thể	  được	  bổ	  sung	  bởi	  các	  thông	  tin	  của	  các	  kế	  hoạch	  khác	  (bao	  gồm	  cả	  kế	  
hoạch	  LEA	  tuân	  theo	  điều	  khoản	  1112	  phần	  phụ	  1	  của	  phần	  A	  của	  Title	  I	  của	  Đạo	  Luật	  Công	  Cộng	  107-‐110)	  đã	  được	  phối	  hợp	  hoặc	  tham	  chiếu	  
xác	  đáng	  trong	  tài	  liệu	  này.	  
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Đối	  với	  mỗi	  phần	  của	  bản	  mẫu,	  LEA	  phải	  làm	  đúng	  theo	  các	  điều	  hướng	  dẫn	  và	  sử	  dụng	  các	  câu	  hỏi	  chỉ	  dẫn	  như	  là	  một	  sự	  gợi	  ý	  (nhưng	  không	  có	  
sự	  giới	  hạn)	  để	  bổ	  khuyết	  các	  thông	  tin	  đòi	  hỏi	  theo	  điều	  lệ.	  Các	  câu	  hỏi	  chỉ	  dẫn	  không	  đòi	  hỏi	  các	  câu	  trả	  lời	  tường	  thuật	  riêng	  biệt.	  Dữ	  liệu	  trong	  
LCAP	  phải	  phù	  hợp	  với	  bản	  báo	  cáo	  trách	  nhiệm	  của	  nhà	  trường,	  trong	  các	  phần	  thích	  hợp.	  Các	  LEA	  có	  thể	  sửa	  đổi	  kích	  thước	  trang	  giấy	  hoặc	  
đính	  kèm	  các	  trang	  bổ	  sung	  khi	  cần	  thiết	  để	  tạo	  điều	  kiện	  hoàn	  thành	  LCAP.	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  
Các	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  được	  liệt	  kê	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52060	  và	  52066	  có	  thể	  được	  phân	  loại	  như	  các	  chi	  tiết	  dưới	  đây	  dùng	  
cho	  các	  mục	  đích	  lập	  kế	  hoạch,	  tuy	  nhiên,	  các	  học	  khu	  và	  văn	  phòng	  giáo	  dục	  quận	  hạt	  phải	  giải	  quyết	  từng	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  trong	  LCAP	  của	  
họ.	  Các	  trường	  charter	  phải	  giải	  quyết	  các	  ưu	  tiên	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52060	  (d)	  được	  áp	  dụng	  cho	  các	  cấp	  lớp	  phục	  vụ,	  hoặc	  
tính	  chất	  của	  chương	  trình	  do	  trường	  charter	  điều	  hành.	  

A.	  Điều	  kiện	  học	  tập:	  	  

Cơ	  bản:	  mức	  các	  giáo	  viên	  được	  bổ	  nhiệm	  đúng	  chiếu	  theo	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  44258.9,	  và	  được	  cấp	  bằng	  đầy	  đủ	  cho	  các	  bộ	  môn	  và	  
cho	  các	  học	  sinh	  họ	  dạy;	  học	  sinh	  có	  thể	  truy	  cập	  vào	  các	  tài	  liệu	  giảng	  dạy	  đúng	  tiêu	  chuẩn	  chiếu	  theo	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  60119	  ;	  và	  
các	  cơ	  sở	  trường	  được	  duy	  trì	  trong	  tình	  trạng	  sửa	  sang	  tốt	  chiếu	  theo	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  17002	  (d).	  (Ưu	  tiên	  1)	  

Hoàn	  thành	  các	  tiêu	  chuẩn	  của	  tiểu	  bang:	  hoàn	  thành	  nội	  dung	  học	  tập	  và	  các	  tiêu	  chuẩn	  thực	  hành	  đã	  được	  ủy	  ban	  giáo	  dục	  vạch	  ra	  cho	  mọi	  
học	  sinh,	  kể	  cả	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ.	  (Ưu	  tiên	  2)	  

Truy	  cập	  vào	  khóa	  học:	  học	  sinh	  ghi	  danh	  vào	  một	  khóa	  học	  bao	  quát	  gồm	  tất	  cả	  các	  môn	  học	  được	  mô	  tả	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  
51210	  và	  các	  phân	  bộ	  (a)	  đến	  (i),	  bao	  hàm	  điều	  khoản	  51220	  nếu	  áp	  dụng.	  (Ưu	  tiên	  7)	  

Học	  sinh	  bị	  đuổi	  học	  (chỉ	  dành	  riêng	  cho	  văn	  phòng	  giáo	  dục	  quận	  hạt):	  	  phối	  hợp	  việc	  giảng	  dạy	  cho	  các	  học	  sinh	  bị	  đuổi	  học	  chiếu	  theo	  Đạo	  
Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  48926	  (Ưu	  tiên	  9)	  

Trẻ	  nuôi	  (chỉ	  dành	  riêng	  cho	  văn	  phòng	  giáo	  dục	  quận	  hạt):	  phối	  hợp	  các	  dịch	  vụ	  ,	  bao	  gồm	  cả	  việc	  hợp	  tác	  với	  các	  cơ	  quan	  về	  phúc	  lợi	  cho	  trẻ	  
em	  của	  quận	  để	  chia	  sẻ	  thông	  tin	  ,	  đáp	  ứng	  các	  nhu	  cầu	  của	  hệ	  thống	  tòa	  án	  cho	  vị	  thành	  niên,	  và	  bảo	  đảm	  sự	  chuyển	  giao	  của	  các	  hồ	  sơ	  sức	  
khỏe	  và	  giáo	  dục.	  (Ưu	  tiên	  10)	  

	  

B.	  Các	  kết	  quả	  cho	  học	  sinh:	  	  
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Thành	  tích	  của	  học	  sinh:	  việc	  thực	  hành	  đúng	  các	  trắc	  nghiệm	  tiêu	  chuẩn,	  số	  điểm	  trên	  Chỉ	  Số	  Hiệu	  Năng	  Học	  Tập,	  con	  số	  học	  sinh	  được	  chuẩn	  bị	  
học	  đại	  học	  và	  nghề	  nghiệp,	  con	  số	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  nay	  trở	  nên	  thạo,	  tỷ	  lệ	  xếp	  hạng	  lại	  của	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  con	  số	  học	  
sinh	  vượt	  qua	  3	  hoặc	  nhiều	  hơn	  các	  kỳ	  thi	  Advanced	  Placement,	  con	  số	  học	  sinh	  được	  xác	  định	  sẽ	  lên	  đại	  học	  bởi	  Chương	  trình	  Đánh	  giá	  Sớm.	  (Ưu	  
tiên	  4)	  

Các	  kết	  quả	  khác	  cho	  học	  sinh:	  các	  kết	  quả	  khác	  cho	  học	  sinh	  trong	  các	  môn	  học	  được	  mô	  tả	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  51210	  và	  các	  
phân	  bộ	  (a)	  đến	  (i)	  bao	  hàm,	  điều	  khoản	  51220	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục,	  nếu	  áp	  dụng.	  (Ưu	  tiên	  8)	  	  	  

C.	  Sự	  tham	  gia:	  	  

Sự	  tham	  gia	  của	  phụ	  huynh	  :	  các	  nỗ	  lực	  để	  tìm	  các	  ý	  kiến	  đóng	  góp	  của	  phụ	  huynh	  vào	  việc	  làm	  quyết	  định,	  cổ	  võ	  sự	  tham	  gia	  của	  phụ	  huynh	  
trong	  các	  chương	  trình	  cho	  các	  học	  sinh	  không	  được	  tính	  trùng	  nhau	  và	  các	  phân	  nhóm	  có	  nhu	  cầu	  đặc	  biệt.	  (Ưu	  tiên	  3)	  

Sự	  tham	  gia	  của	  học	  sinh:	  tỷ	  lệ	  đi	  học,	  tỷ	  lệ	  vắng	  mặt	  mãn	  tính,	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  bỏ	  học	  ở	  trung	  cấp,	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  bỏ	  học	  ở	  trung	  học,	  tỷ	  lệ	  tốt	  
nghiệp	  trung	  học.	  (Ưu	  tiên	  5)	  	  

Không	  khí	  học	  đường:	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  bị	  tạm	  đuổi	  học,	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  bị	  trục	  xuất,	  các	  biện	  pháp	  khác	  của	  địa	  phương	  kể	  cả	  các	  cuộc	  điều	  nghiên	  về	  
học	  sinh,	  phụ	  huynh	  và	  giáo	  viên	  về	  khía	  cạnh	  an	  toàn	  và	  sự	  nối	  kết	  với	  học	  đường.	  (Ưu	  tiên	  6)	  	  

Phần	  1:	  	  Sự	  tham	  gia	  của	  các	  bên	  liên	  quan	  	  

Sự	  tham	  gia	  đáng	  kể	  của	  phụ	  huynh,	  học	  sinh,	  và	  các	  đoàn	  thể/cá	  nhân	  có	  liên	  quan	  khác,	  bao	  gồm	  số	  đại	  diện	  cho	  các	  phân	  nhóm	  được	  nhận	  
diện	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52052,	  rất	  quan	  trọng	  cho	  LCAP	  và	  cho	  quá	  trình	  thiết	  lập	  ngân	  sách.	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  
52062	  và	  52063	  ghi	  rõ	  các	  yêu	  cầu	  tối	  thiểu	  cho	  các	  học	  khu;	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52068	  và	  52069	  ghi	  rõ	  các	  đòi	  hỏi	  tối	  thiểu	  cho	  các	  
văn	  phòng	  giáo	  dục	  quận,	  và	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  47606.5	  định	  rõ	  các	  đòi	  hỏi	  tối	  thiểu	  cho	  các	  trường	  charter.	  Ngoài	  ra,	  Đạo	  Luật	  Giáo	  
Dục	  điều	  khoản	  48985	  ghi	  rõ	  các	  đòi	  hỏi	  về	  việc	  phiên	  dịch	  các	  tài	  liệu.	  

Các	  điều	  hướng	  dẫn:	  Mô	  tả	  quá	  trình	  được	  sử	  dụng	  để	  lôi	  cuốn	  sự	  tham	  gia	  của	  phụ	  huynh,	  học	  sinh,	  và	  cộng	  đồng	  và	  làm	  thế	  nào	  để	  sự	  tham	  
gia	  này	  đóng	  góp	  cho	  sự	  phát	  triển	  của	  LCAP	  hoặc	  sự	  cập	  nhật	  hàng	  năm.	  	  Xin	  lưu	  ý	  các	  mục	  tiêu	  của	  LEA	  liên	  quan	  đến	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  về	  
việc	  tham	  gia	  của	  phụ	  huynh	  sẽ	  được	  mô	  tả	  riêng	  trong	  phần	  2,	  và	  các	  hoạt	  động	  và	  chi	  phí	  liên	  quan	  sẽ	  được	  mô	  tả	  trong	  phần	  3.	  

Các	  câu	  hỏi	  chỉ	  dẫn:	  

1) Các	  phụ	  huynh,	  các	  thành	  viên	  cộng	  đồng,	  học	  sinh,	  các	  đơn	  vị	  thương	  lượng	  địa	  phương	  và	  các	  bên	  liên	  quan	  khác	  (ví	  dụ,	  nhân	  viên	  LEA,	  
các	  cơ	  quan	  của	  quận	  lo	  về	  phúc	  lợi	  cho	  trẻ	  em	  của	  quận,	  văn	  phòng	  quận	  cho	  các	  chương	  trình	  dịch	  vụ	  giáo	  dục	  cho	  thanh	  niên	  con	  
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nuôi,	  các	  người	  ủng	  hộ	  đặc	  biệt	  do	  tòa	  chỉ	  định,	  thanh	  niên	  con	  nuôi,	  cha	  mẹ	  nuôi,	  các	  người	  tranh	  đấu	  cho	  các	  quyền	  lợi	  giáo	  dục	  và	  các	  
bên	  liên	  quan	  đến	  trẻ	  em	  con	  nuôi	  khác,	  phụ	  huynh	  của	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  các	  tổ	  chức	  cộng	  đồng	  đại	  diện	  cho	  các	  học	  
sinh	  	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  và	  nhiều	  nhóm	  khác)	  đã	  tham	  gia	  và	  đóng	  góp	  vào	  việc	  phát	  triển,	  xem	  xét	  lại,	  và	  hỗ	  trợ	  sự	  thi	  hành	  LCAP	  như	  
thế	  nào?	  	  

2) Các	  bên	  liên	  quan	  có	  được	  mời	  tham	  dự	  vào	  quá	  trình	  của	  LEA	  một	  cách	  kịp	  thời	  như	  thế	  nào	  để	  họ	  có	  thể	  tham	  gia	  vào	  sự	  phát	  triển	  
của	  LCAP?	  	  

3) Những	  thông	  tin	  (ví	  dụ,	  dữ	  liệu/số	  liệu	  định	  lượng	  và	  chất	  lượng)	  nào	  đã	  có	  sẵn	  cho	  các	  bên	  liên	  quan	  liên	  hệ	  đến	  các	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  
bang	  và	  được	  sử	  dụng	  bởi	  LEA	  để	  thông	  báo	  về	  quá	  trình	  thiết	  lập	  mục	  tiêu	  cho	  LCAP?	  

4) Những	  thay	  đổi	  nào,	  nếu	  có,	  đã	  được	  thực	  hiện	  trong	  LCAP	  trước	  khi	  được	  chấp	  nhận	  là	  kết	  quả	  của	  ý	  kiến	  bằng	  văn	  bản	  hoặc	  thông	  tin	  
phản	  hồi	  khác	  của	  LEA	  nhận	  được	  qua	  bất	  kỳ	  quá	  trình	  tham	  gia	  nào	  của	  LEA?	  	  

5) Những	  hoạt	  động	  cụ	  thể	  nào	  đã	  được	  thực	  hiện	  để	  đáp	  ứng	  các	  đòi	  hỏi	  pháp	  lý	  cho	  việc	  tham	  gia	  của	  các	  bên	  liên	  quan	  theo	  quy	  định	  
của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52062,	  52068,	  và	  47606.5,	  bao	  gồm	  sự	  tham	  gia	  của	  các	  phụ	  huynh	  đại	  diện	  cho	  các	  học	  sinh	  đã	  được	  
nhận	  diện	  trong	  điều	  khoản	  42238.01	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục?	  	  

6) Trong	  bản	  cập	  nhật	  hàng	  năm,	  sự	  tham	  gia	  của	  các	  bên	  liên	  quan	  đã	  hỗ	  trợ	  như	  thế	  nào	  các	  kết	  quả	  cải	  tiến	  của	  học	  sinh	  đã	  có	  liên	  hệ	  
với	  các	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang?	  

	  
Quá	  trình	  tham	  gia	   Tác	  động	  trên	  LCAP	  
Giới	  thiệu	  
Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  San	  Diego	  đã	  bắt	  đầu	  làm	  việc	  trên	  một	  kế	  hoạch	  cải	  cách	  
dài	  hạn	  trong	  năm	  2009;	  một	  kế	  hoạch	  cung	  cấp	  một	  viễn	  ảnh	  rõ	  ràng	  và	  được	  
phối	  trí	  cho	  con	  đường	  dẫn	  đến	  tương	  lai	  của	  chúng	  ta.	  Viễn	  ảnh	  2020	  (Vision	  
2020)	  đã	  trở	  thành	  nền	  tảng	  cho	  những	  nỗ	  lực	  của	  các	  cố	  gắng	  cá	  nhân	  và	  tập	  
thể	  của	  chúng	  ta	  để	  phục	  vụ	  học	  sinh	  và	  gia	  đình	  và	  sử	  dụng	  như	  một	  ngọn	  hải	  
đăng	  hướng	  dẫn	  và	  tăng	  cường	  công	  việc	  của	  chúng	  ta	  qua	  lớp	  tốt	  nghiệp	  của	  
năm	  2020.	  Mục	  tiêu	  chính	  của	  Vision	  2020	  là	  mỗi	  trường	  trong	  vùng	  địa	  giới	  của	  
chúng	  ta	  có	  phẩm	  chất	  cao	  nhất	  để	  bảo	  đảm	  sự	  công	  bằng	  và	  quyền	  truy	  cập	  cho	  
132,000	  học	  sinh.	  Việc	  chú	  trọng	  vào	  "Các	  Trường	  Có	  Phẩm	  Chất	  Trong	  Mỗi	  Khu	  
Vực	  Lân	  Cận"	  (Quality	  Schools	  in	  Every	  Neighborhood)	  đã	  lèo	  lái	  mọi	  quyết	  định	  –	  
các	  quyết	  định	  về	  giảng	  dạy,	  quyết	  định	  về	  nhân	  sự	  và	  quyết	  định	  về	  tài	  chính.	  Kế	  
hoạch	  cải	  tổ	  dài	  hạn	  dựa	  vào	  cộng	  đồng	  đã	  giúp	  chuyển	  đổi	  một	  cách	  dễ	  dàng	  
qua	  Công	  Thức	  Kiểm	  Soát	  Tài	  Trợ	  Địa	  Phương	  (LCFF)	  và	  Kế	  Hoạch	  Kiểm	  Soát	  và	  
Trách	  Nhiệm	  Địa	  Phương	  (LCAP).	  
	  
Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  San	  Diego	  đã	  cung	  cấp	  rất	  nhiều	  diễn	  đàn	  cho	  các	  phụ	  

	  
Các	  ý	  kiến	  đóng	  góp	  nhận	  được	  từ	  các	  bên	  liên	  quan	  khác	  nhau	  được	  dùng	  để:	  	  
• Sắp	  xếp	  Viễn	  ảnh	  2020	  của	  Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  San	  Diego	  đã	  được	  thông	  

qua	  bởi	  học	  khu	  như	  kế	  hoạch	  cải	  cách	  cộng	  đồng	  lâu	  dài	  với	  tám	  lãnh	  vực	  
ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang.	  	  

• Nhận	  diện	  các	  yếu	  tố	  thực	  hiện	  Viễn	  ảnh	  2020	  đang	  được	  thi	  hành	  tốt	  để	  
chúng	  có	  thể	  được	  hỗ	  trợ	  nhiều	  hơn	  qua	  quá	  trình	  LCAP.	  	  

• Nhận	  diện	  các	  yếu	  tố	  thực	  hiện	  Viễn	  ảnh	  2020	  đang	  cần	  được	  phát	  triển	  hơn	  
để	  chúng	  có	  thể	  được	  hỗ	  trợ	  nhiều	  hơn	  qua	  quá	  trình	  LCAP.	  	  

• Tinh	  chỉnh	  các	  số	  liệu,	  các	  hoạt	  động,	  và	  các	  dịch	  vụ	  liên	  quan	  đến	  các	  mục	  
tiêu,	  gồm	  các	  mục	  cụ	  thể	  liên	  quan	  đến	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  trẻ	  
em	  con	  nuôi,	  và	  học	  sinh	  có	  lợi	  tức	  thấp	  thấp	  

• Nhận	  diện	  các	  quá	  trình	  mà	  học	  khu	  và	  cộng	  đồng	  có	  thể	  hợp	  tác	  làm	  chung	  
trong	  việc	  thi	  hành	  LCAP.	  

• Tổng	  hợp	  các	  luồng	  dữ	  liệu	  chắc	  chắn	  của	  LCAP	  để	  tóm	  lược	  các	  hoạt	  động,	  
chiến	  lược,	  và	  các	  biện	  pháp	  trách	  nhiệm	  để	  bảo	  đảm	  sự	  thành	  công	  của	  
học	  sinh	  
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huynh,	  các	  thành	  viên	  cộng	  đồng,	  các	  học	  sinh,	  các	  đơn	  vị	  thương	  lượng	  địa	  
phương	  và	  các	  bên	  liên	  quan	  khác	  về	  các	  nỗ	  lực	  cho	  Viễn	  ảnh	  2020	  và	  hiện	  tại	  về	  
quá	  trình	  LCAP	  của	  chúng	  ta.	  Sự	  tham	  gia	  của	  các	  bên	  liên	  quan	  được	  tổ	  chức	  
theo	  cách	  thức	  sau:	  
	  
Thông	  tin	  và	  đóng	  góp	  ý	  kiến	  (tháng	  Mười	  -‐	  tháng	  Mười	  Hai	  năm	  2013):	  Nhân	  
viên	  của	  học	  khu	  tiến	  hành	  23	  buổi	  họp	  thông	  tin	  trong	  đó	  có	  đại	  diện	  từ	  các	  
Cụm,	  Ủy	  Ban	  Cố	  Vấn	  Nhà	  Trường	  về	  Chương	  Trình	  cho	  Học	  Sinh	  Chưa	  Thạo	  Anh	  
Ngữ	  cấp	  Học	  Khu,	  Uỷ	  Ban	  Cố	  Vấn	  Học	  Khu,	  và	  các	  thành	  viên	  của	  đơn	  vị	  thương	  
lượng.	  Các	  cuộc	  họp	  này	  cung	  cấp	  nhiều	  cơ	  hội	  rộng	  lớn	  để	  chia	  sẻ	  thông	  tin	  về	  lý	  
luận	  phân	  tách	  và	  quá	  trình	  của	  LCFF	  (lịch	  trình	  đính	  kèm).	  Một	  trang	  web	  đã	  
được	  phát	  triển	  (www.sandi.net/lcff)	  để	  cung	  cấp	  sự	  truy	  cập	  vào	  thông	  tin	  về	  tài	  
trợ,	  tám	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang,	  cũng	  như	  một	  mẫu	  đơn	  đóng	  góp	  ý	  kiến	  trên	  trực	  
tuyến.	  Các	  cuộc	  họp	  công	  cộng	  của	  Hội	  Đồng	  Giáo	  Dục	  và	  các	  cuộc	  họp	  không	  
chính	  thức	  với	  sự	  có	  mặt	  của	  các	  thành	  viên	  cộng	  đồng	  được	  dùng	  làm	  những	  cơ	  
hội	  phụ	  thêm	  để	  khuyến	  khích	  sự	  tham	  gia	  của	  các	  bên	  liên	  quan.	  
	  
Cố	  vấn	  và	  tham	  vấn	  (tháng	  Giêng-‐tháng	  Ba	  2014):	  	  Năm	  diễn	  đàn	  công	  cộng	  cho	  
Viễn	  ảnh	  2020	  đã	  được	  tổ	  chức	  trong	  học	  khu	  trong	  đó	  có	  mặt	  của	  học	  sinh,	  phụ	  
huynh,	  đơn	  vị	  thương	  lượng,	  cũng	  như	  các	  bên	  liên	  quan	  khác.	  Các	  diễn	  đàn	  
tương	  tác	  đó	  cung	  cấp	  cơ	  hội	  cho	  việc	  đóng	  góp	  ý	  kiến	  và	  thông	  tin	  phản	  hồi	  
trong	  một	  mô	  hình	  tương	  tác	  có	  cấu	  trúc.	  Hơn	  500	  người	  đã	  tham	  gia	  vào	  các	  
diễn	  đàn	  đó.	  
	  
Các	  Ủy	  Ban	  Cố	  Vấn	  Phụ	  Huynh:	  LCAP	  đã	  được	  trình	  bày	  cho	  cả	  Hội	  Đồng	  Cố	  Vấn	  
Học	  Khu	  về	  Giáo	  Dục	  Bù	  Đắp	  và	  Ủy	  Ban	  Cố	  Vấn	  Học	  Khu	  về	  Chương	  Trình	  cho	  Học	  
Sinh	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  để	  xem	  xét	  và	  cho	  ý	  kiến.	  	  Mỗi	  uỷ	  ban	  nộp	  một	  văn	  bản	  
của	  các	  sự	  góp	  ý	  và	  nhận	  một	  văn	  bản	  trả	  lời	  của	  học	  khu.	  
	  
Ngoài	  ra:	  
• Một	  cuộc	  khảo	  sát	  do	  Hội	  Đồng	  Cố	  Vấn	  Học	  Khu	  và	  các	  nhân	  viên	  của	  học	  

khu	  hợp	  tác	  phát	  triển,	  được	  phân	  phối	  cho	  Hội	  Đồng	  Trường	  ở	  mọi	  trường	  
trong	  học	  khu	  và	  cung	  cấp	  một	  bản	  tóm	  tắt	  của	  các	  kết	  quả,	  đã	  được	  bao	  
gồm	  vào	  trong	  các	  thông	  tin	  phản	  hồi.	  	  

• Các	  Hội	  Phụ	  Huynh	  cũng	  đã	  tiến	  hành	  một	  cuộc	  khảo	  sát	  của	  các	  thành	  viên	  
của	  mình	  và	  cung	  cấp	  một	  bản	  tóm	  tắt	  của	  các	  kết	  quả,	  đã	  được	  đưa	  vào	  
các	  thông	  tin	  phản	  hồi.	  	  

• 16	  hội	  thảo	  LCAP	  được	  tổ	  chức	  trong	  các	  cụm	  khác	  nhau	  của	  học	  khu	  để	  
khai	  thác	  và	  thu	  thập	  các	  thông	  tin	  phản	  hồi.	  Các	  thông	  tin	  phản	  hồi	  này	  là	  
độc	  nhất	  cho	  các	  cụm,	  nhưng	  có	  thể	  đem	  ra	  sử	  dụng	  cho	  toàn	  học	  khu.	  	  	  

• Các	  đơn	  vị	  thương	  lượng	  đã	  tham	  gia	  qua	  một	  nhóm	  tập	  trung,	  trong	  đó	  

	  
Các	  sự	  thay	  đổi	  thực	  hiện	  cho	  LCAP	  như	  là	  kết	  quả	  của	  văn	  bản	  góp	  ý	  và	  phản	  hồi	  
khác	  nhận	  được	  trong	  giai	  đoạn	  bình	  luận	  công	  cộng:	  
• Một	  bản	  tóm	  tắt	  chấp	  hành	  đã	  được	  viết	  để	  cung	  cấp	  một	  cái	  nhìn	  tổng	  

quát	  dễ	  hiểu	  hơn	  về	  tài	  liệu	  LCAP	  để	  tạo	  điều	  kiện	  truy	  cập	  và	  làm	  cho	  dễ	  
hiểu	  

• Dữ	  liệu	  cơ	  sở	  và	  dữ	  liệu	  dự	  đoán	  điểm	  chuẩn	  đã	  được	  thêm	  vào	  trong	  tất	  cả	  
các	  số	  liệu	  sử	  dụng	  cho	  12	  mục	  tiêu	  và	  8	  lãnh	  vực	  ưu	  tiên	  đòi	  hỏi	  bởi	  tiểu	  
bang	  	  

• Việc	  tinh	  chỉnh	  thêm	  về	  các	  số	  liệu,	  các	  hoạt	  động,	  và	  các	  dịch	  vụ	  liên	  quan	  
đến	  các	  mục	  tiêu,	  gồm	  các	  mục	  cụ	  thể	  phụ	  thuộc	  vào	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ,	  trẻ	  em	  con	  nuôi,	  và	  học	  sinh	  với	  lợi	  tức	  thấp	  

• Một	  ngôn	  ngữ	  chi	  tiết	  hơn	  đã	  được	  thêm	  vào	  các	  số	  liệu	  (ví	  dụ,	  dữ	  liệu	  cơ	  sở	  
và	  các	  chỉ	  số	  tiến	  bộ)	  để	  giúp	  cho	  dễ	  hiểu	  	  

• Các	  nối	  kết	  được	  để	  thêm	  vào	  tài	  liệu	  để	  làm	  cho	  LCAP	  có	  tính	  tương	  tác	  
• Các	  con	  số	  tài	  chính	  đã	  được	  điều	  chỉnh	  để	  phản	  ánh	  tình	  hình	  ngân	  sách	  

hiện	  hành	  và	  lưu	  hành	  của	  tiểu	  bang	  
• Một	  tài	  liệu	  "thân	  thiện"	  hơn	  đã	  được	  viết	  để	  liên	  kết	  rõ	  hơn	  các	  mục	  tiêu,	  

số	  liệu,	  đo	  lường,	  và	  hoạt	  động	  
• Học	  Khu	  cung	  cấp	  bản	  thông	  tin	  phản	  hồi	  về	  các	  lời	  khuyến	  cáo	  do	  Ủy	  Ban	  

Cố	  Vấn	  Học	  Khu	  và	  Ủy	  Ban	  Cố	  Vấn	  Học	  Khu	  về	  Chương	  Trình	  cho	  Học	  Sinh	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  cung	  cấp.	  
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phản	  chiếu	  quá	  trình	  đóng	  góp	  ý	  kiến	  của	  các	  diễn	  đàn	  cộng	  đồng.	  Cuộc	  họp	  
này	  bảo	  đảm	  một	  cơ	  hội	  đầy	  ý	  nghĩa	  để	  cung	  cấp	  các	  thông	  tin	  phản	  hồi	  về	  
các	  quan	  tâm	  và	  nhu	  cầu	  đặc	  biệt	  để	  hỗ	  trợ	  sự	  phát	  triển	  của	  dự	  thảo	  LCAP.	  

Tất	  cả	  các	  thông	  tin	  phản	  hồi	  được	  thu	  thập,	  tổng	  hợp,	  và	  sắp	  xếp	  để	  thông	  báo	  
về	  dự	  thảo	  LCAP	  của	  Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  San	  Diego.	  
	  
Toán	  Thiết	  Lập	  Kế	  Hoạch	  của	  LCAP,	  gồm	  có	  các	  phụ	  huynh,	  các	  giáo	  viên,	  các	  hiệu	  
trưởng,	  nhân	  viên	  không	  thuộc	  thành	  phần	  dạy	  học,	  nhân	  viên	  được	  chỉ	  định	  của	  
các	  đơn	  vị	  thương	  lượng	  và	  các	  ủy	  ban/tổ	  chức	  nhóm	  họp	  để	  tiến	  hành	  một	  cuộc	  
đánh	  giá	  nhu	  cầu	  và	  phân	  tích	  dữ	  liệu	  liên	  quan	  đến	  sự	  phát	  triển	  của	  LCAP.	  	  Các	  
dữ	  liệu	  được	  xem	  xét	  lại	  gồm	  có:	  	  
• Các	  bản	  báo	  cáo	  về	  Trách	  Nhiệm	  của	  Trường	  (My	  School)	  
• Các	  bản	  báo	  cáo	  về	  Trắc	  Nghiệm	  Tiêu	  Chuẩn	  California	  (My	  School)	  
• Bản	  báo	  cáo	  về	  Chỉ	  Số	  Hiệu	  Năng	  Học	  Tập	  (CDE	  Reports)	  
• Các	  bản	  báo	  cáo	  từ	  A-‐G	  của	  Đại	  học	  California	  (CDE	  Reports)	  
• Các	  bản	  báo	  cáo	  của	  Học	  Sinh	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ:	  1)	  Các	  mục	  tiêu	  đo	  

lường	  thành	  tích	  hàng	  năm	  và,	  2)	  Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  hạng	  lại	  	  
• Các	  bản	  báo	  cáo	  về	  Học	  Lớp	  Cao	  Cấp	  	  
• Các	  bản	  báo	  cáo	  của	  Chương	  Trình	  Đánh	  Giá	  Sớm	  	  
• Các	  ghi	  danh	  lớp	  học	  (thông	  tin	  về	  lịch	  trình	  tổng	  thể)	  	  
• Điểm	  của	  các	  môn	  học	  
• Các	  bản	  báo	  cáo	  về	  sự	  có	  mặt	  và	  vắng	  mặt	  mãn	  tính	  	  
• Các	  tỷ	  lệ	  tạm	  đuổi	  học	  và	  đuổi	  học	  
• Các	  bản	  báo	  cáo	  tốt	  nghiệp	  và	  bỏ	  học	  (CDE	  Reports)	  
• Các	  bản	  báo	  cáo	  khảo	  sát	  của	  chương	  trình	  California	  Healthy	  Kids	  	  
	  
Xin	  lưu	  ý:	  Trang	  mạng	  của	  học	  khu	  cung	  cấp	  những	  nối	  kết	  đến	  các	  Bản	  Báo	  Cáo	  
Tóm	  Tắt	  về	  Tình	  Trạng	  Ngân	  Sách	  hàng	  tháng	  của	  từng	  trường	  cũng	  như	  các	  	  
Bản	  Báo	  Cáo	  Chi	  Tiết	  về	  Giao	  Dịch	  Ngân	  Sách	  của	  mỗi	  tam	  cá	  nguyệt	  
	  
Giai	  đoạn	  phát	  triển	  LCAP	  (Tháng	  Tư	  2014):	  Các	  thông	  tin	  thu	  thập	  được	  trong	  
các	  diễn	  đàn	  và	  hội	  thảo	  cộng	  đồng	  được	  tổng	  hợp	  (bản	  tổng	  hợp	  được	  đính	  
kèm)	  và	  được	  sử	  dụng	  để	  thông	  báo	  về	  sự	  phát	  triển	  của	  dự	  thảo	  LCAP.	  Các	  
thông	  tin	  phản	  hồi	  của	  các	  đơn	  vị	  thương	  lượng	  được	  tổng	  hợp	  và	  xem	  xét	  bởi	  
các	  đơn	  vị	  thương	  lượng	  để	  bảo	  đảm	  các	  thông	  tin	  phản	  hồi	  của	  họ	  đã	  được	  
trình	  bày	  một	  cách	  thích	  đáng.	  Ngoài	  ra,	  các	  đơn	  vị	  thương	  lượng	  được	  cung	  cấp	  
một	  cuộc	  họp	  tham	  khảo	  ý	  kiến	  riêng	  để	  giải	  thích	  thông	  tin	  phản	  hồi	  của	  họ	  và	  
để	  bảo	  đảm	  sự	  tham	  gia	  có	  ý	  nghĩa	  của	  họ.	  
	  
Toán	  Lập	  Kế	  Hoạch	  của	  LCAP	  (tháng	  4	  năm	  2014):	  Toán	  Lập	  Kế	  Hoạch	  đã	  được	  
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Quá	  trình	  tham	  gia	   Tác	  động	  trên	  LCAP	  
triệu	  tập	  để	  xem	  lại	  dự	  thảo	  đầu	  tiên	  của	  LCAP	  để	  cung	  cấp	  thêm	  các	  thông	  tin	  
phản	  hồi	  cho	  việc	  hình	  thành	  dự	  thảo	  trước	  khi	  có	  sự	  đóng	  góp	  ý	  kiến	  của	  công	  
chúng.	  
	  
DỰ	  THẢO	  LCAP	  để	  quần	  chúng	  đóng	  góp	  ý	  kiến	  (tháng	  năm	  2014):	  	  Dự	  thảo	  
LCAP	  sẽ	  có	  sẵn	  để	  công	  chúng	  góp	  thêm	  ý	  kiến	  trong	  thời	  gian	  30	  ngày	  của	  tháng	  
Năm.	  Các	  sửa	  đổi	  sẽ	  được	  thực	  hiện	  sau	  để	  phản	  ánh	  ý	  kiến	  của	  các	  bên	  liên	  
quan	  nếu	  thích	  hợp.	  	  
	  
Bản	  đọc	  đầu	  tiên	  và	  sự	  chấp	  thuận	  (tháng	  6	  năm	  2014):	  	  Một	  bản	  đọc	  đầu	  tiên	  
của	  dự	  thảo	  LCAP	  sẽ	  được	  đưa	  ra	  tại	  một	  buổi	  họp	  của	  Hội	  Đồng	  Quản	  Trị.	  Một	  
kế	  hoạch	  sửa	  đổi	  sẽ	  được	  xem	  lại	  tại	  một	  buổi	  họp	  kế	  tiếp	  của	  Hội	  Đồng	  để	  được	  
chấp	  thuận	  cùng	  một	  lúc	  với	  ngân	  sách	  của	  năm	  2014-‐2015.	  
	  
Việc	  chuyển	  giao	  cho	  Văn	  Phòng	  Giáo	  Dục	  Quận	  Hạt	  (Tháng	  7	  năm	  2014):	  Sau	  
khi	  được	  Hội	  Đồng	  Quản	  Trị	  thông	  qua,	  LCAP	  đã	  được	  thông	  qua	  sẽ	  được	  chuyển	  
đến	  Văn	  Phòng	  Giáo	  Dục	  Quận	  Hạt	  San	  Diego	  để	  xem	  lại	  	  lần	  cuối	  và	  thông	  qua.	  

	  
Phần	  2:	  Các	  mục	  tiêu	  và	  các	  chỉ	  số	  tiến	  bộ	  

Các	  điều	  khoản	  52060	  và	  52061	  cho	  các	  trường	  trong	  học	  khu,	  các	  điều	  khoản	  52066	  và	  52067	  cho	  các	  văn	  phòng	  giáo	  dục	  quận,	  và	  điều	  khoản	  
47606.5	  cho	  các	  trường	  charter	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  yêu	  cầu	  LCAP	  phải	  có	  phần	  mô	  tả	  của	  các	  mục	  tiêu	  hàng	  năm,	  cho	  tất	  cả	  học	  sinh	  và	  
mỗi	  phân	  nhóm	  học	  sinh,	  cho	  sự	  ưu	  tiên	  của	  từng	  tiểu	  bang	  và	  bất	  cứ	  ưu	  tiên	  nào	  của	  địa	  phương	  và	  yêu	  cầu	  cập	  nhật	  hàng	  năm	  để	  bao	  gồm	  
trong	  đó	  một	  đánh	  giá	  về	  sự	  tiến	  bộ	  thực	  hiện	  các	  mục	  tiêu	  và	  mô	  tả	  bất	  kỳ	  thay	  đổi	  nào	  cho	  các	  mục	  tiêu.	  

Chỉ	  dẫn:	  Mô	  tả	  các	  mục	  tiêu	  hàng	  năm	  và	  mong	  đợi	  sự	  tiến	  bộ	  hiện	  thời	  hướng	  tới	  các	  mục	  tiêu.	  Phần	  này	  phải	  bao	  gồm	  các	  chi	  tiết	  cụ	  thể	  dự	  
kiến	  cho	  thời	  hạn	  áp	  dụng	  của	  LCAP,	  và	  trong	  mỗi	  năm	  cập	  nhật	  hàng	  năm,	  xem	  xét	  lại	  các	  tiến	  bộ	  đạt	  được	  trong	  năm	  tài	  chính	  vừa	  qua	  dựa	  vào	  
sự	  đo	  lường	  xác	  định.	  Các	  trường	  charter	  có	  thể	  điều	  chỉnh	  biểu	  đồ	  dưới	  đây	  để	  phù	  hợp	  với	  thời	  hạn	  của	  ngân	  sách	  trường	  charter	  được	  nộp	  
cho	  người	  được	  ủy	  quyền	  của	  trường	  theo	  quy	  định	  của	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  47604.33.	  Các	  số	  liệu	  có	  thể	  là	  định	  lượng	  hay	  định	  tính,	  mặc	  
dù	  các	  LEA	  phải	  tối	  thiểu	  sử	  dụng	  các	  cách	  đo	  lường	  cụ	  thể	  định	  rõ	  các	  tài	  liệu	  tham	  khảo	  như	  là	  các	  yếu	  tố	  cần	  thiết	  để	  đo	  lường	  sự	  tiến	  bộ	  
trong	  một	  lãnh	  vực	  ưu	  tiên	  đặc	  biệt	  của	  tiểu	  bang.	  Mục	  tiêu	  phải	  giải	  quyết	  từng	  ưu	  tiên	  một	  của	  tiểu	  bang	  và	  bất	  kỳ	  ưu	  tiên	  thêm	  nào	  của	  địa	  
phương;	  tuy	  nhiên,	  một	  mục	  tiêu	  có	  thể	  giải	  quyết	  nhiều	  ưu	  tiên.	  LEA	  có	  thể	  xác	  định	  được	  các	  trường	  học	  và	  phân	  nhóm	  nào	  có	  những	  mục	  tiêu	  
tương	  tự,	  và	  nhóm	  và	  mô	  tả	  những	  mục	  tiêu	  cùng	  với	  nhau.	  	  LEA	  cũng	  có	  thể	  đưa	  ra	  những	  mục	  tiêu	  không	  áp	  dụng	  cho	  một	  phân	  nhóm	  hay	  
trường	  học	  cá	  biệt	  nào.	  Các	  mục	  tiêu	  phải	  phản	  ánh	  các	  kết	  quả	  cho	  mọi	  học	  sinh,	  và	  thêm	  vào	  các	  mục	  tiêu	  đặc	  biệt	  cho	  các	  trường	  và	  các	  phân	  
nhóm	  cá	  biệt,	  bao	  gồm	  các	  học	  sinh	  có	  khuyết	  tật,	  vừa	  ở	  cấp	  LEA	  và,	  nếu	  có	  thể,	  ở	  cấp	  trường.	  Để	  tạo	  thuận	  lợi	  cho	  sự	  liên	  kết	  giữa	  LCAP	  và	  các	  



  
Page 8 of 64 

kế	  hoạch	  của	  trường,	  LCAP	  cần	  phải	  xác	  định	  và	  kết	  hợp	  các	  mục	  tiêu	  cụ	  thể	  ở	  cấp	  trường	  liên	  quan	  đến	  những	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  và	  địa	  
phương	  từ	  các	  kế	  hoạch	  trường	  được	  nộp	  theo	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  64.001.	  Ngoài	  ra,	  LCAP	  nên	  được	  chia	  sẻ	  với,	  và	  cần	  xin	  các	  đóng	  
góp	  ý	  kiến	  từ,	  các	  nhóm	  cố	  vấn	  ở	  trường	  (ví	  dụ,	  các	  hội	  đồng	  trường,	  các	  Hội	  Đồng	  Cố	  Vấn	  Học	  Sinh	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ,	  các	  nhóm	  cố	  vấn	  học	  
sinh,	  v.v…)	  để	  cho	  sự	  liên	  kết	  giữa	  các	  mục	  tiêu	  và	  hoạt	  động	  của	  nhà	  trường	  và	  cấp	  học	  khu	  được	  hạnh	  thông.	  Một	  LEA	  có	  thể	  kết	  hợp	  hoặc	  
tham	  khảo	  các	  hoạt	  động	  được	  mô	  tả	  trong	  các	  kế	  hoạch	  khác	  đang	  được	  thực	  hiện	  để	  đạt	  được	  mục	  tiêu.	  	  

Các	  câu	  hỏi	  chỉ	  dẫn:	  

1)	  	  Mục	  tiêu	  của	  LEA	  để	  giải	  quyết	  các	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  liên	  quan	  đến	  các	  "Điều	  kiện	  học	  tập"	  là	  gì?	  
2)	  	  Mục	  tiêu	  của	  LEA	  để	  giải	  quyết	  các	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  liên	  quan	  đến	  các	  "Kết	  quả	  của	  học	  sinh"	  là	  gì?	  
3)	  	  Mục	  tiêu	  của	  LEA	  để	  giải	  quyết	  các	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  liên	  quan	  tới	  sự	  "Tham	  gia"	  (ví	  dụ,	  học	  sinh	  và	  phụ	  huynh)	  là	  gì?	  
4)	  	  Mục	  tiêu	  của	  LEA	  để	  giải	  quyết	  các	  ưu	  tiên	  được	  nhận	  diện	  của	  địa	  phương	  là	  gì?	  
5)	  	  Các	  nhu	  cầu	  riêng	  của	  từng	  trường	  được	  đánh	  giá	  như	  thế	  nào	  để	  cho	  biết	  về	  sự	  phát	  triển	  của	  các	  mục	  tiêu	  có	  ý	  nghĩa	  của	  học	  khu	  
và/của	  từng	  trường	  (ví	  dụ,	  đóng	  góp	  ý	  kiến	  từ	  các	  nhóm	  cố	  vấn	  trường,	  nhân	  viên,	  phụ	  huynh,	  cộng	  đồng,	  học	  sinh;	  xem	  xét	  lại	  các	  kế	  
hoạch	  của	  trường;	  sự	  phân	  tích	  chuyên	  sâu	  về	  dữ	  liệu,	  v.v…)?	  
6)	  	  Các	  mục	  tiêu	  duy	  nhất	  nào	  dành	  cho	  các	  phân	  nhóm	  theo	  quy	  định	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  42238.01	  và	  52052	  khác	  biệt	  
với	  các	  mục	  tiêu	  của	  LEA	  cho	  mọi	  học	  sinh?	  
7)	  	  Các	  kết	  quả	  cụ	  thể	  dự	  đoán/số	  liệu/thay	  đổi	  đáng	  chú	  ý	  nào	  có	  liên	  quan	  đến	  từng	  mục	  tiêu	  hàng	  năm	  và	  trong	  suốt	  thời	  hạn	  của	  
LCAP	  là	  gì?	  
8)	  	  Các	  thông	  tin	  nào	  (ví	  dụ,	  các	  dữ	  liệu/số	  liệu	  về	  định	  lượng	  và	  định	  hướng)	  được	  thông	  qua/duyệt	  lại	  trong	  việc	  phát	  triển	  các	  mục	  tiêu	  
ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  để	  giải	  quyết	  từng	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang	  hay	  địa	  phương	  và/hoặc	  để	  xét	  lại	  tiến	  bộ	  thực	  hiện	  các	  mục	  tiêu	  trong	  
bản	  cập	  nhật	  hàng	  năm?	  
9)	  	  Các	  thông	  tin	  nào	  được	  thông	  qua/duyệt	  lại	  cho	  từng	  trường?	  
10)	  	  Các	  thông	  tin	  nào	  được	  thông	  qua/duyệt	  lại	  cho	  các	  phân	  nhóm	  được	  xác	  định	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52052?	  
11)	  	  Trong	  bản	  cập	  nhật	  hàng	  năm,	  những	  thay	  đổi/tiến	  bộ	  nào	  đã	  được	  thực	  hiện	  và	  các	  điều	  này	  so	  sánh	  như	  thế	  nào	  với	  những	  thay	  
đổi/tiến	  bộ	  dự	  đoán?	  	  Các	  sự	  sửa	  đổi	  nào	  đang	  được	  thực	  hiện	  cho	  các	  LCAP	  do	  kết	  quả	  của	  sự	  so	  sánh	  này?	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  

2013-‐14	  	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  
bị	  ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	  	  	  Thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  thành	  tích	  
cho	  tất	  cả	  các	  nhóm	  học	  
sinh	  học	  kém	  và	  bảo	  đảm	  
tất	  cả	  các	  học	  sinh	  sẽ	  
thành	  đạt	  
	  
	  
	  
	  
thành	  đạt	  	  
	  
	  

1.	   Thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  với	  
kỳ	  vọng	  cao	  cho	  tất	  
cả	  	  
Tất	  cả	  các	  cấp	  của	  
tổ	  chức	  làm	  việc	  để	  
nâng	  cao	  thành	  tích	  
học	  sinh	  và	  thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  thành	  
tích	  cho	  tất	  cả	  các	  
nhóm	  học	  sinh	  học	  
kém	  	  

Mọi	  học	  sinh	  
	  
Học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
	  
Học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
được	  xếp	  hạng	  
lại	  
	  
Thanh	  niên	  con	  
nuôi	  
	  
Thanh	  niên	  với	  
lợi	  tức	  thấp	  
	  
Hoc	  sinh	  Mỹ	  gốc	  
Phi	  Châu	  
	  
Học	  sinh	  gốc	  Tây	  
Ban	  Nha	  
	  
Học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  

Mọi	  
trường	  	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  	  tiên	  
của	  tiểu	  bang:	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  
sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  
cơ	  bản	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  
	  

Số	  liệu:	   Cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
Benchmark	  
Benchmark	  

Các	  tỷ	  lệ	  và	  con	  số	  xếp	  
hạng	  lại	  của	  các	  học	  sinh	  
EL	  ở	  cấp	  trường	  học	  và	  
cấp	  học	  khu	  (Các	  tỷ	  lệ)	  

Tỷ	  lệ	  xếp	  hạng	  lại	  
của	  học	  khu	  cho	  
2012-‐13	  là	  10.5%.	  
Tỷ	  lệ	  cho	  2013-‐14	  
chưa	  có	  sẵn	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  hạng	  
lại	  của	  học	  khu	  và	  
nhà	  trường	  sẽ	  
tăng	  cỡ	  10%	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
20%	  
Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  
hạng	  lại	  của	  học	  
khu	  và	  nhà	  
trường	  sẽ	  tăng	  
cỡ	  20%	  	  từ	  mức	  
cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
30%	  
Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  
hạng	  lại	  của	  học	  
khu	  và	  nhà	  
trường	  sẽ	  tăng	  cỡ	  
30%	  	  từ	  mức	  cơ	  
sở	  	  

Sự	  tiến	  bộ	  của	  EL	  trong	  
việc	  học	  Anh	  ngữ	  (Các	  
mục	  tiêu	  thành	  tích	  đo	  
lường	  hàng	  năm	  1)	  

Tỷ	  lệ	  	  học	  sinh	  
đạt	  được	  tiến	  bộ	  
hàng	  năm	  trong	  
việc	  học	  Anh	  ngữ	  
của	  học	  khu	  cho	  
2013-‐14	  là	  58.0%	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
5%	  	  
Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  hạng	  
lại	  của	  Học	  khu	  và	  
nhà	  trường	  sẽ	  
tăng	  cỡ	  5%	  	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  
hạng	  lại	  của	  Học	  
khu	  và	  nhà	  
trường	  sẽ	  tăng	  
cỡ	  10%	  	  từ	  mức	  
cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
15%	  
Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  
hạng	  lại	  của	  Học	  
khu	  và	  nhà	  
trường	  sẽ	  tăng	  cỡ	  
15%	  	  từ	  mức	  cơ	  
sở	  

Sự	  đạt	  được	  trình	  độ	  
thông	  thạo	  Anh	  ngữ	  của	  
EL	  (Các	  mục	  tiêu	  thành	  
tích	  đo	  lường	  hàng	  năm	  
2)	  	  

Tỷ	  lệ	  học	  sinh	  đạt	  
được	  sự	  thông	  
thạo	  Anh	  ngữ	  của	  
học	  khu	  cho	  
2013-‐14	  	  	  là	  
43.5%	  
	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
5%	  	  
Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  hạng	  
lại	  của	  Học	  khu	  và	  
nhà	  trường	  sẽ	  
tăng	  cỡ	  5%	  	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  
hạng	  lại	  của	  Học	  
khu	  và	  nhà	  
trường	  sẽ	  tăng	  
cỡ	  10%	  	  từ	  mức	  
cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
15%	  
Các	  tỷ	  lệ	  xếp	  
hạng	  lại	  của	  Học	  
khu	  và	  nhà	  
trường	  sẽ	  tăng	  cỡ	  
15%	  	  từ	  mức	  cơ	  
sở	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  	  Phân	  tích	  	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  

2013-‐14	  
	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  
của	  tiểu	  

bang	  và	  địa	  
phương	  	  Mô	  tả	  mục	  tiêu	  

Các	  phân	  
nhóm	  học	  sinh	  
được	  áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  bị	  

ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Số	  liệu:	   1.	  	  Thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  với	  
kỳ	  vọng	  cao	  cho	  
mọi	  học	  sinh	  
(tiếp	  theo)	  

	   	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Giáo	  dục	  đặc	  biệt:	    
Các	  sự	  giới	  thiệu	  thích	  
hợp	  và	  các	  tỷ	  lệ	  tột	  
nghiệp	  (đo	  bằng	  hệ	  thống	  
IEP	  hiện	  hành	  và	  các	  Quy	  
Trình	  Đánh	  Giá	  Toàn	  
Diện)	  

Cơ	  sở	  sẽ	  được	  
phát	  triển	  trong	  	  
năm	  2014-‐15	  

Thiết	  lập	  cơ	  sở	  
của	  sự	  ra	  khỏi	  
chương	  trình	  
giáo	  dục	  đặc	  
biệt	  và	  các	  tỷ	  lệ	  
giới	  thiệu	  	  

Sẽ	  được	  xác	  định	   Sẽ	  được	  xác	  định	  

Các	  trình	  độ	  đọc	  của	  cấp	  
lớp	  1	  và	  3	  	  

Cơ	  sở	  sẽ	  được	  
phát	  triển	  trong	  	  
năm	  2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  cơ	  
sở	  của	  việc	  đọc	  
đúng	  trình	  độ	  
cho	  các	  cấp	  lốp	  
1	  và	  3	  

Cơ	  sở	  +	  5%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  	  học	  sinh	  
cấp	  lớp	  1	  và	  3	  đọc	  
đúng	  trình	  độ	  	  lên	  
5%	  

Cơ	  sở	  +	  10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  	  học	  sinh	  
cấp	  lớp	  1	  và	  3	  đọc	  
đúng	  trình	  độ	  	  lên	  
10%	  

Các	  số	  liệu	  học	  tập	  sớm	   Cơ	  sở	  sẽ	  được	  
phát	  triển	  trong	  	  
năm	  2014-‐15	  

Nhận	  diện	  các	  
số	  liệu	  cho	  việc	  
học	  tập	  sớm	  và	  
thiết	  lập	  các	  cơ	  
sở	  

Cơ	  sở	  +	  5%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
đạt	  được	  các	  kỳ	  
vọng	  lên	  5%	  so	  với	  
mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  +	  10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
đạt	  được	  các	  kỳ	  
vọng	  lên	  10%	   so	  
với	  mức	  cơ	  sở	  

Các	  tỷ	  lệ	  hiện	  diện	  của	  
học	  sinh	  	  

Tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
hiện	  diện	  của	  
học	  khu	  cho	  
năm	  2012-‐13	  là	  
96.2%	  

Cơ	  sở	  +	  .25	  	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
hiện	  diện	  của	  	  học	  
khu	  lên	  .25	  điểm	  
so	  với	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  +	  .50	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
hiện	  diện	  của	  học	  
khu	  lên.50	  điểm	  so	  
với	  mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  +.75	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
hiện	  diện	  của	  học	  
khu	  lên	  .75	  điểm	  so	  
với	  mức	  cơ	  sở	  

	  

Sự	  đánh	  giá	  của	  
California	  về	  HIệu	  Năng	  
và	  Tiến	  Bộ	  của	  Học	  Sinh	  

Cơ	  sở	  sẽ	  được	  
phát	  triển	  trong	  	  
năm	  2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  cơ	  
sở	  thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  về	  
các	  môn	  Anh	  
ngữ	  và	  toán	  dựa	  
trên	  các	  đánh	  
giá	  Smarter	  
Balanced	  	  

Cơ	  sở	  +	  5%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
đạt	  được	  các	  kỳ	  
vọng	  lên	  5%	  so	  với	  
các	  mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  +	  10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
đạt	  được	  các	  kỳ	  
vọng	  lên	  10%	  	  so	  với	  
các	  mức	  cơ	  sở	  

Các	  Đánh	  Giá	  Phát	  Triển	  
của	  Học	  Khu	  

Cơ	  sở	  sẽ	  được	  
phát	  triển	  trong	  	  
năm	  2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  cơ	  sở	  	  
thành	  tích	  cho	  học	  
sinh	  

Cơ	  sở	  +	  5%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  đạt	  
được	  các	  kỳ	  vọng	  lên	  	  
5%	  so	  với	  mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  +	  10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  đạt	  
được	  các	  kỳ	  vọng	  lên	  
10%	  	  so	  với	  mức	  cơ	  sở	  	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  	  

2013-‐14	  
	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  
bị	  ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Số	  liệu:	   1.	  Thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  với	  
kỳ	  vọng	  cao	  cho	  
mọi	  học	  sinh	  (tiếp	  
theo)	  

	   	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

	  

Tỷ	  lệ	  tốt	  nghiệp	  trung	  học	  
(Các	  báo	  cáo	  CDE)	  

Tỷ	  lệ	  đội	  ngũ	  tốt	  
nghiệp	  cho	  toàn	  
học	  khu	  năm	  
2013	  là	  87.8%	  

Cơ	  sở	  +	  1	  điểm	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  đội	  
ngũ	  tốt	  nghiệp	  
lên	  1	  điểm	  trên	  
mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  +	  2	  điểm	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  đội	  ngũ	  
tốt	  nghiệp	  lên	  2	  
điểm	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Cơ	  sở	  +	  3điểm	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  đội	  ngũ	  
tốt	  nghiệp	  lên	  3	  
điểm	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Tỷ	  lệ	  bỏ	  trung	  học	  (Các	  
báo	  cáo	  CDE)	  

Tỷ	  lệ	  đội	  ngũ	  bỏ	  
học	  của	  toàn	  học	  
khu	  năm	  2013	  là	  
5.2%	  

Cơ	  sở	  -‐	  5%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  đội	  
ngũ	  bỏ	  học	  
xuống	  5%	  dưới	  
mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  –	  10%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  đội	  ngũ	  
bỏ	  học	  	  xuống	  10%	  
dưới	  mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  –	  15%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  đội	  ngũ	  
bỏ	  học	  xuống	  15%	  
dưới	  mức	  cơ	  sở	  

Trên	  đường	  tốt	  nghiệp	   Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  2014-‐
15	  

Thiết	  lập	  các	  
tiêu	  chuẩn	  và	  
mức	  cơ	  sở	  cho	  
học	  sinh	  trung	  
học	  được	  xem	  
đi	  đúng	  hướng	  
để	  tốt	  nghiệp	  

Cơ	  sở	  +	  10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
trung	  học	  được	  
xem	  đi	  đúng	  
hướng	  để	  tốt	  
nghiệp	  lên	  10%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  +	  20%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
trung	  học	  được	  	  
được	  xem	  đi	  đúng	  
hướng	  để	  tốt	  
nghiệp	  lên	  20%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  

Các	  kết	  quả	  của	  Chương	  
Trình	  Đánh	  Giá	  Sớm	  	  

Các	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
toàn	  học	  khu	  đã	  "	  
sẵn	  sàng	  cho	  các	  
khóa	  học	  trình	  độ	  
đại	  học"	  dựa	  trên	  
Chương	  Trình	  
Đánh	  Giá	  Sớm	  
năm	  2012-‐13	  là:	  
Toán	  12.1%	  và	  	  
Anh	  ngữ	  24.9%	  	  

Cơ	  sở	  +	  10%	  	  	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  
sinh	  đã	  sẵn	  sàng	  
cho	  các	  khóa	  học	  
trình	  độ	  đại	  học,	  
dựa	  trên	  EAP,	  lên	  
10%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Cơ	  sở	  +	  20%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
đã	  sẵn	  sàng	  cho	  
các	  khóa	  học	  trình	  
độ	  đại	  học,	  dựa	  
trên	  EAP,	  lên	  20%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  +	  30%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
đã	  sẵn	  sàng	  cho	  
các	  khóa	  học	  trình	  
độ	  đại	  học,	  dựa	  
trên	  EAP,	  lên	  30%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  

Các	  tỷ	  lệ	  bỏ	  học	  ở	  cấp	  
trung	  học	  đệ	  nhất	  cấp	  
(Cấp	  lớp	  8)	  

Tỷ	  lệ	  của	  học	  sinh	  
cấp	  lớp	  8	  toàn	  học	  
khu	  bỏ	  học	  năm	  
2013	  là	  .13%.	  

Cơ	  sở	  -‐	  10%	  	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  học	  
sinh	  cấp	  lớp	  8	  bỏ	  
học	  xuống	  10%	  
dưới	  mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  -‐	  20%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  học	  
sinh	  cấp	  lớp	  8	  bỏ	  
học	  xuống	  20%	  
dưới	  mức	  cơ	  sở	  

Cơ	  sở	  -‐	  30%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
cấp	  lớp	  8	  bỏ	  học	  
xuống	  30%	  dưới	  
mức	  cơ	  sở	  
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Hàng	  năm	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  	  

2013-‐14	  
	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  
bị	  ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Số	  liệu	   1.	   Thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  với	  
kỳ	  vọng	  cao	  cho	  
mọi	  học	  sinh	  (tiếp	  
theo)	  

	   	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

	  

Các	  tỷ	  lệ	  nghỉ	  học	  kinh	  
niên	  
	  

Tỷ	  lệ	  nghỉ	  học	  
kinh	  niên	  của	  
toàn	  học	  khu	  cho	  
năm	  2013	  là	  8.1%	  

Mức	  cơ	  sở	  -‐	  
10%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  nghỉ	  
học	  kinh	  niên	  
xuống	  10%	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  -‐	  
20%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  nghỉ	  
học	  kinh	  niên	  
xuống	  20%	  từ	  mức	  
cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  -‐	  
30%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  nghỉ	  
học	  kinh	  niên	  
xuống	  30%	  từ	  mức	  
cơ	  sở	  

Chỉ	  Số	  Hiệu	  Năng	  Học	  Tập	  
(API)	  (như	  được	  cho	  phép	  
bởi	  AB484)	  

Chiếu	  theo	  
AB484,	  API	  đã	  bị	  
đình	  chỉ	  trong	  
năm	  2013-‐14	  

Học	  khu	  sẽ	  theo	  
dõi	  sự	  thực	  hiện	  
của	  API	  trên	  
toàn	  tiểu	  bang.	  	   
Nếu	  có	  sẵn,	  năm	  
2014-‐15	  sẽ	  là	  
mức	  cơ	  sở.	   Nếu	  
API	  trở	  thành	  có	  
sẵn	  trong	  năm	  
2015-‐16,	  đó	  sẽ	  
là	  mức	  cơ	  sở.	  

Các	  học	  khu	  và	  
các	  trường	  học	  
sẽ	  đạt	  các	  mục	  
tiêu	  tăng	  trưởng	  
API	  hoặc	  làm	  
tăng	  ít	  nhất	  một	  
điểm	  cho	  mọi	  
học	  sinh	  và	  các	  
nhóm	  học	  sinh	  
với	  số	  lượng	  
đáng	  kể	  

Các	  học	  khu	  và	  
các	  trường	  học	  
sẽ	  đạt	  các	  mục	  
tiêu	  tăng	  trưởng	  
API	  hoặc	  làm	  
tăng	  ít	  nhất	  một	  
điểm	  cho	  mọi	  
học	  sinh	  và	  các	  
nhóm	  học	  sinh	  
với	  số	  lượng	  
đáng	  kể	  	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  	  

2013-‐14	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  	  
liên	  quan	  
của	  tiểu	  

bang	  và	  địa	  
phương	  	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  

nhóm	  học	  sinh	  
được	  áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  bị	  
ảnh	  hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	  	   Để	  cung	  cấp	  
sự	  truy	  cập	  vào	  một	  
chương	  trình	  giảng	  dạy	  
mạch	  lạc,	  đúng	  các	  tiêu	  
chuẩn,	  hỗ	  trợ	  cho	  hàng	  
loạt	  các	  sự	  chọn	  lựa	  sau	  
tốt	  nghiệp	  

2.	  	   Truy	  cập	  vào	  
một	  chương	  trình	  
giảng	  dạy	  bao	  
quát	  và	  thử	  thách	  
Học	  sinh	  có	  thể	  
truy	  cập	  công	  
bằng	  vào	  một	  
chương	  trình	  
giảng	  dạy	  nghiêm	  
khắc,	  mạch	  lạc,	  	  
đúng	  tiêu	  chuẩn,	  
giúp	  các	  em	  sẵn	  
sàng	  cho	  một	  loạt	  
các	  sự	  chọn	  lựa	  
sau	  khi	  tốt	  nghiệp	  

Mọi	  học	  sinh	  
	  
Học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
	  
Thanh	  niên	  con	  
nuôi	  	  
	  
Trẻ	  em	  với	  lợi	  
tức	  thấp	  
Học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  	  
	  
Học	  sinh	  được	  
nhận	  định	  là	   
có	  năng	  khiếu	  
và	  tài	  năng	  

Mọi	  trường	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  	  tiên	  
của	  tiểu	  
bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  Sự	  tham	  
gia	  của	  phụ	  
huynh	  
3.	  Sự truy	  
cập	  vào	  khóa	  
học	  
4.	  Các	  kết	  
quả	  khác	  của	  
học	  sinh	  	  
5.	  Các	  dịch	  
vụ	  cơ	  bản	  	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Sự	  có	  sẵn	  của	  các	  tài	  liệu	  
giảng	  dạy	  	  với	  các	  tiêu	  
chuẩn	  phù	  hợp	  

Tỷ	  lệ	  các	  lớp	  học	  
với	  các	  tài	  liệu	  
giảng	  dạy	  đúng	  
với	  tiêu	  chuẩn,	  
trong	  năm	  2013-‐
14	  là	  100%	  

Duy	  trì	  tỷ	  lệ	  của	  
các	  lớp	  học	  với	  
các	  tài	  liệu	  giảng	  
dạy	  đúng	  tiêu	  
chuẩn	  ở	  mức	  
100%	  

Duy	  trì	  tỷ	  lệ	  lớp	  
học	  với	  các	  tài	  
liệu	  giảng	  dạy	  
đúng	  tiêu	  chuẩn	  
ở	  mức	  100%	  

Duy	  trì	  tỷ	  lệ	  lớp	  
học	  với	  các	  tài	  
liệu	  giảng	  dạy	  
đúng	  tiêu	  chuẩn	  
ở	  mức	  100%	  

Sự	  hoàn	  tất	  chuỗi	  	  khóa	  
học	  A-‐G	  với	  hạng	  điểm	  C	  
hoặc	  cao	  hơn	  (CDE	  
Reports)	  

Tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
tốt	  nghiệp	  năm	  
2013	  đã	  vượt	  
qua	  các	  khóa	  
học	  a-‐g	  với	  hạng	  
điểm	  C	  hoặc	  cao	  
hơn	  là	  49.8%	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  5%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
tốt	  nghiệp	  đã	  vượt	  
qua	  các	  khóa	  học	  
a-‐g	  với	  hạng	  điểm	  
C	  hoặc	  cao	  hơn	  lên	  
5%	  trên	  mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
tốt	  nghiệp	  đã	  vượt	  
qua	  các	  khóa	  học	  
a-‐g	  với	  hạng	  điểm	  
C	  hoặc	  cao	  hơn	  lên	  
10%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
15%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  
tốt	  nghiệp	  đã	  vượt	  
qua	  các	  khóa	  học	  
a-‐g	  với	  hạng	  điểm	  
C	  hoặc	  cao	  hơn	  lên	  
15%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Sự	  hoàn	  tất	  chuỗi	  	  khóa	  
học	  (a-‐g)	  của	  học	  khu	  
được	  tính	  vào	  trong	  các	  
đòi	  hỏi	  tốt	  nghiệp	  của	  
học	  khu	  cho	  những	  lớp	  ra	  
trường	  năm	  2016	  và	  
những	  năm	  sau	  đó	  

Thiết	  lập	  mức	  cơ	  
sở	  vào	  mùa	  thu	  
2014	  cho	  tỷ	  lệ	  
của	  lớp	  2016	  
đang	  trên	  đà	  đạt	  
được	  các	  đòi	  hỏi	  
tốt	  nghiệp	  a-‐g	  
của	  học	  khu	  	  

Tăng	  tỷ	  lệ	  của	  
lớp	  2016	  đang	  
trên	  đà	  đạt	  được	  
các	   đòi	  hỏi	  tốt	  
nghiệp	  a-‐g	  của	  
học	  khu	  lên	  10%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  

Thiết	  lập	  mức	  
cơ	  sở	  cho	  tỷ	  lệ	  
của	  lớp	  2016	   
đang	  trên	  đà	  đạt	  
được	  các	  	  đòi	  
hỏi	  tốt	  nghiệp	  	  
a-‐g	  của	  học	  khu	  	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  của	  
'Lớp'	  hiện	  tại	   
đang	  trên	  đà	  đạt	  
được	  các	  đòi	  hỏi	  
tốt	  nghiệp	  a-‐g	  
của	  học	  khu	  lên	  
10%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  

2013-‐14	  
	  	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  	  
của	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  Mô	  tả	  mục	  tiêu	  

Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  
bị	  ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Số	  liệu	   2.	  	  Truy	  cập	  vào	  
một	  chương	  trình	  
giảng	  dạy	  bao	  quát	  
và	  thử	  thách	  (tiếp	  
theo)	  
	  

	   	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

	  

Các	  lớp	  cấp	  cao	  (AP)	  
	  	  	  	  -‐	  Tỷ	  lệ	  tham	  gia	  
	  	  	  	  -‐	  Tỷ	  lệ	  vượt	  qua	  	  
Các	  báo	  cáo	  

Các	  tỷ	  lệ	  của	  
việc	  tham	  gia	  
vào	  các	  lớp	  cao	  
cấp	  (AP)	  và	  vượt	  
qua	  của	  tòan	  
học	  khu	  	  cho	  
năm	  2012-‐13,	  
lần	  lượt	  là	  34%	  
và	  	  58%	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  5%	  
Mức	  cơ	  sở	  +	  5%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  tham	  
gia	  vào	  lớp	  AP	  và	  
tỷ	  lệ	  vượt	  qua	  
lên	  5%	  trên	  các	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  
+10%	  
Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  tham	  
gia	  vào	  lớp	  AP	  
và	  tỷ	  lệ	  vượt	  qua	  
lên	  10%	  trên	  các	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
15%	  
Mức	  cơ	  sở	  vượt	  
qua	  +	  15%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  tham	  
gia	  và	  vượt	  qua	  
lớp	  AP	  lên	  15%	  
trên	  các	  mức	  cơ	  
sở	  

Các	  tỷ	  lệ	  của	  sự	  tăng	  gia	  
việc	  ghi	  danh	  học	  và	  các	  
tỷ	  lệ	  vượt	  qua	  	  
Tú	  Tài	  Quốc	  Tế	  (IB)	  và	  các	  
khóa	  học	  đại	  học	  cộng	  
đồng	  	  

	   	   	   Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  2014-‐
15	  

Thiết	  lập	  các	  
mức	  cơ	  sở	  cho	  
các	  tỷ	  lệ	  ghi	  
danh	  và	  vượt	  
qua	  IB	  và	  các	  
khóa	  học	  đại	  học	  
cộng	  đồng	  	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Tăng	  các	  tỷ	  lệ	  
tham	  gia	  và	  vượt	  
qua	  IB	  và	  các	  
khóa	  học	  đại	  học	  
cộng	  đồng	  lên	  
10%	  trên	  các	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  	  +	  
20%	  
Tăng	  các	  tỷ	  lệ	  
tham	  gia	  và	  vượt	  
qua	  IB	  và	  các	  
khóa	  học	  	  đại	  
học	  cộng	  đồng	  	  
lên	  20%	  trên	  các	  
mức	  cơ	  sở	  

Sự	  hoàn	  tất	  lớp	  về	  Giáo	  
Dục	  Nghề	  Nghiệp	  và	  Kỹ	  
Thuật	  (CTE)	  	  

Thiết	  lập	  các	  
tiêu	  chuẩn	  và	  
tạo	  mức	  cơ	  sở	  
cho	  các	  học	  sinh	  
tốt	  nghiệp	  vượt	  
qua	  chuỗi	  lớp	  
CTE	  	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  
sinh	  tốt	  nghiệp	  
vượt	  qua	  chuỗi	  
lớp	  CTE	  lên	  10%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  	  +	  
20%	  	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  
sinh	  tốt	  nghiệp	  
vượt	  qua	  chuỗi	  
lớp	  CTE	  lên	  20%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  

	   Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
30%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  
sinh	  tốt	  nghiệp	  
vượt	  qua	  chuỗi	  
lớp	  CTE	  lên	  30%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  

2013-‐14	  
	  	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  
bị	  ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	  	   Để	  cung	  cấp	  
(1)	  cho	  học	  sinh	  sự	  tiếp	  
cận	  với	  một	  giáo	  viên	  dạy	  
có	  hiệu	  quả	  cao	  trong	  
mọi	  khóa	  học	  và	  trong	  
mỗi	  năm	  và	  (2)	  cho	  các	  
giáo	  viên	  sự	  truy	  cập	  vào	  
các	  cơ	  hội	  liên	  tục	  giúp	  
họ	  tăng	  trưởng	  và	  phát	  
triển	  

3.	   Sự	  giảng	  dạy	  có	  
chất	  lượng	  
	  
Các	  học	  sinh	  được	  
tiếp	  cận	  với	  một	  
giáo	  viên	  giỏi	  trong	  
mọi	  	  khóa	  học	  và	  
trong	  mỗi	  năm	  	  

Mọi	  học	  sinh	  
	  
HS	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  
	  
Thanh	  niên	  con	  
nuôi	  	  
	  
Trẻ	  em	  với	  lợi	  
tức	  thấp	  
	  
	  
Học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  	  
	  
Học	  sinh	  được	  
nhận	  diện	  là	  có	  	  
năng	  khiếu	  và	  tài	  
năng	  

Mọi	  
trường	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  tiên	  
của	  tiểu	  bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  
huynh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  
căn	  bản	  	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  
	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Tỷ	  lệ	  các	  giáo	  viên	  có	  
bằng	  cấp	  dạy	  học	  đầy	  đủ	  

Tỷ	  lệ	  giáo	  viên	  
có	  bằng	  cấp	  dạy	  
học	  đầy	  đủ	  cho	  
năm	  2013-‐14	  là	  
100%	  

Duy	  trì	  tỷ	  lệ	  giáo	  
viên	  có	  bằng	  cấp	  
dạy	  học	  đầy	  đủ	  
ở	  mức	  100%	  

Duy	  trì	  tỷ	  lệ	  giáo	  
viên	  có	  bằng	  cấp	  
dạy	  học	  đầy	  đủ	  
ở	  mức	  100%	  

Duy	  trì	  tỷ	  lệ	  giáo	  
viên	  có	  bằng	  cấp	  
dạy	  học	  đầy	  đủ	  
ở	  mức	  100%	  

Tỷ	  lệ	  các	  giáo	  viên	  bị	  bổ	  
nhiệm	  sai	  

Tỷ	  lệ	  giáo	  viên	  bị	  
bổ	  nhiệm	  sai	  
cho	  năm	  2013-‐
14	  là	  0%	  

Duy	  trì	  tỷ	  lệ	  giáo	  
viên	  bị	  bổ	  nhiệm	  
sai	  ở	  mức	  0%	  

Duy	  trì	  tỷ	  lệ	  giáo	  
viên	  bị	  bổ	  nhiệm	  
sai	  ở	  mức	  0%	  

Duy	  trì	  tỷ	  lệ	  giáo	  
viên	  bị	  bổ	  nhiệm	  
sai	  ở	  mức	  0%	  

Sự	  liên	  tục	  của	  việc	  giảng	  
dạy	  có	  chất	  lượng	  (Tỷ	  lệ	  
của	  các	  trường	  ở	  mức	  
‘Hoàn	  thành’)	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2015-‐16	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  2015-‐
16	  

Phát	  triển	  một	  
công	  cụ	  để	  có	  sự	  
liên	  tục	  về	  giảng	  
dạy	  có	  chất	  
lượng	  và	  thiết	  
lập	  cơ	  sở	  cho	  tỷ	  
lệ	  của	  các	  
trường	  ở	  mức	  
'Hoàn	  thành'	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  các	  
trường	  ở	  
mức"Hoàn	  
thành"	  lên	  10%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  	  

2013-‐14	  
	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  
bị	  ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	  	   Để	  phát	  triển	  
khả	  năng	  và	  thực	  hành	  
lãnh	  đạo	  ở	  mọi	  cấp	  nhắm	  
đặc	  biệt	  vào	  sự	  giảng	  dạy	  
và	  sự	  học	  tập	  của	  học	  
sinh	  

4.	  Sự	  lãnh	  đạo	  có	  
chất	  lượng	  
	  
Sự	  lãnh	  đạo	  có	  
phẩm	  chất	  là	  điều	  
hiển	  nhiên	  ở	  mọi	  
cấp	  của	  hệ	  thống	  
với	  một	  tầm	  nhìn	  
thống	  nhất	  làm	  
động	  cơ	  thúc	  đẩy,	  
truyền	  cảm	  hứng,	  
và	  uỷ	  quyền	  cho	  
các	  bên	  liên	  quan	  
để	  cung	  cấp	  cho	  
học	  sinh	  các	  cơ	   hội	  
và	  kết	  quả	  giáo	  dục	  
	  

Mọi	  học	  sinh	   Mọi	  
trường	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  	  ưu	  	  tiên	  
của	  tiểu	  bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  	  Sự	  tham	  
gia	  của	  phụ	  
huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  	  khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  	  
khác	  của	  học	  
sinh	  	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  
cơ	  bản	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Sự	  liên	  tục	  của	  phẩm	  chất	  
giảng	  dạy	  và	  lãnh	  đạo	  (Tỷ	  
lệ	  các	  trường	  ở	  mức	  
‘Hoàn	  tất’)	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2015-‐16	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  2015-‐
16	  

Phát	  triển	  một	  
công	  cụ	  để	  có	  sự	  
liên	  tục	  về	  lãnh	  
đạo	  có	  chất	  
lượng	  và	  thiết	  
lập	  cơ	  sở	  cho	  tỷ	  
lệ	  của	  các	  
trường	  ở	  mức	  
'Hoàn	  thành'	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  các	  
trường	  ở	  mức	  
"Hoàn	  thành"	  
lên	  10%	  trên	  
mức	  cơ	  sở	  

Các	  cơ	  hội	  để	  phát	  triển	  
khả	  năng	  lãnh	  đạo	  cho	  
các	  hàng	  ngũ	  nhân	  viên	  
có	  bằng	  cấp	  dạy	  học	  và	  
không	  bằng	  cấp	  dạy	  học	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2015-‐16	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  2015-‐
16	  

Thiết	  lập	  mức	  
cơ	  sở	  của	  nhiều	  
cơ	  hội	  phát	  triển	  
lãnh	  đạo	  đối	  với	  
các	  đội	  ngũ	  
nhân	  viên	  có	  
bằng	  cấp	  dạy	  
học	  và	  không	  có	  
bằng	  cấp	  dạy	  
học	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  số	  lượng	  
các	  cơ	  hội	  phát	  
triển	  lãnh	  đạo	  
lên	  10%	  so	  với	  
mức	  cơ	  sở	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  	  
nhận	  diện	  	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  	  

2013-‐14	  
	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  bị	  

ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	  Tạo	  Học	  Khu	  
Thống	  Nhất	  San	  Diego	  
thành	  một	  tổ	  chức	  học	  
tập,	  trong	  đó	  có	  sự	  
nghiên	  cứu	  chuyên	  
nghiệp	  liên	  tục	  và	  một	  
loạt	  các	  hỗ	  trợ	  được	  cung	  
cấp	  để	  phục	  vụ	  phẩm	  
chất	  của	  sự	  giảng	  dạy	  và	  
sự	  học	  tập	  cho	  tất	  cả	  các	  
đoàn	  thể	  học	  tập	  

5.	   Học	  tập	  chuyên	  
nghiệp	  cho	  tất	  cả	  
các	  nhân	  viên	  	  
	  
Tất	  cả	  các	  nhân	  
viên	  tham	  gia	  vào	  
việc	  nghiên	  cứu	  
chuyên	  nghiệp	  liên	  
tục	  hướng	  vào	  việc	  
giảng	  dạy	  và	  học	  
tập	  đúng	  tiêu	  
chuẩn	  

Mọi	  học	  sinh	  
	  
Học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
	  
Trẻ	  em	  con	  nuôi	  	  
	  
Trẻ	  em	  với	  lợi	  
tức	  thấp	  
	  
Học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  	  
	  

Mọi	  
trường	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  	  tiên	  
của	  tiểu	  bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
4.	  Các	  kết	  quả	  	  
khác	  của	  học	  
sinh	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  

Các	  Kế	  Hoạch	  Phát	  Triển	  
Chuyên	  Nghiệp	  hàng	  năm	  
của	  trường	  

Mức	  tiêu	  chuẩn	  
sẽ	  được	  phát	  
triển	  trong	  năm	  
2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  
mức	  tiêu	  chuẩn	  
cho	  các	  kế	  
hoạch	  phát	  
triển	  nghề	  
nghiệp	  hàng	  
năm	  

100%	  các	  
trường	  sẽ	  có	  
các	  kế	  hoạch	  
phát	  triển	  nghề	  
nghiệp	  hàng	  
năm	  

100%	  các	  trường	  
sẽ	  có	  các	  kế	  
hoạch	  phát	  triển	  
nghề	  nghiệp	  
hàng	  năm	  

Sự	  	  Học	  Tập	  Chuyên	  
Nghiệp	  có	  Chất	  Lượng	  
cho	  mọi	  bên	  liên	  quan	  
(Tỷ	  lệ	  các	  trường	  ở	  mức	  
‘Hoàn	  thành’)	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2014-‐15	  

Phát	  triển	  một	  
công	  cụ	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  
có	  chất	  lượng	  	  
cho	  tất	  cả	  các	  
người	  liên	  quan	  
và	  thiết	  lập	  
mức	  cơ	  sở	  cho	  
tỷ	  lệ	  của	  các	  
trường	  ở	  mức	  
'Hoàn	  thành'	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  các	  
trường	  ở	  mức	  
'Hoàn	  thành’	  lên	  
10%	  so	  với	  mức	  
cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
20%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  các	  
trường	  ở	  mức	  
'Hoàn	  thành’	  lên	  
20%	  so	  với	  mức	  cơ	  
sở	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  	  

2013-‐14	  
	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  bị	  

ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	  	  Để	  hỗ	  trợ	  quan	  
hệ	  đối	  tác	  có	  ý	  nghĩa	  và	  
hiệu	  quả	  với	  phụ	  huynh/	  
giám	  hộ	  và	  các	  thành	  
viên	  cộng	  đồng	  bảo	  đảm	  
học	  sinh	  được	  chuẩn	  bị	  
tối	  đa	  cho	  một	  loạt	  các	  
lựa	  chọn	  sau	  khi	  tốt	  
nghiệp	  

6. Sự	  đóng	  góp	  
của	  phụ	  huynh	  và	  
cộng	  đồng	  xung	  
quanh	  thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
Phụ	  huynh	  và	  các	  
thành	  viên	  cộng	  
đồng	  cam	  kết	  và	  
làm	  việc	  ở	  bên	  
trong	  và	  giữa	  các	  
trường	  để	  hỗ	  trợ	  
sự	  học	  tập	  của	  các	  
học	  sinh	  	  

Mọi	  học	  sinh	  
	  
Học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
	  
Trẻ	  em	  con	  nuôi	  	  
	  
Trẻ	  em	  với	  lợi	  
tức	  thấp	  
	  
Học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  	  

Mọi	  
trường	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  tiên	  
của	  tiểu	  bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  
huynh	  	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  	  

Số	  liệu	   	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Cuộc	  khảo	  sát	  không	  khí	  
học	  đường	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  
mức	  tiêu	  chuẩn	  
và	  mức	  cơ	  sở	  
cho	  các	  cấu	  trúc	  
khác	  nhau	  [ví	  
dụ,	  sự	  an	  toàn,	  
sự	  đón	  tiếp]	  từ	  
các	  cuộc	  khảo	  
sát	  không	  khí	  
học	  đường	  có	  
sẵn.	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  10%	  trên	  
các	  mức	  cơ	  sở,	  
tỷ	  lệ	  của	  số	  
trường	  có	  kỳ	  
vọng	  dựa	  vào	  
các	  cấu	  trúc	  
thành	  lập	  từ	  
các	  cuộc	  khảo	  
sát	  không	  khí	  
học	  đường	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
20%	  
Tăng	  20%	  trên	  
các	  mức	  cơ	  sở,	  
tỷ	  lệ	  của	  số	  
trường	  có	  kỳ	  
vọng	  dựa	  vào	  các	  
cấu	  trúc	  thành	  
lập	  từ	  các	  cuộc	  
khảo	  sát	  	  không	  
khí	  học	  đường	  

Việc	  phụ	  huynh	  sử	  dụng	  
Naviance	  và	  Power	  
School	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  
mức	  cơ	  sở	  cho	  
tỷ	  lệ	  phụ	  huynh	  
sử	  dụng	  các	  
cổng	  thông	  tin	  
Naviance	  và	  
PowerSchool	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  phụ	  
huynh	  sử	  dụng	  
các	  cổng	  thông	  
tin	  Naviance	  và	  
PowerSchool	  	  lên	  
10%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
20%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  phụ	  
huynh	  sử	  dụng	  các	  
cổng	  thông	  tin	  
Naviance	  và	  
PowerSchool	  	  lên	  
20%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  	  
nhận	  diện	  	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  	  

2013-‐14	  
	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  bị	  

ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	  	  Tăng	  cường	  vai	  
trò	  và	  trách	  nhiệm	  của	  
nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  của	  học	  
khu	  để	  đóng	  góp	  vào	  
thành	  tích	  học	  sinh	  và	  các	  
trường	  có	  phẩm	  chất	  cao	  
của	  khu	  vực	  lân	  cận	  
	  

7.	   Sự	  hỗ	  trợ	  có	  
phẩm	  chất	  của	  
nhân	  viên	  phối	  
hợp	  và	  tập	  trung	  
vào	  thành	  tích	  của	  	  
học	  sinh	  	  
Cộng	  đồng	  học	  tập	  
được	  hỗ	  trợ	  bởi	  đội	  
ngũ	  nhân	  viên	  có	  
bằng	  và	  không	  
bằng	  dạy	  học	  tại	  
các	  trường	  đã	  đóng	  
góp	  vào	  thành	  tích	  
học	  tập	  cao	  của	  
học	  sinh	  và	  phẩm	  
chất	  của	  các	  
trường	  trong	  vùng	  
lân	  cận	  

Mọi	  học	  sinh	  
	  
Học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
	  
Trẻ	  em	  con	  nuôi	  	  
	  
Trẻ	  em	  với	  lợi	  
tức	  thấp	  
	  
Học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  

Mọi	  
trường	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  khóa	  học	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  
cơ	  bản	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Các	  cơ	  hội	  phát	  triển	  
chuyên	  nghiệp	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2014-‐15	  

Thiết	  lập	  mức	  
cơ	  sở	  của	  nhiều	  
cơ	  hội	  phát	  
triển	  chuyên	  
nghiệp	  cho	  các	  
nhân	  viên	  của	  
học	  khu	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  số	  lượng	  
các	  cơ	  hội	  phát	  
triển	  chuyên	  
nghiệp	  cho	  các	  
nhân	  viên	  của	  học	  
khu	  lên	  10%	  trên	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
20%	  
Tăng	  số	  lượng	  
các	  cơ	  hội	  phát	  
triển	  chuyên	  
nghiệp	  cho	  các	  
nhân	  viên	  của	  
học	  khu	  lên	  20%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  

Cuộc	  khảo	  sát	  không	  khí	  
học	  đường	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  
mức	  tiêu	  chuẩn	  
và	  mức	  cơ	  sở	  
cho	  các	  cấu	  trúc	  
khác	  nhau	  [ví	  
dụ,	  sự	  an	  toàn,	  
sự	  đón	  tiếp]	  từ	  
các	  cuộc	  khảo	  
sát	  không	  khí	  
học	  đường	  	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  10%	  trên	  
các	  mức	  cơ	  sở,	  tỷ	  
lệ	  của	  số	  trường	  
có	  kỳ	  vọng	  dựa	  
vào	  các	  cấu	  trúc	  
thành	  lập	  từ	  các	  
cuộc	  khảo	  sát	  
không	  khí	  học	  
đường	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
20%	  
Tăng	  20%	  trên	  
các	  mức	  cơ	  sở,	  tỷ	  
lệ	  của	  số	  trường	  
có	  kỳ	  vọng	  dựa	  
vào	  các	  cấu	  trúc	  
thành	  lập	  từ	  các	  
cuộc	  khảo	  	  sát	  
không	  khí	  học	  
đường	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  

2013-‐14	  	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  	  
của	  tiểu	  

bang	  và	  địa	  
phương Mô	  tả	  mục	  tiêu	  

Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  
bị	  ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	  	  Cung	  cấp	  một	  
loạt	  các	  hỗ	  trợ	  và	  nguồn	  
lực	  cho	  các	  hiệu	  trưởng,	  
giáo	  viên	  và	  nhân	  viên	  
không	  bằng	  dạy	  học	  để	  
đảm	  bảo	  rằng	  các	  trường	  
học	  đáp	  ứng	  sự	  đa	  dạng	  
của	  các	  học	  sinh	  

8.	   Các	  môi	  trường	  
hỗ	  trợ	  giá	  trị	  của	  
sự	  đa	  dạng	  trong	  
các	  dịch	  vụ	  cho	  
học	  sinh	   Đội	  ngũ	  
nhân	  viên	  và	  các	  
giáo	  viên	  cung	  cấp	  
các	  môi	  trường	  học	  
tập	  và	  thực	  hành	  
giảng	  dạy	  đáp	  ứng	  
được	  văn	  hóa	  và	  
không	  thừa	  nhận	  
sự	  kỳ	  thị	  	  

Mọi	  học	  sinh	  
	  
Học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
	  
Trẻ	  em	  con	  nuôi	  	  
	  
Trẻ	  em	  với	  lợi	  
tức	  thấp	  
	  
Học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  	  
	  
Học	  sinh	  được	  
xác	  định	  là	  có	  	  
năng	  khiếu	  và	  
tài	  năng	  

Mọi	  
trường	  	  
	  
	  
	  
	   	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  tiên	  
của	  tiểu	  
bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  Sự	  tham	  
gia	  của	  phụ	  
huynh	  	  
3.	  Sự	  truy	  
cập	  vào	  khóa	  
học	  
4.	  Các	  kết	  
quả	  khác	  của	  
học	  sinh	  	  
5.	  Các	  dịch	  
vụ	  cơ	  bản	  
7.	  Sự	  cam	  
kết	  của	  học	  
sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Cuộc	  khảo	  sát	  không	  khí	  
học	  đường	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  
triển	  trong	  
năm	  2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  mức	  
tiêu	  chuẩn	  và	  mức	  
cơ	  sở	  cho	  các	  cấu	  
trúc	  khác	  nhau	  [ví	  
dụ,	  sự	  an	  toàn,	  sự	  
đón	  tiếp]	  từ	  các	  
cuộc	  khảo	  sát	  
không	  khí	  học	  
đường.	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  10%	  
Tăng	  10%	  trên	  các	  
mức	  cơ	  sở,	  tỷ	  lệ	  của	  
số	  trường	  có	  kỳ	  
vọng	  dựa	  vào	  các	  
cấu	  trúc	  thành	  lập	  
từ	  các	  cuộc	  khảo	  
sát	  không	  khí	  học	  
đường	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  20%	  
Tăng	  20%	  trên	  các	  
mức	  cơ	  sở,	  tỷ	  lệ	  của	  
số	  trường	  có	  kỳ	  
vọng	  dựa	  vào	  các	  
cấu	  trúc	  thành	  lập	  
từ	  các	  cuộc	  khảo	  
sát	  	  không	  khí	  học	  
đường	  

Trình	  độ	  thành	  thạo	  về	  
văn	  hóa	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  
triển	  trong	  
năm	  2014-‐15	  

Thiết	  lập	  mức	  cơ	  sở	  
cho	  tỷ	  lệ	  nhân	  viên	  
của	  học	  khu	  tham	  
gia	  vào	  các	  buổi	  
huấn	  luyện	  về	  trình	  
độ	  thông	  thạo	  văn	  
hóa	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  các	  nhân	  
viên	  của	  học	  khu	  
tham	  gia	  vào	  khóa	  
huấn	  luyện	  về	  trình	  
độ	  thông	  thạo	  văn	  
hóa	  lên	  10%	  trên	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  20%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  các	  nhân	  
viên	  của	  học	  khu	  
tham	  gia	  vào	  khóa	  
huấn	  luyện	  về	  trình	  
độ	  thông	  thạo	  văn	  
hóa	  lên	  20%	  trên	  
mức	  cơ	  sở	  

Các	  tỷ	  lệ	  tạm	  đuổi	  học	   Tỷ	  lệ	  tạm	  đuổi	  
học	  của	  học	  
khu	  cho	  năm	  
2012-‐13	  là	  
4.8%	  

Mức	  cơ	  sở	  	  -‐	  5%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  tạm	  đuổi	  
học	  của	  toàn	  học	  
khu	  xuống	  5%	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  -‐	  10%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  tạm	  đuổi	  
học	  của	  toàn	  học	  
khu	  xuống	  10%	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  -‐	  15%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  tạm	  đuổi	  
học	  của	  toàn	  học	  
khu	  xuống	  15%	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Số	  học	  sinh	  bị	  đuổi	  học	   Trong	  năm	  
2012-‐13,	  học	  
khu	  có	  213	  vụ	  
đuổi	  học.	  

Mức	  cơ	  sở	  	  -‐	  10%	  
Giảm	  số	  lượng	  các	  
vụ	  trục	  xuất	  trong	  
toàn	  học	  khu	  xuống	  
10%	  từ	  mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  -‐	  20%	  
Giảm	  số	  lượng	  các	  
vụ	  trục	  xuất	  trong	  
toàn	  học	  khu	  xuống	  
20%	  từ	  mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  -‐	  30%	  
Giảm	  số	  lượng	  các	  
vụ	  trục	  xuất	  trong	  
toàn	  học	  khu	  xuống	  
30%	  từ	  mức	  cơ	  sở	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  	  
nhận	  diện	  	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  

2013-‐14	  
	  	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  bị	  

ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	   Cung	  cấp	  
những	  nỗ	  lực	  tiếp	  cận	  và	  
giao	  tiếp	  trong	  cộng	  đồng	  
để	  hỗ	  trợ	  sự	  gia	  tăng	  ghi	  
danh	  học	  trong	  khu	  vực	  
lân	  cận	  
	  

9.	   Sự	  ghi	  danh	  học	  
ở	  mức	  độ	  cao	  của	  
các	  học	  sinh	  trong	  
khu	  vực	  lân	  cận	  
	  
Các	  trường	  trong	  	  
khu	  vực	  lân	  cận	  
là	  sự	  chọn	  lựa	  đầu	  
tiên	  của	  phụ	  
huynh/giám	  hộ	  khi	  
ghi	  danh	  học	  cho	  
con	  em	  bởi	  vì	  có	  
các	  chương	  trình	  
giáo	  dục	  với	  chất	  
lượng	  cao,	  một	  môi	  
trường	  học	  tích	  
cực,	  và	  các	  kết	  quả	  
thành	  tích	  của	  học	  
sinh	  

Mọi	  học	  sinh	  
	  

Mọi	  
trường	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  
sinh	  	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Các	  mô	  hình	  ghi	  danh	  học	   Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  
mức	  tiêu	  chuẩn	  
và	  mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
20%	  

Dữ	  liệu	  về	  sự	  nối	  khớp	  
giữa	  các	  cụm	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2014-‐15	  

Thiết	  lập	  cơ	  sở	  
cho	  tỷ	  lệ	  học	  
sinh	  đi	  học	  ở	  
các	  trường	  
trong	  cụm	  	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  
sinh	  đi	  học	  ở	  các	  
trường	  trong	  cụm	  
lên	  10%	  trên	  mức	  
cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
20%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  học	  
sinh	  đi	  học	  ở	  các	  
trường	  trong	  
cụm	  lên	  20%	  trên	  
mức	  cơ	  sở	  	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  

2013-‐14	  	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  	  của	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  bị	  

ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	  	  Để	  hỗ	  trợ	  nhân	  
viên	  và	  học	  sinh	  trong	  
việc	  sử	  dụng	  một	  cách	  
hữu	  hiệu	  các	  kỹ	  thuật	  hỗ	  
trợ	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  
tập	  	  
	  

10.	   Sự	  hiểu	  biết	  
về	  vi	  tính	  
	  
Học	  sinh	  có	  thể	  
truy	  cập	  và	  có	  kỹ	  
năng	  trong	  việc	  	  
ứng	  dụng	  các	  kỹ	  
thuật	  đem	  lại	  lợi	  
ích	  cho	  việc	  học	  hỏi	  	  

Mọi	  học	  sinh	  
	  

Mọi	  
trường	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
3.	  Truy	  cập	  vào	  
khóa	  học	  
5.	  Các	  địch	  vụ	  
căn	  bản	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Có	  sẵn	  môi	  trường	  điện	  
toán	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2014-‐15	  

Thiết	  lập	  mức	  
cơ	  sở	  cho	  số	  
phần	  trăm	  của	  
các	  phòng	  học	  
(học	  sinh)	  có	  
sẵn	  kỹ	  thuật	  
giảng	  dạy	  	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  số	  phần	  
trăm	  các	  phòng	  
học	  (học	  sinh)	  có	  
sẵn	  kỹ	  thuật	  
giảng	  dạy	  lên	  
10%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
20%	  
Tăng	  số	  phần	  
trăm	  các	  phòng	  
học	  (học	  sinh)	  có	  
sẵn	  kỹ	  thuật	  
giảng	  dạy	  lên	  
20%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Học	  sinh	  sử	  dụng	  kỹ	  
thuật	  giảng	  dạy	  

	   	   Thiết	  lập	  mức	  
cơ	  sở	  cho	  số	  
phần	  trăm	  học	  
sinh	  sử	  dụng	  kỹ	  
thuật	  giảng	  dạy	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Tăng	  số	  phần	  
trăm	  học	  sinh	  sử	  
dụng	  kỹ	  thuật	  
giảng	  dạy	  lên	  
10%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Cuộc	  khảo	  sát	  giáo	  viên	  
(i21)	  

Trong	  năm	  
2012-‐13,	  75%	  
giáo	  viên	  tự	  
đánh	  giá	  ở	  cấp	  4	  
‘Appropriation'	  
trên	  phiếu	  đánh	  
giá	  5	  điểm.	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
5%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  giáo	  
viên	  tự	  đánh	  giá	  
ở	  cấp	  4,	  
‘Appropriation'	  
trên	  phiếu	  đánh	  
giá	  5	  điểm	  lên	  5%	  
trên	  mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
10%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  giáo	  
viên	  tự	  đánh	  giá	  
ở	  cấp	  4,	  
‘Appropriation'	  	  
trên	  phiếu	  đánh	  
giá	  5	  điểm	  lên	  
10%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  
15%	  
Tăng	  tỷ	  lệ	  giáo	  
viên	  tự	  đánh	  giá	  
ở	  cấp	  4,	  
‘Appropriation'	  	  
trên	  phiếu	  đánh	  
giá	  5	  điểm	  lên	  
15%	  trên	  mức	  cơ	  
sở	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  	  
nhận	  diện	  	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  

2013-‐14	  
	  	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  của	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  

Mô	  tả	  mục	  tiêu	  
Các	  phân	  nhóm	  
học	  sinh	  được	  

áp	  dụng	  

(Các)	  
trường	  bị	  

ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	   Mở	  rộng	  các	  
cơ	  hội	  học	  tập	  phong	  phú	  
được	  cung	  cấp	  tại	  các	  
trường	  trong	  khu	  vực	  lân	  
cận	  để	  phục	  vụ	  như	  là	  
trung	  tâmđón	  nhận	  về	  
các	  dịch	  vụ	  xã	  hội	  và	  cộng	  
đồng	  

11.	  	  Các	  trung	  tâm	  
của	  khu	  vực	  lân	  
cận	  với	  các	  dịch	  vụ	  
tùy	  thuộc	  vào	  các	  
nhu	  cầu	  của	  chính	  
khu	  vực	  	  
	  
Các	  trường	  học	  là	  
các	  trung	  tâm	  mở	  
rộng	  sự	  học	  hỏi	  và	  
phong	  phú	  hóa	  các	  
cơ	  hội	  đồng	  thời	  
cung	  cấp	  các	  dịch	  
vụ	  về	  giáo	  dục	  và	  
xã	  hội	  

Mọi	  học	  sinh	   Mọi	  
trường	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  
	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Mở	  rộng	  sự	  học	  hỏi/các	  	  
cơ	  hội	  phong	  phú	  theo	  
báo	  cáo	  của	  mỗi	  cụm	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  
được	  phát	  triển	  
trong	  năm	  
2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  
mức	  cơ	  sở	  cho	  
sự	  học	  tập	  mở	  
rộng/các	  cơ	  hội	  
phong	  phú	  
trong	  mỗi	  cụm	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
10%	  
Tăng	  số	  lượng	  
của	  sự	  học	  tập	  
mở	  rộng/các	  cơ	  
hội	  phong	  phú	  
trong	  mỗi	  cụm	  
lên	  10%	  trên	  mức	  
cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  
20%	  
Tăng	  số	  lượng	  
của	  sự	  học	  tập	  
mở	  rộng/các	  cơ	  
hội	  phong	  phú	  
trong	  mỗi	  cụm	  
lên	  20%	  trên	  mức	  
cơ	  sở	  	  
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Nhu	  cầu	  và	  Số	  liệu	  
nhận	  diện	  

Các	  Mục	  tiêu	  
	   Cập	  nhật	  hàng	  

năm:	  Phân	  tích	  
của	  sự	  tiến	  bộ	  	  

2013-‐14	  

Cái	  gì	  sẽ	  khác	  biệt/được	  cải	  thiện	  cho	  học	  sinh?	  
	  (dựa	  trên	  số	  liệu	  được	  nhận	  diện)	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  	  của	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  Mô	  tả	  mục	  tiêu	  

Các	  phân	  
nhóm	  học	  
sinh	  được	  
áp	  dụng	  

(Các)	  trường	  
bị	  ảnh	  
hưởng	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  	  3	  
2016-‐17	  

Nhu	  cầu:	   Cung	  cấp	  
không	  khí	  học	  tập	  tích	  
cực	  cũng	  như	  an	  toàn,	  
phòng	  ốc	  sạch	  sẽ	  để	  hỗ	  
trợ	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  
tập	  

12.	  	  Các	  cơ	  sở	  an	  
toàn	  và	  được	  bảo	  
trì	  tốt	  	  
	  
Các	  trường	  học	  	  
cung	  cấp	  các	  cơ	  sở	  
an	  toàn,	  được	  bảo	  	  	  
trì	  tốt	  và	  các	  khung	  
cảnh	  học	  tập	  tích	  
cực	  hỗ	  trợ	  những	  
nhu	  cầu	  học	  tập,	  xã	  
hội,	  tình	  cảm	  và	  vật	  
chất	  của	  học	  sinh	  

Mọi	  học	  
sinh	  
	  

Mọi	  trường	   	   	   	   	   Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  
căn	  bản	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  

Số	  liệu	   Mức	  cơ	  sở	   Cải	  thiện	  hàng	  năm	  
	  

Thiết	  bị	  thanh	  tra	  các	  phòng	  
ốc	  (%	  các	  trường	  ở	  mức	  ‘tốt”	  
hoặc	  tốt	  hơn)	  

Số	  phần	  trăm	  của	  
các	  trường	  trong	  
học	  khu	  được	  đánh	  
giá	  ở	  mức	  "Tốt"	  
hoặc	  tốt	  hơn	  trong	  
năm	  2012-‐13	  là	  
99%	  

100%	  các	  trường	  sẽ	  
được	  đánh	  giá	  ở	  
mức	  "Tốt"	  hoặc	  tốt	  
hơn	  trên	  FIT	  

Duy	  trì	  100%	  các	  
trường	  được	  đánh	  
giá	  ở	  mức	  "Tốt"	  
hoặc	  tốt	  hơn	  trên	  
FIT	  

Duy	  trì	  100%	  các	  
trường	  được	  đánh	  
giá	  ở	  mức	  "Tốt"	  
hoặc	  tốt	  hơn	  trên	  
FIT	  

	  	  Các	  tỷ	  lệ	  tạm	  đuổi	  học	  	   Tỷ	  lệ	  tạm	  đuổi	  học	  
của	  học	  khu	  cho	  
năm	  2012-‐13	  là	  
4.8%.	  

Mức	  cơ	  sở	  -‐	  5%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  tạm	  đuổi	  
học	  trên	  toàn	  học	  
khu	  xuống	  5%	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  -‐	  10%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  tạm	  
đuổi	  học	  trên	  toàn	  
học	  khu	  xuống	  
10%	  từ	  mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  -‐	  15%	  
Giảm	  tỷ	  lệ	  tạm	  
đuổi	  học	  trên	  toàn	  
học	  khu	  xuống	  
15%	  từ	  mức	  cơ	  sở	  

	  	  Số	  lượng	  bị	  đuổi	  học	   Trong	  năm	  2012-‐
13,	  toàn	  học	  khu	  có	  
213	  vụ	  đuổi	  học.	  

Mức	  cơ	  sở	  -‐	  10%	  
Giảm	  số	  lượng	  các	  
việc	  đuổi	  học	  trên	  
toàn	  học	  khu	  xuống	  
10%	  từ	  mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  	  -‐	  20%	  
Giảm	  số	  lượng	  các	  
việc	  đuổi	  học	  trên	  
toàn	  học	  khu	  
xuống	  20%	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Mức	  cơ	  sở	  -‐	  30%	  
Giảm	  số	  lượng	  các	  
việc	  đuổi	  học	  trên	  
toàn	  học	  khu	  
xuống	  30%	  từ	  
mức	  cơ	  sở	  

Khảo	  sát	  không	  khí	  học	  
đường	  

Mức	  cơ	  sở	  sẽ	  được	  
phát	  triển	  trong	  
năm	  2014-‐15	  

Thiết	  lập	  các	  mức	  
tiêu	  chuẩn	  và	  mức	  
cơ	  sở	  cho	  các	  cấu	  
trúc	  khác	  nhau	  [ví	  
dụ,	  sự	  an	  toàn,	  sự	  
đón	  tiếp]	  từ	  các	  
cuộc	  khảo	  sát	  
không	  khí	  học	  
đường	  có	  sẵn.	  

Mức	  cơ	  sở	  	  +	  10%	  
Tăng	  10%	  trên	  các	  
mức	  cơ	  sở,	  tỷ	  lệ	  
của	  số	  trường	  có	  
kỳ	  vọng	  dựa	  vào	  
các	  cấu	  trúc	  thành	  
lập	  từ	  các	  cuộc	  
khảo	  sát	  không	  
khí	  học	  đường	  

Mức	  cơ	  sở	  +	  20%	  
Tăng	  20%	  trên	  các	  
mức	  cơ	  sở,	  tỷ	  lệ	  
của	  số	  trường	  có	  
kỳ	  vọng	  dựa	  vào	  
các	  cấu	  trúc	  thành	  
lập	  từ	  các	  cuộc	  
khảo	  sát	  không	  
khí	  học	  đường	  

Kế	  hoạch	  an	  toàn	  trường	  sở	   Trong	  2013-‐14,	  
100%	  các	  trường	  
nộp	  kế	  hoạch	  an	  
toàn	  trường	  học	  
phù	  hợp	  

Duy	  trì	  100%	  các	  
trường	  có	  kế	  hoạch	  
an	  toàn	  trường	  học	  
phù	  hợp	  

Duy	  trì	  100%	  các	  
trường	  có	  kế	  
hoạch	  an	  toàn	  
trường	  học	  phù	  
hợp	  

Duy	  trì	  100%	  các	  
trường	  có	  kế	  
hoạch	  an	  toàn	  
trường	  học	  phù	  
hợp	  
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Phần	  3:	  	  Hoạt	  động,	  Dịch	  vụ,	  và	  Chi	  tiêu	  

Đối	  với	  các	  khu	  học	  chánh,	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  52060	  và	  52061,	  đối	  với	  các	  văn	  phòng	  giáo	  dục	  của	  quận,	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  
khoản	  52066	  và	  52067,	  và	  đối	  với	  các	  trường	  học	  charter,	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  47606.5	  đòi	  hỏi	  LCAP	  phải	  kèm	  theo	  một	  sự	  mô	  tả	  về	  
những	  hoạt	  động	  cụ	  thể	  mà	  một	  LEA	  sẽ	  chấp	  nhận	  để	  đáp	  ứng	  các	  mục	  tiêu	  được	  đề	  ra.	  Ngoài	  ra	  điều	  khoản	  52604	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  đòi	  
hỏi	  một	  danh	  sách	  và	  sự	  mô	  tả	  về	  các	  khoản	  chi	  phí	  cần	  thiết	  để	  thực	  hiện	  các	  hoạt	  động	  cụ	  thể.	  

Hướng	  dẫn:	  	  Xác	  định	  các	  hoạt	  động	  được	  thực	  hiện	  hàng	  năm	  để	  đáp	  ứng	  các	  mục	  tiêu	  được	  mô	  tả	  trong	  phần	  2,	  và	  mô	  tả	  các	  chi	  tiêu	  cho	  từng	  
hoạt	  động,	  và	  chỗ	  để	  tìm	  các	  khoản	  chi	  tiêu	  này	  trong	  ngân	  sách	  của	  LEA.	  Các	  hoạt	  động	  có	  thể	  mô	  tả	  một	  nhóm	  các	  dịch	  vụ	  được	  thực	  hiện	  để	  
đạt	  được	  mục	  tiêu	  xác	  định.	  Các	  hoạt	  động	  và	  các	  chi	  phí	  phải	  phản	  ảnh	  những	  chi	  tiết	  trong	  phạm	  vi	  một	  mục	  tiêu	  cho	  các	  phân	  nhóm	  đặc	  biệt	  
đã	  được	  xác	  định	  trong	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khỏan	  52052,	  gồm	  các	  học	  sinh	  có	  khuyết	  tật,	  và	  cho	  các	  trường	  đặc	  biệt	  nếu	  được	  áp	  dụng.	  
Trong	  việc	  mô	  tả	  các	  hoạt	  động	  và	  các	  chi	  phí	  sẽ	  phục	  vụ	  các	  thành	  phần	  có	  thu	  nhập	  thấp,	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  và/hoặc	  học	  sinh	  thanh	  
thiếu	  niên	  con	  nuôi	  theo	  quy	  định	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  điều	  khoản	  42238.01,	  LEA	  phải	  xác	  định	  xem	  các	  quỹ	  bổ	  sung	  và	  tập	  trung	  có	  được	  sử	  
dụng	  đúng	  cách	  trong	  toàn	  học	  khu,	  toàn	  trường,	  toàn	  quận,	  hoặc	  toàn	  trường	  charter.	  Trong	  bản	  cập	  nhật	  hàng	  năm,	  LEA	  phải	  mô	  tả	  bất	  cứ	  
thay	  đổi	  nào	  của	  các	  hoạt	  động	  do	  kết	  quả	  của	  một	  sự	  xét	  lại	  mức	  tiến	  bộ.	  LEA	  phải	  tham	  khảo	  mọi	  nguồn	  quỹ	  được	  sử	  dụng	  để	  hỗ	  trợ	  các	  hoạt	  
động	  và	  dịch	  vụ.	  Các	  chi	  phí	  phải	  được	  phân	  loại	  bằng	  cách	  sử	  dụng	  tập	  cẩm	  nang	  về	  kế	  toán	  cho	  các	  trường	  ở	  California	  (California	  School	  
Accounting	  Manual)	  theo	  sự	  đòi	  hỏi	  của	  các	  điều	  khoản	  52061,	  52067,	  và	  47606.5	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục.	  	  

Các	  câu	  hỏi	  hướng	  dẫn:	  

1) Các	  hoạt	  động/dịch	  vụ	  nào	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  cho	  tất	  cả	  các	  học	  sinh,	  cho	  các	  phân	  nhóm	  học	  sinh	  được	  nhận	  diện	  theo	  điều	  khoản	  
52052	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục,	  cho	  các	  trường	  đặc	  biệt,	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  các	  học	  sinh	  với	  lợi	  tức	  thấp,	  và/hoặc	  trẻ	  em	  con	  
nuôi	  để	  đạt	  được	  mục	  tiêu	  đề	  ra	  trong	  LCAP?	  

2) Các	  hoạt	  động/dịch	  vụ	  đó	  được	  liên	  kết	  với	  các	  mục	  tiêu	  xác	  định	  và	  các	  chỉ	  số	  hiệu	  suất	  như	  thế	  nào?	  
3) Các	  khoản	  chi	  phí	  nào	  hỗ	  trợ	  các	  thay	  đổi	  của	  các	  hoạt	  động/dịch	  vụ	  do	  là	  kết	  quả	  của	  mục	  tiêu	  đã	  được	  xác	  định?	  Các	  khoảng	  chi	  phí	  đó	  

có	  thể	  được	  tìm	  thấy	  ở	  đâu	  trong	  ngân	  sách	  của	  LEA?	  
4) Trong	  bản	  cập	  nhật	  hàng	  năm,	  những	  hoạt	  động/dịch	  vụ	  đã	  giải	  quyết	  ra	  sao	  các	  nhu	  cầu	  của	  mọi	  học	  sinh	  và	  các	  điều	  khoản	  của	  những	  

dịch	  vụ	  này	  có	  dẫn	  đến	  những	  kết	  quả	  mong	  muốn	  không?	  
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5) Trong	  bản	  cập	  nhật	  hàng	  năm,	  những	  hoạt	  động/dịch	  vụ	  đã	  giải	  quyết	  ra	  sao	  các	  nhu	  cầu	  của	  mọi	  phân	  nhóm	  học	  sinh	  được	  nhận	  diện	  
theo	  điều	  khoản	  52052 của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục,	  bao	  gồm,	  nhưng	  không	  giới	  hạn,	  cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  các	  học	  sinh	  với	  lợi	  
tức	  thấp,	  và	  trẻ	  em	  con	  nuôi;	  và	  việc	  cung	  cấp	  những	  hoạt	  động/dịch	  vụ	  đó	  có	  dẫn	  đến	  những	  kết	  quả	  mong	  muốn	  không?	  

6) Trong	  bản	  cập	  nhật	  hàng	  năm,	  những	  hoạt	  động/dịch	  vụ	  đã	  giải	  quyết	  các	  nhu	  cầu	  và	  mục	  tiêu	  của	  các	  trường	  đặc	  biệt	  như	  thế	  nào	  và	  
việc	  cung	  cấp	  các	  hoạt	  động/dịch	  vụ	  đó	  có	  dẫn	  đến	  những	  kết	  quả	  mong	  muốn	  không?	  

7) Trong	  bản	  cập	  nhật	  hàng	  năm,	  những	  thay	  đổi	  nào	  cho	  các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ	  và	  chi	  phí	  đã	  được	  thực	  hiện	  như	  là	  một	  kết	  quả	  của	  sự	  
xem	  lại	  mức	  tiến	  bộ	  trong	  quá	  khứ	  và/hoặc	  sự	  thay	  đổi	  về	  mục	  tiêu?	  
	  

	  
	  

	  

A. Những	  hoạt	  động	  hàng	  năm	  nào,	  và	  LEA	  có	  thể	  gom	  vào	  bất	  kỳ	  các	  dịch	  vụ	  hỗ	  trợ	  nào	  cho	  những	  hoạt	  động	  này,	  sẽ	  được	  thực	  
hiện	  để	  đáp	  ứng	  các	  mục	  tiêu	  được	  mô	  tả	  trong	  phần	  2	  cho	  tất	  cả	  học	  sinh	  và	  các	  mục	  tiêu	  cụ	  thể	  cho	  nhóm	  học	  sinh	  được	  xác	  
định	  trong	  điều	  khoản	  52052	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  nhưng	  không	  được	  liệt	  kê	  trong	  Bảng	  3B	  dưới	  đây	  (ví	  dụ,	  các	  phân	  nhóm	  
dân	  tộc	  và	  các	  học	  sinh	  có	  khuyết	  tật)?	  Liệt	  kê	  và	  mô	  tả	  các	  khoản	  phí	  cho	  mỗi	  năm	  tài	  khoá	  nào	  thực	  hiện	  các	  hoạt	  động	  này,	  
gồm	  cả	  chỗ	  mà	  những	  chi	  phí	  này	  có	  thể	  được	  tìm	  thấy	  trong	  ngân	  sách	  của	  LEA.	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
1.	   Thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  với	  kỳ	  
vọng	  cao	  cho	  mọi	  
học	  sinh	  
	  
Tất	  cả	  các	  cấp	  của	  
tổ	  chức	  làm	  việc	  
để	  nâng	  cao	  thành	  
tích	  của	  học	  sinh	  
và	  thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  
cho	  tất	  cả	  các	  
nhóm	  học	  sinh	  học	  
kém	  

Các	  ưu	  tiên	  
của	  tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2 Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  
sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  
cơ	  bản	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  
	  

Phá	  vỡ	  các	  chu	  kỳ	  của	  
việc	  không	  đạt	  được	  
thành	  quả	  trong	  quá	  
khứ	  phụ	  thuộc	  vào	  sự	  
cam	  kết	  của	  toàn	  học	  
khu.	  Học	  Khu	  Thống	  
Nhất	  San	  Diego	  sẵn	  
sàng	  cân	  bằng	  các	  	  
phương	  cách	  then	  chốt	  
để	  đảm	  bảo	  các	  học	  
sinh	  có	  được	  sự	  hỗ	  trợ	  
và	  các	  dịch	  vụ	  cần	  thiết	  
để	  có	  thể	  tận	  dụng	  
được	  mọi	  chọn	  lựa	  và	  
cơ	  hội	  sau	  khi	  tốt	  
nghiệp.	  	  
	  

Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  cấp	  
trong	  khoảng	  thời	  gian	  
3	  năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  
	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  
tác	  động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  
phí	  có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiên	  tại	  
của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu	  

	  

$9.1	  triệu	  
	  

1.	  Các	  trường	  sử	  dụng	  
nhiều	  biện	  pháp	  đánh	  
giá	  để	  đo	  lường	  sự	  hiểu	  
biết	  của	  học	  sinh	  và	  sự	  	  
áp	  dụng	  vào	  việc	  học	  
tập	  
2.	  	  Các	  trường	  thiết	  lập	  
và	  giám	  sát	  các	  mục	  
tiêu	  tiến	  bộ	  cho	  tất	  cả	  
các	  học	  sinh	  và	  nhóm	  
học	  sinh	  	  

3.	  Các	  trường	  trung	  học	  
tham	  gia	  vào	  trong	  các	  
quy	  trình	  Can	  thiệp	  và	  
Hỗ	  trợ	  Tích	  cực	  về	  Hành	  
vi	  và	  phát	  triển	  các	  kế	  
hoạch	  chiến	  lược	  để	  cải	  
thiện	  kết	  quả	  của	  cả	  
không	  khí	  học	  tập	  của	  
trường	  và	  hành	  vi	  của	  
học	  sinh	  	  

	  

$9.1	  	  triệu	  
	  

1.	  Các	  trường	  sửa	  đổi	  
và	  sử	  dụng	  nhiều	  biện	  
pháp	  đánh	  giá	  để	  đo	  
lường	  sự	  hiểu	  biết	  của	  
học	  sinh	  và	  sự	  	  áp	  dụng	  
vào	  việc	  học	  tập	  
2.	  	  Các	  trường	  theo	  dõi	  
và	  tinh	  chỉnh	  các	  mục	  
tiêu	  tiến	  bộ	  cho	  tất	  cả	  
các	  học	  sinh	  và	  nhóm	  
học	  sinh	  	  

3.	  Các	  trường	  trung	  học	  
tham	  gia	  vào	  trong	  các	  
quy	  trình	  Can	  thiệp	  và	  
Hỗ	  trợ	  Tích	  cực	  về	  
Hành	  vi	  và	  phát	  triển	  
các	  kế	  hoạch	  chiến	  lược	  
để	  cải	  thiện	  kết	  quả	  của	  
cả	  không	  khí	  học	  tập	  
của	  trường	  và	  hành	  vi	  
của	  học	  sinh	  	  

	  

$9.1	  triệu	  
	  

1.	  Các	  trường	  sử	  dụng	  
nhiều	  biện	  pháp	  đánh	  
giá	  để	  đo	  lường	  sự	  hiểu	  
biết	  của	  học	  sinh	  và	  sự	  	  
áp	  dụng	  vào	  việc	  học	  
tập	  
2. Các	  trường	  theo	  dõi	  
và	  tinh	  chỉnh	  các	  mục	  
tiêu	  tiến	  bộ	  cho	  tất	  cả	  
các	  học	  sinh	  và	  nhóm	  
học	  sinh	  

3.	  Các	  trường	  trung	  học	  
tham	  gia	  vào	  trong	  các	  
quy	  trình	  Can	  thiệp	  và	  
Hỗ	  trợ	  Tích	  cực	  về	  Hành	  
vi	  và	  phát	  triển	  các	  kế	  
hoạch	  chiến	  lược	  để	  cải	  
thiện	  kết	  quả	  của	  cả	  
không	  khí	  học	  tập	  của	  
trường	  và	  hành	  vi	  của	  
học	  sinh	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
1.	  	  Thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  với	  kỳ	  
vọng	  cao	  cho	  	  mọi	  
học	  sinh	  (tiếp	  
theo)	  
	  

	   	  
 

	   	   	  

4.	  Các	  chương	  trình	  Học	  
Sớm	  (Early	  Learning)	  sẽ	  
định	  rõ,	  phát	  triển	  và	  
đảm	  bảo	  việc	  hoàn	  thành	  
một	  hướng	  đi	  rõ	  rệt	  từ	  
cấp	  tiền	  mẫu	  giáo	  cho	  
đến	  cấp	  lớp	  1	  	  

	  

5.	  Cung	  cấp	  các	  sự	  hỗ	  trợ	  
chiến	  thuật	  từ	  các	  cấp	  
đầu	  tiên	  qua	  việc	  thu	  hẹp	  
đơn	  vị	  lớp	  học	  trong	  các	  
cấp	  từ	  mẫu	  giáo	  chuyển	  
tiếp-‐	  cấp	  lớp	  3;	  cung	  cấp	  
sự	  can	  thiệp	  có	  mục	  tiêu	  
và	  các	  sự	  hỗ	  trợ	  cho	  các	  
học	  sinh	  học	  kém;	  và,	  
cung	  cấp	  sự	  phát	  triển	  
chuyên	  nghiệp	  cho	  các	  
giáo	  viên	  nhắm	  vào	  
trước	  hết	  cho	  việc	  giảng	  
dạy	  tốt	  nhất,	  sự	  can	  
thiệp,	  và	  việc	  hỗ	  trợ	  

	  

6.	  Hoàn	  thiện	  các	  kết	  quả	  
cho	  các	  em	  học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  thuộc	  lớp	  mẫu	  
giáo	  chuyển	  tiếp	  và	  mẫu	  
giáo	  qua	  việc	  cung	  cấp	  sự	  
truy	  cập	  và	  các	  cơ	  hội	  
giáo	  dục	  phù	  hợp	  với	  
tuổi	  c	  ủa	  các	  em	  không	  
khuyết	  tật	  

	  

4.	  Các	  chương	  trình	  Học	  
Sớm	  (Early	  Learning)	  sẽ	  
theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  
việc	  hoàn	  thành	  một	  
hướng	  đi	  rõ	  rệt	  từ	  cấp	  
tiền	  mẫu	  giáo	  cho	  đến	  
cấp	  lớp	  1	  	  

	  

5.	  Tiếp	  tục	  cung	  cấp	  các	  
sự	  hỗ	  trợ	  chiến	  thuật	  từ	  
các	  cấp	  đầu	  tiên	  qua	  việc	  
thu	  hẹp	  đơn	  vị	  lớp	  học	  
trong	  các	  cấp	  từ	  mẫu	  
giáo	  chuyển	  tiếp-‐	  cấp	  lớp	  
3;	  cung	  cấp	  sự	  can	  thiệp	  
có	  mục	  tiêu	  và	  các	  sự	  hỗ	  
trợ	  cho	  các	  học	  sinh	  yếu	  
kém;	  và,	  cung	  cấp	  sự	  
phát	  triển	  chuyên	  nghiệp	  
cho	  các	  giáo	  viên	  nhắm	  
vào	  trước	  hết	  cho	  việc	  
giảng	  dạy	  tốt	  nhất,	  sự	  
can	  thiệp,	  và	  việc	  hỗ	  trợ	  

	  

6.	  Hoàn	  thiện	  các	  kết	  quả	  
cho	  các	  em	  học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  thuộc	  lớp	  mẫu	  
giáo	  chuyển	  tiếp	  và	  mẫu	  
giáo	  qua	  việc	  cung	  cấp	  sự	  
truy	  cập	  và	  các	  cơ	  hội	  
giáo	  dục	  phù	  hợp	  với	  
tuổi	  c	  ủa	  các	  em	  không	  
khuyết	  tật	  	  

4.	  Các	  chương	  trình	  Học	  
Sớm	  (Early	  Learning)	  sẽ	  	  
theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  	  
việc	  hoàn	  thành	  một	  
hướng	  đi	  rõ	  rệt	  từ	  cấp	  
tiền	  mẫu	  giáo	  cho	  đến	  
cấp	  lớp	  1	  	  

	  

5.	  	  Tiếp	  tục	  cung	  cấp	  các	  
sự	  hỗ	  trợ	  chiến	  thuật	  từ	  
các	  cấp	  đầu	  tiên	  qua	  việc	  
thu	  hẹp	  đơn	  vị	  lớp	  học	  
trong	  các	  cấp	  từ	  mẫu	  
giáo	  chuyển	  tiếp-‐	  cấp	  lớp	  
3;	  cung	  cấp	  sự	  can	  thiệp	  
có	  mục	  tiêu	  và	  các	  sự	  hỗ	  
trợ	  cho	  các	  học	  sinh	  yếu	  
kém;	  và,	  cung	  cấp	  sự	  
phát	  triển	  chuyên	  nghiệp	  
cho	  các	  giáo	  viên	  nhắm	  
vào	  trước	  hết	  cho	  việc	  
giảng	  dạy	  tốt	  nhất,	  sự	  
can	  thiệp,	  và	  việc	  hỗ	  trợ	  

	  

6.	  Hoàn	  thiện	  các	  kết	  quả	  
cho	  các	  em	  học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  thuộc	  lớp	  mẫu	  
giáo	  chuyển	  tiếp	  và	  mẫu	  
giáo	  qua	  việc	  cung	  cấp	  sự	  
truy	  cập	  và	  các	  cơ	  hội	  
giáo	  dục	  phù	  hợp	  với	  
tuổi	  c	  ủa	  các	  em	  không	  
khuyết	  tật	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
1.	   Thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  với	  kỳ	  
vọng	  cao	  cho	  mọi	  
học	  sinh	  (tiếp	  
theo)	  

	    	   	  

7.	  Các	  cố	  vấn	  và	  nhân	  
viên	  hỗ	  trợ	  theo	  dõi	  sự	  
truy	  cập	  của	  học	  sinh	  
vào	  các	  hướng	  đi	  tiến	  
bộ	  	  
8.	  Nhân	  viên	  văn	  phòng	  
trung	  ương	  hỗ	  trợ	  các	  
giám	  đốc	  khu	  vực,	  các	  
hiệu	  trưởng	  và	  các	  
nhân	  viên	  trường	  học	  	  
truy	  cập	  vào	  các	  dữ	  liệu	  
và	  xây	  dựng	  một	  nền	  
văn	  hóa	  của	  việc	  phân	  
tích	  dữ	  liệu	  cho	  tất	  cả	  
các	  trường	  
9.	  Cấu	  tạo	  và	  theo	  dõi	  
việc	  hoàn	  thành	  các	  
chương	  trình	  và	  dịch	  vụ	  
thích	  hợp	  cho	  các	  học	  
sinh	  có	  khuyết	  tật	  

10.	  Mọi	  học	  sinh	  trung	  
học	  đệ	  nhất	  và	  đệ	  nhị	  
cấp	  có	  một	  kế	  hoạch	  6	  
hoặc	  4	  năm	  lần	  lượt	  
nêu	  rõ	  các	  khóa	  học	  
cần	  phải	  lấy	  để	  đáp	  ứng	  
các	  đòi	  hỏi	  A-‐G	  bao	  
gồm	  cả	  môn	  ngôn	  ngữ	  
quốc	  tế	  
	  

7.	  Các	  cố	  vấn	  và	  nhân	  
viên	  hỗ	  trợ	  theo	  dõi	  sự	  
truy	  cập	  của	  học	  sinh	  
vào	  các	  hướng	  đi	  tiến	  
bộ	  	  
8.	  Nhân	  viên	  văn	  phòng	  
trung	  ương	  tiếp	  tục	  hỗ	  
trợ	  các	  giám	  đốc	  khu	  
vực,	  các	  hiệu	  trưởng	  và	  
các	  nhân	  viên	  trường	  
học	  	  truy	  cập	  vào	  các	  
dữ	  liệu	  và	  xây	  dựng	  
một	  nền	  văn	  hóa	  của	  
việc	  phân	  tích	  dữ	  liệu	  
cho	  tất	  cả	  các	  trường	  
9.	  Tinh	  chỉnh	  và	  theo	  
dõi	  việc	  hoàn	  thành	  các	  
chương	  trình	  và	  dịch	  vụ	  
thích	  hợp	  cho	  các	  học	  
sinh	  có	  khuyết	  tật	  

10.	  Mọi	  học	  sinh	  trung	  
học	  đệ	  nhất	  và	  đệ	  nhị	  
cấp	  có	  một	  kế	  hoạch	  6	  
hoặc	  4	  năm	  lần	  lượt	  
nêu	  rõ	  các	  khóa	  học	  
cần	  phải	  lấy	  để	  đáp	  ứng	  
các	  đòi	  hỏi	  A-‐G	  bao	  
gồm	  cả	  môn	  ngôn	  ngữ	  
quốc	  tế	  
	  

	  

7.	  Các	  cố	  vấn	  và	  nhân	  
viên	  hỗ	  trợ	  theo	  dõi	  sự	  
truy	  cập	  của	  học	  sinh	  
vào	  các	  hướng	  đi	  tiến	  
bộ	  	  
8.	  Nhân	  viên	  văn	  phòng	  
trung	  ương	  tiếp	  tục	  hỗ	  
trợ	  các	  giám	  đốc	  khu	  
vực,	  các	  hiệu	  trưởng	  và	  
các	  nhân	  viên	  trường	  
học	  	  truy	  cập	  vào	  các	  
dữ	  liệu	  và	  xây	  dựng	  
một	  nền	  văn	  hóa	  của	  
việc	  phân	  tích	  dữ	  liệu	  
cho	  tất	  cả	  các	  trường	  
9.	  Tinh	  chỉnh	  và	  theo	  
dõi	  việc	  hoàn	  thành	  các	  
chương	  trình	  và	  dịch	  vụ	  
thích	  hợp	  cho	  các	  học	  
sinh	  có	  khuyết	  tật	  

10.	  Mọi	  học	  sinh	  trung	  
học	  đệ	  nhất	  và	  đệ	  nhị	  
cấp	  có	  một	  kế	  hoạch	  6	  
hoặc	  4	  năm	  lần	  lượt	  
nêu	  rõ	  các	  khóa	  học	  
cần	  phải	  lấy	  để	  đáp	  ứng	  
các	  đòi	  hỏi	  A-‐G	  bao	  
gồm	  cả	  môn	  ngôn	  ngữ	  
quốc	  tế	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
1.	  	  Thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  với	  kỳ	  
vọng	  cao	  cho	   mọi	  
học	  sinh	  (tiếp	  
theo)	  
	  

	    	   	   	  

11.	  Các	  nhân	  viên	  của	  
văn	  phòng	  trung	  ương	  
và	  các	  trường	  	  trung	  
học	  làm	  việc	  hợp	  tác	  
với	  nhau	  để	  nhận	  diện	  
và	  hoàn	  thành	  các	  
phương	  cách	  tốt	  nhất	  
để	  cải	  tiến	  kết	  quả	  của	  
các	  em	  học	  sinh	  cấp	  lớp	  
9	  tại	  mỗi	  trường	  	  trung	  
học	  	  
12.	  Nâng	  cao	  kết	  quả	  
của	  các	  học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật:	  (1)	  gia	  tăng	  
tỷ	  lệ	  các	  học	  sinh	  đạt	  
được	  các	  văn	  bằng	  
trung	  học	  và	  (2)	  gia	  
tăng	  tỷ	  lệ	  các	  học	  sinh	  
tham	  gia	  vào	  chương	  
trình	  giáo	  dục	  chức	  
năng	  để	  khi	  đến	  tuổi	  
22,	  sẽ	  trở	  thành	  những	  
thành	  viên	  đóng	  góp	  
của	  cộng	  đồng	  	  	  

11.	  Các	  nhân	  viên	  của	  
văn	  phòng	  trung	  ương	  
và	  các	  trường	  	  trung	  
học	  làm	  việc	  hợp	  tác	  
với	  nhau	  để	  nhận	  diện	  
và	  hoàn	  thành	  các	  
phương	  cách	  tốt	  nhất	  
để	  cải	  tiến	  kết	  quả	  của	  
các	  em	  học	  sinh	  cấp	  lớp	  
9	  tại	  mỗi	  trường	  	  trung	  
học	  	  

	  
12.	  Tiếp	  tục	  nâng	  cao	  
kết	  quả	  của	  các	  học	  
sinh	  có	  khuyết	  tật:	  (1)	  
gia	  tăng	  tỷ	  lệ	  các	  học	  
sinh	  đạt	  được	  các	  văn	  
bằng	  trung	  học	  và	  (2)	  
gia	  tăng	  tỷ	  lệ	  các	  học	  
sinh	  tham	  gia	  vào	  
chương	  trình	  giáo	  dục	  
chức	  năng	  để	  khi	  đến	  
tuổi	  22,	  sẽ	  trở	  thành	  
những	  thành	  viên	  đóng	  
góp	  của	  cộng	  đồng	  	  	  

11.	  Các	  nhân	  viên	  của	  
văn	  phòng	  trung	  ương	  
và	  các	  trường	  	  trung	  
học	  làm	  việc	  hợp	  tác	  
với	  nhau	  để	  nhận	  diện	  
và	  hoàn	  thành	  các	  
phương	  cách	  tốt	  nhất	  
để	  cải	  tiến	  kết	  quả	  của	  
các	  em	  học	  sinh	  cấp	  lớp	  
9	  tại	  mỗi	  trường	  	  trung	  
học	  	  

	  
12.	  Tiếp	  tục	  nâng	  cao	  
kết	  quả	  của	  các	  học	  
sinh	  có	  khuyết	  tật:	  (1)	  
gia	  tăng	  tỷ	  lệ	  các	  học	  
sinh	  đạt	  được	  các	  văn	  
bằng	  trung	  học	  và	  (2)	  
gia	  tăng	  tỷ	  lệ	  các	  học	  
sinh	  tham	  gia	  vào	  
chương	  trình	  giáo	  dục	  
chức	  năng	  để	  khi	  đến	  
tuổi	  22,	  sẽ	  trở	  thành	  
những	  thành	  viên	  đóng	  
góp	  của	  cộng	  đồng	  	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

2.	  	  	  Truy	  cập	  vào	  
một	  chương	  trình	  
giảng	  dạy	  mở	  rộng	  
và	  đầy	  thử	  thách	  
	  
Học	  sinh	  có	  thể	  
truy	  cập	  vào	  một	  
chương	  trình	  giảng	  
dạy	  nghiêm	  ngặt,	  
mạch	  lạc	  và	  đúng	  
tiêu	  chuẩn,	  bảo	  
đảm	  sự	  	  sẵn	  sàng	  
cho	  những	  chọn	  
lựa	  sau	  khi	  tốt	  
nghiệp	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2 Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  
sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
	  
	  

Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  của	  học	  khu	  chú	  
trọng	  vào	  việc	  đảm	  
bảo	  quyền	  truy	  cập	  
vào	  các	  chương	  trình	  
giáo	  dục	  cam	  go	  	  	  
đúng	  cốt	  lõi	  chung	  và	  
các	  công	  cụ	  bao	  gồm	   
những	  cơ	  hội	  để	  trau	  
dồi	  và	  tăng	  cường	  sự	  
nghiên	  cứu	  học	  hỏi	  
trong	  các	  lãnh	  vực	  
quan	  tâm.	  

	  Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  
cấp	  trong	  khoảng	  thời	  
gian	  3	  năm. 

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  
tác	  động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  
phí	  có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  
của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu	  

$47.1	  triệu	  
1.	  Duyệt	  xét,	  cập	  nhật	  
hóa	  và	  theo	  dõi	  chương	  
trình	  học	  tập	  của	  học	  
khu	  cho	  đi	  đúng	  với	  các	  
tiêu	  chuẩn	  cốt	  lõi	  của	  	  
tiểu	  bang	  và	  các	  tiểu	  
chuẩn	  của	  chương	  trình	  
Phát	  Triển	  Anh	  Ngữ	  của	  
tiểu	  bang,	  các	  tiêu	  
chuẩn	  về	  khoa	  học	  của	  
thế	  hệ	  tiếp	  nối,	  và	  các	  
đòi	  hỏi	  A-‐g	  của	  hai	  hệ	  
thống	  đại	  học	  UC/CSU	  	  	  
	  

2.	  Cung	  cấp	  các	  chương	  
trình	  liên	  kết,	  không	  rời	  
rạc	  và	  rõ	  ràng	  và	  các	  
hướng	  đi	  cho	  khóa	  học	  
trong	  và	  qua	  các	  trình	  
độ	  cấp	  lớp	  	  

$47.1	  triệu	  
1.	  	  Tiếp	  tục	  	  Duyệt	  xét,	  
cập	  nhật	  hóa	  và	  theo	  
dõi	  chương	  trình	  học	  
tập	  của	  học	  khu	  cho	  đi	  
đúng	  với	  các	  tiêu	  chuẩn	  
cốt	  lõi	  của	  	  tiểu	  bang	  và	  
các	  tiểu	  chuẩn	  của	  
chương	  trình	  Phát	  Triển	  
Anh	  Ngữ	  của	  tiểu	  bang,	  	  	  
và	  các	  đòi	  hỏi	  A-‐g	  của	  
hai	  hệ	  thống	  đại	  học	  
UC/CSU	  	  	  
	  
2.	  Theo	  dõi	  để	  bảo	  đảm	  
có	  các	  chương	  trình	  liên	  
kết,	  không	  rời	  rạc	  và	  rõ	  
ràng	  và	  các	  hướng	  đi	  
cho	  khóa	  học	  trong	  và	  
qua	  các	  trình	  độ	  cấp	  
lớp	  	  

$47.1	  triệu	  
1.	  	  Tiếp	  tục	  	  Duyệt	  xét,	  
cập	  nhật	  hóa	  và	  theo	  
dõi	  chương	  trình	  học	  
tập	  của	  học	  khu	  cho	  đi	  
đúng	  với	  các	  tiêu	  chuẩn	  
cốt	  lõi	  của	  	  tiểu	  bang	  và	  
các	  tiểu	  chuẩn	  của	  
chương	  trình	  Phát	  Triển	  
Anh	  Ngữ	  của	  tiểu	  bang,	  	  	  
và	  các	  đòi	  hỏi	  A-‐g	  của	  
hai	  hệ	  thống	  đại	  học	  
UC/CSU	  	  	  
	  
2.	  	  Theo	  dõi	  để	  bảo	  
đảm	  có	  các	  chương	  
trình	  liên	  kết,	  không	  rời	  
rạc	  và	  rõ	  ràng	  và	  các	  
hướng	  đi	  cho	  khóa	  học	  
trong	  và	  qua	  các	  trình	  
độ	  cấp	  lớp	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
2.	  	  	  Truy	  cập	  vào	  
một	  chương	  trình	  
giảng	  dạy	  mở	  rộng	  
và	  đầy	  thử	  thách	  
(tiếp	  theo)	  

	   	   	   	   	  
3.	  Các	  lịch	  trình	  chủ	  yếu	  
bảo	  đảm	  sự	  truy	  cập	  
vào	  các	  khóa	  học	  A-‐G	  
hướng	  vào	  ngày	  ra	  
trường	  và	  việc	  sẵn	  sang	  
học	  đại	  học/nghề	  
nghiệp	  cho	  tất	  cả	  các	  
học	  sinh	  trung	  học,	  các	  
n	  hóm	  học	  sinh	  và	  cung	  
cấp	  sự	  truy	  cập	  vào	  các	  
khóa	  học	  cao	  cấp	  (ví	  dụ	  
Advanced	  Placement,	  
International	  
Baccalaureate,	  Honors)	  

	  
4.	  Nhân	  viên	  nhà	  
trường	  hỗ	  trợ	  các	  học	  
sinh	  và	  gia	  đình	  lập	  kế	  
hoạch	  và	  theo	  dõi	  các	  
môn	  học	  để	  chuẩn	  bị	  
cho	  các	  em	  có	  cơ	  hội	  ra	  
trường	  và	  sau	  khi	  ra	  
trường	  (ví	  dụ	  Kế	  hoạch	  	  
4-‐6	  năm,	  Naviance)	  
	  

	  
3.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
các	  lịch	  trình	  chủ	  yếu	  
bảo	  đảm	  sự	  truy	  cập	  
vào	  các	  khóa	  học	  A-‐G	  
hướng	  vào	  ngày	  ra	  
trường	  và	  việc	  sẵn	  sang	  
học	  đại	  học/nghề	  
nghiệp	  cho	  tất	  cả	  các	  
học	  sinh	  trung	  học,	  các	  
n	  hóm	  học	  sinh	  và	  cung	  
cấp	  sự	  truy	  cập	  vào	  các	  
khóa	  học	  cao	  cấp	  (ví	  dụ	  
Advanced	  Placement,	  
International	  
Baccalaureate,	  Honors)	  
	  

4.	  Nhân	  viên	  nhà	  
trường	  hỗ	  trợ	  các	  học	  
sinh	  và	  gia	  đình	  lập	  kế	  
hoạch	  và	  theo	  dõi	  các	  
môn	  học	  để	  chuẩn	  bị	  
cho	  các	  em	  có	  cơ	  hội	  ra	  
trường	  và	  sau	  khi	  ra	  
trường	  (ví	  dụ	  Kế	  hoạch	  	  
4-‐6	  năm,	  Naviance)	  
	  

	  
3.	  	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
các	  lịch	  trình	  chủ	  yếu	  
bảo	  đảm	  sự	  truy	  cập	  
vào	  các	  khóa	  học	  A-‐G	  
hướng	  vào	  ngày	  ra	  
trường	  và	  việc	  sẵn	  sang	  
học	  đại	  học/nghề	  
nghiệp	  cho	  tất	  cả	  các	  
học	  sinh	  trung	  học,	  các	  
n	  hóm	  học	  sinh	  và	  cung	  
cấp	  sự	  truy	  cập	  vào	  các	  
khóa	  học	  cao	  cấp	  (ví	  dụ	  
Advanced	  Placement,	  
International	  
Baccalaureate,	  Honors)	  
	  

4.	  Nhân	  viên	  nhà	  
trường	  hỗ	  trợ	  các	  học	  
sinh	  và	  gia	  đình	  lập	  kế	  
hoạch	  và	  theo	  dõi	  các	  
môn	  học	  để	  chuẩn	  bị	  
cho	  các	  em	  có	  cơ	  hội	  ra	  
trường	  và	  sau	  khi	  ra	  
trường	  (ví	  dụ	  Kế	  hoạch	  	  
4-‐6	  năm,	  Naviance)	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
2.	  	  	  Truy	  cập	  vào	  
một	  chương	  trình	  
giảng	  dạy	  mở	  rộng	  
và	  đầy	  thử	  thách	  
(tiếp	  theo)	  

	   	   	   	   5.	  Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  
học	  tập	  liên	  kết	  không	  
rời	  rạc/kéo	  dài	  bao	  gồm:	  
Linked	  Learning,	  Career	  
and	  Technical	  Education,	  
Gifted	  and	  Talented	  
Education,	  Advanced	  
Placement,	  International	  
Baccalaureate,	  Biliteracy	  
và	  Dual	  Language	  
Programs,	  Visual	  and	  
Performing	  Arts,	  
Advancement	  Via	  
Individual	  
Determination,	  Science	  
Technology	  Engineering	  
Arts	  Math,	  và	  các	  cơ	  hội	  
học	  tập	  ngoài	  trời	  

6.	  Phát	  triển	  và	  tinh	  
chỉnh	  điều	  cốt	  lõi	  chung	  
cho	  phù	  hợp	  với	  địa	  bàn	  
của	  chương	  trình	  giảng	  
dạy,	  các	  công	  cụ	  và	  các	  
điều	  hướng	  dẫn	  bao	  gồm	  
việc	  truy	  cập	  vào	  các	  
công	  cụ	  điện	  toán	  có	  
phẩm	  chất	  và	  các	  nguồn	  
tin	  tức	  điện	  toán	  xác	  
đáng	  để	  phụ	  giúp	  cho	  
việc	  giảng	  dạy	  và	  việc	  
học	  tập	  có	  được	  hiệu	  
quả	  cho	  các	  nhóm	  khác	  
nhau	  

5.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
các	  cơ	  hội	  học	  tập	  liên	  
kết	  không	  rời	  rạc/kéo	  dài	  
bao	  gồm:	  Linked	  
Learning,	  Career	  and	  
Technical	  Education,	  
Gifted	  and	  Talented	  
Education,	  Advanced	  
Placement,	  International	  
Baccalaureate,	  Biliteracy	  
và	  Dual	  Language	  
Programs,	  Visual	  and	  
Performing	  Arts,	  
Advancement	  Via	  
Individual	  
Determination,	  Science	  
Technology	  Engineering	  
Arts	  Math,	  và	  các	  cơ	  hội	  
học	  tập	  ngoài	  trời	  

6.	  Sửa	  đổi	  và	  tinh	  chỉnh	  
điều	  cốt	  lõi	  chung	  cho	  
phù	  hợp	  với	  địa	  bàn	  của	  
chương	  trình	  giảng	  dạy,	  
các	  công	  cụ	  và	  các	  điều	  
hướng	  dẫn	  bao	  gồm	  việc	  
truy	  cập	  vào	  các	  công	  cụ	  
điện	  toán	  có	  phẩm	  chất	  
và	  các	  nguồn	  tin	  tức	  điện	  
toán	  xác	  đáng	  để	  phụ	  
giúp	  cho	  việc	  giảng	  dạy	  	  
và	  việc	  học	  tập	  có	  được	  
hiệu	  quả	  cho	  các	  nhóm	  
khác	  nhau	  

5.	  	  Theo	  dõi	  và	  cung	  	  cấp	  
các	  cơ	  hội	  học	  tập	  liên	  
kết	  không	  rời	  rạc/kéo	  dài	  
bao	  gồm:	  Linked	  
Learning,	  Career	  and	  
Technical	  Education,	  
Gifted	  and	  Talented	  
Education,	  Advanced	  
Placement,	  International	  
Baccalaureate,	  Biliteracy	  
và	  Dual	  Language	  
Programs,	  Visual	  and	  
Performing	  Arts,	  
Advancement	  Via	  
Individual	  
Determination,	  Science	  
Technology	  Engineering	  
Arts	  Math,	  và	  các	  cơ	  hội	  
học	  tập	  ngoài	  trời	  

6.	  Sửa	  đổi	  và	  tinh	  chỉnh	  
điều	  cốt	  lõi	  chung	  cho	  
phù	  hợp	  với	  địa	  bàn	  của	  
chương	  trình	  giảng	  dạy,	  
các	  công	  cụ	  và	  các	  điều	  
hướng	  dẫn	  bao	  gồm	  việc	  
truy	  cập	  vào	  các	  công	  cụ	  
điện	  toán	  có	  phẩm	  chất	  
và	  các	  nguồn	  tin	  tức	  điện	  
toán	  xác	  đáng	  để	  phụ	  
giúp	  cho	  việc	  giảng	  dạy	  	  
và	  việc	  học	  tập	  có	  được	  
hiệu	  quả	  	  cho	  các	  nhóm	  
khác	  nhau	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
2.	  	  	  Truy	  cập	  vào	  
một	  chương	  trình	  
giảng	  dạy	  mở	  rộng	  
và	  đầy	  thử	  thách	  
(tiếp	  theo))	  

	   	   	   	   	  
7.	  Nhận	  diện	  và	  cung	  
cấp	  các	  vật	  liệu	  giảng	  
dạy	  và	  các	  nguồn	  phụ	  
giúp	  theo	  đúng	  các	  tiêu	  
chuẩn	  
	  

8.	  Cung	  cấp	  việc	  gia	  
tăng	  truy	  cập	  vào	  các	  
thư	  viện	  của	  trường	  
	  

9.	  Tất	  cả	  các	  cấp	  lãnh	  
đạo	  và	  nhân	  viên	  phát	  
triển	  và	  hoàn	  thành	  
chương	  trình	  giảng	  dạy	  
và	  các	  tập	  hợp	  giáo	  dục	  
và	  	  các	  nguồn	  phụ	  giúp	  
để	  cung	  cấp	  cho	  các	  
chương	  trình	  và	  các	  
dịch	  vụ	  bao	  gồm	  các	  
nhu	  cầu	  của	  mọi	  học	  
sinh	  trong	  cộng	  đồng	  
mà	  họ	  phục	  vụ	  	  

	  
7.	  Tiếp	  tục	  nhận	  diện	  và	  
cung	  cấp	  các	  vật	  liệu	  
giảng	  dạy	  và	  các	  nguồn	  
phụ	  giúp	  theo	  đúng	  các	  
tiêu	  chuẩn	  
	  

8.	  Cung	  cấp	  việc	  gia	  
tăng	  truy	  cập	  vào	  các	  
thư	  viện	  của	  trường	  
	  

9.	  Cấp	  lãnh	  đạo	  và	  nhân	  
viên	  phát	  triển	  và	  hoàn	  
thành	  chương	  trình	  
giảng	  dạy	  và	  các	  tập	  
hợp	  giáo	  dục	  và	  	  các	  
nguồn	  phụ	  giúp	  để	  
cung	  cấp	  cho	  các	  
chương	  trình	  và	  các	  
dịch	  vụ	  bao	  gồm	  các	  
nhu	  cầu	  của	  mọi	  học	  
sinh	  trong	  cộng	  đồng	  
mà	  họ	  phục	  vụ	  	  

	  
7.	  	  Tiếp	  tục	  nhận	  	  diện	  
và	  cung	  cấp	  các	  vật	  liệu	  
giảng	  dạy	  và	  các	  nguồn	  
phụ	  giúp	  theo	  đúng	  các	  
tiêu	  chuẩn	  
	  

8.	  Cung	  cấp	  việc	  gia	  
tăng	  truy	  cập	  vào	  các	  
thư	  viện	  của	  trường	  
	  

9.	  Cấp	  lãnh	  đạo	  và	  nhân	  
viên	  phát	  triển	  và	  hoàn	  
thành	  chương	  trình	  
giảng	  dạy	  và	  các	  tập	  
hợp	  giáo	  dục	  và	  	  các	  
nguồn	  phụ	  giúp	  để	  
cung	  cấp	  cho	  các	  
chương	  trình	  và	  các	  
dịch	  vụ	  bao	  gồm	  các	  
nhu	  cầu	  của	  mọi	  học	  
sinh	  trong	  cộng	  đồng	  
mà	  họ	  phục	  vụ	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
3.	   Sự giảng	  dạy	  
có	  chất	  lượng	  
	  
Học	  sinh	  được	  tiếp	  
cận	  với	  một	  giáo	  
viên	  dạy	  có	  hiệu	  
quả	  cao	  trong	  tất	  
cả	  các	  khóa	  học	  và	  
trong	  mỗi	  năm	  	  	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2. Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  
	  

Sự	  thành	  công	  của	  học	  
sinh	  phụ	  thuộc	  vào	  các	  
giáo	  viên	  có	  trình	  độ	  
cao,	  các	  thực	  hành	  
giảng	  dạy	  hiệu	  quả,	  hỗ	  
trợ,	  mở	  rộng	  và	  làm	  
phong	  phú	  thêm	  các	  
cơ	  hội	  học	  tập.	  

Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  
cấp	  trong	  khoảng	  thời	  
gian	  3	  năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  
tác	  động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  
phí	  có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  
của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  $395.6	  triệu	  
1.	  Cung	  cấp	  việc	  mướn,	  
tuyển	  vác	  giáo	  viên	  giỏi	  
(bao	  gồm	  các	  sự	  hợp	  tác	  
với	  các	  đại	  học	  địa	  
phương),	  và	  việc	  duy	  trì	  
các	  công	  việc	  thực	  hành	  
(bao	  gồm	  Giáo	  Dục	  Đặc	  
Biệt,	  Chương	  Trình	  Song	  
Ngữ	  và	  các	  chức	  vụ	  khó	  
tìm	  	  người)	  và	  đảm	  bảo	  
các	  giáo	  viên	  được	  bổ	  
nhiệm	  đúng	  chỗ	  và	  được	  
ủng	  hộ	  

2.	  Cung	  cấp	  sự	  hỗ	  trợ	  của	  
học	  khu	  cho	  các	  giáo	  viên	  
mới	  vào	  nghề,	  các	  giáo	  
viên	  tập	  sự	  và	  các	  phụ	  
giáo	  để	  giảng	  dạy	  có	  hiệu	  
quả	  cho	  các	  nhóm	  học	  
sinh	  đa	  dạng	  	  

3.	  Cung	  cấp	  các	  sự	  hỗ	  trợ	  
và	  huấn	  luyện	  cho	  nhân	  
viên	  của	  chương	  	  trình	  
Giáo	  Dục	  Đặc	  Biệt	  và	  
nhân	  viên	  tổng	  quát	  để	  
họ	  giảng	  dạy	  và	  hỗ	  trợ	  
cho	  các	  học	  sinh	  có	  nhu	  
cầu	  đặc	  biệt	  	  

$395.6	  triệu	  
1.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
việc	  mướn,	  tuyển	  vác	  
giáo	  viên	  giỏi	  (bao	  gồm	  
các	  sự	  hợp	  tác	  với	  các	  
đại	  học	  địa	  phương),	  và	  
việc	  duy	  trì	  các	  công	  việc	  
thực	  hành	  (bao	  gồm	  
Giáo	  Dục	  Đặc	  Biệt,	  
Chương	  Trình	  Song	  Ngữ	  
và	  các	  chức	  vụ	  khó	  tìm	  	  
người)	  và	  đảm	  bảo	  các	  
giáo	  viên	  được	  bổ	  nhiệm	  
đúng	  chỗ	  và	  được	  ủng	  hộ	  

2.	  Cung	  cấp	  sự	  hỗ	  trợ	  của	  
học	  khu	  cho	  các	  giáo	  viên	  
mới	  vào	  nghề,	  các	  giáo	  
viên	  tập	  sự	  và	  các	  phụ	  
giáo	  để	  giảng	  dạy	  có	  hiệu	  
quả	  cho	  các	  nhóm	  học	  
sinh	  đa	  dạng	  	  

3.	  Theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  
các	  sự	  hỗ	  trợ	  và	  huấn	  
luyện	  cho	  nhân	  viên	  của	  
chương	  	  trình	  Giáo	  Dục	  
Đặc	  Biệt	  và	  nhân	  viên	  
tổng	  quát	  để	  họ	  giảng	  
dạy	  và	  hỗ	  trợ	  cho	  các	  học	  
sinh	  có	  nhu	  cầu	  đặc	  biệt	  	  

$395.6	  triệu	  
1.	  	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
việc	  mướn,	  tuyển	  vác	  
giáo	  viên	  giỏi	  (bao	  gồm	  
các	  sự	  hợp	  tác	  với	  các	  
đại	  học	  địa	  phương),	  và	  
việc	  duy	  trì	  các	  công	  việc	  
thực	  hành	  (bao	  gồm	  
Giáo	  Dục	  Đặc	  Biệt,	  
Chương	  Trình	  Song	  Ngữ	  
và	  các	  chức	  vụ	  khó	  tìm	  	  
người)	  và	  đảm	  bảo	  các	  
giáo	  viên	  được	  bổ	  nhiệm	  
đúng	  chỗ	  và	  được	  ủng	  hộ	  

2.	  Cung	  cấp	  sự	  hỗ	  trợ	  của	  
học	  khu	  cho	  các	  giáo	  viên	  
mới	  vào	  nghề,	  các	  giáo	  
viên	  tập	  sự	  và	  các	  phụ	  
giáo	  để	  giảng	  dạy	  có	  hiệu	  
quả	  cho	  các	  nhóm	  học	  
sinh	  đa	  dạng	  	  

3.	  	  Theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  
các	  sự	  hỗ	  trợ	  và	  huấn	  
luyện	  cho	  nhân	  viên	  của	  
chương	  	  trình	  Giáo	  Dục	  
Đặc	  Biệt	  và	  nhân	  viên	  
tổng	  quát	  để	  họ	  giảng	  
dạy	  và	  hỗ	  trợ	  cho	  các	  học	  
sinh	  có	  nhu	  cầu	  đặc	  biệt	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
3.	  	  Sự giảng	  dạy	  
có	  chất	  lượng	  
(tiếp	  theo)	  
	  

	   	   	   	   	  

4.	  Cung	  cấp	  các	  hệ	  thống	  
hỗ	  trợ	  cho	  cấp	  trường	  và	  
học	  khu	  để	  nâng	  cao	  các	  
phương	  thức	  giảng	  dạy,	  sự	  
học	  tập	  chuyên	  nghiệp,	  
việc	  đi	  học	  đều	  đặn	  và	  sự	  
thành	  công	  

5.	  Phác	  họa	  các	  học	  viện	  
cho	  các	  giáo	  viên	  tham	  
quan	  (Visiting	  Teacher	  
Academies)	  để	  xây	  dựng	  
khả	  năng	  cho	  các	  giáo	  viên	  
tham	  quan	  và	  phát	  triển	  
một	  đội	  ngữ	  giáo	  viên	  dự	  
bổ	  có	  chất	  lượng	  	  

6.	  Các	  giáo	  viên	  hỗ	  trợ	  cho	  
các	  cụm	  làm	  việc	  song	  
song	  với	  các	  hiệu	  trưởng,	  
giáo	  viên	  và	  các	  nhân	  viên	  
trường	  để	  xây	  dựng	  khả	  
năng	  xung	  quanh	  các	  tiêu	  
chuẩn	  Cốt	  Lõi	  Chung	  và	  
các	  tiêu	  chuẩn	  Phát	  Triển	  
Anh	  Ngữ	  của	  tiểu	  bang,	  
các	  cấu	  trúc	  học	  tập	  cho	  
người	  lớn	  (các	  Cộng	  Đồng	  
Học	  Tập	  Chuyên	  Nghiệp,	  
các	  Nhóm	  Lãnh	  Đạo	  Giảng	  
Dạy),	  sự	  hội	  nhập	  kỹ	  thuật,	  
và	  sự	  thực	  hành	  có	  hiệu	  
quả	  của	  giáo	  viên	  

	  

	  

4.	  Theo	  dõi	  và	  hoàn	  chỉnh	  
các	  hệ	  thống	  hỗ	  trợ	  cho	  
cấp	  học	  khu	  và	  trường	  để	  
nâng	  cao	  các	  phương	  thức	  
giảng	  dạy,	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp,	  việc	  đi	  học	  
đều	  đặn	  và	  sự	  thành	  công	  

5.	  Cung	  cấp	  các	  học	  viện	  
cho	  các	  giáo	  viên	  tham	  
quan	  (Visiting	  Teacher	  
Academies)	  để	  xây	  dựng	  
khả	  năng	  cho	  các	  giáo	  viên	  
tham	  quan	  và	  phát	  triển	  
một	  đội	  ngữ	  giáo	  viên	  dự	  
bổ	  	  có	  chất	  lượng	  

6.	  Các	  giáo	  viên	  hỗ	  trợ	  cho	  
các	  cụm	  và	  các	  giáo	  viên	  
đặc	  trách	  về	  các	  nguồn	  
giúp	  đỡ	  làm	  việc	  song	  song	  
với	  các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  các	  nhân	  viên	  
trường	  để	  xây	  dựng	  và	  
đào	  sâu	  khả	  năng	  xung	  
quanh	  các	  tiêu	  chuẩn	  nội	  
dung	  và	  các	  tiêu	  chuẩn	  
Phát	  Triển	  Anh	  Ngữ	  của	  
tiểu	  bang,	  các	  cấu	  trúc	  học	  
tập	  cho	  người	  lớn,	  sự	  hội	  
nhập	  kỹ	  thuật,	  và	  sự	  thực	  
hành	  có	  hiệu	  quả	  của	  giáo	  
viên	  

	  

	  

4.	  Theo	  dõi	  và	  hoàn	  chỉnh	  
các	  hệ	  thống	  hỗ	  trợ	  cho	  
cấp	  học	  khu	  và	  trường	  để	  
nâng	  cao	  các	  phương	  thức	  
giảng	  dạy,	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp,	  việc	  đi	  học	  
đều	  đặn	  và	  sự	  thành	  công	  

5.	  Cung	  cấp	  các	  học	  viện	  
cho	  các	  giáo	  viên	  tham	  
quan	  (Visiting	  Teacher	  
Academies)	  để	  xây	  dựng	  
khả	  năng	  cho	  các	  giáo	  viên	  
tham	  quan	  và	  phát	  triển	  
một	  đội	  ngữ	  giáo	  viên	  dự	  
bổ	   có	  chất	  lượng	  
6.	  Các	  giáo	  viên	  hỗ	  trợ	  cho	  
các	  cụm	  và	  các	  giáo	  viên	  
đặc	  trách	  về	  các	  nguồn	  
giúp	  đỡ	  làm	  việc	  song	  song	  
với	  các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  các	  nhân	  viên	  
trường	  để	  xây	  dựng	  và	  
đào	  sâu	  khả	  năng	  xung	  
quanh	  các	  tiêu	  chuẩn	  nội	  
dung	  và	  các	  tiêu	  chuẩn	  
Phát	  Triển	  Anh	  Ngữ	  của	  
tiểu	  bang,	  các	  cấu	  trúc	  học	  
tập	  cho	  người	  lớn,	  sự	  hội	  
nhập	  kỹ	  thuật,	  và	  sự	  thực	  
hành	  có	  hiệu	  quả	  của	  giáo	  
viên	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
3.	  	  Sự giảng	  dạy	  
có	  chất	  lượng	  
(tiếp	  theo)	  
	  

	   	   	   	   	  
7.	  Phân	  Bộ	  Giáo	  Dục	  
Đặc	  Biệt	  làm	  việc	  hòa	  
hợp	  với	  Văn	  Phòng	  
Phát	  Triển	  Lãnh	  Đạo	  
(Office	  of	  Leadership	  
Development),	  các	  
giám	  đốc	  khu	  vực	  và	  
các	  hiệu	  trưởng	  để	  hỗ	  
trợ	  các	  trường	  trong	  
việc	  cung	  cấp	  sự	  học	  
tập	  chuyên	  nghiệp	  có	  
chất	  lượng	  và	  các	  sự	  hỗ	  
trợ	  giảng	  dạy	  cho	  
những	  học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  

	  
7.	  Phân	  Bộ	  Giáo	  Dục	  
Đặc	  Biệt	  làm	  việc	  hòa	  
hợp	  với	  Văn	  Phòng	  
Phát	  Triển	  Lãnh	  Đạo	  
(Office	  of	  Leadership	  
Development),	  các	  
giám	  đốc	  khu	  vực	  và	  
các	  hiệu	  trưởng	  để	  hỗ	  
trợ	  các	  trường	  trong	  
việc	  cung	  cấp	  sự	  học	  
tập	  chuyên	  nghiệp	  có	  
chất	  lượng	  và	  các	  sự	  hỗ	  
trợ	  giảng	  dạy	  cho	  
những	  học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  

	  
7.	  Phân	  Bộ	  Giáo	  Dục	  
Đặc	  Biệt	  làm	  việc	  hòa	  
hợp	  với	  Văn	  Phòng	  
Phát	  Triển	  Lãnh	  Đạo	  
(Office	  of	  Leadership	  
Development),	  các	  
giám	  đốc	  khu	  vực	  và	  
các	  hiệu	  trưởng	  để	  hỗ	  
trợ	  các	  trường	  trong	  
việc	  cung	  cấp	  sự	  học	  
tập	  chuyên	  nghiệp	  có	  
chất	  lượng	  và	  các	  sự	  hỗ	  
trợ	  giảng	  dạy	  cho	  
những	  học	  sinh	  có	  
khuyết	  tật	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  and	  3)?	  	  Các	  khoản	  ci	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
4.	  Sự	  lãnh	  đạo	  có	  
chất	  lượng	  
	  
Việc	  lãnh	  đạo	  có	  
chất	  lượng	  là	  điều	  
hiển	  nhiên	  ở	  mọi	  
cấp	  của	  hệ	  thống	  
với	  một	  tầm	  nhìn	  
thống	  nhất	  thúc	  
đẩy,	  truyền	  cảm	  
hứng,	  và	  uỷ	  quyền	  
cho	  các	  bên	  liên	  
quan	  để	  cung	  cấp	  
các	  cơ	  hội	  giáo	  dục	  
mong	  đợi	  	  nhất	  nơi	  
học	  	  sinh	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2 Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  
sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  	  
	  
	  
	  

Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  
San	  Diego	  cam	  kết	  hỗ	  
trợ	  sự	  phát	  triển	  của	  
các	  nhà	  lãnh	  đạo	  có	  
hiệu	  quả	  cao	  qua	  các	  
sự	  thiết	  lập	  và	  cấu	  
trúc.	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  
cấp	  trong	  khoảng	  thời	  
gian	  3	  năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  phương	  cách	  của	  nhiều	  
năm	  tác	  động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  
và	  chi	  phí	  có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  
hiện	  tại	  của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu	  

42.8	  triệu	  

1.	  	  Các	  	  giám	  đốc	  khu	  
vực	  và	  các	  nhà	  lãnh	  đạo	  
trường	  tham	  gia	  vào	  
trong	  một	  kế	  hoạch	  
phát	  triển	  chuyên	  
nghiệp	  hàm	  súc	  để	  hỗ	  
trợ	  sự	  lãnh	  đạo	  chuyên	  
nghiệp	  hướng	  vào	  việc	  
hoàn	  thiện	  giảng	  dạy	  và	  
học	  tập	  trong	  lớp	  học	  
(ví	  dụ	  như	  5	  
Dimensions	  of	  Teaching	  
and	  Learning,	  Learning	  
Cycles,	  Leadership	  
Practices)	  

2.	  Các	  người	  lãnh	  đạo	  
trường	  tham	  gia	  vào	  
các	  cộng	  đồng	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  định	  kỳ	  
để	  	  làm	  kế	  hoạch,	  thiết	  
lập	  các	  bài	  vở	  mẫu,	  xem	  
xét	  dữ	  liệu	  học	  sinh	  và	  
tham	  gia	  vào	  các	  cấu	  
trúc	  và	  quá	  trình	  học	  
tập	  chung	  	  	  

42.8	  triệu	  

1.	  	  Xem	  lại,	  sửa	  đổi	  và	  
hoành	  chỉnh	  kế	  hoạch	  
phát	  triển	  chuyên	  
nghiệp	  	  hàm	  súc	  cho	  
các	  	  giám	  đốc	  khu	  vực	  
và	  các	  nhà	  lãnh	  đạo	  
trường	  để	  hỗ	  trợ	  sự	  
lãnh	  đạo	  chuyên	  nghiệp	  
hướng	  vào	  việc	  hoàn	  
thiện	  giảng	  dạy	  và	  học	  
tập	  trong	  lớp	  học	  	  

	  

	  

	  

2.	  Các	  người	  lãnh	  đạo	  
trường	  tham	  gia	  vào	  
các	  cộng	  đồng	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  định	  kỳ	  
để	  	  làm	  kế	  hoạch,	  thiết	  
lập	  các	  bài	  vở	  mẫu,	  xem	  
xét	  dữ	  liệu	  học	  sinh	  và	  
tham	  gia	  vào	  các	  cấu	  
trúc	  và	  quá	  trình	  học	  
tập	  chung	  	  	  

42.8	  triệu	  

1.	  	  Xem	  lại,	  sửa	  đổi	  và	  
hoành	  chỉnh	  kế	  hoạch	  
phát	  triển	  chuyên	  
nghiệp	  	  hàm	  súc	  cho	  
các	  	  giám	  đốc	  khu	  vực	  
và	  các	  nhà	  lãnh	  đạo	  
trường	  để	  hỗ	  trợ	  sự	  
lãnh	  đạo	  chuyên	  nghiệp	  
hướng	  vào	  việc	  hoàn	  
thiện	  giảng	  dạy	  và	  học	  
tập	  trong	  lớp	  học	  	  

	  

	  

	  

2.	  Các	  người	  lãnh	  đạo	  
trường	  tham	  gia	  vào	  
các	  cộng	  đồng	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  định	  kỳ	  
để	  làm	  kế	  hoạch,	  thiết	  
lập	  các	  bài	  vở	  mẫu,	  xem	  
xét	  dữ	  liệu	  học	  sinh	  và	  
tham	  gia	  vào	  các	  cấu	  
trúc	  và	  quá	  trình	  học	  
tập	  chung	  	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
4.	  	  Sự	  lãnh	  đạo	  có	  
chất	  lượng	  (tiếp	  
theo)	  
	  

	   	   	   	   	  

3.	  Nội	  dung	  của	  sự	  phát	  
triển	  nghề	  nghiệp	  hỗ	  
trợ	  sự	  thực	  hành	  có	  
hiệu	  quả	  của	  các	  tiêu	  
chuẩn	  Phát	  Triển	  Anh	  
Ngữ	  của	  tiểu	  bang	  và	  
phản	  ảnh	  các	  ưu	  tiên	  
của	  trường,	  học	  khu	  và	  
tiểu	  bang	  bao	  gồm	  sự	  
hội	  nhập	  của	  các	  công	  
cụ	  điện	  toán	  và	  các	  nền	  
móng	  kỹ	  thuật	  thích	  
hợp	  	  

4.	  Các	  sự	  hỗ	  trợ	  được	  
cung	  cấp	  ở	  nhiều	  tầng	  
lớp	  lãnh	  đạo	  để	  nuôi	  
dưỡng	  các	  mối	  giây	  
quan	  hệ	  tích	  cực	  và	  hợp	  
tác	  giữa	  học	  sinh	  và	  
nhân	  viên,	  một	  không	  
khí	  học	  đường	  tích	  cực,	  
và	  sự	  thành	  công	  học	  
tập	  của	  học	  sinh	  

	  

3.	  Nội	  dung	  cửa	  sự	  phát	  
tiển	  nghề	  nghiệp	  được	  
theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  
để	  hỗ	  trợ	  việc	  thực	  
hành	  có	  hiệu	  quả	  của	  
các	  tiêu	  chuẩn	  nội	  dung	  
của	  tiểu	  bang	  và	  để	  
phản	  ảnh	  các	  ưu	  tiên	  
của	  trường,	  học	  khu	  và	  
tiểu	  bang	  	  

	  

	  
4.	  Các	  sự	  hỗ	  trợ	  được	  
theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  ở	  	  
	  	  nhiều	  tầng	  lớp	  lãnh	  
đạo	  để	  nuôi	  dưỡng	  các	  	  
các	  mối	  giây	  quan	  hệ	  
tích	  cực	  và	  hợp	  tác	  giữa	  
học	  sinh	  và	  nhân	  viên,	  
một	  không	  khí	  học	  
đường	  tích	  cực,	  và	  sự	  
thành	  công	  học	  tập	  của	  
học	  sinh	  

	  

3.	  Nội	  dung	  cửa	  sự	  phát	  
tiển	  nghề	  nghiệp	  được	  
theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  
để	  hỗ	  trợ	  việc	  thực	  
hành	  có	  hiệu	  quả	  của	  
các	  tiêu	  chuẩn	  nội	  dung	  
của	  tiểu	  bang	  và	  để	  
phản	  ảnh	  các	  ưu	  tiên	  
của	  trường,	  học	  khu	  và	  
tiểu	  bang	  	  

	  

	  
4.	  Các	  sự	  hỗ	  trợ	  được	  
theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  ở	  	  
	  	  nhiều	  tầng	  lớp	  lãnh	  
đạo	  để	  nuôi	  dưỡng	  các	  
sự	  liên	  hệ	  tích	  cực	  và	  
hợp	  tác	  giữa	  học	  sinh	  
và	  nhân	  viên,	  một	  
không	  khí	  học	  đường	  
tích	  cực,	  và	  sự	  thành	  
công	  học	  tập	  của	  học	  
sinh	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
5.	  	  Sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  
cho	  mọi	  nhân	  
viên	  
	  
Tất	  cả	  các	  nhân	  
viên	  tham	  gia	  
vào	  các	  nghiên	  
cứu	  chuyên	  
nghiệp	  liên	  tục	  
hướng	  vào	  việc	  
dạy	  và	  học	  đúng	  
tiêu	  chuẩn	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  
sinh	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  
	  

Việc	  phát	  triển	  chuyên	  
nghiệp	  được	  cung	  cấp	  để	  
xây	  dựng	  khả	  năng	  hữu	  	  
hiệu	  cho	  sự	  lãnh	  đạo,	  
việc	  giảng	  dạy	  và	  sự	  học	  
tập	  có	  hiệu	  quả.	  Nội	  
dung	  học	  tập	  chuyên	  
nghiệp	  đi	  theo	  đúng	  và	  	  
hỗ	  trợ	  việc	  thực	  hiện	  một	  
cách	  hữu	  hiệu	  các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  chung	  và	  
phản	  ánh	  các	  mục	  tiêu	  
của	  học	  khu	  và	  các	  ưu	  
tiên	  của	  tiểu	  bang.	  	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  vụ	  
chính	  được	  cung	  cấp	  
trong	  khoảng	  thời	  gian	  3	  
năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  
tác	  động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  
phí	  có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  
của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu.	  

$1.3	  triệu	  
1.	  Hỗ	  trợ	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  qua	  các	  
Cộng	  Đồng	  Học	  Tập	  
Chuyên	  Nghiệp	  

2.	  Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  	  
hỗ	  trợ	  và	  học	  tập	  cấp	  
cụm	  qua	  các	  Giáo	  Viên	  
Hỗ	  Trợ	  các	  Cốt	  Lõi	  Chung	  
của	  Cụm	  và	  các	  nhân	  
viên	  khác	  của	  học	  khu	  

3.	  Các	  trường	  phát	  triển,	  
theo	  dõi,	  và	  tinh	  chỉnh	  
một	  Kế	  Hoạch	  Phát	  Triển	  
Nghề	  Nghiệp	  cho	  trường	  
chú	  trọng	  rõ	  ràng	  vào	  
việc	  thực	  hành	  có	  thành	  
quả	  các	  Tiêu	  Chuẩn	  Cốt	  
Lõi	  Chung	  và	  Phát	  Triển	  
Anh	  Ngữ	  của	  tiểu	  bang	  	  
cũng	  như	  sự	  thành	  công	  
ở	  mức	  độc	  cao	  của	  học	  
sinh	  

4.	  	  Thiết	  lập	  các	  Học	  Viện	  
Giáo	  Viên	  Tham	  Quan	  để	  
phát	  triển	  một	  đội	  ngũ	  
giáo	  viên	  tham	  quan	  đã	  
được	  đào	  tạo	  kỹ	  lưỡng.	  

	  

$1.3	  triệu	  
1.	  Hỗ	  trợ	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  qua	  các	  
Cộng	  Đồng	  Học	  Tập	  
Chuyên	  Nghiệp	  

2.	  	  Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  	  
hỗ	  trợ	  và	  học	  tập	  cấp	  
cụm	  qua	  các	  Giáo	  Viên	  
Hỗ	  Trợ	  các	  Cốt	  Lõi	  Chung	  
của	  Cụm	  và	  các	  nhân	  
viên	  khác	  của	  học	  khu	  	  

3.	  Các	  trường	  theo	  dõi,	  
và	  tinh	  chỉnh	  một	  Kế	  
Hoạch	  Phát	  Triển	  Nghề	  
Nghiệp	  cho	  trường	  chú	  
trọng	  rõ	  ràng	  vào	  việc	  
thực	  hành	  	  có	  thành	  quả	  	  
các	  Tiêu	  Chuẩn	  Cốt	  Lõi	  
Chung	  và	  Phát	  Triển	  Anh	  
Ngữ	  của	  tiểu	  bang	  cũng	  
như	  sự	  thành	  công	  ở	  
mức	  độc	  cao	  của	  học	  
sinh	  

4.	  	  Có	  được	  một	  đội	  ngũ	  
giáo	  viên	  tham	  quan	  
được	  đào	  tạo	  kỹ	  lưỡng	  
qua	  các	  Học	  Viện	  Giáo	  
Viên	  Tham	  Quan.	  

	  

$1.3	  triệu	  
1.	  Hỗ	  trợ	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  qua	  các	  
Cộng	  Đồng	  Học	  Tập	  
Chuyên	  Nghiệp	  

2.	   Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  	  
hỗ	  trợ	  và	  học	  tập	  cấp	  
cụm	  qua	  các	  Giáo	  Viên	  
Hỗ	  Trợ	  các	  Cốt	  Lõi	  Chung	  
của	  Cụm	  và	  các	  nhân	  
viên	  khác	  của	  học	  khu	  	  

3.	  Các	  trường	  theo	  dõi,	  
và	  tinh	  chỉnh	  một	  Kế	  
Hoạch	  Phát	  Triển	  Nghề	  
Nghiệp	  cho	  trường	  chú	  
trọng	  rõ	  ràng	  vào	  việc	  
thực	  hành	  	  có	  thành	  quả	  
các	  Tiêu	  Chuẩn	  Cốt	  Lõi	  
Chung	  và	  Phát	  Triển	  Anh	  
Ngữ	  của	  tiểu	  bang	  cũng	  
như	  sự	  thành	  công	  ở	  
mức	  độc	  cao	  của	  học	  
sinh	  

4.	  	  Có	  được	  một	  đội	  ngũ	  
giáo	  viên	  tham	  quan	  
được	  đào	  tạo	  kỹ	  lưỡng	  
qua	  các	  Học	  Viện	  Giáo	  
Viên	  Tham	  Quan.	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
5.	  	  Sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  
cho	  mọi	  nhân	  
viên	  (tiếp	  theo)	  

	    	   	   	  
5.	  Cung	  cấp	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  	  thích	  
đáng	  cho	  mọi	  nhân	  viên	  
hỗ	  trợ	  	  

6.	  Ban	  Giáo	  Dục	  Đặc	  
Biệt,	  Văn	  Phòng	  Phát	  
Triển	  Lãnh	  Đạo,	  các	  
giám	  đốc	  khu	  vực,	  và	  
Văn	  Phòng	  Tiếp	  Thu	  
Ngôn	  Ngữ	  hợp	  tác	  để	  
hỗ	  trợ	  cho	  các	  trường	  
trong	  việc	  cung	  cấp	  sự	  
học	  tập	  chuyên	  nghiệp	  
có	  phẩm	  chất	  và	  việc	  hỗ	  
trợ	  giảng	  dạy	  cho	  các	  
học	  sinh	  có	  khuyết	  tật	  
và	  các	  học	  sinh	  chưa	  	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
7.	  Cung	  cấp	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  cho	  các	  
giáo	  viên	  của	  các	  trẻ	  
học	  sớm	  chú	  tâm	  vào	  
việc	  giảng	  dạy	  có	  phẩm	  
chất	  về	  đọcvà	  các	  sự	  
can	  thiệp	  dựa	  vào	  công	  
cuộc	  nghiên	  cứu	  

	  
5.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
sự	  học	  tập	  chuyên	  
nghiệp	  thích	  dáng	  cho	  
mọi	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  

6.	  Ban	  Giáo	  Dục	  Đặc	  
Biệt,	  Văn	  Phòng	  Phát	  
Triển	  Lãnh	  Đạo,	  các	  
giám	  đốc	  khu	  vực,	  và	  
Văn	  Phòng	  Tiếp	  Thu	  
Ngôn	  Ngữ	  hợp	  tác	  để	  
hỗ	  trợ	  cho	  các	  trường	  
trong	  việc	  cung	  cấp	  sự	  
học	  tập	  chuyên	  nghiệp	  
có	  phẩm	  chất	  và	  việc	  hỗ	  
trợ	  giảng	  dạy	  cho	  các	  
học	  sinh	  có	  khuyết	  tật	  
và	  các	  học	  sinh	  chưa	  	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
7.	  Tinh	  chỉnh	  và	  cung	  
cấp	  sự	  học	  tập	  chuyên	  
nghiệp	  cho	  các	  giáo	  
viên	  của	  các	  trẻ	  học	  
sớm	  chú	  tâm	  vào	  việc	  
giảng	  dạy	  có	  phẩm	  chất	  
về	  đọcvà	  các	  sự	  can	  
thiệp	  dựa	  vào	  công	  
cuộc	  nghiên	  cứu	  	  

	  
5.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
sự	  học	  tập	  chuyên	  
nghiệp	  thích	  dáng	  cho	  
mọi	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  

6.	  Ban	  Giáo	  Dục	  Đặc	  
Biệt,	  Văn	  Phòng	  Phát	  
Triển	  Lãnh	  Đạo,	  các	  
giám	  đốc	  khu	  vực,	  và	  
Văn	  Phòng	  Tiếp	  Thu	  
Ngôn	  Ngữ	  hợp	  tác	  để	  
hỗ	  trợ	  cho	  các	  trường	  
trong	  việc	  cung	  cấp	  sự	  
học	  tập	  chuyên	  nghiệp	  
có	  phẩm	  chất	  và	  việc	  
hỗ	  trợ	  giảng	  dạy	  cho	  
các	  học	  sinh	  có	  khuyết	  
tật	  và	  các	  học	  sinh	  chưa	  	  
thạo	  Anh	  ngữ	  
7.	  Tinh	  chỉnh	  và	  cung	  
cấp	  sự	  học	  tập	  chuyên	  
nghiệp	  cho	  các	  giáo	  
viên	  của	  các	  trẻ	  học	  
sớm	  chú	  tâm	  vào	  việc	  
giảng	  dạy	  có	  phẩm	  chất	  
về	  đọcvà	  các	  sự	  can	  
thiệp	  dựa	  vào	  công	  
cuộc	  nghiên	  cứu	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
6.	  	  Sự	  đóng	  góp	  
của	  phụ	  huynh	  
và	  cộng	  đồng	  
xung	  quanh	  
thành	  tích	  của	  
học	  sinh	  	  	  	  	  	  
	  	  
Các	  phụ	  huynh	  
và	  thành	  viên	  
của	  cộng	  đồng	  
đóng	  góp	  vào	  
trong	  và	  ngoài	  
phạm	  vi	  nhà	  	  
trường	  để	  hỗ	  
trợ	  việc	  học	  tập	  
của	  học	  sinh	  	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2 Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  
	  

Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  
San	  Diego	  công	  nhận	  và	  
tôn	  vinh	  vai	  trò	  quan	  
trọng	  mà	  các	  bậc	  phụ	  
huynh/giám	  hộ	  và	  các	  
thành	  viên	  cộng	  đồng	  
đóng	  góp	  trong	  sự	  
thành	  công	  học	  tập	  của	  
học	  sinh.	  	  
	  

Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  cấp	  
trong	  khoảng	  thời	  gian	  
3	  năm.	  

	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  tác	  động	  vào	  
việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  phí	  có	  thể	  được	  điều	  
chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu	  

$3.8	  triệu	  

1.	  Mở	  rộng	  một	  loạt	  các	  
cơ	  hội	  có	  ý	  nghĩa	  cho	  các	  
phụ	  huynh	  và	  các	  thành	  
viên	  cộng	  đồng	  để	  họ	  có	  
thể	  tham	  gia	  vào	  các	  sinh	  
hoạt	  của	  trường	  và	  học	  
khu	  bao	  gồm	  việc	  huấn	  
luyện	  cho	  các	  uỷ	  ban	  (ví	  
dụ	  Hội	  Đồng	  Trường,	  Ủy	  
Ban	  Cố	  Vấn	  Học	  Khu,	  Ủy	  
Ban	  Cố	  Vấn	  Học	  Khu	  về	  
Chương	  Trình	  cho	  Học	  
Sinh	  Chưa	  Thạo	  Anh	  
Ngữ)	  

2.	  Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  và	  
nguồn	  phụ	  giúp	  cho	  các	  
phụ	  huynh/giám	  hộ	  để	  
hỗ	  trợ	  việc	  giáo	  dục	  tại	  
nhà	  cho	  các	  con	  em	  của	  
họ	  và	  vai	  trò	  của	  họ	  
trong	  việc	  chuẩn	  bị	  cho	  
con	  em	  vào	  đại	  học	  và	  
nghề	  nghiệp	  	  

3.	  Mở	  rộng	  một	  loạt	  các	  
công	  cụ	  và	  sự	  huấn	  luyện	  
để	  truy	  cập	  vào	  trong	  các	  	  
nguồn	  phụ	  giúp	  của	  học	  
khu	  (ví	  dụ	  như	  Naviance,	  
các	  trang	  mạng	  của	  
trường)	  

$3.8	  triệu	  

1.	  Cung	  cấp	  và	  theo	  dõi	  
một	  loạt	  các	  cơ	  hội	  có	  ý	  
nghĩa	  cho	  các	  phụ	  huynh	  
và	  các	  thành	  viên	  cộng	  
đồng	  để	  họ	  có	  thể	  tham	  
gia	  vào	  các	  sinh	  hoạt	  của	  
trường	  và	  học	  khu	  bao	  
gồm	  việc	  huấn	  luyện	  cho	  
các	  ủy	  ban.	  

	  

	  

2.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
các	  cơ	  hội	  và	  	  nguồn	  phụ	  
giúp	  cho	  các	  phụ	  
huynh/giám	  hộ	  để	  hỗ	  trợ	  
việc	  giáo	  dục	  tại	  nhà	  cho	  
các	  con	  em	  của	  họ	  và	  vai	  
trò	  của	  họ	  trong	  việc	  
chuẩn	  bị	  cho	  con	  em	  vào	  
đại	  học	  và	  nghề	  nghiệp	  	  

3.	  Mở	  rộng	  một	  loạt	  các	  
công	  cụ	  và	  sự	  huấn	  luyện	  
để	  truy	  cập	  vào	  trong	  các	  	  
nguồn	  phụ	  giúp	  của	  học	  
khu	  	  (ví	  dụ	  như	  Naviance,	  
các	  trang	  mạng	  của	  
trường)	  

	  $3.8	  triệu	  

1.	  Cung	  cấp	  và	  theo	  dõi	  
một	  loạt	  các	  cơ	  hội	  có	  ý	  
nghĩa	  cho	  các	  phụ	  huynh	  
và	  các	  thành	  viên	  cộng	  
đồng	  để	  họ	  có	  thể	  tham	  
gia	  vào	  các	  sinh	  hoạt	  của	  
trường	  và	  học	  khu	  bao	  
gồm	  việc	  huấn	  luyện	  cho	  
các	  ủy	  ban.	  

	  

	  

2.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
các	  cơ	  hội	  và	  	  nguồn	  phụ	  
giúp	  cho	  các	  phụ	  
huynh/giám	  hộ	  để	  hỗ	  trợ	  
việc	  giáo	  dục	  tại	  nhà	  cho	  
các	  con	  em	  của	  họ	  và	  vai	  
trò	  của	  họ	  trong	  việc	  
chuẩn	  bị	  cho	  con	  em	  vào	  
đại	  học	  và	  nghề	  nghiệp	  	  

3.	  Mở	  rộng	  một	  loạt	  các	  
công	  cụ	  và	  sự	  huấn	  luyện	  
để	  truy	  cập	  vào	  trong	  các	  	  
nguồn	  phụ	  giúp	  của	  học	  
khu	  	  (ví	  dụ	  như	  Naviance,	  
các	  trang	  mạng	  của	  
trường)	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
	  
6.	  	  Sự	  đóng	  góp	  
của	  phụ	  huynh	  
và	  cộng	  đồng	  
xung	  quanh	  
thành	  tích	  của	  
học	  sinh	  (tiếp	  
theo)	  

	   	   	   	   	  

4.	  Cải	  thiện	  các	  phương	  
thức	  truyền	  thông	  và	  cơ	  
cấu	  của	  học	  khu	  để	  tiếp	  
cận	  kịp	  thời	  và	  dễ	  dàng	  
vào	  các	  nguồn	  thông	  
tin,	  hỗ	  trợ,	  và	  tài	  
nguyên	  

5.	  Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  
tham	  gia	  vào	  học	  khu	  
cho	  các	  gia	  đình	  quan	  
tâm	  và	  hỗ	  trợ	  nền	  văn	  
hóa	  của	  khu	  phố,	  hoàn	  
cảnh	  và	  các	  nhu	  cầu	  

6.	   Mở	  rộng	  và	  đơn	  giản	  
hóa	  sự	  truy	  cập	  vào	  Văn	  
Phòng	  Đảm	  Bảo	  Chất	  
Lượng	  cho	  các	  phụ	  
huynh	  và	  các	  thành	  viên	  
cộng	  đồng	  để	  họ	  bày	  tỏ	  
các	  mối	  quan	  tâm	  và	  các	  
vấn	  đề	  và	  nhận	  được	  sự	  	  
phản	  hồi	  kịp	  thời	  
7.	  Các	  dịch	  vụ	  phiên	  
dịch	  và	  thông	  dịch	  được	  
cung	  cấp	  để	  tạo	  điều	  
kiện	  giao	  tiếp	  hiệu	  quả	  

	  

4.	  Tiếp	  tục	  cải	  thiện	  các	  
phương	  thức	  truyền	  
thông	  và	  cơ	  cấu	  của	  học	  
khu	  để	  tiếp	  cận	  kịp	  thời	  
và	  dễ	  dàng	  vào	  các	  
nguồn	  thông	  tin,	  hỗ	  trợ,	  
và	  tài	  nguyên	  

5.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
các	  cơ	  hội	  tham	  gia	  vào	  
học	  khu	  cho	  các	  gia	  đình	  
quan	  tâm	  và	  hỗ	  trợ	  nền	  
văn	  hóa	  của	  khu	  phố,	  
hoàn	  cảnh	  và	  các	  nhu	  
cầu	  

6.	  Theo	  dõi	  sự	  truy	  cập	  
vào	  Văn	  Phòng	  Đảm	  
Bảo	  Chất	  Lượng	  cho	  các	  
phụ	  huynh	  và	  các	  thành	  
viên	  cộng	  đồng	  để	  họ	  
bày	  tỏ	  các	  mối	  quan	  
tâm	  và	  các	  vấn	  đề	  và	  
nhận	  được	  sự	  	  phản	  hồi	  
kịp	  thời	  
7.	  Các	  dịch	  vụ	  phiên	  
dịch	  và	  thông	  dịch	  được	  
cung	  cấp	  để	  tạo	  điều	  
kiện	  giao	  tiếp	  hiệu	  quả	  

	  

4.	  Tiếp	  tục	  cải	  thiện	  các	  
phương	  thức	  truyền	  
thông	  và	  cơ	  cấu	  của	  học	  
khu	  để	  tiếp	  cận	  kịp	  thời	  
và	  dễ	  dàng	  vào	  các	  
nguồn	  thông	  tin,	  hỗ	  trợ,	  
và	  tài	  nguyên	  

5.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  cấp	  
các	  cơ	  hội	  tham	  gia	  vào	  
học	  khu	  cho	  các	  gia	  đình	  
quan	  tâm	  và	  hỗ	  trợ	  nền	  
văn	  hóa	  của	  khu	  phố,	  
hoàn	  cảnh	  và	  các	  nhu	  
cầu	  

6.	  Theo	  dõi	  sự	  truy	  cập	  
vào	  Văn	  Phòng	  Đảm	  
Bảo	  Chất	  Lượng	  cho	  các	  
phụ	  huynh	  và	  các	  thành	  
viên	  cộng	  đồng	  để	  họ	  
bày	  tỏ	  các	  mối	  quan	  
tâm	  và	  các	  vấn	  đề	  và	  
nhận	  được	  sự	  	  phản	  hồi	  
kịp	  thời	  
7.	  Các	  dịch	  vụ	  phiên	  
dịch	  và	  thông	  dịch	  được	  
cung	  cấp	  để	  tạo	  điều	  
kiện	  giao	  tiếp	  hiệu	  quả	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  	  
Dịch	  vụ	  

Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  

năm:	  Xem	  
lại	  các	  
hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
7.	  Thành	  phần	  
nhân	  viên	  có	  
chất	  lượng	  liên	  
hợp	  và	  chú	  tâm	  
vào	  thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
	  
Cộng	  đồng	  học	  
tập	  được	  hỗ	  trợ	  
bởi	  đội	  ngũ	  
nhân	  viên	  không	  
bằng	  và	  có	  bằng	  
dạy	  học	  tại	  các	  
trường	  đã	  đóng	  
góp	  vào	  sự	  
thành	  công	  ở	  
mức	  độ	  cao	  của	  
học	  sinh	  và	  chất	  
lượng	  của	  các	  
trường	  trong	  
vùng	  phụ	  cận	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  của	  
học	  sinh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  vào	  
khóa	  học	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
6.	  Các	  tiêu	  chuẩn	  
cốt	  lõi	  chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  của	  
học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  
	  

Học	  KhuThống	  Nhất	  
San	  Diego	  cam	  kết	  
trở	  thành	  một	  tổ	  
chức	  học	  tập,	  trong	  
đó	  tất	  cả	  các	  nhân	  
viên	  chia	  sẻ	  trách	  
nhiệm	  và	  đóng	  góp	  
vào	  sự	  thành	  công	  
của	  học	  sinh.	  	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  
dịch	  vụ	  chính	  được	  
cung	  cấp	  trong	  
khoảng	  thời	  gian	  3	  
năm.	  
	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	  
	  

Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  
tác	  động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  
phí	  có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  
của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu	  

$75.0	  triệu	  
	  
1.	   Tuyển	  dụng,	  thuê	  
mướn,	  hỗ	  trợ,	  và	  giữ	  
chân	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
làm	  việc	  giỏi	  tại	  trường	  
(ví	  dụ,	  việc	  điều	  dưỡng,	  
dịch	  vụ	  cảnh	  sát,	  dịch	  
vụ	  sức	  khỏe,	  dịch	  vụ	  
chuyên	  chở,	  dịch	  vụ	  
thực	  phẩm,	  sắp	  đặt	  
vườn	  tược,	  lao	  công,	  
phụ	  tá	  chuyên	  nghiệp,	  
nhân	  viên	  văn	  phòng	  
trường)	  

$75.0	  triệu	  
	  
1.	  	  Tuyển	  dụng,	  thuê	  
mướn,	  hỗ	  trợ,	  và	  giữ	  
chân	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
làm	  việc	  giỏi	  tại	  trường	  
(ví	  dụ,	  việc	  điều	  dưỡng,	  
dịch	  vụ	  cảnh	  sát,	  dịch	  
vụ	  sức	  khỏe,	  dịch	  vụ	  
chuyên	  chở,	  dịch	  vụ	  
thực	  phẩm,	  	  sắp	  đặt	  
vườn	  tược,	  lao	  công,	  
phụ	  tá	  chuyên	  nghiệp,	  
nhân	  viên	  văn	  phòng	  
trường)	  

$75.0	  triệu	  
	  
1.	  	  Tuyển	  dụng,	  thuê	  
mướn,	  hỗ	  trợ,	  và	  giữ	  
chân	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
làm	  việc	  giỏi	  tại	  trường	  
(ví	  dụ,	  việc	  điều	  dưỡng,	  
dịch	  vụ	  cảnh	  sát,	  dịch	  
vụ	  	  sức	  khỏe,	   dịch	  vụ	  
chuyên	  chở,	  dịch	  vụ	  
thực	  phẩm,	  	  sắp	  đặt	  
vườn	  tược,	  lao	  công,	  
phụ	  tá	  chuyên	  nghiệp,	  
nhân	  viên	  văn	  phòng	  
trường)	  



  
Page 45 of 64 

 
  

Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  	  
Dịch	  vụ	  

Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
8.	  Các	  môi	  
trường	  hỗ	  trợ	  
coi	  trọng	  sự	  đa	  
dạng	  của	  các	  
dịch	  vụ	  cho	  học	  
sinh	  
	  
Đội	  ngũ	  nhân	  
viên	  và	  các	  cơ	  
sở	  cung	  cấp	  cho	  
các	  môi	  trường	  
học	  tập	  và	  các	  
việc	  thực	  hành	  
giảng	  dạy	  đáp	  
ứng	  với	  nền	  văn	  
hóa	  và	  không	  
thừa	  nhận	  các	  
thành	  kiến	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  của	  
học	  sinh	  
2 Sự	  tham	  gia	  của	  
phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  vào	  
khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  khác	  
của	  học	  sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  của	  
học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  
	  

Sự	  đa	  dạng	  là	  một	  
dấu	  ấn	  của	  Học	  Khu	  
Thống	  Nhất	  San	  
Diego.	  Các	  thành	  
phần	  nhân	  viên	  và	  
học	  sinh	  của	  chúng	  
tôi	  tiêu	  biểu	  cho	  một	  
loạt	  các	  nền	  văn	  hóa,	  
dân	  tộc,	  chủng	  tộc,	  
ngôn	  ngữ,	  và	  quan	  
điểm	  của	  toàn	  thế	  
giới.	  
	  
	  Các	  hoạt	  động	  và	  
dịch	  vụ	  chính	  được	  
cung	  cấp	  trong	  
khoảng	  thời	  gian	  3	  
năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  
tác	  động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  
phí	  có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  
của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu	  

$0.9	  triệu	  
	  
1.	  Cung	  cấp	  các	  lớp	  
hướng	  dẫn	  về	  văn	  hóa	  
để	  nhận	  diện	  được	  các	  
thành	  kiến	  cá	  nhân	  và	  
các	  hành	  vi	  kỳ	  thị	  
2.	  Theo	  dõi	  các	  chính	  
sách,	  thực	  hành,	  và	  các	  
dịch	  vụ	  của	  học	  khu	  và	  
nhà	  trường	  để	  tìm	  các	  
bằng	  chứng	  của	  các	  
thành	  kiến	  hay	  các	  hành	  
vi	  kỳ	  thị	  và	  có	  hành	  
động	  khắc	  phục	  thích	  
hợp	  
	  
3.	  Cung	  cấp	  cho	  các	  hệ	  
thống	  và	  hỗ	  trợ	  tại	  
trường	  phản	  ảnh	  các	  
nhu	  cầu	  và	  lợi	  ích	  đa	  
dạng	  của	  học	  sinh	  

$0.9	  triệu	  
	  

1.	  Theo	  dõi	  và	  tinh	  
chỉnh	  các	  lớp	  hướng	  
dẫn	  về	  văn	  hóa	  để	  nhận	  
diện	  được	  các	  thành	  
kiến	  cá	  nhân	  và	  các	  
hành	  vi	  kỳ	  thị	  

2.	  Theo	  dõi	  các	  chính	  
sách,	  thực	  hành,	  và	  các	  
dịch	  vụ	  của	  học	  khu	  và	  
nhà	  trường	  để	  tìm	  các	  
bằng	  chứng	  có	  các	  
thành	  kiến	  hay	  các	  hành	  
vi	  kỳ	  thị	  và	  có	  hành	  
động	  khắc	  phục	  thích	  
hợp	  
3.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  	   
cấp	  cho	  các	  hệ	  thống	  và	  
hỗ	  trợ	  tại	  trường	  phản	  
ảnh	  các	  nhu	  cầu	  và	  lợi	  
ích	  đa	  dạng	  của	  học	  sinh	  	  

$0.9	  triệu	  
	  

1.	  Theo	  dõi	  và	  tinh	  
chỉnh	  các	  lớp	  hướng	  
dẫn	  về	  văn	  hóa	  để	  nhận	  
diện	  được	  	  các	  thành	  
kiến	  cá	  nhân	  và	  các	  
hành	  vi	  kỳ	  thị	  
2.	  Theo	  dõi	  các	  chính	  
sách,	  thực	  hành,	  và	  các	  
dịch	  vụ	  của	  học	  khu	  và	  
nhà	  trường	  để	  tìm	  các	  
bằng	  chứng	  	  có	  các	  
thành	  kiến	  hay	  các	  hành	  
vi	  kỳ	  thị	  và	  có	  hành	  
động	  khắc	  phục	  thích	  
hợp	  

3.	  Theo	  dõi	  và	  cung	  	  	  
cấp	  cho	  các	  hệ	  thống	  và	  
hỗ	  trợ	  tại	  trường	  phản	  
ảnh	  các	  nhu	  cầu	  và	  lợi	  
ích	  đa	  dạng	  của	  học	  
sinh	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  	  
Dịch	  vụ	  

Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
9.	  Ghi	  danhh	  
với	  tỷ	  lệ	  cao	  của	  
các	  học	  sinh	  
trong	  vùng	  phụ	  
cận	  
	  
Các	  trường	  
trong	  khu	  vực	  là	  
sự	  chọn	  lựa	  đầu	  
tiên	  của	  phụ	  
huynh/giám	  hộ	  
khi	  ghi	  danh	  học	  
cho	  con	  em	  bởi	  
vì	  có	  được	  các	  
chương	  trình	  
giáo	  dục	  với	  
chất	  lượng	  cao,	  
một	  môi	  trường	  
học	  tích	  cực,	  và	  
các	  kết	  quả	  
thành	  tích	  của	  
học	  sinh	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  của	  
học	  sinh	  
2 Sự	  tham	  gia	  của	  
phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  vào	  
khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  khác	  
của	  học	  sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
6.	  Các	  tiêu	  chuẩn	  
cốt	  lõi	  chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  của	  
học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  
	  

Các	  cộng	  đồng	  cảm	  
thấy	  được	  hoan	  
nghênh	  và	  tự	  tin	  là	  
trường	  học	  trong	  khu	  
vực	  của	  họ	  cung	  cấp	  
một	  sự	  giảng	  dạy	  và	  
học	  tập	  có	  chất	  
lượng	  cao	  nhất.	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  
dịch	  vụ	  chính	  được	  
cung	  cấp	  trong	  
khoảng	  thời	  gian	  3	  
năm.	  
	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  tác	  
động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  phí	  
có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  của	  
sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu.	  

$1.0	  triệu	  
	  

1.	  Đảm	  bảo	  tất	  cả	  các	  
trường	  có	  được	  sự	  đón	  
tiếp	  ân	  cần,	  hấp	  dẫn,	  an	  
toàn,	  và	  được	  duy	  trì	  
tốt	  
2.	  Quảng	  bá	  những	  
phẩm	  chất	  của	  các	  
trường	  học	  trong	  khu	  
vực	  lân	  cận	  thông	  qua	  
nhiều	  nguồn	  phương	  
tiện	  truyền	  thông	  
	  

3.	  Theo	  dõi	  sự	  ghi	  danh	  
học	  trong	  khu	  vực	  lân	  
cận,	  bao	  gồm	  các	  lý	  do	  
tăng	  hoặc	  giảm	  
4.	  Thiết	  lập	  và	  theo	  dõi	  
các	  mục	  tiêu	  cho	  việc	  
ghi	  danh	  mới	  tại	  tất	  cả	  
các	  trường	  
5.	  Cung	  cấp	  các	  chương	  
trình	  mẫu	  giáo	  chuyển	  
tiếp	  có	  chất	  lượng	  cao	  ở	  
mọi	  trường	  tiểu	  học	  

$1.0	  triệu	  
	  

1.	  Tiếp	  tục	  đảm	  bảo	  tất	  
cả	  các	  trường	  có	  được	  
sự	  đón	  tiếp	  ân	  cần,	  hấp	  
dẫn,	  an	  toàn,	  và	  được	  
duy	  trì	  tốt	  
2.	   	  Quảng	  bá	  những	  
phẩm	  chất	  của	  các	  
trường	  học	  trong	  khu	  
vực	  lân	  cận	  thông	  qua	  
một	  ngày	  một	  tăng	  của	  
nhiều	  nguồn	  phương	  
tiện	  truyền	  thông	  
3.	  Theo	  dõi	  sự	  ghi	  danh	  
học	  trong	  khu	  vực	  lân	  
cận,	  bao	  gồm	  các	  lý	  do	  
tăng	  hoặc	  giảm	  	  
4.	  	  Thiết	  lập	  và	  theo	  dõi	  
các	  mục	  tiêu	  cho	  việc	  
ghi	  danh	  mới	  tại	  tất	  cả	  
các	  trường	  

5.	  Theo	  dõi	  chất	  lượng	  
của	  các	  chương	  trình	  
mẫu	  giáo	  chuyển	  tiếp	  
tại	  mọi	  trường	  tiểu	  học	  	  

$1.0	  triệu	  
	  

1.	  Tiếp	  tục	  đảm	  bảo	  tất	  
cả	  các	  trường	  có	  sự	  đón	  
tiếp	  ân	  cần,	  hấp	  dẫn,	  an	  
toàn,	  và	  được	  duy	  trì	  
tốt	  
2.	   Quảng	  bá	  những	  
phẩm	  chất	  của	  các	  
trường	  học	  trong	  khu	  
vực	  lân	  cận	  thông	  qua	  
một	  ngày	  một	  tăng	  của	  
nhiều	  nguồn	  phương	  
tiện	  truyền	  thông	  
3.	   Theo	  dõi	  sự	  ghi	  danh	  
học	  trong	  khu	  vực	  lân	  
cận,	  bao	  gồm	  các	  lý	  do	  
tăng	  hoặc	  giảm	  	  
4.	  	  Thiết	  lập	  và	  theo	  dõi	  
các	  mục	  tiêu	  cho	  việc	  
ghi	  danh	  mới	  tại	  tất	  cả	  
các	  trường	  

5.	  	  Theo	  dõi	  chất	  lượng	  
của	  các	  chương	  trình	  
mẫu	  giáo	  chuyển	  tiếp	  
tại	  mọi	  trường	  tiểu	  học	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  	  
Dịch	  vụ	  

Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

10.	  Sự	  hiểu	  biết	  
về	  vi	  tính	  
	  
Học	  sinh	  có	  thể	  
truy	  cập	  và	  có	  kỹ	  
năng	  trong	  việc	  
ứng	  dụng	  các	  kỹ	  
thuật	  học	  tập	  
đem	  lại	  lợi	  ích	  
cho	  việc	  học	  hỏi	  	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  của	  
học	  sinh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  vào	  
khóa	  học	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  của	  
học	  sinh	  
	  

Việc	  truy	  cập	  và	  sử	  
dụng	  hữu	  hiệu	  một	  
loạt	  các	  kỹ	  thuật	  
đóng	  một	  vai	  trò	  
quan	  trọng	  trong	  đời	  
sống	  học	  tập	  của	  các	  
học	  sinh	  của	  chúng	  
tôi	  -‐	  cả	  trong	  và	  
ngoài	  học	  đường.	  	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  
dịch	  vụ	  chính	  được	  
cung	  cấp	  trong	  
khoảng	  thời	  gian	  3	  
năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  tác	  
động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  phí	  
có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  của	  
sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu.	  

$8.5	  triệu	  
	  

1.	  Mở	  rộng	  các	  tài	  
nguyên	  về	  kỹ	  thuật	  điện	  
toán	  bao	  gồm	  sự	  bổ	  
sung	  kịp	  thời	  của	  các	  
thiết	  bị	  cho	  giáo	  viên	  và	  
học	  sinh,	  cũng	  như	  duy	  
trì	  và	  nâng	  cấp	  các	  cơ	  sở	  
hạ	  tầng	  về	  kỹ	  thuật	  	  	  	  
2.	  Cung	  cấp	  các	  lớp	  
huấn	  luyện	  cho	  giáo	  
viên,	  các	  quản	  trị	  viên,	  
các	  phụ	  tá	  chuyên	  
nghiệp	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  
trợ	  để	  khuyến	  khích	  học	  
sinh	  tham	  gia	  một	  cách	  	  
hữu	  hiệu	  trong	  việc	  sử	  
dụng	  các	  tài	  nguyên	  về	  
kỹ	  thuật	  điện	  toán	  để	  
đem	  lại	  lợi	  ích	  cho	  việc	  
học	  tập	  

$8.5	  	  triệu	  
	  

1.	  Theo	  dõi	  và	  cập	  nhật,	  
nếu	  cần,	  các	  tài	  nguyên	  
về	  kỹ	  thuật	  điện	  toán	  
bao	  gồm	  sự	  bổ	  sung	  kịp	  
thời	  của	  các	  thiết	  bị	  cho	  
giáo	  viên	  và	  học	  sinh,	  
cũng	  như	  duy	  trì	  và	  
nâng	  cấp	  các	  cơ	  sở	  hạ	  
tầng	  về	  kỹ	  thuật	  	  	  	  
2.	  Tiếp	  tục	  cung	  cấp	  các	  
lớp	  huấn	  luyện	  cho	  giáo	  
viên,	  các	  quản	  trị	  viên,	  
các	  phụ	  tá	  chuyên	  
nghiệp	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  
trợ	  để	  khuyến	  khích	  học	  
sinh	  tham	  gia	  một	  cách	  	  
hữu	  hiệu	  trong	  việc	  sử	  
dụng	  các	  tài	  nguyên	  về	  	  
kỹ	  thuật	  điện	  toán	  để	  
đem	  lại	  lợi	  ích	  cho	  việc	  
học	  tập	  

$8.5	  triệu	  
	  

1.	  	  Theo	  dõi	  và	  cập	  nhật,	  
nếu	  cần,	  các	  tài	  nguyên	  
về	  kỹ	  thuật	  	  điện	  toán	  
bao	  gồm	  sự	  bổ	  sung	  kịp	  
thời	  của	  các	  thiết	  bị	  cho	  
giáo	  viên	  và	  học	  sinh,	  
cũng	  như	  duy	  trì	  và	  
nâng	  cấp	  các	  cơ	  sở	  hạ	  
tầng	  về	  kỹ	  thuật	  	  	  	  

2.	  Tiếp	  tục	  cung	  cấp	  các	  
lớp	  huấn	  luyện	  cho	  giáo	  
viên,	  các	  quản	  trị	  viên,	  
các	  phụ	  tá	  chuyên	  
nghiệp	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  
trợ	  để	  khuyến	  khích	  học	  
sinh	  tham	  gia	  một	  cách	  	  
hữu	  hiệu	  trong	  việc	  sử	  
dụng	  các	  tài	  nguyên	  về	  	  
kỹ	  thuật	  điện	  toán	  để	  
đem	  lại	  lợi	  ích	  cho	  việc	  
học	  tập	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
11.	  	  	  Các	  trung	  tâm	  
khu	  phố	  với	  các	  
dịch	  vụ	  tùy	  thuộc	  
vào	  nhu	  cầu	  của	  
vùng	  phụ	  cận	  
	  
Các	  trường	  học	  là	  
các	  trung	  tâm	  mở	  
rộng	  sự	  học	  hỏi	  và	  
phong	  phú	  hóa	  các	  
cơ	  hội	  đồng	  thời	  
cung	  cấp	  các	  dịch	  
vụ	  về	  giáo	  dục	  và	  
xã	  hội	  

Các	  ưu	  tiên	  
của	  tiểu	  
bang:	  	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2.	  Sự	  tham	  
gia	  của	  phụ	  
huynh	  	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  
	  

Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  
San	  Diego	  được	  sử	  
dụng	  để	  mở	  rộng	  và	  
phong	  phú	  hóa	  việc	  học	  
tập	  và	  cung	  cấp	  một	  
trung	  tâm	  điểm	  cho	  các	  
dịch	  vụ	  xã	  hội	  và	  cộng	  
đồng	  cần	  thiết.	  	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  cấp	  
trong	  khoảng	  thời	  gian	  
3	  năm.	  
	  

	  

LEA-‐wide	  
	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  tác	  
động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  phí	  
có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  của	  
sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu.	  

$0.7	  triệu	  
	  
1.	  Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  
học	  tập	  mở	  rộng	  vượt	  
ra	  ngoài	  ngày	  học	  (ví	  dụ	  
như,	  dạy	  kèm,	  các	  cơ	  
hội	  học	  tập	  phong	  phú)	  
2.	  Tạo	  ra	  các	  quan	  hệ	  
đối	  tác	  với	  cộng	  đồng	  
để	  hỗ	  trợ	  sự	  tham	  gia	  
và	  học	  tập	  của	  học	  sinh	  
và	  gia	  đình	  	  
3.	  Kêu	  gọi	  sự	  đóng	  góp	  ý	  
kiến	  của	  cộng	  đồng	  để	  
tiếp	  tay	  trong	  việc	  nhận	  
diện	  nhu	  cầu	  học	  tập	  
cần	  thiết	  và	  các	  dịch	  vụ	  
xã	  hội	  

$0.7	  triệu	  
	  

1.	  Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  
học	  tập	  mở	  rộng	  vượt	  
ra	  ngoài	  ngày	  học	  (ví	  dụ	  
như,	  dạy	  kèm,	  các	  cơ	  
hội	  học	  tập	  phong	  phú)	  
2.	  Tạo	  ra	  các	  quan	  hệ	  
đối	  tác	  mới	  và	  nuôi	  
dưỡng	  các	  quan	  hệ	  sẵn	  
có	  với	  cộng	  đồng	  để	  hỗ	  
trợ	  sự	  tham	  gia	  và	  học	  
tập	  của	  học	  sinh	  và	  gia	  
đình	  	  
3.	  	  Kêu	  gọi	  sự	  đóng	  góp	  
ý	  kiến	  của	  cộng	  đồng	  để	  
hỗ	  trợ	  việc	  xác	  định	  học	  
tập	  cần	  thiết	  và	  các	  dịch	  
vụ	  xã	  hội	  

$0.7	  triệu	  
	  

1.	  Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  
học	  tập	  mở	  rộng	  vượt	  
ra	  ngoài	  ngày	  học	  (ví	  dụ	  
như,	  dạy	  kèm,	  các	  cơ	  
hội	  học	  tập	  phong	  phú)	  
2.	  Tạo	  ra	  các	  quan	  hệ	  
đối	  tác	  mới	  và	  nuôi	  
dưỡng	  các	  quan	  hệ	  sẵn	  
có	  với	  cộng	  đồng	  để	  hỗ	  
trợ	  sự	  tham	  gia	  và	  học	  
tập	  của	  học	  sinh	  và	  gia	  
đình	  	  
3.	  	  Kêu	  gọi	  sự	  đóng	  góp	  
ý	  kiến	  của	  cộng	  đồng	  để	  
hỗ	  trợ	  việc	  xác	  định	  học	  
tập	  cần	  thiết	  và	  các	  dịch	  
vụ	  xã	  hội	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  
Dịch	  vụ	  

Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  năm:	  
Xem	  lại	  các	  
hoạt	  động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

12.	  	  Các	  cơ	  sở	  an	  
toàn	  và	  được	  bảo	  
trì	  tốt	  	  
	  
Các	  trường	  học	  	  
cung	  cấp	  các	  cơ	  sở	  
an	  toàn,	  được	  bảo	  	  	  
trì	  tốt	  và	  các	  khung	  
cảnh	  học	  tập	  tích	  
cực	  hỗ	  trợ	  những	  
nhu	  cầu	  học	  tập,	  
xã	  hội,	  tình	  cảm	  và	  
vật	  chất	  của	  học	  
sinh	  	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  
	  

Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  
San	  Diego	  đang	  phát	  
triển	  một	  hệ	  thống	  và	  
văn	  hóa	  được	  xây	  
dựng	  trên	  nền	  tảng	  
các	  nguyên	  tắc	  có	  các	  
sự	  can	  thiệp	  tích	  cực	  
và	  các	  sự	  hỗ	  trợ.	  Các	  
khung	  cảnh	  học	  tập	  
tích	  cực,	  các	  môi	  
trường	  an	  toàn,	  và	  
các	  môi	  trường	  học	  
tập	  sạch	  sẽ	  tác	  động	  
tích	  cực	  đến	  việc	  
giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  
dịch	  vụ	  chính	  được	  
cung	  cấp	  trong	  
khoảng	  thời	  gian	  3	  
năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  tác	  động	  
vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  phí	  có	  thể	  được	  
điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  
cầu.	  

$77.4	  triệu	  
	  

1.	  Đảm	  bảo	  các	  trường	  
học	  trông	  hấp	  dẫn	  và	  
sạch	  sẽ 
2.	  Đảm	  bảo	  sự	  an	  toàn	  
trường	  sở	  là	  một	  ưu	  
tiên	  và	  do	  nhân	  viên	  
nhà	  trường	  đảm	  trách	  
và	  được	  hỗ	  trợ	  bởi	  các	  
dịch	  vụ	  cảnh	  sát;	  các	  Kế	  
Hoạch	  An	  Toàn	  Trường	  
Sở	  được	  cập	  nhật	  hàng	  
năm	  

3.	  Tạo	  cơ	  hội	  và	  hỗ	  trợ	  
cho	  các	  trường	  trung	  
học	  đệ	  nhất	  và	  đệ	  nhị	  
cấp	  để	  bổ	  sung	  việc	  thi	  	  
hành	  công	  lý	  phục	  hồi	  

4.	  Đội	  ngũ	  nhân	  viên	  
của	  học	  khu	  và	  nhà	  
trường	  đặt	  ra	  các	  mục	  
tiêu	  để	  giảm	  các	  tỷ	  lệ	  bị	  
tạm	  đuổi	  học	  và	  trục	  
xuất	  xuống,	  các	  vụ	  đưa	  
ra	  kỷ	  luật,	  và	  các	  trường	  
hợp	  bị	  mời	  ra	  khỏi	  lớp	  
và	  các	  thực	  hiện	  lựa	  
chọn	  thay	  thế	  tích	  cực	  
(ví	  dụ,	  Công	  lý	  phục	  hồi,	  
PBIS)	  

$77.4	  triệu	  
	  

1.	  Đảm	  bảo	  các	  trường	  
học	  trông	  hấp	  dẫn	  và	  
sạch	  sẽ 
2.	  	  Đảm	  bảo	  sự	  an	  toàn	  
trường	  sở	  là	  một	  ưu	  tiên	  
và	  do	  nhân	  viên	  nhà	  
trường	  đảm	  trách	  và	  
được	  hỗ	  trợ	  bởi	  các	  dịch	  
vụ	  cảnh	  sát;	  các	  Kế	  Hoạch	  
An	  Toàn	  Trường	  Sở	  được	  
cập	  nhật	  hàng	  năm	  	  

3.	  Tạo	  cơ	  hội	  và	  hỗ	  trợ	  
cho	  các	  trường	  trung	  học	  
đệ	  nhất	  và	  đệ	  nhị	  cấp	  để	  
thực	  hiện	  các	  hành	  vi	  
công	  lý	  phục	  hồi	  

4.	  	  	  Đội	  ngũ	  nhân	  viên	  của	  
học	  khu	  và	  nhà	  trường	  
đặt	  ra	  các	  mục	  tiêu	  để	  
giảm	  các	  tỷ	  lệ	  bị	  tạm	  đuổi	  
học	  và	  trục	  xuất	  xuống,	  
các	  vụ	  đưa	  ra	  kỷ	  luật,	  và	  
các	  trường	  hợp	  bị	  mời	  ra	  
khỏi	  lớp	  và	  các	  thực	  hiện	  
lựa	  chọn	  thay	  thế	  tích	  cực	  
(ví	  dụ,	  Công	  lý	  phục	  hồi,	  
PBIS)	  

$77.4	  triệu	  
	  

1.	  Đảm	  bảo	  các	  trường	  
trông	  hấp	  dẫn	  và	  sạch	  sẽ 
2.	  Đảm	  bảo	  sự	  an	  toàn	  
trường	  sở	  là	  một	  ưu	  tiên	  
và	  do	  nhân	  viên	  nhà	  
trường	  đảm	  trách	  và	  
được	  hỗ	  trợ	  bởi	  các	  dịch	  
vụ	  cảnh	  sát;	  các	  Kế	  Hoạch	  
An	  Toàn	  Trường	  Sở	  được	  
cập	  nhật	  hàng	  năm	  	  

3.	  Tạo	  cơ	  hội	  và	  hỗ	  trợ	  
cho	  các	  trường	  trung	  học	  
đệ	  nhất	  và	  đệ	  nhị	  cấp	  để	  
thực	  hiện	  các	  hành	  vi	  
công	  lý	  phục	  hồi	  

4.	   Đội	  ngũ	  nhân	  viên	  của	  
học	  khu	  và	  nhà	  trường	  
đặt	  ra	  các	  mục	  tiêu	  để	  
giảm	  các	  tỷ	  lệ	  bị	  tạm	  đuổi	  
học	  và	  trục	  xuất	  xuống,	  
các	  gửi	  gấm	  về	  kỷ	  luật,	  và	  
các	  sự	  kiện	  bị	  mời	  ra	  khỏi	  
lớp	  và	  các	  thực	  hiện	  lựa	  
chọn	  thay	  thế	  tích	  cực	  (ví	  
dụ,	  Công	  lý	  phục	  hồi,	  
PBIS) 
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  	  
Dịch	  vụ	  

Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  
năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  	  2	  
2015-‐16	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐27	  

	  
12.	  	  	  Các	  cơ	  sở	  an	  
toàn	  và	  được	  bảo	  
trì	  tốt	  (tiếp	  theo)	  
	  

	   	   	   	   	  
5.	   Học	  khu	  sẽ	  đánh	  giá	  
tác	  động	  của	  các	  hành	  vi	  
mãnh	  liệt	  của	  học	  sinh	  
và	  phác	  họa	  một	  hệ	  
thống	  hỗ	  trợ	  khác	  cho	  
các	  nhân	  viên	  và	  học	  
sinh	  

	  
5.	  Học	  khu	  sẽ	  theo	  dõi	  
và	  đánh	  giá	  tác	  động	  
của	  các	  hành	  vi	  	  mãnh	  
liệt	  của	  học	  sinh	  và	  phác	  
họa	  một	  hệ	  thống	  hỗ	  
trợ	  khác	  cho	  các	  nhân	  
viên	  và	  học	  sinh	  
	  

	  
5.	  	  Học	  khu	  sẽ	  theo	  dõi	  
và	  đánh	  giá	  tác	  động	  
của	  các	  hành	  vi	  	  mãnh	  
liệt	  một	  hệ	  thống	  hỗ	  trợ	  
khác	  cho	  các	  nhân	  viên	  
và	  học	  sinh	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  

năm:	  Xem	  
lại	  các	  
hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

	  
13.	  Các	  mục	  
tiêu	  1-‐12	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  của	  
học	  sinh	  
2 Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  vào	  
khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
6.	  Các	  tiêu	  chuẩn	  
cốt	  lõi	  chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  của	  
học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  
	  

Nhân	  viên	  học	  khu	  và	  
hạ	  tầng	  cơ	  sở	  hỗ	  trợ	  
các	  trường	  có	  phẩm	  
chất	  trong	  mọi	  vùng	  
phụ	  cận.	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  
cấp	  trong	  khoảng	  thời	  
gian	  3	  năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  tác	  động	  vào	  
việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  phí	  có	  thể	  được	  điều	  
chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu.	  

$78.7	  triệu	  
	  

1.	  Chuyển	  công	  việc	  
hành	  chánh	  của	  văn	  
phòng	  trung	  ương	  tới	  
các	  đơn	  vị,	  chương	  
trình,	  và	  bộ	  phận	  để	  cá	  
nhân	  hóa	  và	  tiến	  hành	  
các	  dịch	  vụ	  cho	  những	  
trường	  học	  
2.	  Các	  quản	  trị	  viên	  của	  
văn	  phòng	  trung	  ương	  
cung	  cấp	  sự	  hỗ	  trợ	  có	  
phẩm	  chất	  cao,	  đặc	  biệt	  
khi	  việc	  này	  liên	  quan	  
đến	  phẩm	  chất	  và	  thời	  
gian	  tính	  của	  các	  sự	  hỗ	  
trợ	  cung	  cấp	  cho	  các	  
người	  lãnh	  đạo	  nhà	  
trường	  
3.	  Phát	  triển	  năng	  lực	  
của	  tất	  cả	  các	  nhân	  viên	  
văn	  phòng	  trung	  ương	  
để	  hỗ	  trợ	  sự	  hoàn	  thiện	  
của	  công	  việc	  giảng	  dạy	  
và	  học	  tập	  bao	  gồm:	  Kỹ	  
Thuật	  Toàn	  Bộ,	  sự	  	  bảo	  
trì	  các	  cơ	  sở,	  dịch	  vụ	  
chuyên	  chở,	  giao	  tế	  
nhân	  sự,	  giao	  tế	  lao	  
động,	  dịch	  vụ	  tài	  chính	  

$78.7	  triệu	  
	  

1.	  Củng	  cố	  và	  hỗ	  trợ	  
công	  việc	  hành	  chánh	  	  
của	  văn	  phòng	  trung	  
ương	  tới	  các	  đơn	  vị,	  
chương	  trình,	  và	  bộ	  
phận	  để	  cá	  nhân	  hóa	  và	  
tiến	  hành	  các	  dịch	  vụ	  
cho	  những	  trường	  học	  
2.	  	  Các	  quản	  trị	  viên	  của	  
văn	  phòng	  trung	  ương	  
cung	  cấp	  sự	  hỗ	  trợ	  có	  
phẩm	  chất	  cao,	  đặc	  biệt	  
khi	  việc	  này	  liên	  quan	  
đến	  phẩm	  chất	  và	  thời	  
gian	  tính	  của	  các	  sự	  hỗ	  
trợ	  cung	  cấp	  cho	  các	  
người	  lãnh	  đạo	  nhà	  
trường	  
3.	  Tiếp	  tục	  phát	  triển	  
năng	  lực	  của	  tất	  cả	  các	  
nhân	  viên	  văn	  phòng	  
trung	  ương	  để	  hỗ	  trợ	  sự	  
hoàn	  thiện	  của	  công	  
việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  
tập	  của	  mọi	  trường	  
thuộc	  học	  khu	  

	  

$78.7	  triệu	  
	  

1.	  Củng	  cố	  và	  hỗ	  trợ	  
công	  việc	  hành	  chánh	  	  
của	  văn	  phòng	  trung	  
ương	  tới	  các	  đơn	  vị,	  
chương	  trình,	  và	  bộ	  
phận	  để	  cá	  nhân	  hóa	  và	  
tiến	  hành	  các	  dịch	  vụ	  
cho	  những	  trường	  học	  	  
2.	  	  Các	  quản	  trị	  viên	  của	  
văn	  phòng	  trung	  ương	  
cung	  cấp	  sự	  hỗ	  trợ	  có	  
phẩm	  chất	  cao,	  đặc	  biệt	  
khi	  việc	  này	  liên	  quan	  
đến	  phẩm	  chất	  và	  thời	  
gian	  tính	  của	  các	  sự	  hỗ	  
trợ	  cung	  cấp	  cho	  các	  
người	  lãnh	  đạo	  nhà	  
trường	  
3.	  Tiếp	  tục	  phát	  triển	  
năng	  lực	  của	  tất	  cả	  các	  
nhân	  viên	  văn	  phòng	  
trung	  ương	  để	  hỗ	  trợ	  sự	  
hoàn	  thiện	  của	  công	  
việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  
tập	  của	  mọi	  trường	  
thuộc	  học	  khu	  
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B. Nhận	  diện	  các	  hoạt	  động	  bổ	  sung	  hàng	  năm,	  và	  LEA	  có	  thể	  bao	  gồm	  bất	  kỳ	  dịch	  vụ	  nào	  hỗ	  trợ	  cho	  các	  hoạt	  động	  đó,	  trên	  cả	  những	  điều	  
được	  cung	  cấp	  cho	  mọi	  học	  sinh	  để	  phục	  vụ	  các	  học	  sinh	  với	  lợi	  tức	  thấp,	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  và/hoặc	  các	  học	  sinh	  thuộc	  diện	  
trẻ	  nuôi	  đã	  được	  xác	  định	  trong	  điều	  khoản	  42238.01	  của	  Đạo	  Luật	  Giáo	  Dục	  và	  các	  học	  sinh	  được	  xếp	  hạng	  lại	  là	  thông	  thạo	  Anh	  ngữ.	  Các	  
hoạt	  động	  được	  nhận	  diện	  phải	  bao	  gồm,	  nhưng	  không	  bị	  hạn	  chế	  bởi	  các	  hoạt	  động	  thực	  hiện	  để	  đáp	  ứng	  các	  mục	  tiêu	  chủ	  đích	  đã	  được	  
định	  nghĩa	  trong	  phần	  2	  cho	  các	  học	  sinh	  với	  lợi	  tức	  thấp,	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  trẻ	  em	  con	  nuôi	  và/hoặc	  các	  học	  sinh	  được	  xếp	  
hạng	  lại	  là	  thông	  thạo	  Anh	  ngữ	  (ví	  dụ,	  không	  được	  liệt	  kê	  trên	  bảng	  3A	  ở	  phía	  trên).	  Liệt	  kê	  và	  mô	  tả	  các	  chi	  phí	  cho	  mỗi	  năm	  tài	  chính	  để	  
thực	  hiện	  các	  hoạt	  động	  đó,	  bao	  gồm	  ở	  đâu	  các	  chi	  phí	  đó	  có	  thể	  được	  tìm	  thấy	  trong	  ngân	  sách	  của	  LEA.	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  

năm:	  Xem	  
lại	  các	  
hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  (và	  
dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  cho	  

mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  với	  
kỳ	  vọng	  cao	  
cho	  mọi	  học	  
sinh	  
	  
Tất	  cả	  các	  cấp	  
của	  tổ	  chức	  
làm	  việc	  để	  
nâng	  cao	  thành	  
tích	  của	  học	  
sinh	  và	  thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  cho	  
tất	  cả	  các	  
nhóm	  học	  sinh	  
học	  	  kém	  

Các	  ưu	  tiên	  
của	  tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2 Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  
sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  
cơ	  bản	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  tập	  
	  

Các	  học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  và	  
các	  học	  sinh	  được	  
xếp	  hạng	  lại: 
	  
Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  
San	  Diego	  quyết	  tâm	  
cung	  cấp	  cho	  các	  học	  
sinh	  Chưa	  Thạo	  Anh	  
Ngữ	  của	  chúng	  ta	  tiếp	  
cận	  với	  các	  chương	  
trình	  giáo	  dục	  có	  
phẩm	  chất	  cao	  được	  
thiết	  kế	  ra	  để	  đảm	  bảo	  
các	  em	  thâu	  nhận	  
được	  sự	  thông	  thạo,	  
sự	  mau	  lẹ	  và	  hiệu	  quả	  
và	  đạt	  được	  hoặc	  
vượt	  qua	  các	  tiêu	  
chuẩn	  cấp	  lớp	  trong	  
thành	  tích	  học	  tập	  và	  
bảo	  đảm	  rằng	  các	  học	  
sinh	  được	  Xếp	  Hạng	  
Lại,	  các	  cựu	  học	  sinh	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ,	  
tiếp	  tục	  thành	  đạt	  ở	  
các	  cấp	  cao	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  
cấp	  trong	  khoảng	  thời	  
gian	  3	  năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  tác	  
động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  phí	  có	  
thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  của	  sự	  
phát	  triển	  và	  nhu	  cầu.	  

$20.6	  triệu	  
	  

1.	  Nhân	  viên	  của	  văn	  phòng	  
trung	  ương	  triệu	  tập	  và	  
điều	  động	  một	  Lực	  Lượng	  
Phục	  Vụ	  Học	  Sinh	  Chưa	  
Thạo	  Anh	  Ngữ	  và	  tổ	  chức	  và	  
hỗ	  trợ	  một	  hệ	  thống	  các	  
trường	  học	  (sự	  	  tập	  trung	  
cao	  vào	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ)	  tập	  trung	  vào	  việc	  
ngăn	  ngừa	  và	  các	  hỗ	  trợ	  tức	  
thời	  cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  đã	  ở	  lâu	  trong	  
chương	  trình	  và	  các	  học	  
sinh	  đã	  được	  xếp	  hạng	  lại	  
nhưng	  học	  kém	  

2.	  Phát	  triển	  và	  hoàn	  thiện	  
các	  công	  cụ	  và	  hệ	  thống	  báo	  
cáo	  hữu	  hiệu	  về	  dữ	  liệu	  có	  
khả	  năng	  theo	  dõi	  sự	  tiến	  
bộ	  của	  các	  HS	  Chưa	  Thạo	  
Anh	  Ngữ,	  bao	  gồm	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  đã	  ở	  
lâu	  trong	  chương	  trình	  và	  
các	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  
đã	  được	  xếp	  hạng	  lại	  

• 3.	  	  Thiết	  lập	  một	  mục	  tiêu	  
xếp	  hạng	  lại	  cho	  học	  khu	  và	  
cho	  trường	  
	  

$20.6	  triệu	  
	  

1.	  Tiếp	  tục	  công	  việc	  của	  	  
Lực	  Lượng	  Phục	  Vụ	  Học	  
Sinh	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  
thuộc	  	  hệ	  thống	  các	  trường	  
học	  để	  	  tập	  trung	  vào	  việc	  
ngăn	  ngừa	  và	  các	  hỗ	  trợ	  tức	  
thời	  cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  đã	  ở	  lâu	  trong	  
chương	  trình	  và	  các	  học	  
sinh	  đã	  được	  xếp	  hạng	  lại	  
nhưng	  học	  kém	  

	  

	  
2.	  Phát	  triển	  và	  hoàn	  thiện	  
các	  công	  cụ	  và	  hệ	  thống	  báo	  
cáo	  hữu	  hiệu	  về	  dữ	  liệu	  có	  
khả	  năng	  theo	  dõi	  sự	  tiến	  
bộ	  của	  các	  HS	  Chưa	  Thạo	  
Anh	  Ngữ,	  bao	  gồm	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  đã	  ở	  
lâu	  trong	  chương	  trình	  và	  
các	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  
đã	  được	  xếp	  hạng	  lại	  

• 3.	  	  Theo	  dõi	  và	  sửa	  đổi	  nếu	  
cần	  thiết	  các	  mục	  tiêu	  xếp	  
hạng	  lại	  của	  học	  khu	  và	  nhà	  
trường	  
	  

$20.6	  triệu	  
	  

1.	  Tiếp	  tục	  công	  việc	  của	  	  
Lực	  Lượng	  Phục	  Vụ	  Học	  
Sinh	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  
thuộc	  	  hệ	  thống	  các	  trường	  
học	  để	  	  tập	  trung	  vào	  việc	  
ngăn	  ngừa	  và	  các	  hỗ	  trợ	  tức	  
thời	  cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  đã	  ở	  lâu	  trong	  
chương	  trình	  và	  các	  học	  
sinh	  đã	  được	  xếp	  hạng	  lại	  
nhưng	  học	  kém	  

	  

	  
2.	  Phát	  triển	  và	  hoàn	  thiện	  
các	  công	  cụ	  và	  hệ	  thống	  báo	  
cáo	  hữu	  hiệu	  về	  dữ	  liệu	  có	  
khả	  năng	  theo	  dõi	  sự	  tiến	  
bộ	  của	  các	  HS	  Chưa	  Thạo	  
Anh	  Ngữ,	  bao	  gồm	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  đã	  ở	  
lâu	  trong	  chương	  trình	  và	  
các	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  
đã	  được	  xếp	  hạng	  lại	  

• 3.	  	  Thiết	  lập	  một	  mục	  tiêu	  
xếp	  hạng	  lại	  cho	  học	  khu	  và	  
cho	  trường	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  

năm:	  Xem	  
lại	  các	  
hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  (và	  
dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  cho	  

mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

Các	  học	  sinh	  
chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  và	  
các	  học	  sinh	  
được	  xếp	  
hạng	  lại: 
	  
	  
Thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  
với	  kỳ	  vọng	  cao	  
cho	  mọi	  học	  
sinh	  (tiếp	  theo)	  

	    	   	   	  

• 4.	  	  Các	  quản	  trị	  viên	  nhà	  
trường,	  các	  giáo	  viên	  hỗ	  
trợ	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  
Ngữ,	  các	  giáo	  viên,	  các	  
nhóm	  lãnh	  đạo	  giảng	  
dạy,	  các	  cộng	  đồng	  học	  
tập	  chuyên	  nghiệp,	  và	  
các	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
thường	  xuyên	  sử	  dụng	  
dữ	  liệu	  để:	  (a)	  theo	  dõi	  
sự	  tiến	  bộ	  của	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  bao	  
gồm	  cả	  các	  HS	  Chưa	  
Thạo	  Anh	  Ngữ	  đã	  ở	  lâu	  
trong	  chương	  trình,	  (b)	  
xác	  định	  các	  nhu	  cầu	  
ngắn	  hạn	  và	  dài	  hạn	  của	  
các	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  
Ngữ,	  và	  (c)	  xác	  định	  
hành	  động	  cụ	  thể	  được	  
thiết	  kế	  để	  thúc	  đẩy	  việc	  
thâu	  nhập	  và	  học	  tập	  
ngôn	  ngữ	  cho	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  	  
	  

	  

• 4.	  	  Các	  quản	  trị	  viên	  nhà	  
trường,	  các	  giáo	  viên	  hỗ	  
trợ	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  
Ngữ,	  các	  giáo	  viên,	  các	  
nhóm	  lãnh	  đạo	  giảng	  
dạy,	  các	  cộng	  đồng	  học	  
tập	  chuyên	  nghiệp,	  và	  
các	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
thường	  xuyên	  sử	  dụng	  
dữ	  liệu	  để:	  (a)	  theo	  dõi	  
sự	  tiến	  bộ	  của	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  bao	  
gồm	  cả	  các	  HS	  Chưa	  
Thạo	  Anh	  Ngữ	  đã	  ở	  lâu	  
trong	  chương	  trình,	  (b)	  
xác	  định	  các	  nhu	  cầu	  
ngắn	  hạn	  và	  dài	  hạn	  của	  
các	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  
Ngữ,	  và	  (c)	  xác	  định	  
hành	  động	  cụ	  thể	  được	  
thiết	  kế	  để	  thúc	  đẩy	  việc	  
thâu	  nhập	  và	  học	  tập	  
ngôn	  ngữ	  cho	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  	  

	  

• 	  

• 4.	  	  Các	  quản	  trị	  viên	  nhà	  
trường,	  các	  giáo	  viên	  hỗ	  
trợ	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  
Ngữ,	  các	  giáo	  viên,	  các	  
nhóm	  lãnh	  đạo	  giảng	  
dạy,	  các	  cộng	  đồng	  học	  
tập	  chuyên	  nghiệp,	  và	  
các	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
thường	  xuyên	  sử	  dụng	  
dữ	  liệu	  để:	  (a)	  theo	  dõi	  
sự	  tiến	  bộ	  của	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  bao	  
gồm	  cả	  các	  HS	  Chưa	  
Thạo	  Anh	  Ngữ	  đã	  ở	  lâu	  
trong	  chương	  trình,	  (b)	  
xác	  định	  các	  nhu	  cầu	  
ngắn	  hạn	  và	  dài	  hạn	  của	  
các	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  
Ngữ,	  và	  (c)	  xác	  định	  
hành	  động	  cụ	  thể	  được	  
thiết	  kế	  để	  thúc	  đẩy	  việc	  
thâu	  nhập	  và	  học	  tập	  
ngôn	  ngữ	  cho	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  (và	  
dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  cho	  

mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

Các	  học	  sinh	  
chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  và	  
các	  học	  sinh	  
được	  xếp	  
hạng	  lại: 
	  
	  
Thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  
với	  kỳ	  vọng	  cao	  
cho	  mọi	  học	  
sinh	  (tiếp	  theo)	  

	    	   	   • 5.	  Các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
tham	  gia	  vào	  sự	  phát	  triển	  
chuyên	  nghiệp	  có	  chất	  
lượng	  cao	  được	  thiết	  kế	  để	  
hỗ	  trợ	  sự	  phát	  triển	  Anh	  
ngữ	  và	  các	  phương	  pháp	  
giảng	  dạy	  có	  chất	  lượng	  cho	  
các	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  
(ví	  dụ,	  Sự	  Giảng	  Dạy	  Có	  
Chất	  Lượng	  cho	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ);	  Văn	  
Phòng	  Tiếp	  Thu	  Ngôn	  Ngữ,	  
các	  giáo	  viên	  yểm	  trợ	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ,	  và	  các	  
nhân	  viên	  trường	  hỗ	  trợ	  sự	  
thực	  hiện	  lâu	  dài	  và	  hữu	  
hiệu	  của	  việc	  học	  này	  tại	  các	  
trường	  học	  	  

• 6.	  Văn	  Phòng	  Tiếp	  Thu	  Ngôn	  
Ngữ,	  Văn	  Phòng	  Phát	  Triển	  
Lãnh	  Đạo,	  các	  giám	  thị	  khu	  
vực,	  các	  giáo	  viên	  yểm	  trợ	  
cụm	  Cốt	  Lõi	  Chung,	  và	  các	  
giáo	  viên	  yểm	  trợ	  HS	  
ChưaThạo	  Anh	  Ngữ	  hợp	  tác	  
để	  hỗ	  trợ	  các	  trường	  trong	  
việc	  cung	  cấp	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  có	  chất	  
lượng	  và	  sự	  hỗ	  trợ	  giảng	  
dạy	  cho	  các	  HS	  Chưa	  Thạo	  
Anh	  Ngữ	  bao	  gồm:	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  
mới,	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  đã	  ở	  lâu	  trong	  
chương	  	  trình	  và	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  đã	  
được	  xếp	  hạng	  lại	  	  

	  

• 5.	  Các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
tham	  gia	  vào	  sự	  phát	  triển	  
chuyên	  nghiệp	  có	  chất	  
lượng	  cao	  được	  thiết	  kế	  để	  
hỗ	  trợ	  sự	  phát	  triển	  Anh	  
ngữ	  và	  các	  phương	  pháp	  
giảng	  dạy	  có	  chất	  lượng	  cho	  
các	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  	  
(ví	  dụ,	  Sự	  Giảng	  Dạy	  Có	  
Chất	  Lượng	  cho	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ);	  Văn	  
Phòng	  Tiếp	  Thu	  Ngôn	  Ngữ,	  
các	  giáo	  viên	  yểm	  trợ	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ,	  và	  các	  
nhân	  viên	  trường	  hỗ	  trợ	  sự	  
thực	  hiện	  lâu	  dài	  và	  hữu	  
hiệu	  của	  việc	  học	  này	  tại	  các	  
trường	  học	  	  

• 6.	  Văn	  Phòng	  Tiếp	  Thu	  Ngôn	  
Ngữ,	  Văn	  Phòng	  Phát	  Triển	  
Lãnh	  Đạo,	  các	  giám	  thị	  khu	  
vực,	  các	  giáo	  viên	  yểm	  trợ	  
cụm	  Cốt	  Lõi	  Chung,	  và	  các	  
giáo	  viên	  yểm	  trợ	  HS	  
ChưaThạo	  Anh	  Ngữ	  hợp	  tác	  
để	  hỗ	  trợ	  các	  trường	  trong	  
việc	  cung	  cấp	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  có	  chất	  
lượng	  và	  sự	  hỗ	  trợ	  giảng	  
dạy	  cho	  các	  HS	  Chưa	  Thạo	  
Anh	  Ngữ	  bao	  gồm:	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  
mới,	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  đã	  ở	  lâu	  trong	  
chương	  	  trình	  và	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  đã	  
được	  xếp	  hạng	  lại	  	  

	  

• 5.	  Các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
tham	  gia	  vào	  sự	  phát	  triển	  
chuyên	  nghiệp	  có	  chất	  
lượng	  cao	  được	  thiết	  kế	  để	  
hỗ	  trợ	  sự	  phát	  triển	  Anh	  
ngữ	  và	  các	  phương	  pháp	  
giảng	  dạy	  có	  chất	  lượng	  cho	  
các	  HS	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  	  	  
(ví	  dụ,	  Sự	  Giảng	  Dạy	  Có	  
Chất	  Lượng	  cho	  các	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ);	  Văn	  
Phòng	  Tiếp	  Thu	  Ngôn	  Ngữ,	  
các	  giáo	  viên	  yểm	  trợ	  HS	  
Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ,	  và	  các	  
nhân	  viên	  trường	  hỗ	  trợ	  sự	  
thực	  hiện	  lâu	  dài	  và	  hữu	  
hiệu	  của	  việc	  học	  này	  tại	  các	  
trường	  học	  	  

• 6.	  Văn	  Phòng	  Tiếp	  Thu	  Ngôn	  
Ngữ,	  Văn	  Phòng	  Phát	  Triển	  
Lãnh	  Đạo,	  các	  giám	  thị	  khu	  
vực,	  các	  giáo	  viên	  yểm	  trợ	  
cụm	  Cốt	  Lõi	  Chung,	  và	  các	  
giáo	  viên	  yểm	  trợ	  HS	  
ChưaThạo	  Anh	  Ngữ	  hợp	  tác	  
để	  hỗ	  trợ	  các	  trường	  trong	  
việc	  cung	  cấp	  sự	  học	  tập	  
chuyên	  nghiệp	  có	  chất	  
lượng	  và	  sự	  hỗ	  trợ	  giảng	  
dạy	  cho	  các	  HS	  Chưa	  Thạo	  
Anh	  Ngữ	  bao	  gồm:	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  
mới,	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  đã	  ở	  lâu	  trong	  
chương	  	  trình	  và	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  đã	  
được	  xếp	  hạng	  lại	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  

năm:	  Xem	  
lại	  các	  
hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  (và	  
dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  cho	  

mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Các	  học	  sinh	  
chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  và	  
các	  học	  sinh	  
được	  xếp	  
hạng	  lại:	  
	  
	  Thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  
với	  kỳ	  vọng	  cao	  
cho	  mọi	  học	  
sinh	  (tiếp	  theo)	  

	    	   	   	  

• 7.	  	  Sự	  sắp	  xếp	  lớp	  và	  các	  
hướng	  đi	  cho	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  
được	  cung	  cấp,	  hoàn	  
thiện,	  và	  được	  theo	  dõi	  
để	  đảm	  bảo	  sự	  tiếp	  cận	  
vào	  các	  lớp	  thích	  hợp	  ở	  
trên	  trung	  học	  (ví	  dụ,	  
Anh	  văn	  như	  một	  ngôn	  
ngữ	  phụ,	  lớp	  phát	  triển	  
ngôn	  ngữ,	  và	  các	  lựa	  
chọn	  khóa	  học	  tiến	  bộ)	  
để	  đảm	  bảo	  việc	  chuẩn	  
bị	  vào	  đại	  học	  và	  nghề	  
nghiệp	  

• 8.	  	  Mở	  thêm	  các	  lớp	  về	  
Phát	  Triển	  Ngôn	  Ngữ	  cho	  
các	  trường	  trung	  học	  đệ	  
nhất	  và	  đệ	  nhị	  cấp	  

	  
• 9.	  	  Các	  trường	  tiểu	  học	  

cung	  cấp	  sự	  hướng	  dẫn	  
nhắm	  vào	  việc	  Phát	  
Triển	  Anh	  Ngữ	  cũng	  như	  
sự	  giảng	  dạy	  mở	  rộng	  và	  
kéo	  dài	  sự	  phát	  triển	  
ngôn	  ngữ	  ngoài	  giờ	  học	  
	  

	  

• 7.	  	  Sự	  sắp	  xếp	  lớp	  và	  các	  
hướng	  đi	  cho	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  
được	  cung	  cấp,	  hoàn	  
thiện,	  và	  được	  theo	  dõi	  
để	  đảm	  bảo	  sự	  tiếp	  cận	  
vào	  các	  lớp	  thích	  hợp	  ở	  
trên	  trung	  học	  (ví	  dụ,	  
Anh	  văn	  như	  một	  ngôn	  
ngữ	  phụ,	  lớp	  phát	  triển	  
ngôn	  ngữ,	  và	  các	  lựa	  
chọn	  khóa	  học	  tiến	  bộ)	  
để	  đảm	  bảo	  việc	  chuẩn	  
bị	  vào	  đại	  học	  và	  nghề	  
nghiệp	  

• 8.	  	  Theo	  dõi,	  tinh	  chỉnh	  
và	  cung	  cấp	  các	  lớp	  về	  
Phát	  Triển	  Ngôn	  Ngữ	  cho	  
các	  trường	  trung	  học	  đệ	  
nhất	  và	  đệ	  nhị	  cấp	  
9.	  	  Các	  trường	  tiểu	  học	  
cung	  cấp	  sự	  hướng	  dẫn	  
nhắm	  vào	  việc	  Phát	  
Triển	  Anh	  Ngữ	  cũng	  như	  
sự	  giảng	  dạy	  mở	  rộng	  và	  
kéo	  dài	  sự	  phát	  triển	  
ngôn	  ngữ	  ngoài	  giờ	  học	  

	  
	  

	  

• 7.	  	  Sự	  sắp	  xếp	  lớp	  và	  các	  
hướng	  đi	  cho	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  
được	  cung	  cấp,	  hoàn	  
thiện,	  và	  được	  theo	  dõi	  
để	  đảm	  bảo	  sự	  tiếp	  cận	  
vào	  các	  lớp	  thích	  hợp	  ở	  
trên	  trung	  học	  (ví	  dụ,	  
Anh	  văn	  như	  một	  ngôn	  
ngữ	  phụ,	  lớp	  phát	  triển	  
ngôn	  ngữ,	  và	  các	  lựa	  
chọn	  khóa	  học	  tiến	  bộ)	  
để	  đảm	  bảo	  việc	  chuẩn	  
bị	  vào	  đại	  học	  và	  nghề	  
nghiệp	  

• 8.	  	  Mở	  thêm	  các	  lớp	  về	  
Phát	  Triển	  Ngôn	  Ngữ	  cho	  
các	  trường	  trung	  học	  đệ	  
nhất	  và	  đệ	  nhị	  cấp	  
	  

• 9.	  	  Các	  trường	  tiểu	  học	  
cung	  cấp	  sự	  hướng	  dẫn	  
nhắm	  vào	  việc	  Phát	  
Triển	  Anh	  Ngữ	  cũng	  như	  
sự	  giảng	  dạy	  mở	  rộng	  và	  
kéo	  dài	  sự	  phát	  triển	  
ngôn	  ngữ	  ngoài	  giờ	  học	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  (và	  
dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  cho	  

mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  	  3	  
2016-‐17	  

Các	  học	  sinh	  
chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  và	  
các	  học	  sinh	  
được	  xếp	  
hạng	  lại:	  
	  
Thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  
với	  kỳ	  vọng	  cao	  
cho	  mọi	  học	  
sinh	  
(tiếp	  theo)	  

	    	   	   • 10.	  	  Các	  giáo	  viên	  hỗ	  trợ	  
học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  
ngữ	  thực	  hiện	  và	  tạo	  
thuận	  lợi	  cho	  sự	  giảng	  dạy	  
và	  học	  tập	  có	  chất	  lượng	  
cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ,	  	  các	  hs	  
chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  đã	  ở	  
lâu	  trong	  chương	  trình	  và	  
các	  học	  sinh	  được	  xếp	  
hạng	  lại	  tại	  các	  trường	  có	  
nhiều	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  

• 11.	  	  Nhóm	  Xuyên	  Kỷ	  Luật	  
của	  Giáo	  Dục	  Đặc	  Biệt	  
cung	  cấp	  việc	  đào	  tạo	  và	  
hỗ	  trợ	  cho	  các	  trường	  với	  
các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  có	  khuyết	  tật,	  
theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  một	  
quá	  trình	  đánh	  giá	  bao	  
quát	  cho	  các	  việc	  giới	  
thiệu,	  nhận	  dạng	  và	  bổ	  
nhiệm,	  và	  các	  dịch	  vụ	  
thích	  hợp	  

12.	  	  Phụ	  huynh/gia	  đình	  
tham	  gia	  và	  được	  thông	  
báo	  về	  các	  chương	  trình,	  
dịch	  vụ,	  và	  tiến	  bộ	  qua	  các	  
ủy	  ban	  phụ	  huynh	  của	  
trường	  và	  học	  khu,	  sinh	  
hoạt,	  các	  công	  cụ	  và	  
nguồn	  trợ	  giúp,	  và	  cơ	  hội	  
học	  tập	  cho	  các	  học	  sinh	  
chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  	  	  
	  

• 10.	  	  Các	  giáo	  viên	  hỗ	  trợ	  
học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  
ngữ	  thực	  hiện	  và	  hỗ	  trợ	  
sự	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập	  có	  
chất	  lượng	  cho	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  	  
các	  hs	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  
đã	  ở	  lâu	  trong	  chương	  
trình	  và	  các	  học	  sinh	  được	  
xếp	  hạng	  lại	  tại	  các	  trường	  
có	  nhiều	  học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  

• 11.	  	  Nhóm	  Xuyên	  Kỷ	  Luật	  
của	  Giáo	  Dục	  Đặc	  Biệt	  
cung	  cấp	  việc	  đào	  tạo	  và	  
hỗ	  trợ	  cho	  các	  trường	  với	  
các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  có	  khuyết	  tật,	  
theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  một	  
quá	  trình	  đánh	  giá	  bao	  
quát	  cho	  các	  việc	  giới	  
thiệu,	  nhận	  dạng	  và	  bổ	  
nhiệm,	  và	  các	  dịch	  vụ	  
thích	  hợp	  

12.	  	  Phụ	  huynh/gia	  đình	  
tham	  gia	  và	  được	  thông	  
báo	  về	  các	  chương	  trình,	  
dịch	  vụ,	  và	  tiến	  bộ	  qua	  các	  
ủy	  ban	  phụ	  huynh	  của	  
trường	  và	  học	  khu,	  các	  	  
sinh	  hoạt,	  các	  công	  cụ	  và	  
nguồn	  trợ	  giúp,	  và	  cơ	  hội	  
học	  tập	  cho	  các	  học	  sinh	  
chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  	  	  
	  

• 10.	  	  Các	  giáo	  viên	  hỗ	  trợ	  
học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  
ngữ	  thực	  hiện	  và	  hỗ	  trợ	  
sự	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập	  có	  
chất	  lượng	  cho	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  	  
các	  hs	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  
đã	  ở	  lâu	  trong	  chương	  
trình	  và	  các	  học	  sinh	  được	  
xếp	  hạng	  lại	  tại	  các	  trường	  
có	  nhiều	  học	  sinh	  chưa	  
thạo	  Anh	  ngữ	  

• 11.	  	  Nhóm	  Xuyên	  Kỷ	  Luật	  
của	  Giáo	  Dục	  Đặc	  Biệt	  
cung	  cấp	  việc	  đào	  tạo	  và	  
hỗ	  trợ	  cho	  các	  trường	  với	  
các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ	  có	  khuyết	  tật,	  
theo	  dõi	  và	  tinh	  chỉnh	  một	  
quá	  trình	  đánh	  giá	  bao	  
quát	  cho	  các	  việc	  giới	  
thiệu,	  nhận	  dạng	  và	  bổ	  
nhiệm,	  và	  các	  dịch	  vụ	  
thích	  hợp	  

• 12.	  	  Phụ	  huynh/gia	  đình	  
tham	  gia	  và	  được	  thông	  
báo	  về	  các	  chương	  trình,	  
dịch	  vụ,	  và	  tiến	  bộ	  qua	  các	  
ủy	  ban	  phụ	  huynh	  của	  
trường	  và	  học	  khu,	  các	  	  
sinh	  hoạt,	  các	  công	  cụ	  và	  
nguồn	  trợ	  giúp,	  và	  cơ	  hội	  
học	  tập	  cho	  các	  học	  sinh	  
chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  liên	  
quan	  đến	  tiểu	  
bang	  và	  địa	  
phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  năm:	  
Xem	  lại	  
các	  hoạt	  
động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

	  
Năm	  2	  
2015-‐16	  

	  
Năm	  3	  
2016-‐17	  

Thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  
với	  kỳ	  vọng	  cao	  
cho	  mọi	  học	  
sinh	  
	  
Tất	  cả	  các	  cấp	  
của	  tổ	  chức	  làm	  
việc	  để	  nâng	  cao	  
thành	  tích	  của	  
học	  sinh	  và	  thu	  
hẹp	  khoảng	  cách	  
thành	  tích	  cho	  
tất	  cả	  các	  nhóm	  
học	  sinh	  học	  
kém	  

Các	  ưu	  tiên	  của	  
tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2	  Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  
sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  cơ	  
bản	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  học	  
đường	  

Trẻ	  em	  con	  nuôi	  
	  
Thanh	  niên	  con	  nuôi	  
được	  chú	  tâm	  nhận	  
diện,	  theo	  dõi	  và	  hỗ	  trợ	  
thông	  qua	  một	  bộ	  phận	  
chỉ	  định	  của	  học	  khu,	  
Văn	  Phòng	  Trẻ	  Em	  và	  
Thanh	  Niên	  Trong	  Quá	  
Trình	  Chuyển	  Đổi.	  Văn	  
phòng	  này	  điều	  khiển	  
các	  dịch	  vụ	  tăng	  cường	  
và	  hỗ	  trợ	  cho	  trẻ	  emcon	  
nuôi	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  cấp	  
trong	  khoảng	  thời	  gian	  
3	  năm.	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  
tác	  động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  
phí	  có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  
của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu.	  

$2.1	  triệu	  

1.	  Cung	  cấp	  các	  giáo	  viên	  
đặc	  trách	  về	  các	  nguồn	  
giúp	  đỡ	  để	  theo	  dõi	  sự	  
tiến	  bộ	  học	  tập,	  dữ	  liệu	  về	  
hành	  vi,	  và	  các	  tỷ	  lệ	  đi	  học	  
đều	  của	  các	  thanh	  	  niên	  
con	  nuôi	  tại	  các	  trường	  có	  
tỷ	  lệ	  vắng	  mặt	  cao	  

2.	  Ghép	  một	  thanh	  niên	  có	  
nguy	  cơ	  với	  một	  giáo	  viên	  
đỡ	  đầu	  để	  theo	  dõi	  sự	  đi	  
học	  đều,	  hành	  vi,	  và	  thành	  
tích	  học	  tập	  

3.	  	  Cung	  cấp	  các	  sự	  can	  
thiệp	  trực	  tiếp	  và	  gián	  tiếp	  
bao	  gồm	  việc	  dạy	  kèm	  và	  
hợp	  tác	  với	  các	  cơ	  quan	  xã	  
hội	  và	  cộng	  đồng	  

4.	  Cung	  cấp	  sự	  phát	  triển	  
chuyên	  nghiệp	  cho	  tất	  cả	  
các	  nhân	  viên	  về	  các	  đạo	  
luật	  và	  các	  chủ	  đề	  liên	  
quan	  đến	  việc	  nuôi	  dưỡng	  
trẻ	  (ví	  dụ,	  AB	  490,	  các	  đòi	  
hỏi	  tốt	  nghiệp,	  các	  nguồn	  
trợ	  giúp	  về	  chăm	  sóc	  chấn	  
thương)	  

$2.1	  triệu	  

• 1.	  Cung	  cấp	  các	  giáo	  viên	  
trợ	  giúp	  để	  theo	  dõi	  sự	  
tiến	  bộ	  học	  tập,	  dữ	  liệu	  về	  
hành	  vi,	  và	  các	  tỷ	  lệ	  đi	  học	  
đều	  của	  các	  thanh	  	  niên	  
con	  nuôi	  tại	  các	  trường	  có	  
tỷ	  lệ	  vắng	  mặt	  cao	  

• 2.	  Ghép	  một	  thanh	  niên	  có	  
nguy	  cơ	  với	  một	  giáo	  viên	  
đỡ	  đầu	  để	  theo	  dõi	  sự	  đi	  
học	  đều,	  hành	  vi,	  và	  thành	  
tích	  học	  tập	  

• 3.	  	  Cung	  cấp	  các	  sự	  can	  
thiệp	  trực	  tiếp	  và	  gián	  tiếp	  
bao	  gồm	  việc	  dạy	  kèm	  và	  
hợp	  tác	  với	  các	  cơ	  quan	  xã	  
hội	  và	  cộng	  đồng	  

4.	  Cung	  cấp	  sự	  phát	  triển	  
chuyên	  nghiệp	  cho	  tất	  cả	  
các	  nhân	  viên	  về	  các	  đạo	  
luật	  và	  các	  chủ	  đề	  liên	  
quan	  đến	  việc	  nuôi	  dưỡng	  
trẻ	  (ví	  dụ,	  AB	  490,	  các	  đòi	  
hỏi	  tốt	  nghiệp,	  các	  nguồn	  
trợ	  giúp	  về	  chăm	  sóc	  chấn	  
thương)	  

$2.1	  triệu	  

• 1.	  Cung	  cấp	  các	  giáo	  viên	  
trợ	  giúp	  để	  theo	  dõi	  sự	  
tiến	  bộ	  học	  tập,	  dữ	  liệu	  
về	  hành	  vi,	  và	  các	  tỷ	  lệ	  đi	  
học	  đều	  của	  các	  thanh	  	  
niên	  con	  nuôi	  tại	  các	  
trường	  có	  tỷ	  lệ	  vắng	  mặt	  
cao	  

• 2.	  Ghép	  một	  thanh	  niên	  có	  
nguy	  cơ	  với	  một	  giáo	  viên	  
đỡ	  đầu	  để	  theo	  dõi	  sự	  đi	  
học	  đều,	  hành	  vi,	  và	  thành	  
tích	  học	  tập	  

• 3.	  	  Cung	  cấp	  các	  sự	  can	  
thiệp	  trực	  tiếp	  và	  gián	  tiếp	  
bao	  gồm	  việc	  dạy	  kèm	  và	  
hợp	  tác	  với	  các	  cơ	  quan	  xã	  
hội	  và	  cộng	  đồng	  

4.	  Cung	  cấp	  sự	  phát	  triển	  
chuyên	  nghiệp	  cho	  tất	  cả	  
các	  nhân	  viên	  về	  các	  đạo	  
luật	  và	  các	  chủ	  đề	  liên	  
quan	  đến	  việc	  nuôi	  dưỡng	  
trẻ	  (ví	  dụ,	  AB	  490,	  các	  đòi	  
hỏi	  tốt	  nghiệp,	  các	  nguồn	  
trợ	  giúp	  về	  chăm	  sóc	  chấn	  
thương)	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  năm:	  
Xem	  lại	  các	  
hoạt	  động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  
Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Trẻ	  em	  con	  
nuôi	  
	  
Thu	  hẹp	  khoảng	  
cách	  thành	  tích	  
với	  kỳ	  vọng	  cao	  
cho	  mọi	  học	  
sinh	  (tiếp	  theo)	  

	   	   	   	   	  

• 5.	  Theo	  dõi	  việc	  ghi	  
danh	  và	  sự	  nối	  khớp	  
với	  các	  trường	  cùng	  
tuyến	  để	  cung	  cấp	  sự	  
ổn	  định	  cho	  các	  học	  
sinh	  

	  6.	  Cung	  cấp	  các	  thông	  
tin	  cần	  thiết,	  các	  nguồn	  
trợ	  giúp	  và	  các	  dịch	  vụ	  
hỗ	  trợ	  sự	  giáo	  dục	  của	  
trẻ	  em	  con	  nuôi	  cho	  
nhân	  viên	  học	  khu	  

	  

• 5.	  	  Theo	  dõi	  việc	  ghi	  
danh	  và	  sự	  nối	  khớp	  
với	  các	  trường	  cùng	  
tuyến	  để	  cung	  cấp	  sự	  
ổn	  định	  cho	  các	  học	  
sinh	  

	  6.	  Cung	  cấp	  các	  thông	  
tin	  cần	  thiết,	  các	  nguồn	  
trợ	  giúp	  và	  các	  dịch	  vụ	  
hỗ	  trợ	  sự	  giáo	  dục	  của	  
trẻ	  em	  con	  nuôi	  cho	  
nhân	  viên	  học	  khu	  	  

• 	  

• 5.	  Theo	  dõi	  việc	  ghi	  
danh	  và	  sự	  nối	  khớp	  với	  
các	  trường	  cùng	  tuyến	  
để	  cung	  cấp	  sự	  ổn	  định	  
cho	  các	  học	  sinh	  
	  6.	  Cung	  cấp	  các	  thông	  
tin	  cần	  thiết,	  các	  nguồn	  
trợ	  giúp	  và	  các	  dịch	  vụ	  
hỗ	  trợ	  sự	  giáo	  dục	  của	  
trẻ	  em	  con	  nuôi	  cho	  
nhân	  viên	  học	  khu	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  năm:	  
Xem	  lại	  các	  
hoạt	  động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  với	  
kỳ	  vọng	  cao	  
cho	  mọi	  học	  
sinh	  
	  
Tất	  cả	  các	  cấp	  
của	  tổ	  chức	  
làm	  việc	  để	  
nâng	  cao	  thành	  
tích	  của	  học	  
sinh	  và	  thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  cho	  
tất	  cả	  các	  
nhóm	  học	  sinh	  
học	  kém	  

Các	  ưu	  tiên	  
của	  tiểu	  bang:	  
	  
1.	  Thành	  tích	  
của	  học	  sinh	  
2	  Sự	  tham	  gia	  
của	  phụ	  huynh	  
3.	  Sự	  truy	  cập	  
vào	  khóa	  học	  
4.	  Các	  kết	  quả	  
khác	  của	  học	  
sinh	  
5.	  Các	  dịch	  vụ	  
cơ	  bản	  
6.	  Các	  tiêu	  
chuẩn	  cốt	  lõi	  
chung	  
7.	  Sự	  cam	  kết	  
của	  học	  sinh	  
8.	  Không	  khí	  
học	  đường	  

Trẻ	  em	  với	  lợi	  tức	  
thấp	  
	  
Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  
San	  Diego	  thừa	  nhận	  
các	  trẻ	  em	  với	  lợi	  tức	  
thấp	  của	  chúng	  tôi	  phải	  
đối	  mặt	  với	  nhiều	  thử	  
thách	  lớn	  hơn.	  Trường	  
học	  của	  chúng	  tôi	  có	  
thể	  đóng	  một	  vai	  trò	  
quan	  trọng	  cần	  thiết	  
trong	  việc	  đảm	  bảo	  
những	  học	  sinh	  này	  sẽ	  
tốt	  nghiệp	  trung	  học	  với	  
một	  loạt	  các	  kỹ	  năng	  
học	  tập,	  xã	  hội	  và	  tình	  
cảm	  cần	  thiết.	  
	  
Các	  hoạt	  động	  và	  dịch	  
vụ	  chính	  được	  cung	  cấp	  
trong	  khoảng	  thời	  gian	  
3	  năm.	  
	  

LEA-‐mở	  
rộng	  

	   Các	  hoạt	  động	  cốt	  lõi	  được	  dự	  định	  như	  là	  những	  chiến	  lược	  của	  nhiều	  năm	  
tác	  động	  vào	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập.	  Các	  hoạt	  động,	  dịch	  vụ,	  số	  liệu,	  và	  chi	  
phí	  có	  thể	  được	  điều	  chỉnh	  khi	  cần	  thiết	  để	  đáp	  ứng	  với	  các	  lãnh	  vực	  hiện	  tại	  
của	  sự	  phát	  triển	  và	  nhu	  cầu.	  

$20.6	  triệu	  
1.	  Cung	  cấp	  thêm	  các	  
dịch	  vụ	  cho	  29	  trường	  
với	  nhu	  cầu	  cao	  phục	  vụ	  
cho	  một	  số	  không	  cân	  
xứng	  của	  trẻ	  em	  với	  lợi	  
tức	  thấp	  (số	  học	  sinh	  
thấp	  hơn	  ở	  trong	  các	  lớp	  
mẫu	  giáo	  chuyển	  tiếp-‐
cấp	  lớp	  3,	  các	  chương	  
trình	  can	  thiệp	  ở	  mẫu	  
giáo	  chuyển	  tiếp,	  các	  lớp	  
học	  mầm	  non,	  các	  dịch	  
vụ	  điều	  dưỡng,	  các	  dịch	  
vụ	  cố	  vấn)	  

2.	  Các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
xây	  dựng	  các	  mối	  quan	  
hệ	  chặt	  chẽ	  giữa	  nhà	  
trường	  và	  gia	  đình	  qua	  
sự	  giao	  tiếp	  chặt	  chẽ	  và	  
các	  lần	  viếng	  thăm	  nhà	  
khi	  cần	  thiết	  

• 3.	  Các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
làm	  việc	  một	  cách	  hòa	  
hợp	  và	  cần	  mẫn	  để	  tạo	  
ra	  một	  bầu	  không	  khí	  
hòa	  nhập	  và	  nồng	  ấm	  	  

	  

$20.6	  triệu	  
	  

1.	  Theo	  dõi	  nhu	  cầu	  và	  
cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  gia	  
tăng	  cho	  các	  trường	  
được	  xác	  định	  là	  có	  nhu	  
cầu	  cao	  phục	  vụ	  cho	  một	  
số	  lượng	  không	  cân	  xứng	  
của	  trẻ	  em	  có	  lợi	  tức	  
thấp.	  

	  
	  
	  
	  

2.	  Các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
tiếp	  tục	  xây	  dựng	  các	  
mối	  quan	  hệ	  chặt	  chẽ	  
giữa	  nhà	  trường	  và	  gia	  
đình	  qua	  sự	  giao	  tiếp	  
chặt	  chẽ	  và	  các	  lần	  viếng	  
thăm	  nhà	  khi	  cần	  thiết	  

• 3.	  Các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
làm	  việc	  một	  cách	  hòa	  
hợp	  và	  cần	  mẫn	  để	  tạo	  
ra	  một	  bầu	  không	  khí	  
hòa	  nhập	  và	  nồng	  ấm	  	  

	  

$20.6	  triệu	  
	  

1.	  Theo	  dõi	  nhu	  cầu	  và	  
cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  gia	  
tăng	  cho	  các	  trường	  
được	  xác	  định	  là	  có	  nhu	  
cầu	  cao	  phục	  vụ	  cho	  một	  
số	  lượng	  không	  cân	  xứng	  
của	  trẻ	  em	  có	  lợi	  tức	  
thấp.	  

	  
	  

	  
	  

2.	  Các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
tiếp	  tục	  xây	  dựng	  các	  
mối	  quan	  hệ	  chặt	  chẽ	  
giữa	  nhà	  trường	  và	  gia	  
đình	  qua	  sự	  giao	  tiếp	  
chặt	  chẽ	  và	  các	  lần	  viếng	  
thăm	  nhà	  khi	  cần	  thiết	  

• 3.	  Các	  hiệu	  trưởng,	  giáo	  
viên	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  
làm	  việc	  một	  cách	  hòa	  
hợp	  và	  cần	  mẫn	  để	  tạo	  
ra	  một	  bầu	  không	  khí	  
hòa	  nhập	  và	  nồng	  ấm	  	  
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Mục	  tiêu	  
từ	  Phần	  2	  

Các	  ưu	  tiên	  
liên	  quan	  đến	  
tiểu	  bang	  và	  
địa	  phương	  	  
từ	  Phần	  2	  

Hoạt	  động	  và	  Dịch	  vụ	   Mức	  độ	  
dịch	  vụ	  

Cập	  nhật	  
hàng	  năm:	  
Xem	  lại	  các	  
hoạt	  động/	  
dịch	  vụ	  

Hoạt	  động	  gì	  đã	  được	  thực	  hiện	  hoặc	  dịch	  vụ	  gì	  đã	  được	  cung	  cấp	  mỗi	  năm	  
(và	  dự	  kiến	  sẽ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  2	  và	  3)?	  	  Các	  khoản	  chi	  phí	  dự	  kiến	  

cho	  mỗi	  hoạt	  động	  là	  gì	  (gồm	  cả	  nguồn	  tài	  trợ)?	  

Năm	  1	  
2014-‐15	  

Năm	  2	  
2015-‐16	  

Năm	  3	  
2016-‐17	  

Trẻ	  em	  với	  
lợi	  tức	  thấp	  
	  
Thu	  hẹp	  
khoảng	  cách	  
thành	  tích	  với	  
kỳ	  vọng	  cao	  
cho	  mọi	  học	  
sinh	  (tiếp	  theo)	  

	   	   	   	   	  
4.	  	  Cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  
và	  hỗ	  trợ	  có	  mục	  tiêu	  
bao	  gồm	  cả	  các	  nhà	  
tâm	  lý,	  cố	  vấn,	  nhân	  
viên	  về	  giáo	  dục	  đặc	  
biệt	  và	  các	  dịch	  vụ	  sức	  
khỏe	  	  

	  
4.	  	  Cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  
và	  hỗ	  trợ	  có	  mục	  tiêu	  
bao	  gồm	  cả	  các	  nhà	  
tâm	  lý,	  cố	  vấn,	  nhân	  
viên	  về	  giáo	  dục	  đặc	  
biệt	  và	  các	  dịch	  vụ	  sức	  
khỏe	  

	  
4.	  	  Cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  
và	  hỗ	  trợ	  có	  mục	  tiêu	  
bao	  gồm	  cả	  các	  nhà	  
tâm	  lý,	  cố	  vấn,	  nhân	  
viên	  về	  giáo	  dục	  đặc	  
biệt	  và	  các	  dịch	  vụ	  sức	  
khỏe	  
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C. 	  Mô	  tả	  sự	  gia	  tăng	  của	  các	  quỹ	  tài	  trợ	  của	  LEA	  trong	  năm	  của	  LCAP	  được	  tính	  trên	  cơ	  sở	  con	  số	  và	  sự	  chú	  trọng	  vào	  các	  học	  sinh	  có	  lợi	  tức	  
thấp,	  trẻ	  em	  con	  nuôi,	  và	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  như	  đã	  được	  quy	  định	  theo	  điều	  khoản	  5	  CCR	  15496	  (a)	  (5).	  Mô	  tả	  cách	  thức	  LEA	  đã	  
chi	  tiêu	  các	  quỹ	  tài	  trợ	  đó	  trong	  năm	  thực	  hiện	  LCAP.	  Bao	  gồm	  vào	  một	  bản	  mô	  tả	  và	  giải	  thích	  việc	  sử	  dụng	  bất	  kỳ	  quỹ	  	  tài	  trợ	  nào	  trong	  
phạm	  vi	  một	  học	  khu,	  một	  trường,	  một	  quận	  hạt,	  hoặc	  cho	  các	  trường	  charter	  như	  đã	  được	  quy	  định	  trong	  	  điều	  khoản	  5	  CCR	  15496.	  Với	  các	  
học	  khu	  có	  số	  ghi	  danh	  dưới	  55	  phần	  trăm	  của	  số	  học	  sinh	  không	  được	  tính	  làm	  hai	  lần	  trong	  học	  khu	  hoặc	  dưới	  40	  phần	  trăm	  số	  ghi	  danh	  
của	  các	  học	  sinh	  không	  được	  tính	  làm	  hai	  lần	  của	  trường	  trong	  năm	  thực	  hiện	  LCAP,	  khi	  sử	  dụng	  các	  quỹ	  bổ	  sung	  và	  tập	  trung	  trong	  học	  khu	  
hoặc	  trường	  học,	  học	  khu	  phải	  giải	  thích	  thêm	  làm	  sao	  các	  dịch	  vụ	  được	  cung	  cấp	  là	  cách	  sử	  dụng	  hiệu	  quả	  nhất	  để	  đáp	  ứng	  các	  mục	  tiêu	  của	  
học	  khu	  cho	  các	  học	  sinh	  không	  được	  tính	  hai	  lần	  trong	  các	  lĩnh	  vực	  ưu	  tiên	  của	  tiểu	  bang.	  (Xin	  xem	  điều	  khoản	  5	  CCR	  15496	  (b)	  để	  được	  
hướng	  dẫn.)	  

Các	  quỹ	  tài	  trợ	  phụ	  trội	  và	  tập	  trung	  của	  năm	  2014:	  $	  52.0	  triệu	  
Học	  KhuThống	  Nhất	  San	  Diego	  đã	  chi	  tiêu	  khoảng	  $20.4	  triệu	  trong	  các	  quỹ	  tài	  trợ	  phụ	  trội	  và	  tập	  trung	  cho	  năm	  tài	  chánh	  2013-‐14.	  Cho	  năm	  tài	  
chánh	  2014-‐15	  Học	  Khu	  Thống	  Nhất	  San	  Diego	  phải	  phân	  phối	  số	  tiền	  là	  $52.0	  triệu	  (các	  quỹ	  tài	  trợ	  phụ	  trội	  và	  tập	  trung)	  để	  tiếp	  tục	  hỗ	  trợ	  và	  
cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  thanh	  niên	  con	  nuôi	  và/hoặc	  các	  học	  sinh	  có	  lợi	  tức	  thấp.	  Điều	  này	  cho	  thấy	  có	  sự	  gia	  
tăng	  $31.6	  triệu	  trong	  năm	  tài	  chánh	  2013-‐14.	  Mục	  tiêu	  vượt	  khuôn	  khổ	  là	  để	  khuyến	  khích	  và	  thúc	  đẩy	  việc	  học	  tập	  của	  học	  sinh	  và	  thu	  hẹp	  các	  
khoảng	  thành	  tích	  cho	  các	  nhóm	  học	  sinh	  đó.	  Cho	  là	  tỷ	  lệ	  học	  sinh	  không	  được	  tính	  làm	  hai	  lần	  của	  học	  khu	  là	  62.5,	  và	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  
Anh	  ngữ,	  trẻ	  em	  con	  nuôi	  và/hoặc	  các	  học	  sinh	  có	  lợi	  tức	  thấp	  được	  thể	  hiện	  trong	  tất	  cả	  các	  trường	  học	  của	  chúng	  ta,	  vẫn	  cần	  có	  một	  nhu	  cầu	  
để	  cung	  cấp	  các	  sự	  hỗ	  trợ	  và	  dịch	  vụ	  một	  cách	  có	  hệ	  thống,	  phối	  hợp,	  và	  có	  mục	  đích	  cho	  các	  nhóm	  học	  sinh	  của	  học	  khu.	  

Cách	  sử	  dụng	  các	  quỹ	  tài	  chánh	  phụ	  trội	  và	  tập	  trung	  được	  bao	  gồm	  như	  sau:	  
• Cung	  cấp	  sự	  phân	  phối	  cho	  từng	  trường,	  dựa	  trên	  con	  số	  các	  học	  sinh	  không	  được	  tính	  làm	  hai	  lần	  để	  cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  chủ	  đích	  và	  cho	  

các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  thanh	  niên	  con	  nuôi,	  và	  các	  học	  sinh	  có	  lợi	  tức	  thấp.	  	  
• Cung	  cấp	  các	  dữ	  liệu	  đã	  được	  nâng	  cao	  và	  cấp	  nhật	  hóa	  báo	  cáo	  về	  các	  công	  cụ	  và	  các	  hệ	  thống	  để	  theo	  dõi	  và	  thông	  báo	  về	  sự	  giảng	  dạy	  

và	  thành	  tích	  của	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  trẻ	  em	  con	  nuôi,	  và	  các	  học	  sinh	  với	  lợi	  tức	  thấp.	  	  
• Cung	  cấp	  các	  cơ	  hội	  phát	  triển	  chuyên	  nghiệp	  được	  thiết	  kế	  để	  cung	  cấp	  các	  sự	  thực	  hành	  giảng	  dạy	  có	  hiệu	  quả	  và	  các	  sự	  hỗ	  trợ	  có	  chủ	  

đích	  cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  trẻ	  em	  con	  nuôi,	  và	  các	  học	  sinh	  với	  lợi	  tức	  thấp.	  	  
• Cung	  cấp	  các	  sự	  huấn	  luyện	  tại	  trường	  và	  trên	  trung	  ương,	  sự	  hỗ	  trợ	  và	  các	  nguồn	  giúp	  đỡ	  cho	  các	  phụ	  huynh	  và	  gia	  đình	  của	  các	  học	  sinh	  

chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  trẻ	  em	  con	  nuôi,	  và	  các	  học	  sinh	  với	  lợi	  tức	  thấp.	  	  
• Cung	  cấp	  cho	  các	  giáo	  viên	  yểm	  trợ	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  các	  giáo	  viên	  đặc	  trách	  về	  các	  nguồn	  giúp	  đỡ	  để	  hỗ	  trợ	  thanh	  niên	  con	  

nuôi	  và	  thanh	  niên	  trong	  tình	  trạng	  chuyển	  tiếp,	  và	  nhân	  viên	  lãnh	  đạo	  và	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  để	  tăng	  cường	  và	  cải	  thiện	  phương	  pháp	  sư	  
phạm	  và	  đánh	  giá	  trong	  tất	  cả	  các	  lãnh	  vực	  giảng	  dạy	  
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D. Phù	  hợp	  với	  các	  yêu	  cầu	  của	  điều	  khoản	  5	  CCR	  15496,	  hãy	  chứng	  minh	  làm	  sao	  các	  dịch	  vụ	  được	  cung	  cấp	  trong	  năm	  LCAP	  cho	  các	  học	  sinh	  
có	  lợi	  tức	  thấp,	  trẻ	  em	  con	  nuôi,	  và	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  gia	  tăng	  hoặc	  cải	  thiện	  cho	  những	  học	  sinh	  này	  tương	  
ứng	  với	  sự	  gia	  tăng	  tài	  trợ	  được	  cung	  cấp	  cho	  các	  học	  sinh	  đó	  trong	  năm	  đó	  như	  đã	  được	  quy	  định	  theo	  điều	  khoản	  5	  CCR	  15496	  (a)	  (7).	  
Nhận	  diện	  tỷ	  lệ	  mà	  các	  dịch	  vụ	  cho	  học	  sinh	  không	  được	  tính	  làm	  hai	  lần	  phải	  được	  tăng	  hoặc	  cải	  thiện	  so	  với	  các	  dịch	  vụ	  cung	  cấp	  cho	  mọi	  
học	  sinh	  trong	  năm	  LCAP	  như	  đã	  được	  quy	  định	  theo	  điều	  khoản	  5	  CCR	  15496	  (a).	  Một	  LEA	  sẽ	  mô	  tả	  làm	  thế	  nào	  tỷ	  lệ	  tương	  xứng	  được	  đáp	  
ứng	  bằng	  cách	  sử	  dụng	  một	  sự	  mô	  tả	  định	  lượng	  và/hoặc	  chất	  lượng	  của	  các	  dịch	  vụ	  gia	  tăng	  và/hoặc	  cải	  thiện	  cho	  các	  học	  sinh	  không	  được	  
tính	  làm	  hai	  lần	  so	  với	  các	  dịch	  vụ	  cung	  cấp	  cho	  mọi	  học	  sinh.	  

Tỷ	  lệ	  tương	  xứng	  của	  học	  khu	  cho	  2014-‐15	  là	  7.27%.	  Dịch	  vụ	  cho	  các	  học	  sinh	  không	  được	  tính	  làm	  hai	  lần	  sẽ	  được	  tăng	  lên	  và	  cải	  thiện	  so	  với	  các	  
dịch	  vụ	  cung	  cấp	  cho	  tất	  cả	  các	  học	  sinh	  bằng	  cách	  cung	  cấp	  các	  sự	  hỗ	  trợ	  và	  dịch	  vụ	  bổ	  sung	  có	  chủ	  đích	  bao	  gồm:	  

• Cung	  cấp	  việc	  tăng	  thêm	  các	  dịch	  vụ	  cho	  29	  trường	  có	  nhu	  cầu	  cao	  phục	  vụ	  cho	  một	  số	  lượng	  không	  cân	  xứng	  của	  trẻ	  em	  với	  lợi	  tức	  thấp	  
(giảm	  số	  học	  sinh	  trong	  các	  lớp	  từ	  mẫu	  giáo	  chuyển	  tiếp-‐cấp	  lớp	  3,	  các	  chương	  trình	  mẫu	  giáo	  chuyển	  tiếp	  can	  thiệp,	  các	  lớp	  học	  mầm	  non,	  
các	  dịch	  vụ	  y	  tế,	  các	  dịch	  vụ	  cố	  vấn).	  	  

• Các	  giáo	  viên	  đặc	  trách	  về	  các	  nguồn	  giúp	  đỡ	  để	  theo	  dõi	  quá	  trình	  học	  tập,	  dữ	  liệu	  hành	  vi,	  và	  tỷ	  lệ	  tham	  gia	  của	  trẻ	  em	  con	  nuôi	  tại	  các	  
trường	  có	  tỷ	  lệ	  cao.	  	  

• Nhân	  viên	  Văn	  phòng	  Trung	  ương	  triệu	  tập	  và	  dẫn	  đầu	  một	  Lực	  Lượng	  Phục	  Vụ	  Học	  Sinh	  Chưa	  Thạo	  Anh	  Ngữ	  và	  tổ	  chức	  và	  hỗ	  trợ	  một	  mạng	  
lưới	  các	  trường	  học	  (có	  tỷ	  lệ	  cao	  của	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  ở	  lâu	  năm	  trong	  chương	  trình)	  để	  tập	  trung	  vào	  sự	  ngăn	  ngừa	  và	  các	  sự	  
hỗ	  trợ	  tức	  thời	  cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  ở	  lâu	  năm	  trong	  chương	  trình	  và	  các	  học	  sinh	  đã	  được	  xếp	  hạng	  lại	  học	  kém.	  	  

• Sự	  sắp	  xếp	  khóa	  học	  và	  các	  hướng	  đi	  cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  được	  cung	  cấp,	  tinh	  chỉnh,	  và	  theo	  dõi	  để	  đảm	  bảo	  sự	  truy	  cập	  vào	  
các	  khóa	  học	  phụ	  thích	  hợp	  (ví	  dụ,	  Anh	  Văn	  Là	  Ngôn	  Ngữ	  Thứ	  Hai,	  Phát	  Triển	  Ngôn	  Ngữ,	  các	  lựa	  chọn	  khóa	  học	  cao)	  để	  bảo	  đảm	  sự	  sẵn	  sang	  
vào	  đại	  học	  và	  nghề	  nghiệp.	  	  

• Các	  giáo	  viên	  yểm	  trợ	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  thực	  hiện	  và	  tạo	  điều	  kiện	  cho	  việc	  giảng	  dạy	  và	  học	  tập	  có	  chất	  lượng	  cho	  các	  học	  
sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ	  đã	  ở	  lâu	  năm	  trong	  chương	  trình	  và	  các	  học	  sinh	  đã	  được	  xếp	  hạng	  lại	  hiện	  đang	  
theo	  học	  trong	  các	  trường	  có	  tỷ	  lệ	  cao	  của	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ.	  	  

• Cung	  cấp	  các	  dịch	  vụ	  bổ	  sung	  và	  hỗ	  trợ	  cho	  các	  học	  sinh	  chưa	  thạo	  Anh	  ngữ,	  trẻ	  em	  con	  nuôi,	  và	  học	  sinh	  với	  lợi	  tức	  thấp,	  bao	  gồm	  việc	  cố	  
vấn,	  phát	  triển	  các	  ngôn	  ngữ	  chủ	  đích,	  các	  dịch	  vụ	  sức	  khỏe,	  các	  sự	  can	  thiệp,	  việc	  học	  tập	  mở	  rộng,	  và	  việc	  đào	  tạo	  và	  hỗ	  trợ	  cho	  các	  phụ	  
huynh	  và	  gia	  đình	  của	  họ.	  
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CHÚ Ý: Quyền trích dẫn: Các điều khoản 42238.07 và 52064, Đạo luật Giáo dục. Tham khảo: Các điều khoản 2574, 

2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 52060-52077, và 64001, Đạo 

luật Giáo dục; 20 U.S.C. Điều khoản 6312. 


