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Tóm Tắt Kế Hoạch 2017-20 
 
THÔNG TIN 
Mô tả vắn tắt các học sinh và cộng đồng và cách thức LEA phục vụ họ. 

Hợp nhất cho sự công bằng.  Cam kết đạt được sự xuất sắc.  

Kế Hoạch Ưu Thế của Học Khu Sacramento (SCUSD) 2016-21 là bản thiết kế nhằm xây dựng cho chúng ta một nền tảng vững chắc 
và cải thiện các dịch vụ để đáp ứng những thách thức trong một thế giới đang phát triển nhanh chóng.  Trên tất cả là việc cam kết để 
giảm thiểu khoảng cách về cơ hội học tập bằng cách đảm bảo tất cả các học sinh được tiếp cận công bằng tới các cơ hội, những hỗ 
trợ và các công cụ mà các em cần có để thành công.    

  
Kế Hoạch Ưu Thế hứa hẹn cho cộng đồng một tầm nhìn rằng “mỗi học sinh là một công dân có trách nhiệm, năng động trong một 
thế giới đa dạng và đầy cạnh tranh.”   Các khái niệm hướng dẫn của Kế Hoạch Ưu Thế: “Hợp Nhất cho Sự Công Bằng.  Cam kết 
đạt được sự xuất sắc,” phản ảnh sự cần thiết để tập trung cho mỗi thành viên trong cộng đồng nhằm đạt được tầm nhìn này.  Giá 
trị cốt lõi của sự công bằng, thành tích, tính chính trực, và trách nhiệm hướng dẫn công việc xung quanh bốn mục tiêu lớn:   
• Tốt nghiệp sẵn sàng lên Đại Học, Nghề Nghiệp và Đời sống 
• Các Học Sinh Tham Gia vào Một Môi Trường An Toàn, Tình Cảm và Lành Mạnh 
• Trao Quyền cho Gia Đình và Cộng Đồng 
• Hoạt Động Xuất Sắc 

 
Học Khu Sacramento được thành lập vào năm 1854, là một trong các học khu có các trường từ K-12 lâu đời nhất miền tây Hoa Kỳ và 
phục vụ cho 41,028 học sinh tại 68 trường có chiều dài 70 dặm vuông.  Học khu bao gồm 8 trường trung học, 6 trường cấp hai, 9 
trường K-8, 41 trường tiểu học, và 4 trường với nhiều trình độ lớp khác nhau.   SCUSD có 4,364 FTE (khoảng 2,200 giáo viên) và 
hoạt động với nguồn ngân sách là $588 triệu đô la.   

 
Các học sinh của SCUSD phản ảnh sự đa dạng phong phú mà đó là dấu tích của trung tâm thành phố Sacramento.  Số lượng học 
sinh bao gồm 39,5 phần trăm là người gốc Tây Ban Nha hay La Tanh; 16.6 phần trăm là người châu Á; 16.1 phần trăm là người Mỹ 
Phi; 17.4 phần trăm là người da trắng; 2 phần trăm là người đảo Thái Bình Dương; và 1.3 phần trăm là người Phi Luật Tân. Khoảng 
6.4 phần trăm các học sinh có hai hay nhiều chủng tộc.   

 
Các cư dân trong SCUSD nói hơn 48 thứ tiếng khác nhau; 38 phần trăm các học sinh nói thêm một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh tại 
nhà.  Bảy Mươi Ba phần trăm các học sinh thuộc diện có thu nhập thấp. 

 
Trong tháng mười hai năm 2016, Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục Học khu Sacramento đã thông qua một nghị định công bố tất cả các 
tài sản của học khu được xem như là một khu vực “Trú Ẩn An Toàn” từ Cơ Quan Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE).  Nghị định về 
“Trú Ẩn An Toàn” là một ví dụ cho các học khu trong toàn tiểu bang Cali, khi nó đảm bảo sự cam kết của học khu để bảo vệ an 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/34674390000000/1/EquityReport
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toàn cho các học sinh và gia đình bằng cách bảo vệ dữ liệu học sinh và yêu cầu các nhân viên ICE cung cấp một văn  bản cho 
phép trước khi vào trong bất kỳ trường học nào.  Việc thi hành nghị định này nhằm đảm bảo rằng tất cả các gia đình cảm thấy 
được chào đón tại các trường và văn phòng của học khu, và sẽ không do dự để đưa con em đi học hay tham gia vào các hoạt 
động nào của trường.   

 

NHỮNG TIÊU ĐỀ CỦA LCAP 
Xác định và tóm tắt vắn tắt các đặc trưng chính của LCAP trong năm nay.  

Tầm nhìn của chúng tôi về LCAP là nhằm đảm bảo tất cả các học sinh trong học khu đạt được các kết quả tích cực:  các 
em có thể tốt nghiệp tại học khu chúng tôi với chỉ số cao nhất để lựa chọn vào các trường sau bậc trung học từ nhiều lựa 
chọn, đáp ứng được các giáo trình trọng tâm và liên quan thông qua việc tiếp xúc các cơ hội, hỗ trợ công bằng và các 
công cụ mà các em cần có để thành công.  Để đảm bảo sự nhất quán, chúng tôi đã hiệu chỉnh các mục tiêu của LCAP 
với Kế Hoạch Ưu Thế Mới Được Công Nhận và Kế Hoạch Trường của chúng tôi.   
 
• MỤC TIÊU 1 – Tốt Nghiệp Sẵn Sàng lên Đại Học, Nghề Nghiệp và Đời Sống:  SCUSD sẽ thách thức và hỗ trợ tất cả các học 

sinh tham gia tích cực vào các giáo trình cốt lõi và liên quan nhằm chuẩn bị cho các em lên đại học, nghề nghiệp, và một đời 
sống toàn vẹn, bất kể mã vùng cư ngụ, giới tính, chủng tộc, năng lực, thông thạo ngôn ngữ, và tình trạng sinh sống.  Có 16 hoạt 
động/dịch vụ trong Mục Tiêu 1, vấn đề cốt lõi cho sứ mệnh của chúng tôi là:  thuê tuyển các giáo viên đạt phẩm chất cao, thực thi 
các tiêu chuẩn của tiểu bang Cali; đưa ra những hỗ trợ và can thiệp để xóa bỏ dần khoảng cách thành tích và tạo cơ hội và cải 
thiện kết quả học tập cho tất cả các nhóm học sinh.  Mục Tiêu 1 là sự đầu tư lớn nhất trong LCAP của chúng tôi.      

 
• MỤC TIÊU 2 – Các Học Sinh Tham Gia vào Một Môi Trường An Toàn, Tình Cảm và Lành Mạnh: SCUSD sẽ cung cấp cho các 

học sinh những cơ hội và hỗ trợ để đảm bảo một môi trường học tập an toàn, lành mạnh về thể chất và tinh thần.  Có 13 hoạt 
động trong Mục Tiêu 2 để đảm bảo rằng các học sinh sẽ được tham gia vào những cơ hội lãnh đạo, học tập mở rộng, các hoạt 
động ngoại khoá, và được hỗ trợ để tiếp cận các dịch vụ y tế tâm thần ngày càng tăng.   

 
• MỤC TIÊU 3 – Trao Quyền Cho Các Gia Đình và Cộng Đồng: SCUSD sẽ xây dựng năng lực của phụ huynh và nhân viên để hỗ 

trợ thành tích học tập của học sinh bằng việc cung cấp giáo dục, công cụ để điều hướng hệ thống, và các phương pháp xây 
dựng mối quan hệ.  Được bao gồm trong Mục Tiêu 3 là 8 hoạt động cung cấp không ngừng việc tiếp cận các nhân viên song 
ngữ, các tài liệu được dịch thuật, và nhân viên có kinh nghiệm trong các mô hình hiệu quả giúp phụ huynh tham gia sẽ giúp đỡ 
và phát triển vai trò lãnh đạo của phụ huynh.   

 
• MỤC TIÊU 4 – Hoạt Động Xuất Sắc: Học khu Sacramento sẽ là một tổ chức tập trung vào việc phục vụ, cam kết phục vụ các học 

sinh, gia đình, nhân viên và cộng đồng một cách tích cực và hiệu quả.  Các hoạt động phát triển trong Mục Tiêu 4 bao gồm việc 
thực hiện quá trình thâu thập dữ liệu và báo cáo mạnh mẽ một cách liên tục, vì thế việc tác động lên thành tích của học sinh và các 
hoạt động của học khu có thể được đo lường, và những tiêu chuẩn ban đầu cho dịch vụ khách hàng toàn học khu.   

 

XEM XÉT THÀNH TÍCH  

Dựa vào chỉ số thành tích của tiểu bang và các chỉ số thành tích được xem xét của địa phương bao gồm trong số liệu 
đánh giá của LCFF, quá trình nào dẫn tới các mục tiêu của LCAP, công cụ tự đánh giá của địa phương, đóng góp ý kiến 
của các bên liên đới, hay thông tin khác, tiến bộ nào mà LEA tự hào nhất và làm thế nào LEA lên kế hoạch để duy trì hay 
xây dựng dựa trên sự thành công đó?  Điều này có thể bao gồm việc xác định bất kỳ những ví dụ cụ thể nào trong quá 
khứ về cách thức tăng cường hay cải thiện các dịch vụ cho các học sinh có thu nhập thấp, Các Học Sinh Học Tiếng Anh, 
và thanh thiếu niên nhận nuôi đã dẫn tới thành tích được cải thiện cho các học sinh này.  

SỰ TIẾN BỘ 
KHÔNG 
NGỪNG 

Phân tích thành tích của Học Khu Sacramento dựa vào chỉ số của tiểu bang được báo cáo trong Bảng 
Đánh Giá Các Trường Cali, cũng như dữ liệu gần đây được tạo ra và theo dõi tại địa phương, chỉ cho thấy 
học khu có sự tiến bộ trong việc tái sắp xếp các học sinh học tiếng Anh.  Tỉ lệ tái sắp xếp trong Học Khu 
Sacramento đã gia tăng .2 phần trăm, mục tiêu nhắm tới là 11 phần trăm trong năm học 2016-17.  Đây là 
sự phản ánh trực tiếp việc tập trung vào thành tích học tập của Học Sinh Học Tiếng Anh, tham gia nhiều 
hơn vào việc nghiên cứu chuyên môn để Phát Triển Tiếng Anh (ELD), và nhân viên song ngữ có trình độ 
văn hoá được quỹ tài trợ cung cấp nhắm tới các học sinh học tiếng Anh theo trình độ học khu cũng như 
trình độ của trường.     
 

Một lãnh vực tiến bộ khác của Học Khu Sacramento là nhằm xóa bỏ dần khoảng cách thành đạt tỉ lệ tốt 
nghiệp của các học sinh.  Các nhóm học sinh Mỹ Phi, gốc Tây Ban Nha/La Tanh, Học Sinh Học Tiếng Anh, 
và các học sinh có thu nhập thấp chỉ cho thấy sự tiến bộ theo phần trăm về tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh 
vượt quá tỉ lệ tốt nghiệp toàn học khu. Sự tiến bộ được thực hiện bởi các nhóm học sinh này phản ánh các 
hoạt động trực tiếp của học khu giúp tăng cường tiếp cận tới những vấn đề về tư vấn giáo dục và nghề 
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nghiệp cho các học sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt, và chỉ ra những nỗ lực trong việc xoá dần khoảng cách 
thành đạt.    
 

Một lĩnh vực tiến bộ khác nữa của Học Khu Sacramento là thành tích học tập thông qua bài kiểm tra của 
tiểu bang.  Trong khi chỉ số học tập môn Tiếng Anh (ELA) và môn Toán có mầu “Vàng” trên Bảng Đánh Giá 
của tất cả các học sinh, việc gia tăng các chỉ số đó của học khu vượt qua mục tiêu được xác định của 
LCAP là 2%.  Sử dụng số đo Khoảng Cách của Bảng Đánh Giá từ mức độ 3 (DF3), cho tất cả nhưng có 
một nhóm học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 đã gia tăng mức độ DF3 theo chiều hướng tích cực trong môn tiếng 
Anh; và cho tất cả nhưng có hai nhóm học sinh gia tăng mức độ DF3 theo một chiều hướng tích cực trong 
môn toán.  Các học sinh học tiếng Anh được tái sắp xếp đã gia tăng DF3 theo một chiều hướng tích cực 
vượt lên 19 điểm trong môn tiếng Anh và vượt lên 14 điểm cho môn toán.  Các lĩnh vực tiến bộ này là sự 
phản ánh trực tiếp việc các giáo viên tập trung học tập chuyên môn liên tục với chất lượng cao và nỗ lực 
tập trung để thuê tuyển, và giữ lại toàn bộ các giáo viên có khả năng sư phạm.  

 

Tham khảo Số Liệu Đánh Giá của LCFF, xác định bất kỳ chỉ số của tiểu bang hay chỉ số thành tích của địa phương cho 
toàn bộ thành tích đang nằm trong loại thành tích “mầu đỏ” hay “mầu Cam” hoặc nơi mà LEA đã nhận một tỉ lệ “Không 
Đạt” hay “Không Đạt trong Hai hay Nhiều Năm”.  Ngoài ra, việc xác định bất kỳ lĩnh vực nào LEA đã xác định các nhu cầu 
cần cải thiện dựa trên việc xem xét các chỉ số thành tích của địa phương hay chỉ số thành tích của địa phương khác.  
Những bước gì LEA dự định thực hiện để giải quyết những lĩnh vực này với nhu cầu cải thiện cao nhất?   

CÁC TỒN 
ĐỌNG 
ĐÁNG KỂ 

Sử dụng Số Liệu Đánh Giá LCFF, vài nhóm học sinh cho thấy có nhu cầu cao trong việc sử dụng các chỉ số 
của Tiểu Bang.  Một trong các nhóm học sinh có nhu cầu cao nhất của Học Khu Sacramento là Các Học 
Sinh Khuyết Tật (SWD).  Học khu chiếm một tỉ lệ phần trăm các học sinh SWD tương đối cao là trên 13%.  
Nhu cầu thiết thực cho các nhóm học sinh này được minh họa theo tỉ số loại thành tích là “mầu Đỏ” hay 
“Cam” dựa trên Bảng Đánh Giá Các Trường Cali cho nhóm học sinh này:  tất cả các loại thành tích cho Các 
Học Sinh Khuyết Tật được xếp hạng mầu “Đỏ” hay “Cam.” 
 

Nhóm học sinh học tiếng Anh (EL), chiếm hơn 18 phần trăm số lượng ghi danh của học khu, cũng cho thấy 
có nhu cầu cao.  Mặc dù việc phân tích về Tỉ Lệ Tốt Nghiệp gần đây nhất chưa phản ánh đúng thực tại trong 
Bảng Đánh Giá của tiểu bang, nó chỉ cho thấy một sự gia tăng như đã hứa là .4 phần trăm, sự thay đổi còn 
thấp và không theo kịp tốc độ với mức độ gia tăng của tiểu bang là 2.7 phần trăm về tỉ lệ tốt nghiệp của các 
học sinh học tiếng Anh.  Xếp hạng trong Bảng Đánh Giá cho thấy các nhu cầu cao của các học sinh học 
tiếng Anh theo ba loại thành tích là tỉ lệ đình chỉ học, Tiến Bộ của Học Sinh Học Tiếng Anh, và Tỉ Lệ Tốt 
Nghiệp được xếp hạng mầu “Cam.” 
 

Các nhóm học sinh gốc Tây Ban Nha/La Tanh và Mỹ Phi cũng chỉ ra có nhu cầu cao khi mỗi nhóm có hai 
lọai thành tích được xếp hạng mầu “Đỏ” hay “Cam” dựa trên Chỉ Số Tỉ Lệ Đình Chỉ Học và Tỉ Lệ Tốt Nghiệp. 
 

Tập trung vào Tỉ Lệ Đình Chỉ Học là bắt buộc.  Toàn học khu, chỉ số trên Bảng Đánh Giá Tỉ Lệ Đình Chỉ Học 
chỉ ra rằng có 8 trong 11 nhóm học sinh bị xếp hạng mầu “Đỏ” hay “Cam,” cho tất cả nhưng có hai nhóm 
học sinh chỉ ra có sự gia tăng việc bị đình chỉ học, đã tạo ra một khu vực đáng quan tâm.  Đánh giá các nhu 
cầu về Kế Hoạch Ưu Thế của học khu xác định sự bất tương xứng về tỉ lệ đình chỉ học đối với các học sinh 
da đen và da mầu trong học khu.  Việc thay đổi hệ thống đòi hỏi thời gian, và học khu rầt mong muốn được 
nhìn thấy sự tiến bộ trong tương lai như là kết quả của việc nỗ lực tập trung nhằm giảm thiểu tỉ lệ đình chỉ 
học thông qua Thực Tiễn Sửa Đổi, Hỗ Trợ Việc Can Thiệp Hành Vi Tích Cực, và thực hiện Khả năng 
Nghiên Cứu vấn đề Tình Cảm Xã Hội toàn học khu cho cả học sinh và các nhà giáo dục.  
     

Kết quả về Tỉ Lệ Tốt Nghiệp Trung Học và Tỉ Lệ Bỏ Học năm học 2015-16 chỉ ra những lĩnh vực còn tồn 
đọng đáng kể.  Dữ liệu mới đây chỉ cho thấy học khu không đáp ứng được mục tiêu đã nêu của LCAP về 
việc gia tăng tỉ lệ Tốt Nghiệp là .65 phần trăm cho tất cả các học sinh.  Một số nhóm học sinh đã không đáp 
ứng được mục tiêu này:  Phi Luật Tân, Gốc Tây Ban Nha, Đảo Thái Bình Duơng, hai hay nhiều chủng tộc, 
Học Sinh Học Tiếng Anh, và các học sinh có thu nhập thấp, và chỉ có hai trong chín trường trong học khu 
được nhìn nhận có sự gia tăng về Tỉ Lệ Tốt Nghiệp.  Học khu cũng chưa đáp ứng mục tiêu giảm Tỉ Lệ Bỏ 
Học là 2.9 phần trăm, thay vì có một sự gia tăng là 2 phần trăm.  Mỗi nhóm học sinh được nhìn nhận có một 
sự gia tăng Tỉ Lệ Bỏ Học ở bậc Trung Học, ngoại trừ các học sinh da Trắng.  Các dịch vụ cố vấn giáo dục 
và tăng cường sử dụng Sáng Kiến Hướng Dẫn Bậc Đại Học của tiểu bang Cali giải quyết tỉ lệ tốt nghiệp và 
bỏ học của tiểu bang.   
 

Mặc dù chưa có báo cáo về Tình Trạng Vắng Mặt Tạm Thời tại mức độ tiểu bang, việc giám sát của địa 
phương về tình trạng này của học khu cho thấy vấn đề chuyên cần cần phải được cải thiện, đặc biệt đối với 
các học sinh Mỹ Phi, các học sinh khuyết tật, và các thanh thiếu niên nhận nuôi.  Việc nhận thức khắp học 
khu (và khắp cộng đồng) về mức độ nghiêm trọng của vấn đề sẽ bổ sung vào nhiệm vụ của nhân viên được 
chỉ định để giám sát vấn đề chuyên cần và can thiệp và hỗ trợ kịp thời khi các học sinh bắt đầu biểu lộ sự 
vắng mặt.  Sử dụng rộng lớn nguồn dữ liệu địa phương sẽ giúp xác định sớm các học sinh có thành tích 
chuyên cần kém.  Các Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh (Mục Tiêu 2 của LCAP, Hành Động 12) trong các 
trường có nhu cầu cao và các Khu Vực An Toàn mới và việc Tài Trợ Các Trường (Chuyên Cần, Thành 
Tích, Thành Công) và Chuyên Viên Ngăn Ngừa việc Bỏ Học (Mục Tiêu 2 của LCAP, Hoạt Động 7) lập kế 
họach để giải quyết thách thức này.   
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Tham khảo Bảng Đánh Giá của LCFF, xác định bất kỳ chỉ số của tiểu bang về thành tích nào mà bất kỳ nhóm học sinh có 
hai hay nhiều mức độ thành tích thấp hơn thành tích của “tất cả các học sinh”.  Các bước gì LEA đang lập kế hoạch để 
thực hiện nhằm giải quyết khoảng cách về thành tích này? 

KHOẢNG CÁCH 
VỀ THÀNH TÍCH 

Các kết quả dành cho tất cả các học sinh của Học Khu Sacramento phản ảnh mức độ thành tích 
thấp hơn và chỉ ra nhiều lãnh vực có nhu cầu bức thiết.  Do chỉ số của Bảng Đánh Giá Trường Cali 
về Tỉ Lệ Đình Chỉ Học, sự Tiến Bộ của Học Sinh Học Tiếng Anh, và Tỉ Lệ Tốt Nghiệp có mầu “Cam” 
dành cho tất cả các học sinh, không có nhóm học sinh nào có hai hay nhiều mức độ thành tích thấp 
hơn đánh giá đó.  Nhìn vào chỉ số Tỉ Lệ Tốt Nghiệp theo một quan điểm khác cho thấy rằng các 
nhóm học sinh Châu Á, Phi Luật Tân, và Đảo Thái Bình Dương, có tỉ lệ mầu “Xanh Dương” và “Xanh 
Lá Cây” là hai hay nhiều mức độ vượt trên nhóm học sinh có thành tích mầu “Cam”.  Mỹ gốc Phi, 
Tây Ban Nha/La Tanh, và Da Trắng này.    
 

Mặc dù học khu đã đạt được mục tiêu được xác định của LCAP về việc gia tăng phần trăm các học 
sinh đáp ứng và vượt quá tiêu chuẩn các phần trong mônTiếng Anh (ELA) và Toán theo đánh giá 
của CAASPP, Các Học Sinh Khuyết Tật (SWD) có hai mức độ thành tích thấp hơn Tất Cả Các Học 
Sinh ở môn tiếng Anh.  Như đã nói trong phần “Các Nhu Cầu Lớn Nhất,” SWD có những mức độ 
thành tích là mầu “Đỏ” cho cả chỉ số Tỉ Lệ Đình Chỉ Học và Tỉ Lệ Tỉ Lệ Tốt Nghiệp, xác nhận nhu cầu 
bức thiết của nhóm học sinh này ngoài khoảng cách về thành tích học tập. 
 

Trong lúc Công Thức Quỹ Kiểm Soát Địa Phương (LCFF) không cho phép tập trung nguồn quỹ 
LCFF cho SWD, các hoạt động và dịch vụ toàn học khu có thể được tận dụng để tăng cường hỗ trợ 
cho nhóm học sinh này:  79 phần trăm các học sinh khuyết tật của học khu rơi vào tình trạng học 
sinh cần được giúp đỡ đặc biệt như là học sinh có thu nhập thấp và 25.2 phần trăm cũng là Học 
Sinh Học Tiếng Anh.  Phản ánh vai trò lãnh đạo trong công tác kiểm toán sẽ cung cấp sự hướng dẫn 
để đảm bảo sự hỗ trợ và dịch vụ đúng lúc bằng việc tập trung xoá bỏ dần khoảng cách và giải quyết 
đầy đủ các nhu cầu của nhóm học sinh có thành tích thấp nhất.   
 

Có những khoảng cách khác ít rõ ràng hơn trong các chỉ số khác.  Sử dụng chỉ số Tiếng Anh (ELA) 
cho các lớp từ 3-8, có một khoảng cách về thành tích giữa các nhóm học sinh Phi Luật Tân, Da 
Trắng và nhóm học sinh có hai hay nhiều chủng tộc thì có mức độ cao hơn hai hay nhiều hơn so với 
các học sinh SWD và Đảo Thái Bình Dương.  Chỉ số ở môn Toán cho thấy có một khoảng cách 
thành tích giữa nhóm học sinh Da Trắng, Phi Luật Tân và Châu Á có mức độ thành tích cao hơn hai 
hay nhiều so với nhóm học sinh SWD, và đảo Thái Bình Dương và nhóm có hai hay nhiều chủng 
tộc.  Học khu sẽ tiếp tục thực hiện phát triển chuyên môn chất lượng cao và tập trung tuyển chọn và 
gìn giữ các giáo viên có phẩm chất tốt như là một phương pháp để tận dụng tối đa nhằm hỗ trợ tích 
cực các kết quả của học sinh.   

 

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG HAY CẦN CẢI TIẾN 
Nếu không được đề cập trước đây, xác định hai hay ba cách thức quan trọng nhất mà LEA sẽ gia tăng hay cải thiện các dịch vụ cho 
các học sinh có thu nhập kém, các Học Sinh Học Tiếng Anh, và Thanh Thiếu Niên nhận nuôi. 

Những cách thức quan trọng nhất mà Học Khu Sacramento sẽ tăng cường hay cải thiện cho các học sinh có thu nhập kém, học tiếng 
Anh, và thanh thiếu niên nhận nuôi bao gồm việc đầu tư vào những hoạt động và dịch vụ này:   

• Đảm bảo rằng mỗi học sinh có một giáo viên có tín chỉ giảng dạy chất lượng cao.   
• Cung cấp phát triển chuyên môm để hỗ trợ thành tích của học sinh 
• Tiếp tục tập trung vào sự công bằng và công bằng xã hội thông qua tiến trình hợp tác cho một môi trường học đường tích cực và 

phương pháp kỷ luật thay thế.   
• Đưa ra biện pháp can thiệp trong giờ học cũng như sau giờ học.   

 

TÓM TẮT NGÂN SÁCH 
Hoàn tất bảng bên dưới.  LEA có thể bao gồm thêm các thông tin hay nhiều chi tiết hơn, bao gồm biểu bảng. 

 

MÔ TẢ SỐ TIỀN 

Tổng Chi phí Dự Toán Qũy Chung cho LCAP Năm $502,095,875 

 
Tổng nguồn quỹ được dự toán cho hoạt động/dịch vụ được 
kế hoạch để đáp ứng Mục Tiêu trong LCAP cho năm 

$399,063,230.00 
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LCAP dự định để trở thành một công cụ được hoạch định tổng quát nhưng có thể không mô tả tất cả Các Chi Phí cho 
Nguồn Quỹ Chung.  Mô tả vắn tắt bất kỳ Chi Phí cho Nguồn Quỹ Chung được cụ thể hoá ở trên cho LCAP năm học 
không bao gồm trong LCAP. 

Chi Phí cho Nguồn Quỹ Chung không nằm trong LCAP gồm có: Title I, Title II, Title III, Can Thiệp Giáo Dục Đặc Biệt, Can 
Thiệp Vấn Đề Chuyên Chở và Đóng Góp Bảo Dưỡng.  Quỹ Cải Thiện Trường (SIG) không bao gồm khi các hoạt động thì 
được bao gồm việc nhận Kế Hoạch Riêng của Trường về Thành Tích của Học Sinh.    
 
 

$364,090,020 Tổng Doanh Thu LCFF được Dự Toán cho LCAP Năm 
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Cập Nhật Hằng năm                                             LCAP Năm Được Duyệt Xét:   2016-17 
 
Hoàn tất một bản sao bảng sau đây cho mỗi mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước.  Sao chép lại bảng khi cần thiết. 
 

Mục 
Tiêu  
1 

 Gia tăng tỉ lệ phần trăm các học sinh đang đi đúng hướng để tốt nghiệp đại học và sẵn sàng cho nghề nghiệp. 
 
Hoạt động 1.1: 
Cung cấp giáo trình được hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn, đánh giá và phương pháp giảng dạy chất lượng cao để chuẩn bị cho các học sinh tốt nghiệp đại học và 
sẵn sàng cho nghề nghiệp.   
 
Hoạt động 1.2: 
Cung cấp sự hỗ trợ học tập đa dạng bao gồm phương pháp giảng dạy và can thiệp khác biệt cho tất cả các học sinh khi cần. 
 
Hoạt động 1.3: 
Phát triển một nền tảng cho sự phân tích liên tục thành tích và sự tiến bộ của học sinh bằng cách đưa cho giáo viên thời gian hợp tác nghiên cứu. 
 
Hoạt động 1.4: 
Cung cấp giáo trình trọng điểm một cách hiệu quả, cũng như hỗ trợ và can thiệp việc học tập một cách phù hợp, để đảm bảo rằng Các Học Sinh Học Tiếng Anh 
tiến bộ như mong đợi để đạt được thành tích học tập và trong tiếng Anh.          

 Những Ưu Tiên của Địa Phương và/hay Tiểu Bang 
Được giải quyết bằng mục tiêu này: 

STATE         
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL    Kế Hoạch Ưu Thế của Học Khu Sacramento 
 

 

CÁC KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG HẰNG NĂM 
 
DỰ TOÁN  THỰC TẾ 
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Gia tăng tỉ lệ tốt nghiệp Cohort đạt .65% một năm từ 80% lên 90% hay 
đạt được thành tích cao hơn. 
 
Thành tích trong CAASPP: Tăng lên 2% 
 
Phần trăm các học sinh đạt/vượt tiêu chuẩn thêm  2% (2014-15): 
ALL: ELA 35% Math 29% 
 
Lớp 3        ELA: từ 26%       Math: từ 32%  
Lớp 4         ELA: từ 30%        Math: từ 25%  
Lớp 5         ELA: từ 33%        Math: từ 24%  
Lớp 6         ELA: từ 37%        Math: từ 31% 
Lớp 7         ELA: from 40%    Math: from 32%  
Lớp 8         ELA: from 40%    Math: from 32% 
 
(ELA: Tiếng Anh; Math: Toán) 
 
 
Kiểm Tra Điểm Chuẩn của SCUSD (Biện pháp địa phương): 
 
Sau khi xem xét biện pháp cơ bản bên dưới, gia tăng phần trăm các 
học sinh đạt/vượt các tiêu chuẩn thêm 2% 
 
Tiếng Anh 
Lớp Điểm chuẩn 1 Đạt/vượt       Điểm chuẩn 2 Đạt/vượt 
(Tháng 10, 2015) (Tháng 2, 2016) 
ALL EL LI SWD  ALL EL    LI    SWD  
3         38%     23% 30%  19%            19% 9%14%     9% 
6         38%    14% 31%  14%            25% 7%  20%   6% 
8         52%    16% 46%  15%            30% 8% 24%    7% 
11       42%    10% 36%  14%            34% 3% 37%    7% 
 
Toán 
Lớp Điểm chuẩn 1 Đạt/vượt       Điểm chuẩn 2 Đạt/vượt 
(Tháng 10, 2015) (Tháng 2, 2016) 
ALL EL            LI     SWD      ALL    EL           LI             SWD 
3 45% 32% 32%  15%                29% 18% 22%     16% 
6 52% 31% 43%  21%                25% 10% 19%      8% 
8 42% 28% 37%  11%                26% 14% 2%        4% 
11-M1 54% 39% 53%  43%                11% 4% 11%        0% 
11-M2 42% 29% 41%  29%                20% 10% 17%      7% 
 
 
Thực thi những tiêu chuẩn của tiểu bang: 
 
API đã bị đình chỉ.  Mục tiêu sẽ xây dựng nếu nó được lập lại. 

 Tỉ lệ tốt nghiệp Cohort 2014-15: 80.3 (bao gồm các trường đặc quyền); 86.5 (không 
bao gồm trường đặc quyền) 
Tỉ lệ tốt nghiệp Cohort 2015-16: 81.4% 
 

Thành tích trong CAASPP:  
 

Phần trăm các học sinh đạt/vượt tiêu chuẩn (2015-16):  
ALL: ELA:39% Math: 31% 
 
Lớp 3       ELA: 30% Math: 36% 
Lớp 4       ELA: 32% Math: 29% 
Lớp 5       ELA: 38% Math: 24% 
Lớp 6       ELA: 39% Math: 33% 
Lớp 7       ELA: 44% Math: 34% 
Lớp 8       ELA: 45% Math: 31% 
 
(ELA: Tiếng Anh; Math: Toán) 
 
 
Các bài kiểm tra điểm chuẩn SCUSD (Biện pháp địa phương): 
 
Các học sinh thành thạo kỳ kiểm tra Điểm Chuẩn 1 được báo cáo.  Học khu chưa thể 
giới thiệu kỳ kiểm tra Điểm Chuẩn 2.  Việc phân tích nhóm học sinh chưa sẵn sàng. 
 
Điểm Chuẩn 1 Môn Tiếng Anh (Tháng 10, 2016) 
Lớp       % Đạt/Vượt 
ALL 
3                  36% 
6                  43% 
8                  51% 
11                 72% 
 
 
 
Điểm Chuẩn 1 Môn Toán (Tháng 10, 2016) 
Lớp       % Đạt/Vượt 
ALL 
3                 25% 
6                 16% 
8                 28% 
11-Toán 1   20% 
11-Toán 2  n/a 
 
 
 
Thực thi những tiêu chuẩn của tiểu bang: 
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Trong năm học 2016-17 học khu sẽ dẫn dắt một bản khảo sát về các 
giáo viên và lãnh đạo nào tiếp cận kiến thức và kỹ năng trong việc 
thực hiện các tiêu chuẩn trọng tâm phổ cập của tiểu bang.  
 
Học khu sẽ xây dựng tỉ lệ phần trăm cơ bản về những điều đã khảo 
sát báo cáo kiến thức về những tiêu chuẩn, khả năng phát triển những 
tiêu chuẩn – những bài học và những đánh giá được hiệu chỉnh, thực 
hiện những thay đổi về cách giảng dạy cũng như hiệu quả của bản 
thân.  Sau khi đã thành lập, học khu sẽ gia tăng hằng năm thêm 10% 
so với mức độ cơ bản cho đến khi đạt tới ngưỡng và duy trì ở mức 
90%. 
 
Liên tục thực hiện nghiên cứu chuyên môn về những tiêu chuẩn Phát 
Triển Tiếng Anh bằng cách tham dự một lớp Học Tập Chuyên Môn.   

• Mỗi trường tiểu học sẽ gởi một nhóm gồm 3 giáo viên tới một 
lớp học 3 ngày.  

• Mỗi trường cấp hai và trung học sẽ gởi một nhóm gồm 3 giáo 
viên (lịch sử/khoa học xã hội hoặc khoa học) tới một lớp học 2 
ngày 

Các chuyên viên huấn luyện sẽ hỗ trợ người tham dự chia xẻ thực tiễn 
này với các đối tác/các bộ phận theo trình độ lớp của họ 
 
 
 
Liên tục thực hiện việc nghiên cứu chuyên môn về những tiêu chuẩn 
Khoa Học Thế Hệ Kế Tiếp với mục tiêu gồm 2 giáo viên cho một 
trường 
 
 
 
Liên tục thực hiện nghiên cứu chuyên môn về những tiêu chuẩn Nghệ 
Thuật Sân Khấu và Thưởng Ngoạn. 
 
 
 
Đáp ứng các mục tiêu của Liên Bang cho Học Sinh EL:  
2014-2015 
    AMAO # 1: 57% 
    AMAO # 2: Cohort 1 21%, Cohort 2 48% 
 
 
 
 
Gia tăng tỉ lệ tái sắp xếp từ 9.5% (2015-16) đến 11% (1.5% một năm) 
 

API đã bị đình chỉ và được thay thế bằng Bảng Đánh Giá Trường Cali.   
 
Việc thực hiện bản khảo sát về những tiêu chuẩn của tiểu bang đã được quản lý 
Tháng 6, 2017.  Về cơ bản được báo cáo trong Các Kết Quả Đo Lường Được Mong 
Đợi trong Mục Tiêu 1. 
 
Lớp Học Tập Chuyên Môn Mùa Hè theo tiêu chuẩn của ELD:  
• Các giáo viên của 40 trường tiểu học đã tham dự lớp học tập chuyên môn mùa 

hè 
• Các giáo viên của 25 trường cấp hai và trung học đã tham dự lớp học tập chuyên 

môn mùa hè 
 
Các chuyên viên huấn luyện ELD được triển khai khắp học khu để làm việc với các 
người tham gia.   
Việc thực hiện Kế Hoạch Tổng Thể ELD của học khu sẽ bao gồm học tập chuyên 
môn theo ngạch được phân bổ khắp học khu.    
 
 
Tham gia học tập chuyên môn theo Những Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Kế Tiếp:  
227. 
 
 
 
 
Tham gia học tập chuyên môn theo những tiêu chuẩn Nghệ Thuật Sân Khấu và 
Thưởng Ngoạn: 202. 
 
 
 
2015-16 Mục tiêu của Liên Bang cho các học sinh EL: 
AMAO # 1:  54% (chưa đạt) 
AMAO # 2: Cohort 1  21.7% (chưa đạt), Cohort 2  46.2% (chưa đạt) 
 
2016-17 Mục tiêu của Liên Bang cho các học sinh EL: 
AMAO # 1:  53% (chưa đạt) 
AMAO # 2: Cohort 1  19.6% (chưa đạt), Cohort 2  43.9% (chưa đạt) 
 
 
2016-17 Tỉ lệ tái sắp xếp là 11.2%. 
 
Các kết quả Chương Trình Đánh Giá Sớm (EAP) Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề 
Nghiệp cho môn tiếng Anh và Toán 
Đã báo cáo: 2015-16 CAASPP 
 
 
EAP về Toán: 8% (Thu nhập thấp: 6%, Học sinh EL: 2%, SWD 1%) 
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Các kết quả Chương Trình Đánh Giá Sớm Sẵn Sàng Cho Đại Học và 
Nghề Nghiệp (EAP) cho tiếng Anh và Toán: 
Cơ bản: Gia tăng phần trăm CAASPP 2014-15 các kết quả học sinh 
lớp 11 cho các học sinh vượt tiêu chuẩn lên 2% 
 
 
Toán EAP: 9% (Thu nhập kém: 6%, Học sinh EL: 2%, SWD 0%) 
Mỹ Phi: 4% 
Châu Á: 17% 
Gốc Tây Ban Nha: 3% 
Da Trắng: 14% 
 
Tiếng Anh EAP: 17% (Thu nhập kém: 11%, Học sinh EL: 0%, SWD 
1%) 
Mỹ Phi: 7% 
Châu Á: 22% 
Gốc Tây Ban Nha: 11% 
Da Trắng: 29% 
 
 
 
 
Những Cơ Hội Học Tập Nâng Cao  
Gia tăng phần trăm tham dự GATE 
Tiểu học: Tất cả học sinh từ 15.3% lên 16% (Gia tăng việc tham dự 
bởi  0.7% cho tất cả các tiểu nhóm) 
Cấp hai: Tất cả học sinh từ 32.9% lên 35% (Gia tăng việc tham dự lên 
2% cho tất cả các tiểu nhóm) 
 
 
 
 
 
 
Gia tăng tỉ lệ hoàn tất A-G từ 42% lên 45%. (Gia tăng tỉ lệ hoàn tất lên 
5% cho học sinh Mỹ Phi và học sinh EL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia tăng phần trăm các học sinh đạt điểm 3 trở lên trong kỳ thi AP từ 
57.6% lên 60%. 

Mỹ Phi Châu: 2% 
Châu Á: 14% 
Tây Ban Nha: 3% 
Da Trắng: 30% 
 
EAP về ELA: 19% (Thu nhập thấp: 15%, Học sinh EL: 1%, SWD 2%) 
Mỹ Phi Châu: 9% 
Châu Á: 40% 
Tây Ban Nha: 10% 
Da Trắng: 34% 
 
 
 
 
 
 
Những Cơ Hội Học Tập Nâng Cao 
Tham Gia GATE  
Tiểu học:  13.2% (Thu nhập thấp 10.6%, Học sinh EL: 7.2%, SWD 7.7%) 
Mỹ Phi Châu: 8.4% 
Châu Á: 17.8% 
Tây Ban Nha: 9.1% 
Da Trắng: 21.0% 
 
Cấp hai:   31.7% (Thu nhập thấp 25%, Học sinh EL: 4%, SWD 9.6%) 
Mỹ Phi Châu: 19.7% 
Châu Á: 38.8% 
Tây Ban Nha: 23.5% 
Da Trắng: 51.6% 
 
 
 
Tỉ lệ hoàn tất A-G là 43% cho tất cảl. (Thu nhập thấp: 39.2%, Học sinh EL: 9.8%, 
SWD: * %) 
Mỹ Phi Châu: 34.9% 
Châu Á: 56.4% 
Tây Ban Nha: 36.6% 
Da Trắng: 48.2%. 
 
 
2015-16: Điểm học sinh 3+ cho AP: 59.7%. (Thu nhập thấp: 52%, Học sinh EL: * %, 
SWD: * %, Foster * %) 
Mỹ Phi Châu: 39.3% 
Châu Á: 39% 
Tây Ban Nha: 57.9 
Da Trắng: 69.2% 
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Gia tăng phần trăm các học sinh nhận bằng Tú Tài Quốc Tế (IB) từ 
18.2% lên 20.2%. 
 
 
 
Gia tăng phần trăm các học sinh học lớp 9-12 ghi danh vào Hành 
Trình Kết Nối Học Tập/Giáo Dục Hướng Nghiệp từ  33.6% đến 40%; 
rồi gia tăng thêm 5% mỗi năm cho đến khi đạt đến ngưỡng là 60%. 
 
 
 
 
 
 
Các Dịch Vụ Cơ Bản 
 
Tất cả các học sinh tiếp xúc các tài liệu được hiệu chỉnh theo tiêu 
chuẩn, như được đo lường bởi 100% tuân thủ với việc kiểm tra theo 
Điều Luật Williams. 
 
Duy trì tiếp xúc các môn học đạt 100%.. 
 
Duy trì tỉ lệ chỉ định sai giáo viên thấp hơn 1 phần trăm. (2014-15: 
.083)       
 
 

 

 
 
 
 
Bằng Tú Tài Quốc Tế (IB) (2015-16): 6.4% (3 trong 44 học sinh). 
 
 
2015-16: Hành Trình Kết Nối Học Tập/ghi danh học viện Hướng Nghiệp là 34.1%. 
(Thu nhập thấp: 35.1%, Học sinh EL: 32.8%, SWD: 36.1%; Nhận nuôi: 29.2%) 
Mỹ Phi Châu: 36.1% 
Châu Á: 31.7% 
Tây Ban Nha: 35.3 
Da Trắng: 31.7% 
 
 
 
Các Dịch Vụ Cơ Bản 
 
Tất cả các học sinh tiếp xúc các tài liệu được hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn, như được 
đo lường bởi 100% tuân thủ với việc kiểm tra của Điều Luật Williams.   
 
Học khu duy trì tiếp xúc các môn học đạt 100%. 
 
Tỉ lệ chỉ định sai giáo viên thấp hơn 1 phần trăm. 
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HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
 
Hoàn tất một bản sao bảng sau đây cho mỗi mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước.  Sao chép lại bảng khi cần thiết. 
 
startcollapse 

Hoạt động    1 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 A 
 
Một chương trình giáo dục cơ bản được cung cấp cho tất cả các học 
sinh trong Học Khu Sacramento như là nền tảng để thúc đẩy các học 
sinh tốt nghiệp Sẵn Sàng lên Đại Học và Nghề Nghiệp.  Đội ngũ 
nhân viên bao gồm công thức ở trên trong các trường trung học nhỏ 
và ROTC trong các trường trung học chuyên. 
 
Các lớp từ Tiền Mẫu Giáo đến lớp ba sẽ theo học một lớp có tối đa 
24 học sinh.   
 
Một mức lương tăng 2.5% được bao gồm để đảm bảo học khu có thể 
cung cấp các giáo viên chất lượng và có đầy đủ tín chỉ sư phạm cho 
mỗi học sinh.  
        

 THỰC TẾ 
 
 
Hạng mục ở dòng này đại diện cho chương trình giáo dục cơ bản 
dành cho tất cả các học sinh trong học khu Sacramento. Đội ngũ 
nhân viên bao gồm công thức ở trên trong các trường trung học nhỏ 
và ROTC trong các trường trung học chuyên.  
 
Kích cỡ lớp giảm xuống là 24:1 cho các lớp từ mẫu giáo đến lớp 3. 
Một mức lương tăng 2.5% được cung cấp cho tất cả các giáo viên 
có chứng chỉ sư phạm. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì các giáo viên đứng lớp; nhân viên phân loại; chi 
phí cơ sở vật chất cơ bản; Học cụ giảng dạy 
 
1000-4000 cơ bản 261,800,000 
  Tăng phí giảm kích cỡ lớp (từ 29:1 xuống còn 24:1) 
 
1000-4000 Bổ sung/hợp nhất 16,482,042 
Tăng lương để thuê tuyển và giữ các giáo viên có chất 
lượng 
 1000-4000 Bổ sung/hợp nhất 4,913,025 
  

  
ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Duy trì các giáo viên đứng lớp; nhân viên phân loại; chi phí cơ sở vật 
chất cơ bản; Học cụ giảng dạy  
 
1000-4000 Base 257,450,000 
 

  Tăng chi phí để giảm kích cỡ lớp (từ 29:1 to 24:1) 1000-4000 Bổ 
sung/Hợp nhất 16,482,042 

  Tăng lương để thuê tuyển và giữ lại các giáo viên chất lượng 1000-
4000 Bổ sung/Hợp nhất 4,913,025 

 

  

Hoạt động    2 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 B 

 THỰC TẾ 
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Giới thiệu việc học tập chuyên môn liên tục bao gồm việc hợp tác tại 
trường và huấn luyện giảng dạy được gắn liền với công việc như là 
một phương tiện để hỗ trợ việc thực hiện CCSS và những tiêu chuẩn 
khác của tiểu bang Cali, bao gồm những tiêu chuẩn ELD.   
 
Thời gian hợp tác là các hoạt động học tập chuyên môn tập trung 
vào Kế Hoạch Ưu Thế của học khu và/hay SPSA của trường và các 
sáng kiến liên quan.  Nhóm dữ liệu mức độ trường có thể kiểm tra 
công việc của học sinh, phân tích dữ liệu học sinh/trường, lập kế 
hoạch và phát triển giáo trình và đánh giá.  Học tập chuyên môn 
cũng nên bao gồm việc sử dụng một hệ thống hỗ trợ đa tầng. 
 
Cung cấp những cơ hội học tập chuyên môn để hỗ trợ việc gia tăng 
thành tích học tập cho môn Toán và Khoa Học; và đưa cho các giáo 
viên K-3 các phương pháp nhóm và giảng dạy khác biệt để tối đa 
hoá hiệu quả của việc giảm kích cỡ lớp.        

Học tập chuyên môn trong Học Khu Sacramento được chuyển giao 
đầu tiên thông qua thời gian hợp tác đều đặn tại mỗi trường.  Do 
được lập ra bởi giáo viên, nó có thể khác nhau tại mỗi trường.  Mô 
hình điển hình cho việc hợp tác hằng tuần là đường nằm ngang 
(dọc theo các bộ phận, ví dụ như Toán) hay nằm dọc (khả năng 
diễn đạt).  Nhân viên giảng dạy có thể sử dụng thời gian này để 
xem xét các dữ liệu, lập giáo trình và phiếu tự đánh giá điểm, và kế 
hoạch cho thời gian giảng dạy. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Tăng ngày dạy thêm 12 phút cho thời gian hợp tác 
 
 1000-4000 Bổ sung/hợp nhất 4,913,025 
Duy trì chuyên viên huấn luyện học khu  

 1000-3000 Title I 1,396.093 

1000-3000 Title III 670,998 
1000-3000 Bổ sung/hợp nhất 366,943 

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Ngày dạy được tăng thêm một giờ mỗi tuần trong hợp đồng của 
giáo viên mỗi tuần. 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 4,913,025 

   Học khu tuyển các chuyên viên huấn luyện để hỗ trợ việc phát 
triển chuyên môn trong các môn học sau:  Tiếng Anh, Toán, Phát 
Triển Tiếng Anh, Những Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Kế Tiếp, 
Nghệ Thuật Sân Khấu, và Thể Dục. 
 
1000-3000 Title I 1,277,115 
1000-3000 Title III 650,254 
1000-3000 Bổ sung/hợp nhất 281,902 

   
   

 

  

Hoạt động    3 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 C 
Phát triển chuyên môn bắt đầu tại trường bao gồm sự hợp tác tại chỗ 
và huấn luyện cách đào sâu giảng dạy như là một phương tiện để hỗ 
trợ việc thực hiện CCSS và các tiêu chuẩn khác của tiểu bang Cali, 

 THỰC TẾ 
 
Các trường trong SCUSD có cơ hội để tự sử dụng quỹ cho việc 
phát triển chuyên môn dựa trên các lợi ích và nhu cầu của các 
giáo viên trường.  Các chuyên viên huấn luyện tại trường cung 
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bao gồm những tiêu chuẩn ELD, đặc biệt hỗ trợ các học sinh có thu 
nhập kém, học sinh EL, thanh thiếu niên nhận nuôi và vô gia cư.        

ứng việc đào tạo hỗ trợ, tham gia vào vòng tròn giảng dạy và phát 
triển phát đồ giảng dạy.     
 
Các hoạt động, dịch vụ, và chi phí trong mục 1.1 C thì do địa 
phương tự quyết bởi mỗi trường và được quản lý thông qua SPSA 
được Ủy Ban Trường giám sát. 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Điều Phối Viên Hướng Dẫn Trường 1000-3000 Sup 07 F/R 493,212  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Điều phối viên giảng dạy trường (9.5 FTE) tại: Elder Creek, Ethel I 
Baker, Fern Bacon, John Still, Nicholas, Oak Ridge, Pacific, 
Parkway, Peter Burnett, Rosemont. Một số SIC cũng được tài trợ 
thông qua Title I(không phản ánh trong LCAP năm trước). 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 610,243 

 1000-3000 Sup 09 EL 112,345    1000-3000 Sup 09 EL 152,621 
Chuyên viên huấn luyện tại các trường 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 108,231  

 Chuyên viên huấn luyện tại các trường: 1 FTE tại Ethel Philips. 
Trường tiểu học Tahoe không thuê như kế hoạch đề ra.  
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 76,115 

 1000-3000 Sup 09 EL 27,176    1000-3000 Sup 09 EL 0 
Học tập chuyên môn: Giáo viên dạy thế 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 123,290  

 Học Tập Chuyên Môn được lấy bởi giáo viên dạy thế 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 147,225 

 1000-3000 Sup 09 EL 19,529    1000-3000 Sup 09 EL 21,311 
Học Tập Chuyên Môn: Du Hành Hội Nghị 
5000-5999: Dịch vụ và Những Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 
31,000  

 Học Tập Chuyên Môn: Hội Nghị Nhiều Địa Điểm 
 5000-5999: Dịch vụ và Những Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 
31,000 

 5000-5999: Dịch vụ và Những Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 09 EL 
20,166  

  5000-5999: Dịch vụ và Những Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 09 EL 
13,642 

Học Tập Chuyên Môn: Hỗ Trợ Giảng Dạy (i.e. SCOE, Giảng dạy 
ELD) 
 
 5800: Chuyên Môn/Dịch vụ tham khảo và Những Chi Phí Hoạt Động 
Sup 07 F/R 75,729  

 Học Tập Chuyên Môn: Hỗ Trợ Giảng Dạy (i.e. SCOE, giảng dạy 
ELD) 
 
 5800: Chuyên Môn/Dịch vụ tham khảo và Những Chi Phí Hoạt 
Động Sup 07 F/R 63,203 

 5800: Chuyên Môn/Dịch vụ tham khảo và Những Chi Phí Hoạt Động 
Sup 09 EL 59,900  

  5800: Chuyên Môn/Dịch vụ tham khảo và Những Chi Phí Hoạt 
Động Sup 09 EL 59,900 

 

  

Hoạt động     4 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 D 
 
Cung cấp các tài liệu giảng dạy được hiệu chỉnh CCSS với đánh giá 
được đào sâu để đảm bảo việc thực hiện CCSS đạt chất lượng.        

 THỰC TẾ 
 
Học khu hỗ trợ việc ra quyết định trên căn bản từ trường để cung 
cấp các giáo trình giảng dạy được hiệu chỉnh với sự đánh giá được 
đào sâu để đảm bảo thực hiện CCSS đạt chất lượng. 
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Chi phí 
DỰ TOÁN 
Tài liệu giàng dạy bổ sung 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R  1,077,170  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Tài liệu giàng dạy bổ sung 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 889,333 

 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL  209,194    4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 231,166 
Dịch vụ giảng dạy 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Những Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 
89,370  

 Dịch vụ giảng dạy 
 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Những Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 
27,768 

 5000-5999: Dịch vụ và Những Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 09 EL 
16,235  

  5000-5999: Dịch vụ và Những Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 09 EL 
13,524 

 

  

Hoạt động     5 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 E 
 
Cung cấp các nguồn công nghệ giảng dạy để đảm bảo thực hiện một 
CCSS chất lượng.        

 THỰC TẾ 
 
Công nghệ giảng dạy được mua tại trường thì được phân bổ cho 
trường.  Nhiều trường chọn mua các thẻ Chromebook để linh hoạt 
hơn.  Việc tăng cường sử dụng công nghệ giảng dạy được thể hiện 
qua việc chuyển đổi quỹ học đường để dành nguồn lực này cho các 
học sinh. 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Công nghệ giảng dạy như được cụ thể tại mỗi trường 4000-4999: 
Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 377,675 

 ĐANH GIÁ THỰC TẾ 
 4000-4999: Books And Supplies Sup 07 F/R 301,216 

 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 61,964    4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 75,080 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Title I 66,380    4000-4999: Sách và Học Cụ Title I 441,131 

 

  

Hoạt động     6 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 F 
Cung cấp những cơ hội học tập chuyên môn cụ thể cho các giáo viên 
giáo dục đặc biệt trong việc thực hiện Giáo Trình Trọng Tâm Phổ 
Cập.  Thực thi các phương pháp giảng dạy cụ thể để trợ giúp các 
học sinh khuyết tật trong việc tiếp cận giáo trình Trọng Tâm Phổ Cập 
(ví dụ như Thiết Kế Toàn Cầu Hoá trong Học Tập).  Học tập chuyên 
môn cũng bao gồm việc sử dụng hệ thống hỗ trợ nhiều tầng.   
 
Xác định và tiếp nhận nhiều nguồn giảng dạy cho học sinh khuyết tật 
từ tương đối đến nặng để các em có thể tiếp cận Giáo Trình Trọng 
Tâm Phổ Cập. 

 THỰC TẾ 
 
Giáo Dục Đặc Biệt giới thiệu một loạt phát triển chuyên môn cụ thể 
hằng năm cho các giáo viên giáo dục đặc biệt, nhưng cũng mở ra 
cho tất cả các giáo viên. 
 
Giáo Dục Đặc Biệt sẽ tiếp tục cung cấp những cơ hội nghiên cứu 
khác biệt cho các giáo viên và nhân viên hỗ trợ để giúp họ thực hiện 
các tiêu chuẩn của tiểu bang Cali và phương pháp giảng dạy chất 
lượng.   

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Những cơ hội học tập chuyên môn cho các giáo viên giáo dục đặc 
biệt và các chuyên viên hỗ trợ 

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Học tập chuyên môn 
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 1000-3000 Cơ bản 100,000   1000-3000 Cơ bản 100,000 
Duy trì các chuyên viên tâm lý trường cho Giáo Dục Đặc Biệt (25 
FTE) 
 
 1000-3000 Cơ bản 3,000,000  

 Các chuyên viên tâm lý trường cho Giáo Dục Đặc Biệt (26.7 FTE) 
 
 1000-3000 Cơ bản 2,900,000 

Duy trì các chuyên viên tâm lý trường cho Giáo Dục Đặc Biệt (2 FTE) 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 166,000  

 2 FTE 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 266,000 

Duy trì các trợ giảng cho các lớp Giáo Dục Đặc Biệt  
 2000-3000 Cơ bản 15,000,000  

 Các trợ giảng cho Giáo Dục Đặc Biệt 
 
 2000-3000 Cơ bản 15,000,000 

Chuyển Giáo Dục Đặc Biệt từ LCFF Cơ Bản 
 
 1000-4000 Cơ bản 22,900,000  

 Chuyển từ LCFF Cơ Bản 
 
 1000-4000 Cơ bản 22,900,000 

 1000-4000 Tài trợ 22,000,000    1000-4000 Tài trợ 22,000,000 
 

  

Hoạt động     7 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 G 
 
Cung cấp học tập chuyên môn về “communities of practice,” (“cộng 
đồng chia xẻ nghề nghiệp hay chuyên môn”) và việc huấn luyện theo 
việc làm để tăng cường tiếp cận các lớp từ A-G, các lớp giáo dục kỹ 
thuật hướng nghiệp, và kinh nghiệm học tập dựa trên công việc để 
mở rộng Sáng Kiến Kết Nối Học Tập và hỗ trợ việc giáo dục kỹ thuật 
hướng nghiệp nhằm chuẩn bị cho các học sinh sau bậc trung học và 
nghề nghiệp.        

 THỰC TẾ 
 
SCUSD có 21 hành trình sẵn sàng tại mỗi trường trung học.  
Thông qua các hành trình theo chủ đề công nghệ này, các học 
sinh được chuẩn bị để thành công sau bậc trung học, 2 năm hay 4 
năm đại học, các chương trình cấp giấy chứng nhận, học nghề, 
tham gia quân ngũ hay huấn luyện việc làm. 
 
Trong việc lập kế hoạch cho tương lai, học khu sẽ tiếp tục chứng 
nhận hành trình của mình thông qua các tiến trình nội bộ.  Nhân 
viên đang được huấn luyện về cách thức tiến hành việc chứng nhận 
hành trình cũng xem xét đến sự công bằng trong việc tiếp cận.   

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì nhân viên và tư liệu Sáng Kiến Liên Kết Học Tập của Tiểu Bang. Phần 
đánh dấu là: 
 
• Học tập theo công việc và giáo dục kỹ thuật hướng nghiệp được đưa ra 

tại các trường trung học 
• Duy trì đối tác với U-CAN để hỗ trợ và dẫn đường cho các học sinh nào 

quan tâm theo học tại các trường cao đẳng hay đại học đen lịch sử 
• Duy trì mối quan hệ với Envision Learning Partners để nhận sự trợ giúp 

về kỹ thuật trong việc hỗ trợ các hành trình, hồ sơ học sinh và Bảo Vệ 
việc Học Tập 

• Mở rộng Sáng Kiến Hướng Dẫn Đại Học Cali (CCGI) để cung cấp một 
báo cáo cho các cố vấn giáo dục trong các lớp từ 7-12 nhằm hỗ trợ cho 
các học sinh khám phá các lựa chọn của đại học và nghề nghiệp. 
 

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 2,230,792 
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• 1000-3000 Bổ sung/hợp nhất 2,539,145 
• 1000-3000 Tài trợ 1,039,806 

 
 
1000-3000 Tài trợ 966,891 

 

  

Hoạt động    8 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 H 
 
Cung cấp việc tư vấn học tập và nghề nghiệp để hỗ trợ cho các học 
sinh.  Cung cấp trợ giúp mục tiêu cho các học sinh có thu nhập kém, 
học sinh EL, các thanh thiếu niên nhận nuôi và các học sinh khuyết 
tật trong các hoạt động và hướng dẫn để chuẩn bị cho đại học/nghề 
nghiệp.   
          

 THỰC TẾ 
 
Các cố vấn giáo dục đưa ra việc tư vấn học tập và nghề nghiệp 
cho các học sinh, nhưng cũng hỗ trợ thêm các trường có các 
học sinh bị thiệt thòi.  Nguồn quỹ cố vấn giáo dục được chuyển 
từ nguồn ngân sách năm 2016-17của trường tới học khu. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì các Cố Vấn Giáo Dục trong các trường cấp hai và trung học (1 
FTE tại mỗi trường trung học và .5 FTE tại các trường cấp hai và John 
Still/Rosa Parks) 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 5,844,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Có 47.0 FTE cho các cố vấn giáo dục tại các trường trung học, cấp hai và 
hai trường K-8. 1000-3000 Bổ sung/hợp nhất 5,796,000 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 5,796,000 

 1000-3000 Cơ bản 650,000    1000-3000 Cơ bản 690,000 
Duy trì Kỹ thuật viên Đại Học và Nghề nghiệp (1 FTE) 
 
 2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Sup 07 F/R 46,589  

 Kỹ thuật viên Đại Học và Nghề nghiệp CKM (Vị trí chưa được tuyển cho 
đến giữa năm) 
 
 2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Sup 07 F/R 27,380 

 

  

Hoạt động    9 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 I 
 
Thanh thiếu niên nhận nuôi nhận được sự cố vấn giáo dục từ Hiệp 
Hội Chương Trình Thanh Thiếu Niên Phụ Trách Dịch Vụ Thanh 
Thiếu Niên Nhận Nuôi về kỹ năng, thời gian và đào tạo cần thiết để 
thực hiện trách nhiệm của Văn Phòng Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên.  
Kết quả giáo dục cho các thanh thiếu niên phải là tấm gương cho 
toàn bộ các học sinh nói chung.        

 THỰC TẾ 
 
Dịch vụ thanh thiếu niên nhận nuôi cung cấp dạy kèm, cố vấn giáo 
dục và quản lý trường hợp cho các thanh thiếu niên nhận nuôi của 
học khu.  Việc giảm chi phí được báo cáo là do việc mở vị trí để 
thuê nhân viên nhưng chưa tuyển cho mãi đến tháng 3, 2017. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Thay nguồn tài trợ bị mất cho Điều Phối Viên Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi (1 
FTE), Chuyên Viên (1 FTE) và Phụ Tá Chương Trình Thanh Thiếu Niên 
Nhận Nuôi (3 FTE) 
 
 2000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 388,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Nhân viên bộ phận thanh thiếu niên nhận nuôi: điều phối viên, chuyên viên 
và Trợ Tá Chương Trình FY  
 
 2000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 267,904 
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Hoạt động    10 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 J 
 
Các quản thủ thư viện giúp đỡ việc nghiên cứu và học tập dựa trên 
dự án.  Các học sinh có thu nhập kém, học sinh EL, và thanh thiếu 
niên nhận nuôi được tiếp cận tới các nguồn giảng dạy công nghệ để 
trợ giúp bài giảng và cung ứng các hoạt động chuẩn bị cho đại học 
và nghề nghiệp.         

 THỰC TẾ 
 
Các quản thủ thư viện học khu được cung cấp tại tất cả các địa 
điểm trường trung học.  
 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì các quản thủ thư viện (1.0 FTE) tại các trường trung học chuyên và 
West Campus; và (.5 FTE) tại các trường cấp hai, Kit Carson, Leonardo 
DaVinci, Rosa Parks và John Still 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 1,300,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Việc chỉ định năm hiện tại tổng số là 12.5 FTE. Có 0.6 FTE còn trống. 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 1,352,894 

 

  

Hoạt động    11 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 K 
 
Các quản thủ thư viện giúp đỡ việc nghiên cứu và học tập dựa theo 
dự án.  Các học sinh có thu nhập kém, học sinh EL, và thanh thiếu 
niên nhận nuôi được tiếp cận tới các nguồn giảng dạy công nghệ để 
trợ giúp bài giảng và cung ứng các hoạt động chuẩn bị cho đại học 
và nghề nghiệp.        

 THỰC TẾ 
 
Kỹ thuật viên thông tin đại chúng/thư viện và mua thêm thông 
tin đại chúng/thư viện được mỗi Ủy Ban Trường xác định và 
giám sát tại chỗ.  
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Quản thủ thư viện và kỹ thuật viên truyền thông tại các trường 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 335,354  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 357,672 

Kỹ thuật viên máy tính tại Trung Học Hiram Johnson 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 98,927  

 Kỹ thuật viên máy tính tại Trung Học Hiram Johnson 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 101,424 

Thư viện và sách tham khảo tại các trường 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 41,506  

 Thư viện và sách tham khảo tại các trường 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 22,560 

 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 22,041    4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 2,587 
 

  

Hoạt động    12 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.1 L 
 
Xây dựng nền tảng cho việc học tập sớm khi còn nhỏ và tiền mẫu 

 THỰC TẾ 
 
Chương trình nhà trẻ của SCUSD phục vụ cho trẻ từ 3 - 5 tuổi. 
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giáo (mẫu giáo chuyển tiếp). Tăng cường chuẩn bị cho việc đi học 
sớm và thành tích theo thời gian với trình độ học vấn sớm.   
 
Các chương trình Tiền Mẫu Giáo sớm được giới thiệu tại trường tiểu 
học Tahoe và John Sloat.  Chuyển chương trình Tiền Mẫu Giáo từ 
Tiểu học Crocker/Riverside tới trường Tiểu Học Washington. Duy trì 
các chương trình khác vẫn đang tồn tại. 
        

Tiền Mẫu Giáo (Mẫu Giáo Chuyển Tiếp) được đặt tại 10 trường, 
như được lập kế hoạch. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì quỹ nhà trẻ của tiểu bang và Head Start: nhân viên, cơ sở vật chất, 
nguồn hỗ trợ, và tài liệu bổ sung. 
 
 1000-4000 Khác 14,500,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Nguồn quỹ nhà trẻ của tiểu bang và Head Start 
 
 1000-4000 Khác 14,500,000 

Gia tăng chương trình Tiền Mẫu Giáo từ 8 trường lên 10.  
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 1,494,600  

 Tiền Mẫu Giáo (Chuyển tiếp) 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 1,494,600 

Duy trì các tài liệu bổ sung cho việc học tập sớm 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp nhất 1,500,000  

 Tài liệu bổ sung 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp nhất 1,500,000 

Duy trì phụ huynh tham gia nhà trẻ 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 230,000  

 Phụ huynh tham gia nhà trẻ 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 230,000 

 

  

Hoạt động    13 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.2 A 
 
Đưa ra sự can thiệp và hỗ trợ để giải quyết các nhu cầu học tập 
cho các học sinh có thu nhập thấp, Học Sinh EL, thanh thiếu niên 
nhận nuôi, và học sinh khuyết tật.  Các trường sẽ giám sát sự 
tiến bộ của học sinh và xác định những học sinh cần nhận thêm 
sự hỗ trợ. 
        

 THỰC TẾ 
 
Việc can thiệp và hỗ trợ điển hình tại các trường bao gồm: Các 
giáo viên hỗ trợ cũng như đền bù cho việc làm thêm giờ của họ 
sau giờ học.  Việc thực hiện và chi phí được ủy ban trường và 
nhóm lãnh đạo tại mỗi trường giám sát. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Giáo Viên Hỗ Trợ 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 1,640,795  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Giáo Viên Hỗ Trợ 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 1,548,180 

 1000-3000 Sup 09 EL 453,592    1000-3000 Sup 09 EL 480,799 
Trả thêm cho giáo viên về việc can thiệp (per diem)  
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 327,439  

 Trả thêm cho giáo viên về việc can thiệp  
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 369,459 

 1000-3000 Sup 09 EL 75,589    1000-3000 Sup 09 EL 72,577 
Các đối tác đọc tại các trường: Ethel Phillips, Pacific, Wenzel  Các đối tác tập đọc tại trường Ethel Phillips, Pacific, and Caroline Wenzel. 
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1000-4000 Sup 07 F/R 32,071  

Gia tăng việc chi tiêu do thêm các chương trình tại HW Harkness và Peter 
Burnett trong năm nay.  
 
 1000-4000 Sup 07 F/R 175,000 

 1000-4000 Sup 09 EL 12,557    1000-4000 Sup 09 EL 0 
 

  

Hoạt động    14 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.2 B 
 
Các trợ giảng cung ứng hỗ trợ trong lớp và từng cá nhân trực tiếp 
chú ý tới các học sinh học kém trong khi giáo viên đang dạy cho cả 
lớp hay giảng dạy một nhóm nhỏ.  Các trợ giáo được chỉ định giúp 
các thanh thiếu niên nhận nuôi đưa ra việc trợ giúp 1:1 bên ngoài lớp 
học.   
       

 THỰC TẾ 
 
Các trợ giáo và trợ giáo song ngữ tại các trường cung ứng hỗ trợ 
trực tiếp cho các học sinh kém; trợ giáo các dịch vụ thanh thiếu 
niên nhận nuôi cung ứng tương tự bên ngoài lớp học.   
 
Việc thực hiện và chi phí được Ủy Ban Trường giám sát. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Trợ giảng 
 

 2000-3000 Sup 07 F/R 684,074  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Trợ giảng 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 568,771 

Trợ giảng song ngữ 
 

 2000-3000 Sup 09 EL 724,282  

 Trợ giảng song ngữ 
 
 2000-3000 Sup 09 EL 603,194 

Duy trì các trợ giảng song ngữ cho Chương Trình Đào Sâu Ngôn Ngữ 
 

 2000-3000 Title III 38,256  
 Các trợ giảng song ngữ tại Kemble, Chacon, Ethel Phillips 
 
 2000-3000 Title III 61,313 

Chuyển nguổn quỹ để trả cho các Trợ Giảng cho thanh thiếu niên 
nhận nuôi 
 

 2000-3000 Tài trợ 67,000  

 Các Trợ Giảng cho thanh thiếu niên nhận nuôi  
 2000-3000 Tài trợ 45,822 
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Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.2 C 
 
Các dịch vụ học tập mở rộng cung cấp sự can thiệp trước, trong và 
sau giờ học, đặc biệt cho các học sinh thu nhập kém và học sinh 
EL. Tiếp tục giới thiệu chương trình học hè để phòng ngừa kiến 
thức bị quên (Summer Matters) và xây dựng các kỹ năng lãnh đạo 
(summer of service and summer at City Hall)        

 THỰC TẾ 
 
Các chương trình học tập mở rộng hoạt động tại 61 trường sau 
giờ học, và 11 trường trước giờ học. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì các chương trình học tập mở rộng sau giờ học tại 61 trường, các 

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
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chương trình trước giờ học tại 11 trường. 
 
Duy trì những cơ hội học hè tại 22 trường. 
 1000-4000 Tài trợ 11,400,000  

 
 1000-4000 Tài trợ 11,400,000 
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Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.2 E 
 
Mở rộng tiếp cận tới các chương trình để hỗ trợ học sinh đang 
chứng minh khả năng học tập và sáng tạo vượt trên trình độ.  
Thực hiện các hoạt động bao gồm trong hành trình xác định 
Năng Khiếu và Tài Năng mà hỗ trợ đặc biệt cho các học sinh có 
thu nhập kém, Học sinh EL, học sinh khuyết tật, và các học sinh 
đa văn hoá.        

 THỰC TẾ 
 
Giáo viên hỗ trợ GATE cung ứng huấn luyện và hỗ trợ để mở 
rộng tiếp cận tới chương trình.   
 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì Giáo Viên Hỗ Trợ GATE 
 
 1000-3000 Cơ bản 95,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Trong năm học 2016-17, giáo viên hỗ trợ GATE không làm việc toàn 
thời gian như kế hoạch, do việc chuyển đổi địa điểm, 
 
 1000-3000 Cơ bản 78,276 
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Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.2 F 
 
Mở rộng tiếp cận các chương trình Tú Tài Quốc Tế bằng cách cung 
ứng học tập chuyên môn liên tục, cung ứng các nguồn giảng dạy, và 
mối quan hệ cộng đồng để đảm bảo rằng các học sinh có thu nhập 
kém, học sinh EL, và các nhóm chủng tộc thiếu may mắn được ghi 
danh học. 
        

 THỰC TẾ 
 
Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (IB) đang mở rộng trong học khu.  
Ngoài trường tiểu học Caleb Greenwood và trường trung học 
Luther Burbank, Kit Carson đang bắt đầu mở chương trình với 
mục tiêu cuối cùng là có một chương trình từ lớp 7 - 12. 
Theo văn bản của LCAP, không có kinh phí cho các hội nghị IB 
được chi tiêu, cũng như được chuẩn bị cho mục đích cụ thể. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì điều phối viên và các giáo viên hỗ trợ giảng dạy chương trình 
IB tại trường.  Mở rộng nhân viên IB tại trường Luther Burbank với 1 
FTE. 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 652,900  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 714,508 

Hội nghị 
 
 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí hoạt động khác Sup 07 F/R 6,500  

 Hội nghị 
 
 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí hoạt động khác Sup 07 F/R 0 

 

  



Trang 21 của 111 

Board Adopted June 28, 2017 

Hoạt động    18 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.3 A 
 
Hỗ trợ các trường để phân tích việc học tập và giám sát sự tiến bộ 
của học sinh.  Các trường sẽ giám sát sự tiến bộ và xác định học 
sinh nào có nhu cầu cần hỗ trợ thêm.   
 
Thực hiện Bảng Đánh Giá Dữ Liệu để báo cáo các biện pháp của 
LCAP và các chỉ số thành tích về Kế Hoạch Ưu Thế.         

 THỰC TẾ 
 
Học khu thực hiện một chu kỳ Đánh Giá Điểm Chuẩn vào tháng 10, 
2016.  Nhân viên học khu sử dụng hệ thống điều hành dữ liệu (điểm 
sáng) để cung cấp dữ liệu theo trình độ học sinh tới các trường để 
xác định em nào cần được can thiệp hay khắc phục.   
 
Bảng Đánh Giá Dữ Liệu của SCUSD đã đưa ra vào tháng 10, 2016, 
và cung cấp các biện pháp tách biệt, hàng đầu nhằm hiệu chỉnh cho 
LCAP và các ưu tiên tại chỗ khác.   
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì các đánh giá chuẩn mực của học khu và hợp đồng hệ thống điều 
hành dữ liệu (Điểm Sáng). Tăng cường thực hiện Bảng Đánh Giá Dữ Liệu cho 
việc sừ dụng tại cơ sở và bên ngoài (Tableau) 
 
 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí hoạt động khác Cơ bản 130,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Hợp đồng hệ thống điều hành dữ liệu và Hợp đồng Tableau 
 
 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí hoạt động khác Cơ bản 130,000 

Giáo viên dạy thế cho Các Hội Nghị Học Tập 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 115,137  

 Giáo viên dạy thế cho Các Hội Nghị Học Tập 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 361,208 

  Sup 09 EL 15,500     Sup 09 EL 22,416 

Hợp đồng cho các chương trình can thiệp/chẩn đoán như iReady 
 
 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí hoạt động khác Sup 07 F/R 25,500  

 Hợp đồng iReady cho trường tiểu học Edward Kemble và Tahoe 
 
 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí hoạt động khác Sup 07 F/R 26,483 

  Sup 09 EL 13,500     Sup 09 EL 9,202 
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Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.4 A 
Cập nhật kế hoạch tổng thể EL dựa trên nghiên cứu, được hiệu 
chỉnh theo Chính Sách ELD của Cali, và tuân thủ với Bộ Khung 
ELA/ELD của Cali.   
Cung cấp học tập chuyên môn về học sinh EL cho các hiệu trưởng, 
nhân viên học khu bao gồm các trợ giáo, và các lãnh đạo khác.  
Phòng Hỗ Trợ Học Vấn Đa Ngữ sẽ nhận thêm một Điều Phối Viên để 
quan sát việc tuân thủ và giám sát.   
Phát triển một bộ khung về dữ liệu EL để hỗ trợ việc giám sát sự tiến 
bộ của học sinh EL tại các trường về việc Phát Triển Tiếng Anh, và 
các môn học khác.     
     

 THỰC TẾ 
 
Kế Hoạch Tổng Thể EL đã được cập nhật và sẽ được thực hiện đầy 
đủ vào Tháng 9 năm 2017.  Học tập chuyên môn theo những tiêu 
chuẩn ELD hiện được lập ra cho ba năm tới. 
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Chi phí 
DỰ TOÁN 
Tăng cường thêm nhân viên phòng hỗ trợ học vấn đa ngữ với 1 FTE cho 
Điều Phối Viên và các tài liệu hỗ trợ 
 
 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 100,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Các nguồn quỹ đã cung cấp chưa đủ để bao gồm Điều phối viên đã lập kế 
hoạch cho Phòng Hỗ Trợ Học Vấn Đa Ngữ năm nay.  Nguồn quỹ đã bị 
chuyển từ quỹ Title III tới LCFF cho nhân viên bộ phận.  Bộ phận này bao 
gồm một Giám Đốc III, Kỹ thuật viên kế toán, và một phần của Kỹ thuật viên 
Điều hành thông tin.   
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 263,452 

Duy trì Giám Đốc III, Kỹ thuật viên kế toán và Kỹ thuật viên điều hành thông 
tin 
 
 2000-3000 Title III 219,000  

 Kỹ Thuật Viên Điều Hành Thông Tin 
 
 1000-4000 Title III 88,501 
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Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
1.4 B 
 
Cung cấp đội ngũ nhân viên phù hợp theo công thức ở trên cho các 
trường có chương trình đào sâu ngôn ngữ. 
        

 THỰC TẾ 
 
Cung cấp một đội ngũ nhân viên để đảm bảo việc duy trì các 
chương trình đào sâu ngôn ngữ không thay đổi sau khi giảm kích 
cỡ lớp.   

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì nhân viên cho các chương trình đào sâu ngôn ngữ 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 646,932  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Tuyển thêm nhân viên tại các trường có chương trình đào sâu ngôn 
ngữ 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 646,932 

 

  

 
PHÂN TÍCH 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước.  Sao chép bảng khi cần. 
 
Dùng dữ liệu kết quả đo lường hằng năm, bao gồm dữ liệu thành tích từ phiếu tự đánh giá của LCFF, nếu có.   
 
Mô tả khái quát việc thực hiện các dịch vụ/hoạt động để 
đạt được mục tiêu rõ rệt.  

Nhìn chung, Học khu Sacramento đạt được sự tiến bộ về thành tích học tập.  Việc thực hiện thời gian 
hợp tác đã dành ra thời gian cho các giáo viên phát triển chuyên môn.  Mỗi trường trong học khu đang 
dành thời gian trống cho giáo viên hợp tác; và một số trường đã sử dụng nguồn quỹ để tăng cường 
thực hiện.   

 

Ở bậc trung học, các cố vấn giáo dục và việc mở rộng Sáng kiến Hướng Dẫn Đại Học Cali có mặt để 
xoá bỏ dần khoảng cách về việc sẵn sàng lên đại học.  Hành Trình Kết Nối Học Tập đang duy trì tỉ lệ 
tham gia trong lúc học khu đang cố gắng để đảm bảo rằng tất cả các nhóm học sinh chú ý đến việc học 
tập kỹ thuật hướng nghiệp. 
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Mô tả khái quát sự hiệu quả của các hoạt động/dịch vụ để 
đạt được các mục tiêu rõ rệt như được đo lường bởi LEA.   

Nhìn chung, các hoạt động và dịch vụ trong Mục Tiêu 1 đang đưa học khu đi theo một chiều hướng đúng, 
nhưng tốc độ cần phải được gia tăng và cần thực hiện thật sâu rộng.   
 
Học khu đương đầu các thách thức trong việc tuyển chọn và thuê tuyển các giáo viên chất lượng.  Tin tưởng 
việc mỗi học sinh và mỗi lớp học xứng đáng có một giáo viên giỏi có nghĩa là học khu sẽ tiếp tục cho nỗ lực 
này, bằng cách đảm bảo rằng một gói lương và phụ cấp cạnh tranh được đưa ra cũng như việc học tập 
chuyên môn chất lượng cao thì luôn có sẵn cho mỗi giáo viên. 
 
Kế Hoạch Tổng Thể ELD bao gồm học tập chuyên môn đồng đều, và hỗ trợ cho việc huấn luyện liên tục 
được mong đợi để cải thiện kết quả cho học sinh EL.  
 
 

 Giải thích sự khác biệt về tài liệu giữa chi tiêu ngân khoản 
và Chi Tiêu theo Đánh Giá Thực Tế. 

Sự khác biệt về tài liệu trong Mục Tiêu 1 bao gồm:  
• Lương và phúc lợi được tăng lên do việc tăng lương được áp dụng sau khi LCAP được hoàn tất trong 

năm trước  
• Chi phí ít hơn dự kiến cho Thanh Thiếu Niên nhận nuôi, Giáo Viên Hỗ Trợ GATE, và các chuyên viên 

huấn luyện với vị trí vẫn mở từng phần trong năm.   
• Sử dụng nguồn quỹ Title I để gia tăng chi tiêu cho Công Nghệ Giảng Dạy 

 Mô tả bất kỳ sự thay đổi nào được làm cho mục tiêu này, 
kết quả được mong đợi, số liệu, hay các hoạt động và dịch 
vụ để đạt được mục tiêu này như là kết quả việc phân tích 
này và việc phân tích các Số Liệu Đánh Giá LCFF, nếu áp 
dụng.  Xác định những thay đổi ở đâu có thể được tìm 
thấy trong LCAP.   

1. Các hoạt động học tập được mở rộng sẽ chuyển đến LCAP Mục Tiêu 2, Hoạt động 9, do tác động của 
chương trình lên các số liệu học tập của học sinh:  gia tăng vấn đề chuyên cần, và giảm tỉ lệ vắng mặt 
thường xuyên, đình chỉ học. 
2. Các Hoạt Động Tài Trợ Bị Đóng cho việc Sẵn Sàng Lên Đại Học sẽ được bao gồm trong Kế Hoạch 
2017-18, Mục Tiêu 1, Hoạt Động 8.  
3. Các chi phí trường cho việc can thiệp, học tập chuyên môn, các giáo viên hỗ trợ, kỹ thuật viên thông tin 
thư viện, và các hoạt động khác sẽ được bao gồm trong 4 hạng mục (Mục Tiêu 1, Hoạt động 13, 14,15 và 
16) và được phân tích trong một bảng được đính kèm theo tài liệu... 
4. Mục Tiêu 1.3A (Phân tích dữ liệu) đang di chuyển tới LCAP mới, Mục Tiêu 4, Hoạt động 1 (Hoạt Động 
Xuất Sắc). 
5. Các hạng mục cho việc giảm kích cỡ lớp, tăng lương (1.1 A) và tăng ngày giảng dạy (1.1 B) thì bao gồm 
trong LCAP Mục Tiêu 1, Hoạt động 1, như chúng được bao gồm trong kế hoạch lương năm 2017-18. 
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Ủy Ban Quản Trị Công Nhận Ngày 28 tháng 6, 2017 

 

Cập Nhật Hằng      
Năm 

LCAP Năm Duyệt Xét:   2016-17 

 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước.  Sao chép bảng khi cần.  

Mục 
Tiêu 
2 

 Các trường sẽ cung cấp cho các học sinh một môi trường học tập an toàn, sạch sẽ, lành mạnh về tinh thần và thể chất.  
 
Hoạt động 2.1: 
Các học sinh sẽ được cung cấp một môi trường học tập duy trì tốt đẹp và sạch sẽ hơn.   
 
Hoạt động 2.2: 
Tất cả các trường sẽ trở nên an toàn hơn, môi trường có nền văn hoá chất lượng hơn, là nơi các học sinh học tập các kỹ năng tình cảm xã hội 
và nhận nhiều sự hỗ trợ hơn để thúc đẩy các em tham gia học tập.   

 
Hoạt động 2.3: 
Các trường sẽ cung cấp những cơ hội đa da ̣ng hơn cho các học sinh để biết quan tâm đến nhà trường và việc học tập thông qua các hoạt 
động dựa trên công nghệ, học tập theo dự án, các lớp ngoại khoá mở rộng và tham gia các chương trình học tập mở rộng, bao gồm bất kỳ 
chi phí nào khác gắn liền với những cơ hội xúc tích (chương trình nghệ thuật, tham quan thực tế, lắp ráp, ban nhạc, thể thao, v.v.). 
        

 Những Ưu Tiên của Địa Phương và/hay Tiểu Bang 
được trình bày bởi mục tiêu này:  

STATE         
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

CÁC KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG HẰNG NĂM 

 
MONG ĐỢI  THỰC TẾ 

Duy trì FIT (Công Cụ Kiểm Tra Cơ Sở Vật Chất) tỉ lệ kiểm tra đạt 
100%. 
 
Duy trì mỗi trường có thời gian tối thiểu là 12 tiếng mỗi tuần cho nhân 
viên vệ sinh (86.5 FTE) 
 
Duy trì Quản Lý Cây Xanh Trường cho mỗi trường (71 FTE). 
 

Tỉ lệ đi học chuyên cần toàn học khu sẽ tăng lên 96.5% cho tất cả. 
• Tiểu học: 96.5% 
• Cấp hai: 96.5% 
• Trung học: 95.0% 

 

 
Kiểm Tra FIT (Công Cụ Kiểm Tra Cơ Sở Vật Chất) tiếp tục ở mức 100% 

 

Mỗi trường có thời gian tối thiểu là 12 tiếng mỗi tuần cho nhân viên vệ sinh là (86.5 

FTE)  

Mỗi trường có một Quản Lý Cây Xanh Trường (71 FTE). 

Tỉ lệ chuyên cần toàn học khu (giữa năm) là 95.3% 
• Tiểu học: 95.1%; - K8: 95.0% 
• Cấp hai: 95.7% 
• Trung học: 95.6% 
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Duy trì tỉ lệ chuyên cần các học sinh thu nhập kém và EL là  97%  

Tăng tỉ lệ chuyên cần cho thanh thiếu niên nhận nuôi từ 95% lên 95.5% 

Tỉ lệ vắng mặt thường xuyên sẽ giảm xuống: 
• Tiểu học: 10.2% 
• K-8: 9.9% 
• Cấp hai: 11.6 % 
• Trung học: 20.5% 
• Thu nhập thấp: 13.2% 
• EL: 9.5% 
• Thanh thiếu niên nhận nuôi: 28.5% 

 
Tỉ lệ đình chỉ học: 
Tiểu học giảm từ 2.9 xuống  2.5% K-8  
Tỉ lệ đinh chỉ học giảm từ 6.5 xuống 
4.0% Cấp hai từ 6.8 xuống 4.0% 
Trung học từ 6.8 xuống 4.0% 

 
Tỉ lệ bỏ học sẽ giảm xuống mức 4% cho tất cả, 4% cho thu nhập 
thấp, 7.5% cho học sinh EL. 

 
Duy trì tỉ lệ bỏ học ở Cấp hai thấp hơn 1 phần trăm. 

 
Duy trì tỉ lệ bị đuổi học thấp: Trung học: thấp hơn 0.1%; Cấp 
hai và tiểu học: 0.0% 

 
Xây dựng một lằn ranh cơ sở để đo lường môi trường nhà trường 
và năng lực tình cảm xã hội có kết quả từ các kết quả khảo sát 
Nghiên Cứu Tình Cảm Xã Hội (SEL) mùa Xuân 2016.       

 
 

Chuyên cần cho thu nhập kém: 95%  
Chuyên cần cho học sinh EL: 95.4%  
Tỉ lệ chuyên cần cho thanh thiếu niên nhận nuôi: 93.4% 

 
Tỉ lệ vắng mặt thường xuyên (vào giữa năm) là 11.9% 

• Tiểu học: 12.1% 
• K-8: 10.2% 
• Cấp hai: 11.0% 
• Trung học: 12.6% 
• Thu nhập thấp: 13.7% 
• EL: 9.5% 
• Thanh thiếu niên nhận nuôi: 21.6% 

 
Tỉ lệ đình chỉ học:  
Tiểu học 
K-8 
Cấp hai 
Trung học 

 
Tỉ lệ bỏ học là 10.9% 

 
Tỉ lệ bỏ học ở Cấp hai thấp hơn 1 phần trăm. 

 
Duy trì tỉ lệ bị đuổi học thấp: Trung học: thấp hơn 0.1%; Cấp hai và tiểu học: 
0.0% 

 
Môi trường nhà trường và năng lực tình cảm xã hội: 
Học khu kiểm tra khảo sát Môi Trường Nhà Trường trong tháng 5, 2017.  Các học 
sinh lớp 3-12, các giáo viên và gia đình được yêu cầu tham gia vào bản khảo sát.  
Các kết quả được cung cấp trong các biện pháp cơ bản cho LCAP Mục Tiêu 2, năm 
2017-20. 
 
       
 

 

 
 
 
HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
 
Sao chép các hoạt động/dịch vụ từ LCAP năm trước và hoàn tất một bản sao của bản theo sau cho mỗi.  Sao chép  bảng khi cần. 
 
 
 
tartcollapse 
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Hoạt động    1 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.1 A: 
Đảm bảo rằng các trường có đội ngũ nhân viên đầy đủ, luôn chào 
đón, sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt.   
        

 THỰC TẾ 
 
Các trường sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt. 
Đạt mục tiêu về nhân sự. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì đội ngũ nhân viên vệ sinh (86 FTE) và quản lý cây xanh 
trường (71 FTE).  
 
2000-3000 Cơ bản 8,778,584  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Có 116 FTE nhân viên vệ sinh và 77 FTE Quản Lý Cây Xanh. 
 
 2000-3000 Cơ bản 8,778,584 

 2000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 4,000,000    2000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 4,000,000 
 

  

Hoạt động    2 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.1 B: 
 
Đảm bảo rằng các trường sạch sẽ, luôn chào đón và được bảo 
dưỡng tốt với nguồn vật tư đầy đủ. 
        

 THỰC TẾ 
 
Chi phí vật tư vệ sinh hơi vượt ngân sách một chút, nhưng vì nhằm 
ưu tiên cho cộng đồng. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì nguồn vật tư hoạt động cho nhân viên vệ sinh như là một 
nguồn bổ sung cho các vật tư hoạt động trường. 
 
4000-4999: Sách và Học Cụ Cơ bản 175,256 
4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp Nhất 650,000 

 

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Vật tư 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Cơ bản 175,256 
 
4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp Nhất 693,053 

     
 

  

Hoạt động    3 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 A 
 
Trợ giúp các trường phát triển và duy trì các kế hoạch trường an 
toàn và mối quan hệ với các học sinh và nhân viên về các cơ sở vật 
chất an toàn hơn, môi trường học tích cực hơn.   
        

 THỰC TẾ 
 
Người quản lý trường an toàn và Các Nhân Viên Nguồn Hỗ Trợ 
được đưa đúng vị trí. 
 

 

Chi phí 
DỨ TOÁN 
Duy trì Quản Lý Trường An Toàn 
 

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Quản Lý Trường An Toàn 
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 2000-3000 Cơ bản 130,000   2000-3000 LCFF 142,922 
Duy trì các nhân viên Hỗ Trợ Trường như mức độ nhân viên năm 2015-16 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi phí hoạt động khác  Cơ bản 1,300,000  

 các nhân viên Hỗ Trợ Trường  
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi phí hoạt động khác LCFF 1,279,516 

 

  

Hoạt động    4 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 B 
 
Trợ giúp các trường phát triển và duy trì các kế hoạch trường an 
toàn và mối quan hệ với các học sinh và nhân viên về các cơ sở vật 
chất an toàn hơn, môi trường học tích cực hơn. 
        

 THỰC TẾ 
 
Các phụ tá hiệu trưởng được cung cấp thông qua quá trình tự mỗi 
trường quyết định và chi phí do Ủy Ban Trường xem xét. 
 

 

Chi phí DƯ TOÁN 
Phụ tá hiệu trưởng tại các trường 
 
1000-3000 Sup 07 F/R 537,688 
1000-3000 Sup 09 EL 14,175 

 

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Phụ tá hiệu trưởng tại các trường 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 528,527 
 
1000-3000 Sup 09 EL 14,453 

     
 

  

Hoạt động    5 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 C: 
 
Trợ giúp các trường phát triển và duy trì các kế hoạch trường an 
toàn và mối quan hệ với các học sinh và nhân viên thông qua cơ sở 
vật chất an toàn hơn, môi trường học tích cực hơn.   
        

 THƯC TẾ 
 
Nhân sự tại các trường được chọn theo nhu cầu sở tại và được 
tài trợ thông qua Kế Hoạch Riêng về Thành Tích Học Sinh của 
trường.  Ủy Ban Trường Leataata Floyd chuyển nguồn quỹ từ 
hợp đồng với Mercy Housing sang các nhu cầu được trường 
quyết định 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Giám sát Viên Trường, Quan Sát Viên Trường, Trách Nhiệm Giờ Trưa 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 113,705  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Giám sát Viên Trường, Quan Sát Viên Trường, Trách Nhiệm Giờ Trưa 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 77,717 

Hợp đồng với các Nhà Từ Thiện (Leataata Floyd) 
 
 5000-5999: Các dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 25,000  

 Hợp đồng với các Nhà Từ Thiện (Leataata Floyd) 
 
 5000-5999: Các dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 10,000 
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Hoạt động    6 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 D: 
 
Thực hiện tiến trình hội nhập vào môi trường học đường với 
SPARK.  Khuôn khổ mới sẽ cung cấp một lộ trình cho các trường để 
trở thành một nơi học tập tích cực, năng động, và hữu ích.  SPARK 
tập hợp toàn bộ SEL, PBIS, và Thực Tiễn Phục Hồi.  Tất cả các học 
khu sẽ tham gia vào SPARK ở một hay nhiều mức độ, dựa vào việc 
tự đánh giá trường.   
        

 THỰC TẾ 
Cách tiếp cận của học khu nhằm cải thiện môi trường học bao 
gồm cung cấp việc huấn luyện, và hỗ trợ năng lực Nghiên Cứu 
Tình Cảm Xã Hội với các nhân viên cung ứng việc huấn luyện.   
 
Sáng kiến của SPARK được hoãn lại trong 45 ngày, và rồi kéo dài 
suốt năm.  Các nỗ lực bị ngăn cản do thiếu sự hỗ trợ từ SCTA.  Công 
việc tiếp tục tại các trường là cam kết Nghiên Cứu vấn đề Tình Cảm 
Xã Hội, Thực Tiễn Phục Hồi, và Hỗ Trợ Can Thiệp Hành Vi Tích Cực 
(PBIS) trước tháng 4, 2016, nhưng các nguồn quỹ này không được 
mở rộng đầy đủ do kế hoạch bị giới hạn để học tập chuyên môn.  
Học khu đưa ra bản khảo sát Môi Trường Học Đường Phổ Biến 
Rộng Rãi lần đầu tiên trong năm nay, các học sinh mục tiêu trong 
các lớp từ 3-12, các phụ huynh và người chăm sóc, và các giáo 
viên.   
  
Các hoạt động mới nhằm hỗ trợ môi trường học tích cực năm nay 
bao gồm Cộng Đồng học tập chuyên môn toàn học khu cho nhân 
viên văn phòng học khu; và Red Rovers cho việc Tập Đọc, một 
chương trình nhằm xây dựng sự đồng cảm mà các học sinh sẽ đọc 
to tới những chú chó.    

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Thực hiện SPARK và mở rộng: Các chuyên viên huấn luyện, Học Tập Chuyên 
Môn mùa Hè, và Các Tài Liệu Bổ Sung 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 1,258,204  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Giám đốc nghiên cứu tình cảm xã hội và huấn luyện viên về Công Bằng của 
học khu tiếp tục làm việc cho vấn đề SEL với các trường cohort được xây 
dựng.  
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 648,804 

 1000-4000 Title I 241,796    1000-4000 Title I 231,247 

 1000-4000 Tài trợ 225,000    1000-4000 Tài trợ 225,000 

 1000-4000 LCFF 0    1000-4000 LCFF 152,170 
 

  

 

Hoạt động    7 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 E: 
 
Hỗ trợ và đào tạo liên tục để Ngăn Ngừa Nạn Bắt Nạt.  Giải pháp 
hợp lý với những báo cáo về bắt nạt bị nghi ngờ với các kế hoạch 
an toàn và kế hoạch hoạt động cho các học sinh có liên quan.  
Đảm bảo nhận ra hậu quả các đặc quyền, áp bức và lấn át cấp vi 
mô trong việc nghi ngờ bắt nạt.   

 THỰC TẾ 
 
Chuyên viên Ngăn Ngừa Nạn Bắt Nạt cung cấp huấn luyện, viết kế 
hoạch an toàn và kế hoạch hành động, và sắp xếp Hợp Tác Môi 
Trường Học Đường.  
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Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì Chuyên Viên Ngăn Ngừa Nạn Bắt Nạt 
 
 2000-3000 Cơ bản 52,472  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Chuyên Viên Ngăn Ngừa Nạn Bắt Nạt (1.0 FTE) 
 
 2000-3000 Title I 51,402 

 2000-3000 Tài trợ 67,500    2000-3000 Tài Trợ 64,891 

Duy trì các tài liệu Ngăn Ngừa Nạn Bắt Nạt  
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Cơ bản TBD  

 Duy trì các tài liệu Ngăn Ngừa Nạn Bắt Nạt  
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Cơ bản 2,219 

 

  

Hoạt động    8 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 F 
 
Các nguồn tài liệu để đảm bảo cho một môi trường học đường tích 
cực tại các trường. 

 THỰC TẾ 
 
Các tài liệu được chọn tại trường để hỗ trợ môi trường học đường 
tích cực thì được quyết định tại cơ sở và được Ủy Ban Trường 
giám sát. 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Sách và các tài liệu bổ sung 
 
 1000-4000 Sup 07 F/R 69,501  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Sách và các tài liệu bổ sung 1000-4000 Sup 07 F/R 56,990 

 1000-4000 Sup 09 EL 18,161    1000-4000 Sup 09 EL 14,710 
 

  

Hoạt động    9 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 G 
 
Nhân viên học khu hỗ trợ các gia đình và nhà trường ngăn ngừa  vấn 
đề không chuyên cần.  
        

 THỰC TẾ 
 
Chuyên viên Ngăn Ngừa Bỏ Học và Chuyên Cần theo dõi gần 2,000 
học sinh đến nay để xem ai cần phải hồi phục tín chỉ và hỗ trợ để 
sắp xếp vào các trường thay thế.  Chuyên viên cung cấp dữ liệu và 
trao đổi với nhân viên học khu và các gia đình.   
 
Chi phí cho vị trí này phản ảnh việc thuê nhân sự ở mức lương thấp 
hơn so với dự tính ban đầu.   

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Chuyên viên ngăn ngừa bỏ học, chuyên cần 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 95,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Chuyên viên ngăn ngừa bỏ học, chuyên cần 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 73,836 

 

  

Hoạt động   10 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 H 
 
Nhân viên trường hỗ trợ các gia đình và nhà trường đề ngăn ngừa 

 THỰC TẾ 
 
Nhân viên được thuê thông qua các quyết định tại các trường 
hỗ trợ vấn đề chuyên cần tích cực bằng cách trao đổi với các 
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vấn đề chuyên cần và tạo ra một môi trường an toàn, và được chăm 
sóc.        
 

gia đình cũng như chia xẻ dữ liệu. 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Thư ký văn phòng 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 23,606  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Thư ký văn phòng 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 8,417 

Các nhân viên liên lạc học sinh 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 40,000  

 Các nhân viên liên lạc học sinh 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 2,085 

 2000-3000 Sup 09 EL 4,000    2000-3000 Sup 09 EL 0 
 

  

Hoạt động    11 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 I 
Hỗ trợ sức khỏe thể chất được các y tá học khu và trợ tá y tế cung 
cấp.  Các nhân viên xã hội cung cấp việc giải quyết các trường hợp 
cho học sinh đang có vấn đề về học tập, hạnh kiểm, chuyên cần, 
và/hay tình cảm xã hội.         

 THỰC TẾ 
 
Các y tá trường và nhân viên xã hội cung cấp các dịch vụ trọn gói 
và tham gia vào các nhóm nghiên cứu học sinh khi họ báo cáo về 
tình trạng sức khoẻ và tình cảm xã hội của học sinh.   

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì các y tá học khu (13 FTE) và nhân viên xã hội (6 FTE) 
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 2,097,488  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Các y tá học khu và nhân viên xã hội  
 
 1000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 2,265,024 

Duy trì phòng Tiêm Chủng Học Khu 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 15,400  

 Phòng Tiêm Chủng Học Khu 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 22,740 
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Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 J 
Hỗ trợ sức khoẻ thể chất được các y tá cung ứng tại các trường.       

 THỰC TẾ 
Các y tá được tài trợ tại Ethel I Baker, Kit Carson, Pacific, và Peter 
Burnett với nguồn tài trợ tùy ý của Ủy Ban Trường.  
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Y tá tại các trường 
 
1000-3000 Sup 07 F/R 122,871 

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Y tá tại các trường  
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 116,906 

 

  

Hoạt động   13 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 K 

 THỰC TẾ 
Trung Tâm Liên Lạc Học Khu là một đường dẫn quan trọng cho các 
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Nhân viên Trung Tâm Liên Lạc Học Khu cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 
và ghi danh bảo hiểm y tế cho các học sinh đang có các vấn đề về 
tình cảm xã hội, chuyên cần, hạnh kiểm và học tập.          

dịch vụ trọn gói dành cho các học sinh và gia đình không thể tiếp 
cận với các dịch vụ này để giải quyết các vấn đề về tình cảm xã hội, 
chuyên cần, hạnh kiểm và học tập. 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Các chuyên viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh, Nhân Viên Xã Hội và Ủng Hộ 
Viên Gia Đình 
 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 198,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Trung Tâm Liên Lạc có đầy đủ nhân viên, bao gồm chuyên viên II, Nhân 
Viên Xã Hội và hai Chuyên Viên Hỗ Trợ Gia Đình và Học Sinh (Người hỗ 
trợ gia đình trước đây).  Trung Tâm Liên Lạc cũng nhận quỹ Title I và một 
phần nguồn quỹ Medi-Cal (không được phản ánh ở đây). 
 
 1000-4000 Bổ sung/Hợp nhất 186,264 

 1000-4000 Tài trợ 278,000    1000-4000 Tài trợ 278,532 
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Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 L 
 
Các nhân viên Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh trường lập kế hoạch, tổ 
chức và hợp tác các dịch vụ hỗ trợ học tập cho các học sinh, kinh 
nghiệm học tập, hạnh kiểm, chuyên cần và/hay các nhu cầu tình cảm 
xã hội.         

 THỰC TẾ 
Các Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh được đặt tại 21 trường.  Trong 
nhiều tháng bắt đầu cho tới Tháng 3, 2017, các trung tâm này cung 
cấp can thiệp về Tier 2 và 3 cho 4, 762 học sinh.  Ngoài ra, các 
nhân viên cung cấp huấn luyện và các hỗ trợ trực tiếp khác tổng 
cộng hơn 20,000 giờ cho các dịch vụ trực tiếp đến các học sinh.   

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Chuyên Viên và Điều Phối Viên Hỗ Trợ Học Tập, Nhân Viên Xã Hội 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 417,366  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Chuyên Viên và Điều Phối Viên Hỗ Trợ Học Tập, Nhân Viên Xã Hội 
 (Đội ngũ nhân viên thay đổi theo trường) 
 
 1000-3000 Sup 07 F/R 318,831 

 1000-3000 Sup 09 EL 13,000    1000-3000 Sup 09 EL 0 

 1000-3000 Title I Không Bao Gồm.    1000-3000 Title I 551,571 
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Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 M 
Hỗ trợ việc ghi danh, thành tích, và chuyên cần cho các học sinh vô 
gia cư để đảm bảo các em nhận được sự tiếp cận công bằng tới các 
cơ hội học tập.  Các dịch vụ cụ thể bao gồm việc trợ giúp cho những 
lãnh vực sau:  các dịch vụ hỗ trợ về chuyên cần và ghi danh đi học, 
phục hồi tín chỉ, vật dụng vệ sinh bản thân và trường, giới thiệu các 
trung tâm tiêm chủng và y tế, giới thiệu cộng đồng và nhà ở/nơi tạm 
trú, và các dịch vụ hỗ trợ học tập theo Luật Trợ Giúp Người Vô Gia 
Cư McKinney-Vento:  Giáo dục cho Trẻ và Thanh Thiếu Niên Vô Gia 
Cư .          

 THỰC TẾ 
 
Người điều phối các Dịch Vụ Vô Gia Cư SCUSD cung cấ các dịch 
vụ hỗ trợ chuyên cần, phục hồi tín chỉ, vật dụng vệ sinh cá nhân và 
trường và giới thiệu những dịch vụ khác cho học sinh và gia đình.  
Hỗ trợ của nhân viên bán thời gian cũng được cung ứng cho văn 
phòng.   
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Chi phí 
DỰ TOÁN 
Người điều phối các dịch vụ vô gia cư và chia xẻ một nhân viên hỗ trợ 
 
 1000-4000 Title I 161,872  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Người điều phối các dịch vụ vô gia cư và chia xẻ một nhân viên hỗ trợ 
 
 1000-4000 Title I 161,872 

 

  

Hoạt động    16 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.2 N 
 
Hỗ trợ cho Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi và Thanh thiếu niên bị 
thương mại hoá khai thác tình dục để đảm bảo rằng các em nhận 
được sự tiếp cận công bằng về những cơ hội học tập.  Các dịch vụ 
điều hành trường hợp bao gồm: các dịch vụ hỗ trợ chuyên cần và ghi 
danh học, phục hồi tín chỉ, đánh giá và thẩm định các nhu cầu, điều 
hành khủng hoảng, và điều phối với các cơ quan bên ngoài.         

 THỰC TẾ 
 
Nhân viên cung ứng hỗ trợ điều hành trường hợp được mô tả trong 
Hoạt Động 1.1 I  
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Nhân Viên Chương Trình Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi 
 
 1000-4000  N/A  

 
ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Nhân Viên Chương Trình Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi 
 (Không chi tiêu) 
 1000-4000  N/A 

 

  

Hoạt động    17 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.3 A: 
 
Quỹ hỗ trợ cho việc tham gia các họat động về công nghệ, học tập 
theo dự án, ngoại khoá mở rộng và những chương trình xúc tích 
khác.          

 THỰC TẾ 
 
Các chương trình được cung ứng cho các trường này được quyết 
định tại cơ sở, và được giám sát bởi Ủy Ban Trường và nhóm lãnh 
đạo tại mỗi trường. 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Các hội nghị 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 3,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Các hội nghị 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 3,000 

Dự Án Học Vấn tiếng Hmông 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 09 EL 2,749  

 Dự Án Học Vấn tiếng Hmông 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 09 EL 2,749 

Giáo viên Âm Nhạc 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 2,000  

 Giáo viên Âm Nhạc 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 2,000 

SCOE: Sly Park 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 6,000  

 SCOE: Sly Park 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 6,000 

Trợ giáo có năng lực 
 

 Trợ giáo có năng lực  (Waldorf) 
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 2000-3000 Sup 07 F/R 32,000   2000-3000 Sup 07 F/R 41,161 
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Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.3 B: 
 
Cung cấp phương tiện chuyên chở để tạo thuận lợi cho các học sinh 
tham gia vào các hoạt động học tập mở rộng bên ngoài lớp học.       
  

 THỰC TẾ 
 
Mở rộng lộ trình xe buýt để khuyến khích vấn đề chuyên cần 
và an toàn cho các học sinh. 
 

 

Chi phí DỰ TOÁN 
Phương tiện chuyên chở của học khu 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Bổ sung/Hợp nhất 589,111  

 
ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Phương tiện chuyên chở của học khu 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Bổ sung/Hợp nhất 589,111 

Phương tiện chuyên chở học khu cho các hoạt động xúc tích của học sinh  
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 55,369  

 Phương tiện chuyên chở học khu cho các hoạt động xúc tích của học sinh 
cho đến ngày 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 22,261 

 

  

Hoạt động    19 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
2.3 C 
 
Hỗ trợ các hoạt động tham gia học tập của Thanh Thiếu Niên nhận 
nuôi, bao gồm các hoạt động ngoại khoá, để giảm tác động bất lợi 
cho việc chuyển biến của thanh thiếu niên nhận nuôi.         

 THỰC TẾ 
 
Các hoạt động của thanh thiếu niên nhận nuôi, mở cửa chào đón và 
đêm tin tức 
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Chi phí cho các hoạt động ngoại khoá, trang phục lễ tốt nghiệp, v.v. 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp nhất TBA  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Chi phí cho các hoạt động ngoại khoá, trang phục lễ tốt nghiệp, v.v. 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp nhất 23,655 

      Chương trình "Shine" cho các cháu gái gặp rủi ro được đưa bởi Thành Phố 
Nơi Trú Ẩn 
 
 5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động Khác Bổ sung/Hợp nhất 30,000 
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PHÂN TÍCH 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước.  Sao chép bảng khi cần. 
 
Sử dụng dữ liệu về kết quả đo lường thực tế hằng năm, bao gồm dữ liệu về thành tích từ Phiếu Tự Đánh Giá LCFF, khi có thể. 

Mô tả toàn bộ việc thực hiện các hoạt động/dịch vụ để đạt 
được mục tiêu được kết nối.  

Mặc dù dữ liệu đình chỉ học của học khu trên Bảng Đánh Giá Trường Cali chưa thoả đáng, dữ liệu nội bộ 
mới đây chỉ cho thấy tỉ lệ đình chỉ học của học khu đã giảm xuống đáng kể.  Mục tiêu của chúng ta về vấn 
đề an toàn trường, sạch sẽ, và lành mạnh là ưu tiên trong cộng đồng của chúng ta và đã chỉ cho thấy có 
sự gia tăng.    

 
Tỉ lệ chuyên cần của học khu đang cải thiện, nhưng cần lưu ý nhiều hơn đến nhóm học sinh vắng mặt 
thường xuyên và các nhóm học sinh với việc chuyên cần có chiều hướng đi xuống.   

 
Học Khu Sacramento tự hào cho việc khuyến khích các năng lực tình cảm xã hội: sự đồng cảm, 
tự kiểm soát, và khuyến khích các học sinh giữ một tư duy học tập luôn phát triển. 

 
 Mô tả toàn bộ hiệu quả của các hoạt động/dịch vụ để đạt 

được mục tiêu được kết nối theo sự đo lường bởi LEA. . 
 
 

Hoạt động trong mục tiêu 2 nhằm gia tăng việc tham gia của học sinh đang có chuyển biến trong học khu 
theo chiều hướng tốt.  Vấn đề chuyên cần đã gia tăng, tỉ lệ đình chỉ học giảm, và các học sinh vắng mặt 
thường xuyên có giảm trong một số nhóm học sinh.  Các dịch vụ trọn gói được cung ứng bởi các y tá và 
nhân viên trong các Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh thì đang sử dụng hết khả năng, và các bên liên đới đã chỉ 
ra rằng học khu nên ưu tiên thúc đẩy các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.   

 Giải thích sự khác biệt tài liệu giữa Chi Phí Dự Toán và 
Chi Phí Đánh Giá Thực Tế. 

Các khác biệt của tài liệu: 
 
1. Sáng kiến của SPARK chưa được thực hiện đầy đủ; nhưng học khu sẽ thực hịên các nguồn quỹ chưa 
được chi tiêu cho năm sau.  Học khu Sacramento cam kết cải thiện các năng lực học tập tình cảm xã hội 
của học sinh.   
2. Nhiều vị trí trường ít hơn .5 FTE sẽ được liên tục tuyển chọn.  Lý do chi phí  thấp hơn ngân sách là do 
vẫn còn chỗ trống hay thuê tuyển khó.   
3. Chi phí lớn hơn dự kiến chủ yếu là do việc tăng lương cho nhân viên học khu Sacramento sau khi LCAP 
được hoàn tất.   
 

 Mô tả bất kỳ sự thay đổi được thực hiện cho mục tiêu này, 
kết quả dự kiến, số liệu, hay các hoạt động và dịch vụ để 
đạt được mục tiêu này như là một kết quả của việc phân 
tích này và việc phân tích của Phiếu Tự Đánh Giá LCFF, 
nếu có.  Xác định những thay đổi có thể được tìm thấy 
trong LCAP.   

1. Việc mở rộng học tập đã được thêm vào trong Mục Tiêu 2, Hoạt động 9 (được chuyển từ Mục Tiêu 
1) khi dữ liệu tác động từ chương trình phù hợp hơn với sự giúp đỡ tham gia của học sinh. 
2. Công việc của học khu nhằm hỗ trợ môi trường học tập năm 2017-18 thì vẫn đang phát triển, dưạ theo dữ 

liệu đã hứa về tỉ lệ đình chỉ và các kết quả Khảo Sát Môi Trường Học Đường. 
3. Chi phí trường cho nhân viên phụ trách an toàn và chuyên cần trường, học tập theo dự án và các 
hoạt động xúc tích sẽ được mô tả trong Mục Tiêu 2, Hoạt Động 12 và 13 và được phân loại trong 
bảng đính kèm theo tài liệu.   
4. Với phần thưởng của quỹ tài trợ Các Trường và Cư Dân An Toàn, học khu sẽ ra mắt một sáng tạo 
tổng hợp (Tham Gia, Đạt Được, Thành Công) để cải thiện vấn đề chuyên cần và giảm tình trạng vắng 
mặt thường xuyên.  Xem Mục Tiêu 2, Hoạt động 7. 
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Cập Nhật Hằng 
Năm 

LCAP Năm Duyệt Xét:   2016-17 

 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước.  Sao chép bảng khi cần. 

Mục 
Tiêu 
3 

 Các phụ huynh, gia đình và các bên liên đới với cộng đồng sẽ tham gia đầy đủ hơn như là đối tác trong việc giáo dục các học sinh SCUSD. 
 
Hoạt động 3.1: 
Các bên liên đới sẽ cải thiện cơ hội để tham gia vào các họat động của trường/học khu nhằm tăng cường các khả năng như là các đối tác trong 
việc giáo dục.   

 
Hoạt động 3.2: 
Các bên liên đới sẽ nhận được các thông tin giao tiếp được cải thiện của học khu và trường, bao gồm các dịch vụ thông dịch hay dịch thuật.  

 Những Ưu Tiên của Tiểu Bang và/hay Địa Phương 
được Giải Quyết theo Mục Tiêu này:  

STATE         
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL    Cột Trụ II Kế Hoạch Ưu Thế: Tham Gia của Gia Đình và Cộng Đồng 
 

 

KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG HẰNG NĂM 
 
DỰ TÍNH  THỰC TẾ 

Duy trì số lượng Ủy Ban Trường với thành viên phù hợp đạt mức 
100%. 

 

Đảm bảo tối thiểu có một nửa số lượng trường trong Học Khu nhận 
được Ủy Ban Trường mỗi năm để đáp ứng yêu cầu đào tạo mỗi hai 
năm. 

 

Gia tăng số lượng trường có một Ủy Ban Cố vấn Học Sinh Học 
Tiếng Anh (ELAC) để gởi một đại diện tới buổi họp DELAC ít nhất 
mỗi năm một lần từ 52.1% lên 75%. 

 

Báo cáo việc tham gia các buổi họp đại hội đồng của Ủy Ban Cố 
Vấn Cộng Đồng (CAC) năm 2015-16. 
Xây dựng một lằn ranh cơ sở và lập ra mục tiêu để gia tăng việc 
tham gia tại các buổi họp đại hội đồng CAC trong năm thứ 2 và 
thứ 3. 

 

Gia tăng số lần thăm viếng Gia Đình của Giáo Viên từ 3,600 lên 
3,700. 

 

 
100% Ủy Ban Trường của SCUSD đáp ứng có thành viên phù hợp.  Việc đào tạo 

của Ủy Ban Trường cho 17 trường đang nhận huấn luyện. 

Tham dự DELAC: 54% các trường có một ELAC gởi một đại diện tới dự tối thiểu 
một buổi họp DELAC.  38% các đại diện tham dự 4 trong 7 buổi họp. 

 
 
Tham dự Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng (CAC) đạt trung bình 22.5 cho các buổi họp và 
các buổi hội thảo được đưa ra trong năm 2016-17. 
 
 
Viếng Thăm Nhà Phụ Huynh của Giáo Viên:  Vào giữa năm, có 2,300 buổi viếng 
thăm nhà (đúng tốc độ để đạt mục tiêu). 
 

13 trường tham gia vào mô hình Nhóm Giáo Dục Phụ Huynh Giáo Viên. 
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Gia tăng tham gia vào nhà trường thông qua Hội Nghị Phụ Huynh 
Giáo Viên theo mô hình nhóm từ 13 đến 17 trường. 

 
Xây dựng một lằn ranh cơ sở cho việc tham gia của phụ huynh với 
một bản khảo sát v/v thoả mãn của Phụ Huynh toàn học khu được 
giới thiệu vào Tháng 6, 2016 bao gồm các câu hỏi sau:  
• Trường con tôi được chào đón: 75% xác nhận; 16% thỉnh thoảng 
• Trường con tôi chuẩn bị cho cháu được lên lớp thành công: 

81% có 
• Trường con tôi giúp tôi hiểu được nơi tôi có thể tìm và ai tôi cần 

hỏi mỗi khi có thắc mắc hay quan tâm:  59% xác nhận; 27% 
thỉnh thoảng 

• Trường con tôi thông báo cho tôi về sự tiến bộ của cháu và 
cách thức tôi có thể tham gia để hỗ trợ cho cháu:  78% có 

• Tôi được thông báo đúng lúc về những điều đang xảy ra tại 
học khu chằng hạn như các buổi họp hay sự kiện:  72% có 

 
Tăng cường số lượng trường, và tăng cường việc tham gia của phụ 
huynh, vào Hành Trình Lãnh Đạo Phụ Huynh từ 22 lên 28 trường 
và tổng cộng 320 người tham gia. 

 

Duy trì sự tham gia EL từ 75% trở lên vào Hành Trình Lãnh 
Đạo Phụ Huynh (76% trong năm 2015-16). 

 
 

 
 
Khảo sát phụ huynh (N = 1,025) Phần trăm phản hồi tích cực bằng việc xây dựng:  
• Trường con tôi đang chào đón: 82% 
• Trường con tôi chuẩn bị cho con tôi thành công ở trình độ lớp kế tiếp: 77% 
• Trường con tôi giúp tôi hiểu nơi nào để tìm và ai cần hỏi mỗi khi tôi có thắc mắc 

hay quan tâm: 76% 
• Trường con tôi thông báo cho tôi về sự tiến bộ của cháu và nhiều cách giúp tôi có 

thể tham gia để hỗ trợ cho cháu: 83% 
 
 
Các trường Hành Trình Lãnh Đạo Phụ Huynh:  25 trường và tổng cộng trên 2,000 
buổi (giữa năm). 
 
Duy trì sự tham gia EL từ 75% trở lên vào Hành Trình Lãnh Đạo Phụ Huynh (67.1% 
giữa năm). 
       
 

 

 
HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
 
Sao chép cac Hoạt Động/Dịch Vụ từ LCAP năm trước và hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi.  Sao chép bảng khi cần. 
 
startcollapse 

Hoạt động    1 

Hoạt động/dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
3.1 A 
Cung ứng các dịch vụ liên lạc và giáo dục phụ huynh và xây dựng 
các Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Huynh tại trường.  Nhân viên hỗ trợ việc 
tham gia của phụ huynh toàn học khu bằng việc tạo ra những cơ hội 
để tham gia.  Cung ứng tiếp cận các nguồn thông tin, và giới thiệu 
các hoạt động dựa trên khả năng.  Một loạt các hội nghị phụ huynh 
độc nhất của SCUSD, “Hành Trình Lãnh Đạo Phụ Huynh” bao gồm 3 
mức độ thông tin thang bậc cho các phụ huynh của các học sinh cần 
sự trợ giúp đặc biệt: Hợp Nhất, Học Tập, Dẫn Dắt.  Các buổi hội thảo 
tập trung vào các trường có các học sinh thu nhập thấp và có tỉ số 
phần trăm các học sinh EL cao.         

 THỰC TẾ 
Nhóm Trao Quyền Cho Gia Đình và Cộng Đồng SCUSD có đầy đủ 
nhân viên với 4 nhân viên nói song ngữ Tạo Điều Kiện Hợp Tác 
với Gia Đình cung cấp các buổi hội thảo miễn phí tại các trường và 
cộng đồng trong học khu để xây dựng khả năng của phụ huynh.  
Bộ phận đang hợp tác với Văn Phòng Học Vấn huấn luyện các 
chuyên viên các công cụ để hỗ trợ việc học tập các giáo trình của 
con em như Toán Trọng Tâm Phổ Cập.  Ví dụ khác về việc hiệu 
chỉnh với những sáng tạo của học khu  là những buổi hội thảo về 
việc Nghiên Cứu Tình Cảm Xã Hội, Ngăn Ngừa nạn Bắt Nạt, và 
Chuyên Cần. 
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Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì nhân viên Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Huynh của Học Khu: 4 
Nhân viên Tạo Điều Kiện việc Hợp Tác Gia Đình nói song ngữ. 
 
 2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Bổ sung/Hợp nhất 460,001  

 ĐÁNH GIÁ THƯC TẾ 
Nhân viên Tạo Điều Kiện Hợp Tác Gia Đình (3.0 FTE).  Sự khác biệt giữa 
số tiền ngân sách và thực tế là do việc bao gồm một vị trí trước đây được 
liên kết với bộ phận này. 
 
 2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Bổ sung/Hợp nhất 237,841 

 2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Title I 285,000   Giám sát và một Nhân Viên Hợp Tác Gia Đình (2.0 FTE) 
 
 2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Title I 323,907 

Tài liệu bổ sung và chi phí in ấn cho các buổi hội thảo phụ huynh trong học 
khu 4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp nhất 30,000  

 Các tài liệu hội thảo cho Hành Trình Lãnh Đạo Phụ Huynh bao gồm các 
sách được in ấn và tài sản thế chấp khác.   
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp nhất 26,390 

Lấy Dấu Vân Tay cho các Phụ Huynh làm Tình Nguyện  
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp nhất 20,000  

 Vào giữa năm, các dịch vụ lấy dấu vân tay chưa sử dụng hết hiệu quả.  Học 
khu đang tiếp cận để nắm bằt các phụ huynh có nhu cầu trước khi kết thúc 
năm học.  4000-4999: Sách và Học Cụ Bổ sung/Hợp nhất 1,034 

 

  

Hoạt động    2 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
3.1 B 
Cung ứng đội ngũ nhân viên và dịch vụ để giúp các phụ huynh/người 
chăm sóc tham gia vào việc giáo dục phụ huynh, các buổi họp tin 
tức, và sự kiện của trường, và làm tình nguyện viên tại trường, đặc 
biệt các học sinh có thu nhập thấp, học sinh EL, và các học sinh 
khuyết tật.       

 THỰC TẾ 
Các trường của SCUSD được trao quyền để hỗ trợ việc tham gia 
của gia đình và cộng đồng thông qua Kế Hoạch Riêng về Thành 
Tích Học Sinh (SPSA).  Bốn mươi ba (43) trường đã thuê một cố 
vấn phụ huynh, liên lạc cộng đồng trường, quản lý trường hợp để 
hỗ trợ việc giao tiếp với phụ huynh, nhân viên Trung Tâm Hỗ Trợ 
Phụ Huynh, và trình bày những công việc tương tự để giảm bớt 
sự ngăn cách giữa nhà trường và gia đình. 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Các cố vấn phụ huynh, Nhân Viên Liên Lạc Cộng Đồng Trường, Quản Lý 
Trường Hợp tại các trường 

 
2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Sup 07 F/R 541,623 
2000-3000 Sup 09 EL 52,207 

Huấn luyện phụ huynh tại các trường 
 
5000-5999: Dịch Vụ và các Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 7,094 

5000-5999: Dịch Vụ và các Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 09 EL 5,766  
Học cụ họp phụ huynh tại các trường 

4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 19,947 
4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 7,265 

Giữ trẻ tại các trường 

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Các cố vấn phụ huynh, Nhân Viên Liên Lạc Cộng Đồng Trường, Quản Lý 
Trường Hợp  
 
 2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Sup 07 F/R 567,400 
 
2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Sup 09 EL 29,323 

Huấn luyện phụ huynh tại các trường (không thuộc SCUSD)  
 
 5000-5999: Dịch vụ và các Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 07 F/R 2,164 
 5000-5999: Dịch vụ và các Chi Phí Hoạt Động Khác Sup 09 EL 650 

Học cụ cho buổi họp phụ huynh tại các trường 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 19,063 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 4,216 

Giữ trẻ tại các trường 
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2000-3000 Sup 07 F/R 4,360 
 2000-3000 Sup 09 EL 1,325 

 
 2000-3000 Sup 07 F/R 1,911 

 

   

  2000-3000 Sup 09 EL 0 
   

   
   

   
   

 

  

Hoạt động    3 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH  
3.1 C 
Cung ứng việc hỗ trợ cho các Dự Án Thăm Viếng Gia Đình của Giáo 
Viên và mô hình Nhóm Giáo Viên Phụ Huynh Học Tập với nguồn quỹ 
từ tiền trợ cấp viếng thăm nhà và chi phí y tế.  
        

 THỰC TẾ 
Vào giữa năm, có 2300 chuyến viếng thăm nhà được thực hiện tại 
42 trường trong học khu.  Các trường đang tham gia báo cáo các 
học sinh và thành viên gia đình thật sự có sự thoải mái khi đặt 
những câu hỏi về học tập, cải thiện vấn đề chuyên cần và hạnh 
kiểm, và mối liên lạc hiệu quả với nhà trường nói chung.   
 
Mười ba trường đang sử dụng mô hình Nhóm Giáo Viên Phụ 
Huynh Học Tập (APTT), cũng được biết đến như Nhóm Học Tập 
của Giáo Viên và Gia Đình (FTAT). 
 
Nhân viên PTHV đã huấn luyện hơn 200 nhân viên SCUSD các 
phương pháp APTT/FTAT và thăm viếng phụ huynh trong năm nay.  

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì cấp lương cho việc thăm viếng phụ huynh 
 
 1000-3000 Title I 275,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
cấp lương cho việc thăm viếng phụ huynh 
 
 1000-3000 Title I 275,000 

Duy trì phúc lợi cho nhân viên Viếng Thăm phụ huynh 
 
 2000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 35,000  

 Chi phí phúc lợi 
 
 2000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 35,000 

 

  

Hoạt động    4 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
3.2 A 
Dịch thuật và thông dịch được cung ứng cho nhân viên song ngữ 
trong 5 ngôn ngữ tại các sự kiện của học khu và các trường.          

 THỰC TẾ 
Các nhân viên đánh giá và thông dịch tại Trung Tâm Định Hướng 
và Tuyển Chọn (MOC) cung ứng các dịch vụ tại Trung Tâm Ghi 
Danh của học khu đang làm việc, kiểm tra ngôn ngữ và ghi danh.  
Họ cũng cung cấp các tài liệu được dịch thuật cả về văn bản và 
bằng lời cho học khu, các buổi họp phụ huynh, và như trong năm 
học 2016-17, các buổi họp của Ủy Ban Quản Trị SCUSD, được trả 
phí làm ngoài giờ.   
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Chi phí DỰ TOÁN 
Duy trì lương và bảo hiểm cho các nhân viên đánh giá và thông dịch của 
Trung Tâm Định Hướng và Tuyển Chọn 
3 Tây Ban Nha, 2 Hmông, 1 Việt nam, 1 Nga, 1 Hoa 
 
 2000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 882,011  

 
ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Trung tâm MOC có đủ nhân viên.  Nguồn quỹ bao gồm chi phí được dự toán 
với một giám sát viên của trung tâm, 
 
 2000-3000 Bổ sung/Hợp nhất 744,573 

 

  

Hoạt động    5 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
3.2 B 
Các trường giao tiếp đều đặn với phụ huynh/người giám hộ thông  
qua các trang mạng, điện thoại, thư tín và các buổi họp, đặc biệt các 
phụ huynh có thu nhập thấp, Học sinh EL, và các học sinh khuyết tật. 
 

 THƯC TẾ 
Các trường sử dụng các nhân viên đánh giá/thông dịch MOC của 
học khu, nhân viên phân loại hỗ trợ, hay người ngoài để trợ giúp 
giao tiếp bằng văn bản và bằng lời.  Các dịch vụ dịch thuật cung 
ứng các kế hoạch trường, các thư tín cho phụ huynh và những 
giao tiếp ban đầu khác của trường.  Các dịch vụ thông dịch cung 
ứng cho Ủy Ban Trường, ELAC, PTA, và nhóm nghiên cứu học 
sinh hay IEP.  

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Các dịch vụ thông dịch tại các trường 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 12,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Các dịch vụ thông dịch tại các trường 
 
 2000-3000 Sup 07 F/R 27,527 

 2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Sup 09 EL 14,535    2000-2999: Lương Nhân Viên Phân Loại Sup 09 EL 19,194 

Dịch vụ in ấn tại các trường 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 10,054  

 Các tài liệu in ấn cho việc giao tiếp phụ huynh ban đầu (các chi phí vào giữa 
năm) 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 2,956 

 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 3,265    4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 1,078 

Phí Bưu tín 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 5,033  

 Phí Bưu tín (tới ngày) 
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 07 F/R 3,443 

 4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 3,265    4000-4999: Sách và Học Cụ Sup 09 EL 2,045 
 

  

Hoạt động    6 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
3.2 C 
Cung cấp việc giao tiếp chính xác tới người giám hộ nhận nuôi: 
quyền ghi danh, chuyển tiếp tín chỉ đúng, sắp xếp lớp và vấn đề học 
vấn.  Chia xẻ các nguồn hỗ trợ và tin tức về các chính sách, thủ tục 
và những hỗ trợ của học khu 
 

 THỰC TẾ 
Nhân viên các dịch vụ thanh thiếu niên nhận nuôi trao đổi với người 
giám hộ nhận nuôi dưỡng và mời người nhận chăm sóc và học sinh 
tới các sự kiện tin tức tọa lạc tại học khu suốt năm học.   
 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Duy trì nhân viên dịch vụ Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi:  Điều phối viên, 
chuyên viên hay người phụ trách chương trình (không thêm chi phí)     

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Nhân viên các dịch vụ Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi duy trì như được mô 
tả ở trên trong Mục Tiêu 1.  Không thêm chi phí.    
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Hoạt động    7 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
3.2 D 
Cập nhật và cải thiện trang mạng của học khu để giao tiếp tốt hơn 
với các gia đình và thành viên cộng đồng (chi phí một lần) 
        

 THỰC TẾ 
Trang mạng được cập nhật của học khu giới thiệu vào tháng 12, 
2016.  Trang mạng cung ứng một giao diện đơn giản và trực quan 
hơn cho gia đình và được tối ưu cho việc sử dụng điện thoại di 
động khi nhiều gia đình trong học khu dùng điện thoại di động để 
tiếp cận internet.  

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Cải thiện trang mạng của học khu  
 
 5000-5999: Dịch vụ và Các Chi Phí Hoạt Động Khác Bổ sung/Hợp Nhất 
71,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Chi phí phát triển trang mạng  
 
 5000-5999: Dịch vụ và Các Chi Phí Hoạt Động Khác Bổ sung/Hợp Nhất 
79,000 

 

  

Hoạt động   8 

Hoạt động/Dịch vụ 
KẾ HOẠCH 
3.2 E 
Lắp đặt những quầy máy tính trong văn phòng các trường cho phụ 
huynh sử dụng để thuận tiện cho việc tiếp cận Hệ Thống Thông Tin 
Học Sinh, Trung Tâm Ghi Danh, Bảng Đánh Giá Dữ Liệu, email, bản 
khảo sát, v.v (chi phí một lần) 
        

 THỰC TẾ 
Kế hoạch lắp đặt các quầy máy tính tại các văn phòng trường đã 
được sửa lại.  Giải quyết nhu cầu cung ứng việc tiếp cận cho các 
gia đình toàn học khu, Các Trung Tâm Ghi Danh khu vực sẽ được 
thực hiện tại 3 địa điểm của học khu vào cuối năm học 2016-17.  
Các trung tâm ghi danh khu vực này sẽ cung ứng cho các gia đình 
các tiếp cận dễ dàng tới Hệ Thống Thông Tin Học Sinh, Bảng Đánh 
Giá Dữ Liệu, v.v. 

 

Chi phí 
DỰ TOÁN 
Các máy tính và cơ sở hạ tầng khác  
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Cơ bản 500,000  

 ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 
Các máy tính và cơ sở hạ tầng khác  
 
 4000-4999: Sách và Học Cụ Cơ bản 500,000 

 

  

 
PHÂN TÍCH 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước.  Sao chép bảng khi cần. 
 
Sử dụng dữ liệu về kết quả đo lường hằng năm, bao gồm dữ liệu thành tích từ Phiếu Tự Đánh Giá LCFF, nếu áp dụng. 
 
Mô tả toàn bộ việc thực hiện các hoạt động/dịch vụ để đạt 
được mục tiêu rõ ràng. 

Các gia đình và các thành viên cộng đồng của Học Khu Sacramento tham gia cùng với các phụ huynh trong 
việc giáo dục, huấn luyện, xây dựng môi trường được chào đón, và các hoạt động xây dựng mối quan hệ như 
viếng thăm nhà.  Việc thực hiện thành công và được xem như là một mô hình. 
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Ủy Ban Quản Trị Công Nhận Ngày 28 tháng 6, 2017 

Mô tả toàn bộ hiệu quả của các hoạt động/dịch vụ để đạt 
mục tiêu rõ ràng như được đo lường bởi LEA. 

Các hoạt động được đưa ra trong Mục Tiêu 3 thì thành công, và dựa trên sự đóng góp ý kiến của các bên 
hữu quan, nên tiếp tục để được hỗ trợ và nhân rộng nếu có thể.  Một lãnh vực để mở rộng đang cung cấp 
các dịch vụ thông và phiên dịch.  Cộng đồng đa văn hoá và chủng tộc yêu cầu các thông dịch có thẩm 
quyền và dễ tiếp xúc, cũng như gia tăng dịch thuật các tài liệu của học khu.    

 Giải thích sự khác biệt về các tài liệu giữa Chi Phí Dự 
Toán và Chi Phí Đánh Giá Thực Tế. 

Sự khác biệt của tài liệu:  
1. Chi phí dự kiến cho nhân viên học khu về việc Tham Gia Cộng Đồng và Gia Đình bao gồm một vị trí còn 
trống bị đóng cho một thời gian dài.   
2. Chi phí dự kiến cho nhân viên MOC bao gồm một giám sát.  
3. Chi phí trường cho việc tham gia cộng đồng và gia đình thì không được chi tiêu đầy đủ vào lúc này, có 
quá nhiều chi phí đang được chi theo kế hoạch.   
 
 

 Mô tả bất kỳ sự thay đổi được thực hiện cho mục tiêu này, 
các kết quả dự kiến, các số liệu, hay các hoạt động và dịch 
vụ để đạt được mục tiêu này như là biện pháp của việc 
phân tích này và việc phân tích của Phiếu Tự Đánh Giá 
LCFF, khi có thể.  Xác định những thay đổi có thể được 
tìm thấy trong LCAP.   

1. Cập nhật trang mạng của học khu (Hoạt Động 3.2D / Hoạt động 7 trong Cập Nhật Hằng Năm) đã được 
hoàn tất và sẽ không được thực hịên cho đến LCAP năm 2017-20 như một mục hoạt động. 
2. Chi phí trường cho các Cố vấn Phụ Huynh, thông dịch, và các hoạt động tương tự khác sẽ được bao 
gồm trong Mục Tiêu 3, Hoạt động 5 và 6, và đã phân tích trong bảng được kèm theo với tài liệu này.   
3. Học khu sẽ cộng thêm sự đóng góp cho các Chuyên Viên Huấn Luyện bán thời gian (.5 FTE) để hỗ trợ 
cho chương trình Thăm Viếng Nhà Phụ Huynh của Giáo Viên, và $50,000 cho các buổi họp Nhóm Giáo 
Viên Phụ Huynh Học Tập bổ sung (Mục Tiêu 3, Hoạt động 2). 
4. Để cải thiện việc giao tiếp và tham gia của phụ huynh trong việc đưa ra quyết định, LCAP và Kế Hoạch 
Riêng của trường về Thành Tích của Học Sinh sẽ được thông dịch ra tiếng Tây Ban Nha, Hmông, Tiếng 
Việt, Hoa và Tiếng Nga. (Mục Tiêu 3, Hoạt Động 7) 
5. Để cải thiện sự hiểu biết về các số liệu, các hoạt động, dịch vụ và chi phí của LCAP, học khu sẽ cung 
cấp một đồ họa LCAP khái quát mà sẽ bao gồm các bản dịch ra 5 ngôn ngữ có tên ở trên.  (Mục Tiêu 3, 
Hoạt động 8) 
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Tham Gia của Các Bên Liên Quan 
  LCAP Năm  

 
2017–18  

 
2018–19  

 
2019–20 

 

---------- 
QUÁ TRÌNH THAM GIA VÀOO LCAP VÀ VIỆC CẬP NHẬT HẰNG NĂM 
 

Làm thế nào, khi nào, và với ai đã tham khảo LEA như một phần trong quá trình lập kế hoạch cho việc Xem Xét và Phân Tích LCAP/Hằng Năm này?  
 

Học Khu Sacramento (SCUSD) lập ra một tiêu chuẩn đạt cả chiều rộng lẫn chiều sâu về việc tham gia của các bên liên quan hơn là những gì theo luật yêu cầu.  
Học khu tiếp tục cung cấp cho tất cả các bên liên quan, bao gồm các phụ huynh/người giám hộ của các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt, các giáo viên, quản trị 
viên, học sinh, những người ủng hộ thanh thiếu niên nhận nuôi, và các thành viên cộng đồng có nhiều cơ hội đa dạng để đưa ra những lời khuyên và tham khảo 
trong việc phát triển LCAP. 
 
Trong năm học 2016-17, một loạt các cơ hội được cung ứng tới học khu về việc phản hồi tin tức và hội thoại đích thực.         

Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP 
Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP (PAC) của Học Khu Sacramento bao gồm 16 thành viên.  Mỗi thành viên Ủy Ban được bầu chỉ định hai thành viên và 
Giám Đốc Học Khu chỉ định hai người. Ủy ban chiếm đa số là phụ huynh.  Việc lưu ý cần thiết được đưa ra để lợi ích của tất cả các nhóm học sinh cần sự 
giúp đỡ đặc biệt được đại diện trong ủy ban này:  Học sinh thu nhập thấp, học sinh EL, và thanh thiếu niên nhận nuôi.      
 
Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP (PAC) được Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục chỉ định ngày 3 Tháng 11, 2016, và nó được mong đợi các thành viên sẽ phục vụ 
lâu hơn 1 năm, và sẽ hỗ trợ học sinh trong các nỗ lực liên lạc các hệ thống và các bên liên quan mà họ đang đại diện cho.   
PAC đưa ra ý kiến về bản dự thảo tới Giám Đốc Học Khu và Ủy Ban Quản Trị vào ngày 1 Tháng 6, 2017; giám đốc học khu đã trả lời bằng văn bản trước đây tới 
buổi Điều Trần 

Các ngày họp và các chủ đề/chủ đề được lên lịch: 
Ngày 15 Tháng 11 – Phần giới thiệu, Vai Trò, Mục Đích, Định Hướng, Đánh Giá Nhu Cầu 
của Ủy Ban Ngày 13 Tháng 12 – Việc Tài Trợ Sẵn Sàng Cho Đại Học Bị Đóng (và hiệu 
chỉnh cho LCAP) 
Ngày 18 Tháng 1 – Khái Quát về mẫu 
LCAP mới Ngày 15 Tháng 2 – Hội Thảo 
Ngân Sách 
Ngày 15 Tháng 3 – Bảng Điều Khiển Đánh Giá Các Trường Cali 
Ngày 18 Tháng 4 – Cập Nhật Hằng Năm, Số Liệu và Chi Phí 
Ngày 16 Tháng 5 – Bản Thảo LCAP – Xem Xét và Đề Nghị 
Ngày 13 Tháng 6 – Xem Xét Lại và Kế Hoạch cho năm học 2017-18 
    
Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh LCAP và DELAC 
Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh LCAP là một tiểu ủy ban của Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh Cấp Học Khu (DELAC), và bao gồm các phụ huynh và các tổ 
chức cộng đồng.  Các buồi họp được tổ chức bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.  Một thành viên được chỉ định để báo cáo lại tới DELAC về các hoạt động của ủy ban.  Lịch 
họp và các chủ đê tiến hành đồng thời với Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP.   
Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh EL đưa ra các ý kiến về bản dự thảo tới Giám Đốc Học Khu vào ngày 1 tháng 6, 2017; giám đốc học khu đã trả lời bằng văn bản. 
 
Các ngày họp và các chủ đề/chủ đề được lên lịch: 
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Ngày 15 Tháng 11 – Phần giới thiệu, Vai Trò, Mục Đích, Định Hướng, Đánh Giá Nhu Cầu của Ủy Ban (kết hợp với LCAP PAC)  
Ngày 14 Tháng 12 - Quỹ Tài Trợ Sẵn Sàng Cho Đại Học Bị Đóng (và hiệu chỉnh cho LCAP) 
Ngày 24 Tháng 1 - Khái Quát mẫu LCAP mới  
Ngày 9 Tháng 2 - DELAC: Dữ liệu học sinh EL/Bảng Điều Khiển Đánh Giá Dữ Liệu của SCUSD 
Ngày 15 Tháng 2 – Hội Thảo Ngân Sách (kết hợp với LCAP PAC)  
Ngày 21 Tháng 3 – Bảng Điều Khiển Đánh Giá Các Trường Cali 
Ngày 17 Tháng 4 – DELAC - Cập Nhật Hằng Năm, Số Liệu và Chi Phí 
Ngày 25 Tháng 4 – Cập Nhật Hằng Năm Số Liệu và Chi Phí 
Ngày 11 Tháng 5 – Bản Thảo LCAP – Xem Xét và Đề Nghị 
Ngày 16 Tháng 5 - DELAC: Trình bày Những Đề Nghị về Bản Thảo LCAP 
Ngày 13 Tháng 6 – Xem Xét Lại và Kế Hoạch cho Năm học 2017-18 (kết hợp với LCAP PAC) 
     
Hội Thảo Hợp Tác Ủy Ban Trường 
 
Ba buổi hội thảo được giới thiệu tới các bên hữu quan của học khu, với lợi ích thật cụ thể để đảm bảo rằng các thành viên cộng đồng hiểu được việc hợp tác giữa các kế 
hoạch trường và LCAP.  Cung cấp thông dịch viên và giữ trẻ.   
Ngày 5 Tháng 12, 2016: Phần giới thiệu tới mẫu LCAP mới hệ thống trách nhiệm mới của Tiểu Bang 
Ngày 3 Tháng 4, 2017: Bảng Đánh Giá Các Trường của Cali và Cập Nhật Hằng Năm 
Ngày 3 Tháng 5, 2017: Xem Xét LCAP và quá trình phản hồi tin tức 
 
 
Thực Hiện Bảng Điều Khiển Đánh Giá Các Trường Cali 
 
Thực hịên hệ thống trách nhiệm mới của tiểu bang, Bảng Đánh Giá Các Trường Cali, tạo ra nhiều cơ hội cho việc hội thoại và đào tạo.  Từ việc khởi động bị cấm vào tháng 
Hai đến cuối tháng Tư, nhân viên đã cung cấp huấn luyện trên Bảng Đánh Giá được tùy chỉnh cho các khán giả; cũng như tin tức phản hồi được yêu cầu trong sự tiến bộ 
của học khu và các kết quả như được chỉ định cho tất cả các nhóm học sinh.   
 
Tháng 2 – Tháng 3, 2017 Các hội thảo về Bảng Đánh Giá và phần trình bày của nhân viên 

14 Họp Nội Các của Giám Đốc Học Khu 
15 Họp các Hiệu Trưởng 
16 Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục 
17 Các Giám Đốc Văn Phòng Học Vấn, Các Điều Phối Viên và Các Chuyên Viên Huấn Luyện  
21-28  Thời Gian Văn Phòng cho Các Hiệu Trưởng (10 buổi) 
22 Hoạt Động của Nội Các  
23 Hội Thảo Bàn Tròn của Giám Đốc Học Khu và Hiệu Trưởng 
27 Nội Các Họp Mở Rộng 
27 Các thành viên PAC (tùy chọn) 
1 Phòng Chuyên Trách Công Bằng 
3 Các Dịch Vụ Y Tế và Hỗ Trợ Học Sinh       

       
Tham Gia của Học Sinh 
  
11 học sinh nộp đơn để tham gia Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh năm nay.  Một buổi họp được tổ chức vào ngày 31 Tháng 1, 2017, nhằm cung cấp bản khái quát về LCAP.  
Các học sinh cung cấp ý kiến về những cơ hội và nhu cầu cho các học sinh trong học khu thông qua buổi họp Town Hall mà họ đã tổ chức.   
 
Các nhóm tập trung "Tiếng Nói của Học Sinh" được thực hiện tại 8 trường với các học sinh từ lớp 4-12.  Các nhóm học sinh tập trung gồm 3 nhóm học sinh trung học, 1 
nhóm cấp hai, 1 nhóm K-8, và 3 nhóm tiểu học được tiến hành.  Giữa 6 và 13 học sinh tham gia trong mỗi nhóm tập trung.  Các học sinh được hỏi những câu hỏi về tính công 
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bằng, an toàn, góp phần và được gắn kết, tự điều hành và tư duy phát triển.  Tin tức đã thâu thập được dùng để hiểu biết tốt hơn về những kinh nghiệm của học sinh cho 
những vấn đề về nạn bắt nạt, mối quan hệ giữa học sinh với người lớn, và sự động viên gì học sinh cần học; và trường nào và học khu có thể làm để cải thiện các kinh 
nghiệm của học sinh xung quanh các vấn đề này.   
 
Một phần mở rộng hơn tiếng nói của học sinh được thâu thập thông qua bản khảo sát Môi Trường Học Đường được lấy bởi học sinh các lớp từ 3-12 vào tháng 5 và tháng 6, 
2017. 
        
Nhân Sự Học Khu: Phân Loại, Giáo Viên, Quản Trị.   
Nhân viên đã trình bày tin tức tới các đối tác thương lượng của học khu suốt cả năm.  Trang mạng của học khu gồm một đường dẫn vĩnh viễn tới các nguồn LCAP tại trang chủ.   
 

Phần trình bày bản thảo LCAP và Cập Nhật Hằng Năm: 
• Hiệp Hội Giáo Viên Sacramento (SCTA) – chưa lên kế hoạch  
• Các Nhà Giáo Dục Chuyên Nghiệp Thống Nhất (United Professional Educators) – Ngày 23 Tháng 5 
• Hiệp Hội Các Giám Sát Viên Phân Loại (Classified Supervisors Association) – Ngày 26 Tháng 5 
• Liên Minh Quốc Tế Về Dịch Vụ Nhân Viên (Service Employees International Union) – Ngày 16 Tháng 5 
• Liên Minh Mạnh Nhất Khu Vực Bắc Mỹ - Teamsters – Ngày 26 Tháng 5 

 
Ủy Ban Cố Vấn Hiệu Trưởng của Giám Đốc Học Khu: Ngày 25 Tháng 5 

Quá Trình Lập Kế Hoạch Cộng Đồng và Bản Khảo Sát LCAP 
 
LCAP sẽ được đăng lên trước công chúng vào ngày 4 Tháng 5, 2017 và sẵn sàng cho việc đề nghị thông qua một bản khảo sát bằng văn bản hay trên mạng cho đến ngày 31 
tháng 5, 2017.  Một bản thảo thứ hai sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 6, phản ánh vòng tròn phản hồi tin tức lần đầu tiên.  Một vòng tròn phản hồi tin tức nhanh lần thứ hai sẽ 
diễn ra vào giữa ngày 1 Tháng 6 và Điều Trần Công Khai vào ngày 15 Tháng 6. 
 
 
Tham Gia Của Trường 
 
Các hiệu trưởng được thông báo thông qua Bảng Thông Báo của Hiệu Trưởng; và các Quản Trị Văn Phòng được thông báo tại buổi họp mỗi quí của họ, về sự mong đợi 
của học khu mà mỗi trường tổ chức một buổi thảo luận về LCAP.  Việc cập nhật và nhắc nhở sẽ được cung cấp thông qua Bảng Thông Báo của Các Hiệu Trưởng.  Tất 
cả các học khu được yêu cầu để tổ chức một buổi họp mà trong đó LCAP và bản khảo sát được chia xẻ.  
 
Các thành viên của Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP, và Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh EL của LCAP đã được yêu cầu để hỗ trợ học bằng việc tiếp cận mạng lưới của học khu.  
Các gia đình và nhân viên Trao Quyền cho Cộng Đồng, Các Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi, Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển Thanh Thiếu Niên và Uỷ Ban Cố Vấn 
Cộng Đồng trợ giúp trong việc tiếp xúc các địa điểm trường và các địa điểm cộng đồng khác.    
 
 
Các ủy ban khác của học khu sẽ được tham gia trong bản thảo LCAP và Cập Nhật Hằng Năm:  
 

• Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng về Giáo Dục Đặc Biệt: Ngày 28 Tháng 3 (Cập Nhật Hằng Năm); Ngày 23 Tháng 5 (Bản 
Thảo LCAP)  

• Hợp Tác Môi Trường Học Đường: Ngày 14 Tháng 3 (Cập Nhật Hằng Năm); Ngày 22 Tháng 5 (Bản Thảo LCAP) 
 

Buổi thảo luận công khai: ngày 15 tháng 6, 2017 
 
Thừa Nhận của Ủy Ban LCAP (vớ nguồn ngân sách của học khu): Ngày 28 Tháng 6, 2017    
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INVOLVEMENT PROCESS FOR LCAP AND ANNUAL UPDATE 

TÁC ĐỘNG VÀO LCAP VÀ CẬP NHẬT HẰNG NĂM 
 

Việc tham vấn này đã tác động lên LCAP như thế nào trong năm tới? 
 

Việc tham vấn với cộng đồng được tổ chức suốt năm.  Ý kiến đóng góp đang ảnh hưởng đến các nhu cầu của học khu thật là mạnh mẽ trong suốt các buổi hội thảo về Bảng 
Đánh Giá Các Trường Cali, Các Buổi Họp Town Hall Tìm Kiếm Giám Đốc Học Khu, và các buổi họp ủy ban trường.   Học khu cũng sẽ kiểm tra việc phản hồi Khảo Sát về LCAP 
trong các ngày 1 đến 31 tháng 5, 2017.  

 
Những người trả lời khảo sát đã xác nhận rằng tiến trình của học khu thì đầy đủ, và các mục tiêu, dịch vụ và hoạt động được đề nghị trong LCAP thì đang đạt được sự cải 
thiện về các kết quả học tập. 

 
Tiếng nói của cộng đồng ủng hộ mạnh mẽ cho học khu để đảm bảo các chương trình Học Tập Mở Rộng sẽ không bị loại bỏ sau khi nguồn tài trợ bị cắt giảm.  Học khu thay đổi 
nguồn quỹ để tạo ra việc đóng góp là $2.75 triệu đô la cho việc Học Tập Mở Rộng, bao gồm các chương trình trước, sau giờ học, chương trình học hè và giữa các tiết học.  

 

Việc tham vấn của học khu đã tạo ra nhiều đề nghị về cách thức cải thiện việc giao tiếp.  Để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận tốt hơn tới các dữ liệu và các tin tức của trường, học khu 
sẽ:  

• Tạo ra các công cụ mạnh mẽ cho việc chia xẻ LCAP với các bên liên đới dưới hình thức đồ họa thông tin 
• Dịch thuật Kế Hoạch Riêng về Thành Tích Học Sinh (SPSA) cho tất cả các trường có ngôn ngữ chiếm đa số trong cộng đồng. 
• Dịch thuật LCAP dưới hình thức bản thảo cũng như Những Đề Nghị của tài liệu cuối cùng 

 
Việc đề nghị được cung cấp tới học khu trong suốt quá trình tham vấn LCAP, tất cả những gì được bao gồm trong LCAP:  
 

• Ưu tiên thuê nhiều nhân viên đa dạng (Tây Ban Nha/La Tanh, Song Ngữ, Mỹ gốc Phi) để phản ánh cho các học sinh và gia đình cần được phục vụ. 
• Đảm bảo học tập chuyên môn được kiểm tra để tác động vào việc học tập của học sinh.   
• Tiếp tục áp dụng việc thực hiện sửa đổi và các hình thức kỷ luật thay thế để cải thiện tỉ lệ đình chỉ học của học khu.  
• Tập trung cải thiện môi trường học đường, đặc biệt cho các học sinh khuyết tật đang bị chi phối bởi sự mất cân bằng do nạn bắt nạt và đình chỉ học.   

 
Các đề nghị của cộng đồng này đang được xem xét bởi học khu, nhưng không bao gồm trong LCAP vào lúc này:  
• Cung cấp nhiều cơ hội về nghệ thuật hơn, như nghiên cứu chỉ ra rằng chúng mang lại nhiều lợi ích hơn cho việc tham gia của học sinh.   
• Xem xét nhiều hơn việc phân tích dữ liệu, đặc biệt cho các nhóm học sinh Đông Nam Á.   
• Xem xét việc giảm nhân viên hỗ trợ trường khi việc thực hiện sửa đổi được thực hiện rộng rãi hơn.   
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Mục Tiêu, Hoạt Động, & Dịch Vụ 
 

Chi Tiết Kế Hoạch Ưu Thế và Trách Nhiệm 
 

Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA.  Sao chép bảng khi cần. 
 

   
 

Mới  
   

Bổ Sung  
   

Không đổi 
 

 

Mục 
Tiêu 1 

 Gia tăng tỉ lệ phần trăm các học sinh đi đúng hướng để tốt nghiệp sẵn sàng lên đại học và nghề nghiệp. 
• Cung cấp giáo trình được hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn, các đánh giá và phương pháp giảng dạy chất lượng cao để chuẩn bị cho các học sinh tốt 

nghiệp sẵn sàng lên đại học và nghề nghiệp.  (Hoạt động 1.1) 
• Cung cấp sự thay đổi cách hỗ trợ học tập bao gồm phương pháp giảng dạy khác biệt và sự can thiệp cho tất cả các học sinh khi cần. (Hoạt động 

1.2) 
• Phát triển nền tảng cho việc phân tích liên tục về thành tích và sự tiến bộ của học sinh bằng cách dành thời gian rãnh và thời gian nghiên cứu hợp 

tác cho giáo viên. (Hoạt động 1.3) 
• Cung cấp giáo trình trọng tâm hiệu quả, cũng như những hỗ trợ và can thiệp cho việc học tập thích hợp, để đảm bảo rằng các Học Sinh Học 

Tiếng Anh đạt tiến bộ như mong đợi về cả thành tích tiếng Anh và việc học tập.  (Hoạt động 1.4)        
 

Các Ưu Tiên của Tiểu Bang và/hay Địa Phương được 
giải quyết theo mục tiêu này: 

STATE         
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL    Kế Hoạch Ưu Thế SCUSD 
 

 
 Xác Định Nhu Cầu  Gia tăng thành tích và sự phát triển cho tất cả, và giảm thiểu việc mất cân đối trong các nhóm học sinh.  Mặc dù 

dữ liệu về thành tích học sinh trong môn Toán và Tiếng Anh bị giảm và được duy trì("Mầu Vàng") ở trên Bảng 
Đánh Giá Các Trường Cali, các học sinh Châu Á, Phi Luật Tân và Da Trắng đạt được tỉ lệ “mầu Xanh Lá Cây” trong 
khi các học sinh Mỹ Phi Châu và các học sinh khuyết tật nằm ở “mầu Cam” trên Bảng Đánh Giá Các Trường Cali.    

 
Cần phải cung cấp mỗi lớp học có một giáo viên có tín chỉ sư phạm.   Học Khu Sacramento cần thuê tuyển, và giữ lại các 
giáo viên có chất lượng cao, và hỗ trợ cho họ một chương trình phát triển chuyên môn chất lượng cao.  
 

 
CÁC KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG HẰNG NĂM ĐƯỢC MONG ĐỢI 

 
Số Liệu/Chỉ Số Cơ Bản 2017-18 2018-19 2019-20 

Các giáo viên được chỉ định 
phù hợp và có đầy đủ tín chỉ 
sư phạm. 

 
Nguồn: Học Bạ Trách 
Nhiệm Trường 

        

 2016-17: 1,594 các giáo 
viên chính xác có tín chỉ 
sư phạm. (95%) 

 

2016-17: 20 trong 1677 các 
giáo viên có tín chỉ sư phạm 
đang dạy các môn học không 
đúng năng lực. (1.2%) 

 

 Gia tăng số lượng các 
giáo viên có đầy đủ tín chỉ 
sư phạm tới 97% 

 
Giảm tỉ lệ chỉ định giáo viên sai 
năng lực xuống thấp hơn 1 
phần trăm. 

. 
 

 Gia tăng số lượng các 
giáo viên có đầy đủ tín chỉ 
sư phạm tới 99% 

 
Duy trì tỉ lệ chỉ định giáo viên 
sai năng lực ở mức thấp hơn 1 
phần trăm. 
 

 Duy trì số lượng các giáo 
viên có đầy đủ tín chỉ sư 
phạm ở mức 99% 

 
Duy trì tỉ lệ chỉ định giáo viên 
sai năng lực ở mức thấp hơn 1 
phần trăm. 
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Các học sinh tiếp cận các tài liệu 
giảng dạy được hiệu chỉnh theo 
tiêu chuẩn. 
 
Nguồn:  Học Bạ Trách Nhiệm 
của Trường; kiểm tra của 
Williams SCOE         

 100% mỗi học sinh đều được 
cung cấp sách học cho các môn 
học theo giáo trình trọng tâm 
(đầy đủ sách học). 

 Duy trì có sách học đầy đủ.  Cho 
tất cả các trường đã  kiểm tra, 
không để thiếu xót.  
 

 Duy trì có sách học đầy đủ.  Cho 
tất cả các trường đã kiểm tra, 
không để thiếu xót. 
 

 Duy trì có sách học đầy đủ.  Cho 
tất cả các trường đã kiểm tra, 
không để thiếu xót.  
 

 

Thực Hiện Khảo sát Những Tiêu 
Chuẩn của Tiểu Bang 2016-17  
 
Các quản trị trường và các lãnh 
đạo tiếp xúc tiến trình của học 
khu về: (1) cung cấp học tập 
chuyên môn, (2) hỗ trợ trường 
xác định những lãnh vực cải tiến 
để cung cấp hướng dẫn, (3) 
cung cấp tài liệu giảng dạy được 
hiệu chỉnh theo CCSS, (4) thực 
hiện các tiêu chuẩn học tập cho 
tất cả các học sinh, (5) và hỗ trợ 
các nhu cầu học tập chuyên 
môn cho giáo viên. 
 
Nguồn: Địa phương 
        

 2016-17 Cơ bản: 
 
Phần trăm của việc phản hồi 
như là “sự Thực Hiện Đầy Đủ” 
hay “Thực Hiện Đầy Đủ với Sự 
Xác Nhận” tùy theo lãnh vực:  
(1) Cung cấp học tập chuyên 
môn 24% 
(2) Hỗ trợ các trường xác định 
các lãnh vực cải tiến để cung 
cấp hướng dẫn 20% 
(3) cung cấp tài liệu giảng dạy 
được hiệu chỉnh theo CCSS 
24% 
(4) thực hiện các tiêu chuẩn học 
tập cho tất cả các học sinh, 28% 
(5) hỗ trợ các nhu cầu học tập 
chuyên môn cho giáo viên. 16% 

  
Phần trăm của việc phản hồi 
như là “sự Thực Hiện Đầy Đủ” 
hay “Thực Hiện Đầy Đủ với Sự 
Xác Nhận” tùy theo lãnh vực:  
(1) Cung cấp học tập chuyên 
môn 34% 
(2) Hỗ trợ các trường xác định 
các lãnh vực cải tiến để cung 
cấp hướng dẫn 30% 
(3) cung cấp tài liệu giảng dạy 
được hiệu chỉnh theo CCSS 
34% 
(4) thực hiện các tiêu chuẩn học 
tập cho tất cả các học sinh, 38% 
(5) hỗ trợ các nhu cầu học tập 
chuyên môn cho giáo viên. 26% 
 

  
Phần trăm của việc phản hồi 
như là “sự Thực Hiện Đầy Đủ” 
hay “Thực Hiện Đầy Đủ với Sự 
Xác Nhận” theo lãnh vực:  
(1) Cung cấp học tập chuyên 
môn 44% 
(2) Hỗ trợ các trường xác định 
các lãnh vực cải tiến để cung 
cấp hướng dẫn 40% 
(3) cung cấp tài liệu giảng dạy 
được hiệu chỉnh theo CCSS 
44% 
(4) thực hiện các tiêu chuẩn học 
tập cho tất cả các học sinh, 48% 
(5) hỗ trợ các nhu cầu học tập 
chuyên môn cho giáo viên. 36% 

  
Phần trăm của việc phản hồi 
như là “sự Thực Hiện Đầy Đủ” 
hay “Thực Hiện Đầy Đủ với Sự 
Xác Nhận” tùy theo lãnh vực:  
(1) Cung cấp học tập chuyên 
môn 54% 
(2) Hỗ trợ các trường xác định 
các lãnh vực cải tiến để cung 
cấp hướng dẫn 50% 
(3) cung cấp tài liệu giảng dạy 
được hiệu chỉnh theo CCSS 
54% 
(4) thực hiện các tiêu chuẩn học 
tập cho tất cả các học sinh, 58% 
(5) hỗ trợ các nhu cầu học tập 
chuyên môn cho giáo viên. 46% 

 

Thực hiện việc nghiên cứu 
chuyên môn về Phát Triển Tiếng 
Anh (ELD) 
 
Nguồn: Địa Phương        

 Số lượng giáo viên tiểu học và 
số lượng giáo viên trung học 
tham dự các lớp Học Tập 
Chuyên Môn ELD mùa hè. 
 
Báo cáo tham gia học tập 
chuyên môn Kế Hoạch Tổng 
Thể EL  
 
 

 85% các trường tiểu học và 
75% các trường trung học tham 
dự các lớp Học Tập Chuyên 
Môn ELD mùa hè. 
 
Dẫn đầu với các trường Học 
Tập (i3) 
 
Tier 1 tham gia 
Tier 2 tham gia 
Tier 3 tham gia 

 90% các trường tiểu học và 
85% các trường trung học tham 
dự các lớp Học Tập Chuyên 
Môn ELD mùa hè. 
 
Dẫn đầu với các trường Học 
Tập (i3) 
 
Tier 2 tham gia 
Tier 3 tham gia  

 90% các trường tiểu học và 
90% các trường trung học tham 
dự các lớp Học Tập Chuyên 
Môn ELD mùa hè. 
 
Dẫn đầu với các trường Học 
Tập (i3) 
 
Tier 2 tham gia 
Tier 3 tham gia  

 

Thực hiện việc học tập 
chuyên môn về Những Tiêu 
Chuẩn Khoa Học Khái Quát 
(NGSS) Kế Tiếp 
 
Nguồn: Địa Phương        

 2016-17: 227 giáo viên tham gia 
học tập chuyên môn về NGSS. 
 

 250 giáo viên tham gia học tập 
chuyên môn về NGSS. 

 275 giáo viên tham gia học tập 
chuyên môn về NGSS. 

 300 giáo viên tham gia học tập 
chuyên môn về NGSS. 

 

Thực hiện việc nghiên cứu 
chuyên môn về Những Tiêu 
Chuẩn Nghệ Thuật Trình Bày và 
Sân Khấu (VAPA) 
 
Nguồn: Địa Phương 

 2016-17: 202 giáo viên tham gia 
nghiên cứu chuyên môn về 
Những Tiêu Chuẩn Nghệ Thuật 
Trình Bày và Sân Khấu (VAPA) 

 250 giáo viên tham gia học tập 
chuyên môn VAPA. 

 275 giáo viên tham gia học tập 
chuyên môn VAPA. 

 300 giáo viên tham gia học tập 
chuyên môn VAPA. 
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Thành tích học sinh trong các 
lớp từ 3-8 các đánh giá ELA 
được tiêu chuẩn hoá 
(CAASPP) 
 

Nguồn: Bảng Đánh Giá Các 
Trường Cali  
CAASPP.cde.ca.gov 
 

 2015-16: Khoảng cách trung 
bình môn ELA CAASPP từ tiêu 
chuẩn đáp ứng/Mức độ 3 (DF3) 
 
Tất cả: -28.4 
 
Trình trạng nhóm học sinh có 
thành tích thấp nhất: 
• Thu nhập thấp: -49.1 
• Học sinh EL -55.1 
• Học sinh khuyết tật: -101.3 
• Mỹ Phi Châu: -69.2 
• Tây Ban Nha/La Tanh: -

47.6 
 
 

 2016-17: Khoảng cách trung 
bình môn ELA CAASPP từ tiêu 
chuẩn đáp ứng/Mức độ 3 (DF3): 
 
Tất cả: -21.4 
 
Gia tăng thu hẹp khoảng cách 
với các mục tiêu theo sau cho 
nhóm học sinh có thành tích 
thấp nhất:  
• Thu nhập thấp: -42 
• Học sinh EL: -48 
• Học sinh khuyết tật: -95 
• Mỹ Phi Châu: -62 
• Tây Ban Nha/La Tanh: -40 
 

 2017-18: Khoảng cách trung 
bình môn ELA CAASPP từ tiêu 
chuẩn đáp ứng/Mức độ 3 (DF3): 
 
Tất cả: -14.4 
 
Liên tục gia tăng thu hẹp khoảng 
cách với các mục tiêu theo sau 
cho nhóm học sinh có thành tích 
thấp nhất:: 
• Thu nhập thấp: -32 
• Học sinh EL: -41 
• Học sinh khuyết tật: -85 
• Mỹ Phi Châu: -52 
• Tây Ban Nha/La Tanh: -30 
 

 2018-19: Khoảng cách trung 
bình môn ELA CAASPP từ tiêu 
chuẩn đáp ứng/Mức độ 3 (DF3) 
 
Tất cả: -7.4 
 
Liên tục gia tăng thu hẹp khoảng 
cách với các mục tiêu theo sau 
cho nhóm học sinh có thành tích 
thấp nhất: 
• Thu nhập thấp: -21 
• Học sinh EL: -30 
• Học sinh khuyết tật: -73 
• Mỹ Phi Châu: -40 
• Tây Ban Nha/La Tanh: -19 
 

 

Thành tích học sinh trong các 
lớp từ 3-8 các đánh giá môn 
Toán được tiêu chuẩn hoá 
(CAASPP) 
 
Nguồn: Bảng Đánh Giá Các 
Trường Cali  
CAASPP.cde.ca.gov      

 2015-16: Khoảng cách trung 
bình môn Toán CAASPP từ tiêu 
chuẩn đáp ứng/Mức độ 3 (DF3) 
 
Tất cả: -45.4 
 
Trình trạng nhóm học sinh có 
thành tích thấp nhất: 
• Thu nhập thấp: -66.1 
• Học sinh EL -65 
• Học sinh khuyết tật: -119.4 
• Mỹ Phi Châu: -92.6 
• Tây Ban Nha/La Tanh: -

66.9 
 
 

 2016-17: Khoảng cách trung 
bình môn Toán CAASPP từ tiêu 
chuẩn đáp ứng/Mức độ 3 (DF3) 
 
Tất cả: -40.4 
 
Gia tăng thu hẹp khoảng cách 
với các mục tiêu theo sau cho 
nhóm học sinh có thành tích 
thấp nhất:  
• Thu nhập thấp: -61 
• Học sinh EL: -60 
• Học sinh khuyết tật: -114 
• Mỹ Phi Châu: -87 
• Tây Ban Nha/La Tanh: -62 
 

 2016-17: Khoảng cách trung 
bình môn Toán CAASPP từ tiêu 
chuẩn đáp ứng/Mức độ 3 (DF3) 
 
Tất cả: -35.4 
 
Gia tăng thu hẹp khoảng cách 
với các mục tiêu theo sau cho 
nhóm học sinh có thành tích 
thấp nhất:  
• Thu nhập thấp: -51 
• Học sinh EL: -50 
• Học sinh khuyết tật: -100 
• Mỹ Phi Châu: -77 
• Tây Ban Nha/La Tanh: -52 
 

 2016-17: Khoảng cách trung 
bình môn Toán CAASPP từ tiêu 
chuẩn đáp ứng/Mức độ 3 (DF3) 
 
Tất cả: -30.4 
 
Gia tăng thu hẹp khoảng cách 
với các mục tiêu theo sau cho 
nhóm học sinh có thành tích 
thấp nhất:  
• Thu nhập thấp: -39 
• Học sinh EL: -38 
• Học sinh khuyết tật: -85 
• Mỹ Phi Châu: -65 
• Tây Ban Nha/La Tanh: -40 
 

 

Phần trăm tốt nghiệp đã hoàn tất 
các lớp A-G (sẵn sàng lên đại 
học)  
 
Nguồn: DataQuest của CDE         

 2015-16: 43.0 phần trăm 
 
Trình trạng nhóm học sinh có 
thành tích thấp nhất: 
• Thu nhập thấp: 39.2% 
• Học sinh EL: 9.8% 
• Học sinh khuyết tật: 5% 
• Mỹ Phi Châu: 34.9% 
• Tây Ban Nha/La Tanh: 

36.6% 

 Tăng 1 phần trăm cho đến khi đạt 
được 55%. 

 Tăng 2 phần trăm cho đến khi đạt 
được 55%. 

 Tăng 5 phần trăm cho đến khi đạt 
được 55%. 

 

Phần trăm các học sinh đậu 
một kỳ kiểm tra Advanced 
Placement (AP) (3+) 

 
Nguồn: Phân tích nội 
bộ của SCUSD 

 2015-16: 59.7 phần trăm 
 
Trình trạng nhóm học sinh có 
thành tích thấp nhất: 
• Thu nhập thấp: 52% 
• Học sinh EL: 44.4% 

 Tăng 1 phần trăm cho đến khi đạt 
được 65%. 

 Tăng 2 phần trăm cho đến khi đạt 
được 65%. 

 Tăng 2 phần trăm cho đến khi đạt 
được 65%. 
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        • Học sinh khuyết tật: 20% 
• Mỹ Phi Châu: 39.3% 
• Tây Ban Nha/La Tanh: 

57.9% 
 
 

 

Phần trăm các học sinh chứng 
minh việc sẵn sàng lên đại học 
theo đánh giá tiêu chuẩn môn 
ELA (CAASPP lớp 11) 
 
Nguồn: CAASPP.cde.ca.gov        

 2015-16: 19.0 phần trăm 
 
Trình trạng nhóm học sinh có 
thành tích thấp nhất: 
• Thu nhập thấp: 15% 
• Học sinh EL: 1% 
• Học sinh khuyết tật: 2% 
• Mỹ Phi Châu: 9% 
• Tây Ban Nha/La Tanh: 10% 
 

 Tăng lên 2 phần trăm  Tăng lên 2 phần trăm   Tăng lên 2 phần trăm  

 

Phần trăm các học sinh chứng 
minh sẵn sàng lên đại học theo 
đánh giá tiêu chuẩn môn Toán 
(CAASPP lớp 11) 
 
Nguồn: CAASPP.cde.ca.gov        

 2015-16: 8.0 phần trăm 
 
Trình trạng nhóm học sinh có 
thành tích thấp nhất: 
• Thu nhập thấp: 6% 
• Học sinh EL: 2% 
• Học sinh khuyết tật: 1% 
• Mỹ Phi Châu: 2% 
• Tây Ban Nha/La Tanh: 3% 

 

 Tăng lên 1 phần trăm  Tăng lên 2 phần trăm  Tăng lên 2 phần trăm 

 

Tỉ lệ tốt nghiệp Cohort 

Nguồn: 

CDE DataQuest 

        

 2015-16: 81.4 phần trăm 
 
Trình trạng nhóm học sinh có 
thành tích thấp nhất: 
• Thu nhập thấp: 78.4% 
• Học sinh EL: 73.3% 
• Học sinh khuyết tật: 56.6% 
• Mỹ Phi Châu: 70.6% 
• Tây Ban Nha/La Tanh: 

77.5% 
 

 Gia tăng khoảng 2.5% mỗi năm 
cho đến khi đạt thành tích từ 
90% trở lên. 
 
 

 Gia tăng khoảng 2.5% mỗi năm 
cho đến khi đạt thành tích từ 
90% trở lên. 
 

 Gia tăng khoảng 2.5% mỗi năm 
cho đến khi đạt thành tích từ 
90% trở lên. 
 

 

Phần trăm các học sinh nhận 
bằng tốt nghiệp Tú Tài Quốc 
Tế (IB) 

 
Nguồn: Phân tích nội 
bộ của SCUSD 

 2015-16: 6.4% phần trăm 
 

 Tăng lên 2 phần trăm  Tăng lên 2 phần trăm  Tăng lên 2 phần trăm 

 

Phần trăm các Học Sinh Học 
Tiếng Anh có tiến bộ (ELPI) 

 
Nguồn: Bảng Đánh Giá Các 

 Bảng Đánh Giá Trường Cali 
Mùa Xuân năm 2017: 
 
Tình trạng: Thấp (63.7%) 

 Gia tăng tình trạng Trung Bình; 
Duy trì hay Tăng sự thay đổi 
 
% các học sinh EL tiến bộ hằng 

 Duy trì tình trạng trung bình hay 
cao hơn 
Duy trì hay tăng sự thay đổi  
 

 Duy tri tình trạng trung bình hay 
cao hơn 
Duy trì hay tăng sự thay đổi 
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Trường Cali   
 
Tiến Bộ CELDT  

 
Nguồn: Phân tích nội 
bộ của SCUSD 

 
        

Thay đổi: Duy trì (-0.8%) 
 
2016-17 
% các học sinh EL tiến bộ hằng 
năm được đo lường qua bài thi 
CELDT: 53% 
 
 

năm: 55% (như được đo lường 
qua bài thi CELDT và/hay 
ELPAC, nếu tương đương) 
 

Xây dựng sự tiến bộ về cơ bản 
việc thông thạo tiếng Anh được 
đo lường qua ELPAC.   
 

Gia tăng tiến bộ việc thông thạo 
tiếng Anh được đo lường qua 
ELPAC.  
 

 

Phần trăm các học sinh học 
Tiếng Anh được tái sắp xếp 
 
Nguồn: CDE DataQuest        

 2016-17: 11.2 phần trăm 
 

 Tăng lên 1.5 phần trăm  Tăng lên 1.5 phần trăm  Tăng lên 3.0 phần trăm 

 

Ghi danh vào từ Lớp 9 - 12 
Hành Trình Kết Nối Học 
Tập/Giáo Dục Hướng 
Nghiệp  

 
Nguồn: Phân tích nội 
bộ của SCUSD     
    

 2015-16: 34.1 phần trăm 
 

 Gia tăng cho đến khi đạt ngưỡng 
là 35% 

 Duy trì ngưỡng là 35%.  Duy trì ngưỡng là 35%. 

 

Thực hiện giáo trình 
nghiên cứu về Chủng 
Tộc 

 
Nguồn: Địa Phương        

 2016-17: Chương trình thí điểm 
tại trường Trung Học C.K. 
McClatchy, Luther Burbank, và 
George Washington Carver  

 Mở rộng 45 khoá học tại các 
trường Trung Học American 
Legion, Health Professions, 
Rosemont, Hiram Johnson, 
John F. Kennedy and 
Sacramento New Technology. 

 Mở rộng bao gồm tất cả các 
trường Trung học trong Học Khu 
Sacramento 

 Thực hiện đầy đủ như một yêu 
cầu tốt nghiệp cho mỗi học kỳ 
học 

 

Các học sinh tiếp xúc đến một 
môn học nghiên cứu mở rộng. 

 
Nguồn: Phân tích nội 
bộ của SCUSD 

        

 2016-17: 100% các học sinh tiếp 
xúc tới một môn học nghiên cứu 
mở rộng  

 Duy trì tiếp xúc môn học ở mức 
100% 

 Duy trì tiếp xúc môn học ở mức 
100%  

 Duy trì tiếp xúc môn học ở mức 
100% 

 

Tham gia vào những 
Cơ Hội Học Tập Nâng 
Cao 

 
Nguồn: Phân tích nội 
bộ của SCUSD 

 

 2016-17: Tỉ lệ tham gia 
GATE bậc tiểu học là 13.2 
phần trăm 

 
2016-7: Tỉ lệ tham gia GATE cấp 
hai là 31.7 phần trăm 

 Gia tăng việc tham gia ở bậc tiểu 
học lên 0.7 phần trăm;  
 
Gia tăng tham gia ở cấp hai lên 2 
phần trăm 

 Gia tăng việc tham gia ở bậc tiểu 
học lên 0.7 phần trăm;  
 
Gia tăng tham gia ở cấp hai lên 2 
phần trăm 

 Gia tăng việc tham gia ở bậc tiểu 
học lên 0.7 phần trăm;  
 
Gia tăng tham gia ở cấp hai lên 2 
phần trăm 

 

Mở rộng nghiên cứu chuyên 
môn Giáo Dục các Tài Năng và 
Năng Khiếu 

 
Nguồn: Địa Phương 

 

 2016-17: Số lượng giáo viên 
hoàn tất một loạt nghiên cứu 
chuyên môn GATE 

 

 Tăng số lượng giáo viên lên 
5% 

 

 Tăng số lượng giáo viên lên 
5% 

 

 Tăng số lượng giáo viên lên 
5% 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi Hoạt Động/Dịch Vụ của LEA.  Sao chép bảng, bao gồm Chi Phí Dự Toán, khi cần. 

Hoạt động    1 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:           
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả         

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

 [Nhóm học sinh cụ thể]  
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường         

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể:  
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:         
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học sinh EL          

 
Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ  
 

Khắp LEA          
 

Toàn trường               HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường         

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể::  
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

 

Một chương trình giáo dục cơ bản được cung ứng cho 
tất cả các học sinh trong Học khu Sacramento như là 
nền tảng để phát triển cho học sinh sẵn sàng lên Đại 
Học và Nghề Nghiệp.  Để cải thiện việc học của học 
sinh, xoá dần khoảng cách thành đạt và đảm bảo các 
học sinh sẵn sàng lên đại học, nghề nghiệp và cho đời 
sống, học khu sẽ cung cấp một mức lương và phúc lợi 
hấp dẫn cho các giáo viên có phẩm chất cao để đưa ra 
các phương pháp giảng dạy điển hình cho tất cả các 
học sinh, bao gồm học sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt.   
Dành ra mỗi tuần một giờ cho thời gian hợp tác các hoạt 
động học tập chuyên môn mà có thể tập trung kiểm tra 

 Một chương trình giáo dục cơ bản được cung ứng cho 
tất cả các học sinh trong Học khu Sacramento như là 
nền tảng để phát triển cho học sinh sẵn sàng lên Đại 
Học và Nghề Nghiệp. 
Lớp Mẫu giáo đến lớp 3 sẽ có tối đa là 24 học 
sinh cho một lớp.  Chi phí dự toán bao gồm việc 
giảm kích cỡ lớp và gia tăng mức lương thuởng 
trước đây. 
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việc học của học sinh, phân tích dữ liệu trường/học sinh, 
lập kế hoạch, phát triển giáo trình và đánh giá.   

 
 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Số tiền        261,800,000  Số tiền 267,036,000  Số tiền 272,376,720 

               Nguồn        LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               
Tham Khảo 
Ngân Sách        

1000-4000 
Các giáo viên đứng lớp; quản trị trường; 
nhân viên phân loại; chi phí cơ sở vật 
chất cơ bản; tài liệu giảng dạy. 
 

 Tham Khảo 
Ngân Sách 

1000-4000 
Các giáo viên đứng lớp; nhân viên phân 
loại; chi phí cơ sở vật chất cơ bản; tài liệu 
giảng dạy. 
Duy trì giảm kích cỡ lớp 24:1 cho K-3 và 
học tập chuyên môn thông qua thời gian 
hợp tác. 

 Tham Khảo 
Ngân Sách 

1000-4000 
 

 

Số tiền       26,984,634  Số tiền 27,524,326  Số tiền 28,074,813 

               Nguồn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Tham Khảo 
Ngân Sách        

1000-4000  Tham Khảo 
Ngân Sách 

1000-4000  Tham Khảo 
Ngân Sách 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    2 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học sinh khuyết tật  
 

 [Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường         

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:  
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:         
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL              
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ  
 

Khắp LEA  
 

Toàn trường                 HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 
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Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường         

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
   2017-18         

   2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Các chuyên viên Huấn Luyện Học Khu giới thiệu việc học 
tập chuyên môn liên tục bao gồm hợp tác tại trường và 
huấn luyện việc giảng dạy gắn liền với công việc như là 
một phương tiện để hỗ trợ thực hiện CCSS và những 
tiêu chuẩn khác của Tiểu Bang Cali, bao gồm những tiêu 
chuẩn ELD, và học tập chuyên môn về Giáo Dục Đặc 
Biệt .  Hoạt động này được sửa đổi bằng việc nhận thêm 
nguồn quỹ Title II cho việc học tập chuyên môn.  

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Số tiền        1,020,600  Số tiền 1,041,012  Số tiền 1,061,832 

               Nguồn        Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất 

               Ngân sách  
tham khảo        

1000-3000 
 

 Ngân sách  
tham khảo        

1000-3000 
 

 Ngân sách  
tham khảo        

1000-3000 
 

 

Số tiền        3,347,264  Số tiền 1,582,714  Số tiền 1,582,714 

               Nguồn       Title I  Nguồn Title I  Nguồn Title I 

               Ngân sách  
tham khảo              

1000-3000 
 

 Ngân sách  
tham khảo        

1000-3000 
 

 Ngân sách  
tham khảo        

1000-3000 
 

 

Số tiền       500,000  Số tiền 0  Số tiền 0 

               Nguồn       Title II  Nguồn Title II  Nguồn Title II 

               Budget 
Reference        

1000-3000 
 

 Ngân sách  
tham khảo        

1000-3000 
 

 Ngân sách  
tham khảo        

1000-3000 
 

 

Số tiền       828,845  Số tiền 845,422  Số tiền 862,330 

               Nguồn        Title III  Nguồn Title III  Nguồn Title III 

               Ngân sách  
tham khảo               

1000-3000 
 

 Ngân sách  
tham khảo        

1000-3000 
 

 Ngân sách  
tham khảo        

1000-3000 
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Hoạt động    3 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:             
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

[Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường            

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:             
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL              
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ 
 

 
Khắp LEA  

 
Toàn trường                HAY  

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường             

 
 

Trường Cụ Thể: Chuyển tiếp Mẫu Giáo: A.M. Winn, Alice 
Birney, H.W. Harkness, Hubert Bancroft, John Sloat, 
Leonardo DaVinci, Pacific, Tahoe, Theodore Judah, 
Washington 

 
 

Trình độ lớp cụ thể:  Nhà trẻ, 
Mẫu giáo chuyển tiếp 

 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
   2017-18         

   2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi         
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi         
 

Không đổi 
  

Xây dựng nền tàng vững chắc việc học tập sớm thời thơ ấu 
cho học sinh nhà trẻ và tiền mẫu giáo.  Tăng cường việc 
sẵn sàng đi học và đạt thành tích qua thời gian với trình độ 
học vấn sớm.        

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Số tiền        14,500,000  Số tiền     14,500,000  Số tiền     14,500,000 

               Nguồn        Tài trợ  Nguồn   Tài trợ  Nguồn   Tài trợ 

               Ngân sách  
tham khảo        

1000-4000 
Nhân viên nhà trẻ tiểu bang và Head 

 Ngân sách  
tham khảo 

1000-4000 
 

 Ngân sách  
tham khảo 

1000-4000 
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Start, cơ sở vật chất, nguồn giáo trình và 
tài liệu bổ sung 

 
 

 

Số tiền            1,179,282  Số tiền     1,202,868  Số tiền     1,226,925 

               Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân sách  
tham khảo        

1000-4000 
Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (10 trường) 

 Ngân sách  
tham khảo 

1000-4000 
 

 Ngân sách  
tham khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền     1,500,000  Số tiền     1,500,000  Số tiền     1,500,000 

               Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân sách  
tham khảo        

4000-4999: Sách và Học Cụ 
Tài liệu thay thế cho việc học sớm 

 Ngân sách  
tham khảo 

  Ngân sách  
tham khảo 

 
 

 

Số tiền           230,000  Số tiền     230,000  Số tiền     230,000 

               Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân sách  
tham khảo        

1000-4000 
Đóng góp tới Giáo Dục Người Trường 
Thành cho Phụ Huynh Tham Gia Nhà 
Trẻ 

 Ngân sách  
tham khảo 

1000-4000 
 

 Ngân sách  
tham khảo 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    4 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:          
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

 [Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:   
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:           
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL              
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ  
 

Khắp LEA  
 

Toàn trường                 HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 
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Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể: Tất cả các trường trung học và cấp hai và 
ba trường K-8: John Still, Leonardo daVinci, Rosa Parks 

 
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
   2017-18         

   2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi         
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Các quản thủ thư viện học khu hỗ trợ việc nghiên cứu và 
học tập theo dự án.  Các học sinh thu nhập thấp, học 
sinh học tiếng Anh, và thanh thiếu niên nhận nuôi tiếp 
cận các nguồn công nghệ giảng dạy để nâng cao bài 
giảng và các hoạt động sẵn sàng cho đại học và nghề 
nghiệp.    

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Số tiền        1,632,026  Số tiền        1,664,667  Số tiền        1,697,960 

               Nguồn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
12.5 FTE cho quản thủ thư viện có 
chứng nhận 

 Ngân sách 
Tham Khảo        

1000-3000  Ngân sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
 

 

 

Hoạt động    5 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:      
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

[Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:   
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL              
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ 
 Khắp LEA  Toàn trường               HAY  Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
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   Đặc Biệt 
 

 

Địa Điểm 
 Tất cả các 

trường     
 Trường Cụ Thể:  Trình Độ Lớp cụ Thể: 

 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
   2017-18         

   2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Áp dụng các phương pháp giảng dạy cụ thể  để hỗ trợ 
cho các học sinh khuyết tật tiếp xúc Phương Pháp Giảng 
Dạy Trọng Tâm Phổ Cập (ví dụ, i.e. Thiết Kế Tổng Thể 
cho Việc Học Tập). Bao gồm việc sử dụng hệ thống hỗ 
trợ nhiều bậc.  Xác định và công nhận các nguồn giảng 
dạy cho học sinh khuyết tật từ trung bình đến nghiêm 
trọng để các em có thể tiếp xúc phương pháp giảng dạy 
Trọng Tâm Phổ Cập.       

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Số tiền        15,025,000  Số tiền 15,325,500  Số tiền 15,632,010 

               Nguồn        LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

2000-3000 
Trợ giáo cho Giáo Dục Đặc Biệt 

 Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-3000 
 

 

Số tiền       291,342  Số tiền 297,169  Số tiền 303,113 

               Nguồn       LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo            

1000-3000 
Chuyên Viên Tâm Lý Trường 
2 FTE 

 Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-3000  Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-3000 
 

 

Số tiền    3,641,779  Số tiền 3,714,614  Số tiền 3,788,906 

               Nguồn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo            

1000-3000 
Bổ sung Chuyên Viên Tâm Lý Trường 
theo nguồn phân bổ cơ bản ở trên 
25 FTE 

 Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-3000 
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Hoạt động    6 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:             
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

[Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:   
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL              
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ 
 

 
Khắp LEA  

 
Toàn trường                 HAY  

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể: Tất cả các trường trung học và cấp hai và 
hai trường K-8: John Still và Rosa Parks 

 
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
   2017-18         

   2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Cung cấp việc tư vấn học tập và hướng nghiệp để hỗ trợ 
cho các học sinh.  Cung cấp việc hỗ trợ mục tiêu cho các 
học sinh có thu nhập thấp, học sinh EL, thanh thiếu niên 
nhận nuôi và các học sinh khuyết tật cho các hoạt động 
và hướng dẫn việc chuẩn bị lên đại học và nghề nghiệp. 
 
Các cố vấn giáo dục tại mỗi trường trung học và .5 FTE 
tại mỗi trường cấp hai cộng với trường John Still và Rosa 
Parks K-8, tổng cộng 47 FTE toàn học khu.        

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18         
   2018-19    2019-20 

Số tiền        647,000  Số tiền 659,940  Số tiền 673,139 

               Nguồn LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 
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Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
Một cố vấn giáo dục cho mỗi trường 
trong năm trường trung học chuyên 

 Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
 

 

Số tiền 5,036,973  Số tiền 5,137,712  Số tiền 5,240,467 

               Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
Cố vấn giáo dục bổ sung theo sự phân 
bổ cơ bản. 

 Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
 

 

 

Hoạt động    7 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:             
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

[Nhóm học sinh cụ thể] Các học sinh cần hỗ trợ đặc biệt 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:: Trường 
Trung Học (lớp 9-12) 

 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:           
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL              
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ 
 

 
Khắp LEA  

 
Toàn trường                 HAY  

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Các hoạt động Tài Trợ Sẵn Sàng Lên Đại Học Bị Đóng 
Băng (CRBG) cho các lớp 9 – 12.  Mục đích của nguồn 
tài trợ này nhằm cung cấp cho các học sinh cần sự giúp 
đỡ đặc biệt  với sự hỗ trợ bổ sung để gia tăng số lượng 

 Tiếp tục các hoạt động Tài Trợ Bị Đóng Băng như được 
mô tả trong năm 2017-18. 

 Không có nguồn quỹ nào được dự toán cho năm học 
2019-20.  Các quỹ tài trợ được dự tính được chi tiêu hết 
vào năm 2018-19. 
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học sinh ghi danh tại các học viện giáo dục cao hơn và 
hoàn tất một bằng tốt nghiệp đại học 4 năm.   
 
Các hoạt động CRBG được xác định sau khi tham gia 
với các nhóm liên đới.  Một trong các việc sử dụng rõ 
ràng cho các nguồn quỹ này là nhằm thay thế nguồn quỹ 
tiểu bang cho việc bồi hoàn phí AP và IB cho các học 
sinh chưa được giải quyết.  Chi phí theo trường hỗ trợ 
cho các hoạt động sẵn sàng lên đại học như chi trả phí 
vận chuyển cho các chuyến thăm trường đại học, mua 
sắm công nghệ để giúp nhiều học sinh tiếp cận các 
nguồn sẵn sàng lên đại học trên mạng, và trợ cấp cho 
giáo viên để giúp đỡ việc dạy kèm sau giờ học, và các 
phương pháp can thiệp khác 
 
Tổng quỹ trao cho SCUSD là: $1,221,734 được sử dụng 
hơn 3 năm từ 2016-17 đến 2018-19.  Nhiều nguồn đã 
được phân bổ trong suốt năm học 2016-17 và không bao 
gồm trong LCAP.        

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        131,267  Số tiền 131,267  Số tiền 0 

               Nguồn        Tài trợ  Nguồn Tài trợ  Nguồn  

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

5000-5999: Hoàn trả lại Các Dịch Vụ và 
Những Chi Phí Hoạt Động Khác cho các 
trường để có phí kiểm tra sẵn sàng lên 
đại học (AP / IB), tạo điều kiện cho học 
sinh tham gia ngày càng tăng được xem 
như là một phần của việc tính tới các 
học sinh chưa được giúp đỡ, hiệu chỉnh 
với các mục tiêu của chỉ số Sẵn Sàng 
Lên Đại Học và Nghề Nghiệp của tiểu 
bang.   

 Ngân Sách 
Tham Khảo   

5000-5999: Các Dịch Vụ và Những Chi 
Phí Hoạt Động Khác  
Duy trì việc hoàn trả lại các trường chi phí 
cho các kỳ kiểm tra sẵn sàng cho đại học 
(AP / IB). 

 Ngân Sách 
Tham Khảo   

 
 

 

Số tiền 50,000  Số tiền 50,000  Số tiền  

               Nguồn       Tài trợ  Nguồn Tài trợ  Nguồn  

               Ngân Sách 
Tham Khảo          

5000-5999: Các Dịch Vụ và Những Chi 
Phí Hoạt Động Khác 
Phương tiện chuyên chở để đảm bảo 
rằng tất cả các học sinh lớp 10 tham gia 
viếng thăm tối thiểu một trường đại học 
tại một trường đại học 4 năm ở địa 
phương.   

 Ngân Sách 
Tham Khảo   

5000-5999: Các Dịch Vụ và Những Chi 
Phí Hoạt Động Khác 
Duy trì phương tiện chuyên chở cho các 
chuyến viếng thăm đại học như được đề 
ra trong nguồn tài trợ. 

 Ngân Sách 
Tham Khảo   

 
 

 

Số tiền 61,100  Số tiền 51,793  Số tiền  
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               Nguồn      Tài trợ  Nguồn Tài trợ  Nguồn  

               Ngân Sách 
Tham Khảo          

4000-4999: Sách và Học Cụ 
Công nghệ (computer carts) để hỗ trợ 
việc tiếp xúc các nguồn và mẫu đơn cho 
đại học. 

 Ngân Sách 
Tham Khảo   

4000-4999: Sách và Học Cụ 
Tiếp tục mua công nghệ như được đề ra 
trong nguồn tài trợ. 

 Ngân Sách 
Tham Khảo   

 
 

 

Số tiền        33,158  Số tiền 1,500  Số tiền  

               Nguồn        Tài trợ  Nguồn Tài trợ  Nguồn  

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-3000 
Học tập chuyên môn để hỗ trợ các giáo 
viên Advanced Placement; ngày học mở 
rộng cho việc can thiệp. 

 Ngân Sách 
Tham Khảo   

1000-3000 
Học tập chuyên môn để hỗ trợ các giáo 
viên Advanced Placement. 

 Ngân Sách 
Tham Khảo   

 
 

 

 

Hoạt động    8 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

[Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học sinh EL              

 
Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ 
 

 
Khắp LEA  

 
Toàn trường                 HAY  

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
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Thanh thiếu niên nhận nuôi nhận tư vấn giáo dục từ Các 
Cộng Sự Chương Trình của Bộ Phận Thanh Thiếu Niên 
Nhận Nuôi với các kỹ năng, thời gian và đào tạo cần thiết 
để thực hiện các trách nhiệm của Bộ Phận Dịch Vụ 
Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi.  Kết quả giáo dục cho 
thanh thiếu niên nhận nuôi phải phản ảnh được số lượng 
học sinh nói chung.        

  
 
 

  

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Số tiền 424,325  Số tiền 432,812  Số tiền 441,468 

               Nguồn        Bổ sung/Hợp Nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp Nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp Nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-4000 
Điều Phối Viên cho Thanh Thiếu Niên 
(1.0 FTE), Chuyên viên (1.0 FTE), và các 
Cộng Sự Chương Trình (3.0 FTE). 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền       180,993  Số tiền 180,993  Số tiền 180,993 

               Nguồn      Title I  Nguồn Title I  Nguồn Title I 

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền       99,999  Số tiền 0  Số tiền 0 

               Nguồn      Tài trợ  Nguồn Tài trợ  Nguồn Tài trợ 

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

 

 

Hoạt động    9 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

[Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể:   
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
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Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học sinh EL              

 
Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ 
 

 
Khắp LEA  

 
Toàn trường                 HAY  

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  Tất cả các 
trường     

 Trường Cụ Thể:  Trình Độ Lớp cụ Thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

 

Cung ứng việc học tập chuyên môn Phát Triển Tiếng Anh 
(ELD) cho các hiệu trưởng, nhân viên học khu bao gồm 
trợ giáo song ngữ, và các lãnh đạo khác.  Thực hiện Kế 
Hoạch Tổng Thể EL phù hợp với bộ khung ELA/ELD của 
Cali.  Nhân viên hỗ trợ giám sát sự tiến bộ của các học 
sinh EL trong ELD, và trong các môn học của trường.            

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        260,700  Số tiền 265,914  Số tiền 271,212 

               Nguồn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-4000 
Director III, Nhân Viên, Tài Liệu Hỗ Trợ 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền 200,579  Số tiền 204,591  Số tiền 208,682 

               Nguồn   Title I  Nguồn   Title I  Nguồn   Title I 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-4000 
Staff 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền 360,000  Số tiền 0  Số tiền 0 

               Nguồn   Title I  Nguồn   Title I  Nguồn   Title III 

               Ngân Sách 1000-3000  Ngân Sách 1000-3000  Ngân Sách 1000-3000 



Trang 64 của 111 

Board Adopted June 28, 2017 

Tham Khảo        Nhân viên theo công thức ở trên cho các 
chương trình Đào Sâu Ngôn Ngữ  
(tài trợ một lần) 

Tham Khảo  
 
 

Tham Khảo  

 

 

Hoạt động    10 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:           
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

 [Nhóm học sinh cụ thể] Học sinh Năng Khiếu và Tài Năng, Nâng Cao 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:            
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL              
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ 
 

 
Khắp LEA  

 
Toàn trường               HAY  

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Mở rộng tiếp xúc các chương trình để hỗ trợ học sinh 
đang chứng minh khả năng học tập và sáng tạo vượt xa 
mức độ tuổi.  Thực hiện các phương pháp tổng hợp 
trong hành trình xác nhận Năng Khiếu và Tài Năng với 
việc hỗ trợ cụ thể các học sinh có thu nhập thấp, Học 
sinh EL, học sinh khuyết tật, và các học sinh đa văn hoá.           

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        139,084  Số tiền 141,866  Số tiền 144,703 
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Nguồn        LCFF  Nguồn   LCFF  Nguồn   LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
Giáo Viên Hỗ Trợ GATE  

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

 

Hoạt động    11 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:          
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

 [Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL              
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ  
 

Khắp LEA  
 

Toàn trường                 HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:: Trung Học Luther Burbank, Trường Kit 
Carson, Tiểu học Caleb Greenwood 

 
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

 
HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi           
 

Không đổi 
  

Mở rộng việc tiếp xúc chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB) 
bằng cách cung ứng học tập chuyên môn liên tục, cung 
cấp các nguồn giảng dạy, và tiếp xúc với cộng đồng để 
đảm bảo rằng các học sinh có thu nhập thấp, học sinh 
EL, và các nhóm học sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt được 
ghi danh học.           
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CHI PHÍ DỰ TOÁN 
   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        776,399  Số tiền    791,927  Số tiền    807,766 

               Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-4000 
Điều Phối Viên giảng dạy chương trình 
IB của trường và các giáo viên hỗ trợ tại 
Kit Carson và Luther Burbank.  Học tập 
chuyên môn và các tài liệu giảng dạy bổ 
sung. 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    12 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:          
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

 [Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL      
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ  
 

Khắp LEA  
 

Toàn trường                 HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể::   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi           
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi           
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi           
 

Không đổi 
  

Các hoạt động được xác định bởi nhóm Lãnh Đạo và Ủy 
Ban Trường của mỗi trường để nhận được sự chỉ dẫn 
chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các học sinh cần sự giúp đỡ 

    



Trang 67 của 111 

Board Adopted June 28, 2017 

đặc biệt và được phản ánh trong SPSA, trong dịch vụ 
đưa quyết định để hỗ trợ cho Hoạt động 1.1: 
• Giáo trình, đánh giá, và học tập chuyên môn 
• Thay thế cho học tập chuyên môn 
• Tài liệu bổ sung và công nghệ giảng dạy 

 

 
CHI PHÍ DƯ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền    2,875,842  Số tiền    2,810,000  Số tiền    2,810,000 

               Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-4000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    13 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:           
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  Tất 
cả   

 Học Sinh khuyết Tật   [Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học sinh EL      

 
Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ 
 

 
Khắp LEA  

 
Toàn trường                 HAY  

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

 
HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi            
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi            
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
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Các hoạt động được xác định bởi nhóm Lãnh Đạo và Ủy 
Ban Trường của mỗi trường để nhận được sự chỉ dẫn 
chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các học sinh chưa được giúp 
đỡ và được phản ánh trong SPSA, trong dịch vụ đưa 
quyết định để hỗ trợ cho Hoạt động 1.2: 
• Hỗ trợ can thiệp chằng hạn như Giáo viên Hỗ Trợ 
• Trợ giáo 

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền    2,596,991  Số tiền    2,600,000  Số tiền    2,600,000 

               Nguổn             Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    14 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:        
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả           

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

 [Nhóm học sinh cụ thể]   
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL      
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ  
 

Khắp LEA  
 

Toàn trường                 HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 Mới  Sửa đổi          Không đổi   Mới  Sửa đổi            Không đổi   Mới  Sửa đổi           Không đổi 
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Các hoạt động được xác định bởi nhóm Lãnh Đạo và Ủy 
Ban Trường của mỗi trường để nhận được sự chỉ dẫn 
chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các học sinh cần sự giúp đỡ 
đặc biệt và được phản ánh trong SPSA, trong dịch vụ 
đưa quyết định để hỗ trợ cho Hoạt động 1.3: 
• Thêm thời gian hợp tác để phân tích dữ liệu, lập kế 

hoạch và giám sát sự tiến bộ của học sinh 
• Hội Nghị về Học Tập 
        

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền    339,421  Số tiền    285,000  Số tiền    285,000 

               Nguổn              Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

 

Hoạt động    15 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học Sinh khuyết Tật  
 

 [Nhóm học sinh cụ thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học sinh EL      
 

Thanh Thiếu 
niên nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm vi phục vụ 
 

 
Khắp LEA  

 
Toàn trường                 HAY  

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Sự Giúp Đỡ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả các 
trường     

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp cụ Thể: 
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HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi            
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi    
 

Không đổi 
  

Các hoạt động được xác định bởi nhóm Lãnh Đạo và Ủy 
Ban Trường của mỗi trường để nhận được sự chỉ dẫn 
chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các học sinh cần sự giúp đỡ 
đặc biệt và được phản ánh trong SPSA, trong dịch vụ 
đưa quyết định để hỗ trợ cho Hoạt động 1.4: 
• Tài liệu bổ sung cho Phát Triển Tiếng Anh 
• Trợ giáo song ngữ 
• Sách 
        

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        1,567,332  Số tiền        1,595,000  Số tiền        1,595,000 

               Nguổn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn Bổ sung/Hợp nhất  Nguổn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
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Các Mục Tiêu, Hoạt Động, & Dịch Vụ 
 
Chi Tiết và Trách Nhiệm của Kế Hoạch Ưu Thế 
 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA.  Sao chép bảng khi cần. 

 
   

 
Mới  

   
Sửa Đổi  

   
Không thay đổi 

 

 

Mục 
Tiêu 2 

 Các học sinh sẽ tham gia vào môi trường học tập an toàn, lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần. 
 
• Tất cả các trường sẽ được an toàn hơn, môi trường với nền văn hoá hiệu quả hơn, nơi các học sinh học tập các kỹ năng tình cảm xã hội và  nhận 

thêm nhiều sự hỗ trợ để tăng cường tham gia vào việc học tập của các em.  (Hoạt động 2.1) 
• Các trường sẽ cung cấp nhiều cơ hội đa dạng hơn để nhận sự quan tâm về học tập nhiều hơn và nhà trường thông qua các hoạt động dựa trên 

công nghệ, học tập dựa trên dự án, tham gia vào chương trình ngoại khoá mở rộng và chương trình học tập mở rộng, bao gồm bất kỳ chi phí khác 
có liên quan tới những cơ hội phong phú khác (các chương trình nghệ thuật, tham quan học tập, hội nghị, ban nhạc, thể thao, v.v. ). (Hoạt động 
2.2) 

• Duy trì cơ sở vật chất sạch sẽ, an toàn và hấp dẫn giúp ích cho việc học. (Hoạt động 2.3) 
        

 
Những Ưu Tiên của tiểu bang và địa phương được trình 
bày cho mục tiêu này:  

STATE         
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL    Kế Hoạch Ưu Thế của SCUSD  
 

 
Nhu Cầu Được Xác Định  Học khu xác định việc cải thiện chuyên cần, giảm sự vắng mặt thường xuyên, và ngăn ngừa nạn bỏ học là một tiêu chí.  

Xem xét dữ liệu kỷ luật của học khu cũng minh họa sự cần thiết để giảm tỉ lệ đình chỉ học cho tất cả các học sinh, và để 
giảm tình trạng không cân xứng trong tỉ lệ đình chỉ học đối với các học sinh Mỹ Phi Châu, Tây Ban Nha/La Tanh, và các 
học sinh khuyết tật.   
 
Khoảng 68% các học sinh của SCUSD nhận bữa ăn trưa miễn phí hay giảm giá, đó là một chỉ số cho thấy rào cản tiềm 
năng cho việc học tập (thách thức về sức khoẻ và sức khoẻ tâm thần, chuyên chở, và tiếp cận tới những cơ hội học tập 
xúc tích và các hoạt động ngoại khoá).  Các học sinh và gia đình cần sự hỗ trợ về mặt xã hội để được thành công.   

 
KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG VÀ ĐƯỢC MONG ĐỢI HẰNG NĂM 

 
Số Liệu/Chỉ Số Cơ Bản 2017-18 2018-19 2019-20 

Bảo dưỡng tốt khuôn viên 
trường 
 
Nguồn: 
Học Bạ Trách Nhiệm Trường 
        

 100% các trường được kiểm tra 
chiếm tỉ lệ giương mẫu hay tốt 
về Công Cụ Kiểm Tra Cơ Sở Vật 
Chất (FIT). 
 
Mỗi trường có một Quản Lý Cây 
Xanh và tối thiểu có 12 giờ vệ 
sinh trường lớp hằng tuần.   
 

 Duy trì FIT (Công Cụ Kiểm Tra 
Cơ Sở Vật Chất) tỉ lệ kiểm tra 
đạt 100%. 
 
Duy trì một Quản Lý Cây Xanh 
và tối thiểu có 12 giờ vệ sinh tại 
mỗi trường.  

 Duy trì FIT (Công Cụ Kiểm Tra 
Cơ Sở Vật Chất) tỉ lệ kiểm tra 
đạt 100%. 
 
Duy trì một Quản Lý Cây Xanh 
và tối thiểu có 12 giờ vệ sinh tại 
mỗi trường  

 Duy trì FIT (Công Cụ Kiểm Tra 
Cơ Sở Vật Chất) tỉ lệ kiểm tra 
đạt 100%. 
 
Duy trì một Quản Lý Cây Xanh 
và tối thiểu có 12 giờ vệ sinh tại 
mỗi trường  
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Chuyên cần 
 
Nguồn: Phân tích giữa năm của 
SCUSD 
        

 2015-16: 93.8% 
2016-17: Giữa năm 95.3% 
 
 

 Tỉ lệ chuyên cần toàn học khu sẽ 
tăng lên .2% đạt 95.5%  

 Tỉ lệ chuyên cần toàn học khu sẽ 
tăng lên .5% đạt 96% 

 Tỉ lệ chuyên cần toàn học khu sẽ 
duy trì ở mức 96% hay cao hơn. 

 

Vắng Mặt Thường Xuyên 
 
Nguồn: Phân tích giữa năm của 
SCUSD 
        

 2016-17: Giữa Năm 11.9% 
 
Tình trạng Nhóm Học Sinh Cụ 
Thể: 
Thu nhập thấp: 13.7% 
Học sinh EL: 9.5% 
Học sinh khuyết tật: 17.2% 
Thiếu niên nhận nuôi: 21.6% 
Vô gia cư: 30.5% 
 
Mỹ Phi Châu: 18.5% 
Tây Ban Nha/La Tanh: 13.1% 
 
 

 Tỉ lệ Vắng Mặt Thường Xuyên 
sẽ giảm xuống 1% 

 Tỉ lệ Vắng Mặt Thường Xuyên 
sẽ giảm xuống 1.5% 

 Tỉ lệ Vắng Mặt Thường Xuyên 
sẽ duy trì tại mức 10% hay thấp 
hơn cho tất cả các học sinh 

 

Tỉ lệ đình chỉ học 
 
Nguồn: Phân tích giữa năm của 
SCUSD 
        

 2016-17: Giữa năm 3.8% 
 
Tình trạng Nhóm Học Sinh Cụ 
Thể:: 
Thu nhập thấp: 4.5% 
Học sinh EL: 3.0% 
Học sinh khuyết tật: 8.4% 
Thiếu niên nhận nuôi: 18.1% 
Vô gia cư: 10.0% 
 
Mỹ Phi Châu: 10.0% 
Châu Á: .7% 
Tây Ban Nha: 3.5% 
Trắng: 2.1% 
 
 

 Tỉ lệ đình chỉ học thấp hơn cho 
tất cả xuống 2.5% 
 
Tỉ lệ đình chỉ học thấp hơn cho:  
Mỹ Phi Châu là 3% 
Tây ban nha là .5% 
Thiếu niên nhận nuôi là 3% 
Học sinh khuyết tật là 2% 
 

 Tỉ lệ đình chỉ học thấp hơn cho 
tất cả xuống 2.3% 
 
Tiếp tục để tỉ lệ đình chỉ học 
thấp hơn các nhóm học sinh bị 
tác động không cân xứng: 
Mỹ Phi Châu 
Tây Ban Nha 
Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi 
Học sinh Khuyết Tật 
 

 Tỉ lệ đình chỉ học thấp hơn cho 
tất cả xuống 2.1% 
 
Tiếp tục để tỉ lệ đình chỉ học 
thấp hơn các nhóm học sinh bị 
tác động không cân xứng: 
Mỹ Phi Châu 
Tây Ban Nha 
Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi 
Học sinh Khuyết Tật 
 

 

Tỉ lệ bỏ học 
 
Nguồn: CDE DataQuest 
        

 2015-16: 10.9% 
 
Tình trạng Nhóm Học Sinh Cụ 
Thể:: 
Thu nhập thấp: 12.2% 
Học sinh EL: 13.3% 
Học sinh khuyết tật: 18% 
Thiếu niên nhận nuôi: n/a 
Vô gia cư: n/a 
 
Mỹ Phi Châu: 19% 
Châu Á: 5.2% 
Tây Ban Nha: 10.9% 

 Tỉ lệ bỏ học sẽ giảm xuống tới 
10.4% cho tất cả, 11.7% cho thu 
nhập thấp, 12.8% cho EL. 
 
Duy trì tỉ lệ bỏ học tại một 
trường cấp hai thấp hơn 1 phần 
trăm. 
 

 Tỉ lệ bỏ học sẽ giảm xuống tới 
9.9% cho tất cả, 10.2% cho thu 
nhập thấp, 12.3% cho EL. 
 
Duy trì tỉ lệ bỏ học tại một 
trường cấp hai thấp hơn 1 phần 
trăm. 
 

 Tỉ lệ bỏ học sẽ giảm xuống tới 
9.4% cho tất cả, 9.7% cho thu 
nhập thấp, 11.3% cho EL. 
 
Duy trì tỉ lệ bỏ học tại một 
trường cấp hai thấp hơn 1 phần 
trăm. 
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Trắng: 9.8% 
 
 
Tỉ lệ bỏ học tại một trường cấp 
hai thấp hơn 1 phần trăm. 
 
 
 

 

Tỉ lệ bị đuổi học 
 
Nguồn: CDE DataQuest 
        

 2014-15: 0.0% (10 học sinh) 
 
2015-16: 0.0% 
 
 

 Duy trì tỉ lệ bị đuổi học thấp (it 
hơn 0.1 phần trăm) 

 Duy trì tỉ lệ bị đuổi học thấp (it 
hơn 0.1 phần trăm) 

 Duy trì tỉ lệ bị đuổi học thấp (it 
hơn 0.1 phần trăm) 

 

Khảo Sát Môi Trường Học  
 
Nguồn:  Địa Phương 
        

 Các Kết Quả Cơ Bản Khảo Sát 
Môi Trường Học về tỉ lệ phần 
trăm của sự phản hồi tích cực 
do xây dựng vào 6/15/17: 
 
Các học sinh lớp 3-12 (N = 
12,347) 
Tiểu học: 
An toàn: 59% 
Thân quen: 68% 
 
K-8: 
An toàn: 61% 
Thân quen: 68% 
 
Cấp hai: 
An Toàn: 65% 
Thân quen: 66% 
 
Trung học : 
Safety: 65% 
Thân quen: 62% 
 
Các giáo viên (N = 695) 
An toàn: 61% 
Thân quen: 74% 
 
Gia đình (N = 1,074) 
An toàn: 83% 
Thân quen: 81% 

 Cải thiện phần trăm việc phản 
hồi tích cực tới 3% hằng năm 

 Cải thiện phần trăm việc phản 
hồi tích cực tới 3% hằng năm 

 Cải thiện phần trăm việc phản 
hồi tích cực tới 3% hằng năm 

 

 
CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ TOÁN/DỊCH VỤ 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi hoạt động/dịch vụ của LEA.  Sao chép bảng, bao gồm Chi Phí Dự Toán, khi cần. 
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Hoạt động    1 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:  
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

 [Nhóm Học Sinh Cụ Thể]  
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường         

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL          
 

Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ 
 

 
Toàn LEA         

 
Toàn Trường               HAY  

 
Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Đảm bảo răng các trường sạch sẽ, chào đón và được 
bảo dưỡng tốt có đầy đủ nhân viên.        

    
 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   15,162,256  Số tiền   15,465,501  Số tiền   15,774,811 

               Nguồn        LCFF  Nguồn   LCFF  Nguồn   LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

2000-3000 
Duy trì đội ngũ nhân viên vệ sinh và 
quản lý cây xanh. 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 

 

Số tiền   650,000  Số tiền   650,000  Số tiền   650,000 
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Nguồn     Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

4000-4999: Sách và Học cụ 
Vật dụng giữ vệ sinh gắn với việc hỗ trợ 
các chương trình nghiên cứu mở rộng 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

4000-4999: Sách và Học cụ  Ngân Sách 
Tham Khảo 

4000-4999: Sách và Học cụ 
 
 

 

Số tiền   175,256  Số tiền   175,256  Số tiền   175,256 

               Nguồn       LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

4000-4999: Sách và Học cụ 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

4000-4999: Sách và Học cụ 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

4000-4999: Sách và Học cụ 
 

 

 

Hoạt động    2 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL            
 

Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ 
 

 
Toàn LEA          

 
Toàn Trường               HAY  

 
Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Thực hiện sáng kiến Trú Ẩn An Toàn, đảm bảo rằng 
cộng đồng SCUSD biết rằng toàn bộ cơ sở vật chất của 
học khu được xem là một chỗ Trú Ẩn An Toàn bởi Cơ 
Quan Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE).  Sáng kiến này 
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bao gồm nhưng không giới hạn tới:  
• Học tập chuyên môn tự nguyện cho nhân viên; 
• Cầu nối về các nguồn hỗ trợ cho học sinh và gia 

đình chằng hạn như các lớp học thi quốc tịch và 
Tiếng Anh là sinh ngữ hai; 

• Hỗ trợ cho các học sinh đủ tiêu chuẩn cho DACA. 
        

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   40,000  Số tiền   40,000  Số tiền   40,000 

               Nguồn      Suppl/Con  Nguồn   Nguồn  

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

  Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 

 

 

Hoạt động    3 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL    
 

Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ  
 

Toàn LEA  
 

Toàn Trường               HAY  
 

Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
   2017-18         

   2018-19    2019-20 

 Mới  Sửa đổi  Không đổi   Mới  Sửa đổi  Không đổi   Mới  Sửa đổi  Không đổi 
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Quản Đốc vấn đề An Toàn trường và Viên Chức Hỗ Trợ 
Trường trợ giúp việc phát triển và duy trì các kế hoạch 
an toàn trường, và gìn giữ mối quan hệ với học sinh và 
nhân viên để giữ môi trường học an toàn và tích cực 
hơn. 
 
        

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   122,353  Số tiền   124,800  Số tiền   127,296 

               Nguồn      LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo      

2000-3000 
Quản Đốc An Toàn Trường 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 

 

Số tiền   1,120,000  Số tiền   1,120,000  Số tiền   1,120,000 

               Nguồn       LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo     

5000-5999: Dịch Vụ và Chi Phí Hoạt 
Động Khác 
Viên Chức Hỗ Trợ Trường (Hợp đồng 
với Phòng Cảnh Sát Sacramento) 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

5000-5999: Dịch Vụ và Chi Phí Hoạt 
Động Khác 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

5000-5999: Dịch Vụ và Chi Phí Hoạt 
Động Khác 
 

 

 

Hoạt động    4 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể::   
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:    
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL    
 

Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
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Phạm Vi của Dịch Vụ 
 

 
Toàn LEA          

 
Toàn Trường               HAY  

 
Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:    
 

Trình độ Lớp Cụ Thể:: Các 
trường cấp hai và trung học 

 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
   2017-18         

   2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Chỉ định các Phụ Tá Hiệu Trưởng bậc trung học bao gồm 
có thêm các quản trị giáo dục theo công thức ở trên để 
trợ giúp trường trong việc phát triển và duy trì các kế 
hoạch an toàn trường, và duy trì mối quan hệ với các học 
sinh và nhân viên để giữ cho môi trường học được an 
toàn và tích cực hơn.          

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Số tiền   812,650  Số tiền   828,903  Số tiền   845,481 

               Nguồn       LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-3000 
Các phụ tá hiệu trưởng (1 FTE một 
trường Trung Học Tổng Hợp) 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

Số tiền   2,023,304  Số tiền   2,063,770  Số tiền   2,105,045 

               Nguồn       Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
Có thêm các Phụ Tá Hiệu Trưởng theo 
công thức ở trên 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

 

Hoạt động    5 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả 

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 



Trang 79 của 111 

Board Adopted June 28, 2017 

Địa Điểm 
 Tất cả  

các trường 
 Trường Cụ Thể:  Trình độ Lớp Cụ Thể: 

 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học Sinh EL    

 
Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ 
 

 
Toàn LEA          

 
Toàn Trường              HAY  

 
Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Thực hiện việc tiếp cận hợp tác tới môi trường học để 
giúp các trường trở thành một nơi tích cực, năng động và 
trợ giúp cho viêc học tập.  Việc tiếp cận kết hợp với năng 
lực Học Tập Tình Cảm Xã Hội, Hỗ Trợ Can Thiệp Các 
Hành Vi Tích Cực, và Thực Tiễn Hồi Phục. 
 
Chi phí dự toán bao gồm: 
• Giám Đốc SEL  
• Nguời huấn luyện về Công Bằng 
• Học Tập Chuyên Môn và Các Hội Nghị 
• Sách và Các tài liệu giảng dạy bổ sung 

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   1,621,862  Số tiền   1,654,299  Số tiền   1,687,385 

               Nguồn       Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-4000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền   244,683  Số tiền   249,577  Số tiền   254,568 

               Nguồn       Title I  Nguồn Title I  Nguồn Title I 
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               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền         225,000  Số tiền   225,000  Số tiền   225,000 

               Nguồn       Tài trợ  Nguồn Tài trợ  Nguồn Tài trợ 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-4000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000  Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    6 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:    
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:    
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:      
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL    
 

Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ  
 

Toàn LEA  
 

Toàn Trường               HAY  
 

Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình độ Lớp Cụ Thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Hỗ trợ và huấn luyện liên tục viếc ngăn ngừa bắt nạt.  
Đưa ra giải pháp cho các báo cáo nghi ngờ có sự bắt nạt 
với các kế hoạch an toàn và hành động đối với các học 
sinh có liên đới.  Đảm bảo thừa nhận hậu quả của đặc 
quyền, sự áp bức và tấn công ở mức độ vi mô về việc 
nghi ngờ bắt nạt.          
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CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   52,472  Số tiền   53,521  Số tiền   54,591 

               Nguồn       Title I  Nguồn Title I  Nguồn Title I 

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
Chuyên viên Ngăn Ngừa Bắt Nạt 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 

 

Số tiền   67,500  Số tiền   67,500  Số tiền   67,500 

               Nguồn        Tài trợ  Nguồn Tài trợ  Nguồn Tài trợ 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

2000-3000 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 

 

 

Hoạt động    7 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả 

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể]   
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường         

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học Sinh EL    

 
Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ 
 

 
Toàn LEA          

 
Toàn Trường               HAY  

 
Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
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HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Thực hiện chương trình tổng hợp để gia tăng việc 
chuyên cần và giảm thiểu sự vắng mặt thường xuyên.  
Chương trình ("Chuyên Cần, Thành Tích, Thành Công") 
bao gồm 4 hoạt động chính: 
 
• Tìm kiếm và giám sát dữ liệu chuyên cần; 
• Trao đổi tầm quan trọng của việc chuyên cần; 
• Giảm biện pháp trừng phạt để tránh học sinh không 

đi học  
• Cung cấp việc hỗ trợ cho các học sinh gặp rủi ro 
 
Tất cả các trường của SCUSD sẽ nhận toàn bộ việc hỗ 
trợ, và 21 trường có tỉ lệ vắng mặt thường xuyên sẽ nhận 
các dịch vụ quan trọng và chuyên sâu.   
        

 Các hoạt động được tiếp tục như được mô ta trong năm 
2017-18, với việc mở rộng các dịch vụ được cung ứng 
bằng việc bổ sung 10 tiết học cho các lớp Học cách Lãnh 
Đạo tại các trường trung học với một số lượng đáng kể 
của các học sinh bị rủi ro. 

  

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   502,302  Số tiền   591,551  Số tiền   593,688 

               Nguồn        Tài trợ  Nguồn        Tài trợ  Nguồn        Tài trợ 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-4000 
Điều Phối Viên Dự Án (1.0 FTE) 
Chuyên Viên Sức Khoẻ Tâm Thần cho 
Gia Đình và Thanh Thiếu Niên (2.0 FTE) 
Chuyên Viên Phụ Trách Chuyên Cần và 
Phúc Lợi Xã Hội của Trẻ Em (1.0 FTE) 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
Điều Phối Viên Dự Án (1.0 FTE) 
Chuyên Viên Sức Khoẻ Tâm Thần cho 
Gia Đình và Thanh Thiếu Niên (2.0 FTE) 
Chuyên Viên Phụ Trách Chuyên Cần và 
Phúc Lợi Xã Hội của Trẻ Em (1.0 FTE) 
Trả theo giờ cho giáo viên MLA và WLA 
(180 giờ x 10) 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
Không thay đổi từ năm trước 

 

 

Hoạt động    8 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:  
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm  Tất cả   Trường Cụ Thể:  Trình độ Lớp Cụ Thể: 
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 các trường          
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:    
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL    
 

Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ  
 

Toàn LEA          
 

Toàn Trường               HAY  
 

Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường        

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới   
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Hỗ trợ sức khoẻ tâm thần và việc chăm sóc y tế được 
các y tá học khu và nhân viên xã hội cung cấp. 
 
        

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   1,804,251  Số tiền   1,840,336  Số tiền   1,877,143 

               Nguồn Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo      

1000-3000 
Y Tá Học Khu (14.2 FTE) 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

Số tiền   132,987  Số tiền   135,647  Số tiền   138,360 

               Nguồn        Title I  Nguồn Title I  Nguồn Title I 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
Y Tá Học Khu (1.2 FTE) 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
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Số tiền   645,295  Số tiền   658,201  Số tiền   671,365 

               Nguồn       LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
Y Tá Học Khu cho Giáo Dục Đặc Biệt 
(5.0 FTE) 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

Sô tiền        15,400  Sô tiền 15,400  Sô tiền 15,400 

               Nguồn       Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
Phòng Tiêm Chủng Học Khu 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền   682,055  Số tiền   695,696  Số tiền   709,610 

               Nguồn      Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-3000 
Nhân Viên Xã Hội Trường (5.5 FTE) 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

Số tiền   338,150  Số tiền   344,913  Số tiền   351,811 

               Nguồn       Title I  Nguồn Title I  Nguồn Title I 

               Ngân Sách 
Tham Khảo      

1000-3000 
Nhân Viên Xã Hội Trường (2.8 FTE) 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

Số tiền   794,251  Số tiền   810,136  Số tiền   826,339 

               Nguồn       LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-3000 
Nhân Viên Xã Hội Trường cho Giáo Dục 
Đặc Biệt (7.34 FTE) 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

 

Hoạt động    9 
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Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:        
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường        

 
 

Trường Cụ Thể:: 61 Trường   
 

Trình độ Lớp Cụ Thể:   
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL    
 

Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ  
 

Toàn LEA          
 

Toàn Trường               HAY  
 

Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường         

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Cung cấp chương trình Học Tập Mở Rộng, bao gồm 
trước và sau giờ học, học hè, và kinh nghiệm học tập 
giữa hai mùa học.  Chương trình học tập mở rộng nâng 
cao về các nhu cầu tình cảm, xã hội và thể chất và 
những lợi ích của học sinh.  Những cơ hội học tập mở 
rộng được thực hành, hấp dẫn, tập trung vào học sinh, 
hướng tới các kết quả, và bổ sung các hoạt động học tập 
trong ngày học/năm học bình thường. 
 
Các dịch vụ được các đối tác cộng đồng cung cấp, với 
sự giám sát, hỗ trợ và đảm bảo chất lượng, bởi Phòng 
Phát Triển Thanh Thiếu Niên.  Học Khu Sacramento có 
11 nhà cung ứng chất lượng chính, bao gồm nhưng 
không giới hạn tới: Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng 
Người Hoa Sacramento, Target Excellence, Tập Trung 
vào Gia Đình, Câu Lạc Bộ Boys & Girls, và Trung Tâm 
cho Các Ông Bố và Gia Đình. 
        

 Các nguồn qũy bổ sung được tìm ra để thay thế cho 
nguồn quỹ một lần được sử dụng hỗ trợ cho chương 
trình học năm 2017-18. 
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CHI PHÍ DỰ TOÁN 
   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   7,600,000  Số tiền   7,600,000  Số tiền   7,600,000 

               Nguồn       Tài trợ  Nguồn Tài trợ  Nguồn Tài trợ 

               Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-4000 
Qũy tài trợ ASES  
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền   2,750,000  Số tiền     Số tiền    

               Nguồn      LCFF  Nguồn   Nguồn  

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
Nguồn quỹ một lần 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 

 

Số tiền   500,000  Số tiền     Số tiền    

               Nguồn       Title I  Nguồn   Nguồn  

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 

 

 

Hoạt động    10 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

  [Nhóm Học Sinh Cụ Thể]   
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường    

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:    
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học Sinh EL    

 
Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ  
 

Toàn LEA          
 

Toàn Trường               HAY  
 

Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 
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Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường        

 
 

Trường Cụ Thể:    
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HỌẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Trung Tâm Liên Lạc là một Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh 
tập trung nhăm phục vụ như là một “cánh cổng” tới các 
dịch vụ hỗ trợ quan trọng cho các học sinh và gia đình.  
Trung tâm này cung cấp một điểm truy cập và trợ giúp 
duy nhất, dễ xác nhận để giải quyết các nhu cầu về y tế, 
tình cảm, xã hội cho tất cả các học sinh.     
 
Các dịch vụ cung cấp bao gồm: tin tức và giới thiệu; 
tham khảo phòng tiêm chủng; điều hành trường hợp; hỗ 
trợ và can thiệp vấn đề chuyên cần; tư vấn cho gia đình 
và cá nhân; can thiệp khủng hoảng; ghi danh bảo hiểm y 
tế.   
        

    

 

 
CHI PHÍ DƯ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   209,707  Số tiền   213,901  Số tiền   218,179 

               Nguồn       Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo      

1000-4000 
Nhân viên Trung Tâm Liên Lạc và 
Chuyên Viên Ngăn Ngừa Bỏ Học 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền   74,634  Số tiền   74,634  Số tiền   74,634 

               Nguồn       Tài trợ  Nguồn Tài trợ  Nguồn Tài trợ 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-4000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền   292,391  Số tiền   298,239  Số tiền   304,204 
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Nguồn      Title I  Nguồn Title I  Nguồn Title I 

               Ngân Sách 
Tham Khảo     

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    11 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường        

 
 

Trường Cụ Thể:    
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL    
 

Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ  
 

Toàn LEA          
 

Toàn Trường               HAY  
 

Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường        

 
 

Trường Cụ Thể:    
 

Trình độ Lớp Cụ Thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Hỗ trợ viếc ghi danh, chuyên cần, và thành tích học tập 
của các học sinh vô gia cư để đảm bảo các em nhận 
được sự tiếp xúc công bằng tới các cơ hội học tập.  Dịch 
vụ cụ thể bao gồm việc trợ giúp trong các lãnh vực sau:  
ghi danh nhập học và dịch vụ hỗ trợ vấn đề chuyên cần, 
hồi phục hổ sơ, thiết bị vệ sinh và của trường, giới thiệu 
tiêm chủng ngừa/sức khoẻ, giới thiệu cộng đồng và 
nhà/nơi trú ngụ, và các dịch vụ hỗ trợ học tập dưới Đạo 
Luật Trợ Giúp Gia Đình Vô Gia Cư McKinney-Vento:  
Giáo Dục cho Trẻ Vô Gia Cư và Thanh Thiếu Niên.          

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 
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   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   161,872  Số tiền   161,872  Số tiền   161,872 

               Nguồn   Title I  Nguồn   Title I  Nguồn Title I 

               Ngân Sách 
Tham Khảo      

1000-4000 
Điều phối viên và một phần của hỗ trơ 
phân loại 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 

 

 

Hoạt động    12 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường        

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học Sinh EL    

 
Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ 
 

 
Toàn LEA          

 
Toàn Trường               HAY  

 
Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường        

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Các hoạt động được từng nhóm Lãnh Đạo Trường và Ủy 
Ban Trường xác định được hướng dẫn chủ yếu nhằm hỗ 
trợ cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt và được phản 
ảnh trong Kế Hoạch Riêng về Thành Tích Học Sinh 
(SPSA), để phục vụ cho việc ra quyết định ở địa phương 
để hỗ trợ cho Các Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh trong 24 
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trường. 
 
Lưu ý: Một số Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh đã nhận 
được nguồn quỹ từ nguồn Tài Trợ Cải Tiến Trường, 
không bao gồm trong LCAP. 

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền   692,654  Số tiền   725,000  Số tiền   725,000 

               Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn   Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo   

1000-4000 
Điều Phối Viên Hỗ Trợ Học Tập, Các 
Chuyên Viên, Nhân Viên Xã Hội và 
Người Ủng Hộ Gia Đình; Học Tập 
Chuyên Môn; Tài Liệu Bổ Sung 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

Số tiền          2,044,223  Số tiền   Cần được xác nhận  Số tiền   Cần được xác nhận 

               Nguồn   Tài Trợ  Nguồn   Tài Trợ  Nguồn   Tài Trợ 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

1000-4000 
Quỹ Tài Trợ Cải Tiến Trường 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    13 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

  [Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường         

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường: 
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL    
 

Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Phạm Vi của Dịch Vụ  Toàn LEA          Toàn Trường               HAY  Giới Hạn Tới Nhóm Học Sinh Cần Giúp 
Đỡ Đặc Biệt 
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Địa Điểm 
 

 
Tất cả  
các trường         

 
 

Trường Cụ Thể: TBA  
 

Trình độ Lớp Cụ Thể:  
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi         
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi         
 

Không đổi 
  

Các hoạt động được xác định bởi nhóm lãnh đạo mỗi 
Trường và Ủy Ban Trường để trực tiếp hỗ trợ các học 
sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt và phản ánh trong Kế Hoạch 
Riêng về Thành Tích Học Sinh (SPSA), trong các dịch vụ 
để ra quyết định tại cơ sở để hỗ trợ cho Hoạt Động 2.1 
và 2.2: 
 
• Các tài liệu giảng dạy bổ sung để hỗ trợ cho Môi 

Trường Học Tập Tích Cực 
• Nhân sự tại trường để hỗ trợ cho vấn đề an toàn, 

chuyên cần, y tế, sức khoẻ tâm thần, quản lý trường 
hợp 

• Các hoạt động ngoại khoá xúc tích, bao gồm thể dục 
thể thao 

• Các chương trình âm nhạc và nghệ thuật 
        

    

 

 
CHỊ PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        1,001,863  Số tiền   1,025,000  Số tiền   1,025,000 

               Nguồn        Bồ sung/hợp nhất  Nguồn   Bồ sung/hợp nhất  Nguồn   Bồ sung/hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
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Mục Tiêu, Hoạt Động & Dịch Vụ 
 
Chi Tiết và Trách Nhiệm Kế Hoạch Ưu Thế 
 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA.  Sao chép bảng khi cần. 

 
   

 
Mới  

   
Sửa đổi  

   
Không đổi 

 

 

Mục 
Tiêu 3 

 Các phụ huynh, gia đình và các bên hữu quan của cộng đồng sẽ tham gia đầy đủ hơn như những đối tác trong việc giáo dục các học sinh trong học 
khu Sacramento. 
 
Các bên hữu quan có cơ hội cải thiện để tham gia vào các hoạt động của học khu và nhà trường nhằm gia tăng khả năng của họ như là những đối tác 
trong việc giáo dục. (Hoạt động 3.1) 
Các bên hữu quan nhận được sự cải thiện trong việc giao tiếp với học khu và trường, bao gồm các dịch vụ thông dịch và dịch thuật (Hoạt động 3.2) 
        

 
Những Ưu Tiên của Tiểu Bang và/hay Địa Phương  
Được Trình Bày theo mục tiêu nàyl: 

STATE         
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL    Kế Hoạch Ưu Thế của Học Khu Sacramento 
 

 
Xác Định Nhu Cầu  Những cơ hội đào tạo và giáo dục phụ huynh xây dựng khả năng để các phụ huynh cảm thấy rằng họ có liên đới trong 

việc giáo dục con em họ.  Họ sẽ được trang bị để hỗ trợ cho con họ, và sẽ hiểu các mục tiêu giáo dục và những thử 
thách mà học sinh của họ có thể phải đương đầu.  Việc giao tiếp giữa nhà trường và gia đình sẽ là một sự đối thoại hai 
chiều tập trung vào các học sinh.  
 
Có một nhu cầu để gia tăng và mở rộng cho phụ huynh tham gia trong việc ra quyết định và những cơ hội lãnh đạo, tại 
học khu cũng như tại trường.  Khoảng 38% các phụ huynh và người giám hộ của học khu Sacramento cần các dịch vụ 
thông và phiên dịch, và nếu không có các dịch vụ đó các phụ huynh không thể tiếp cận giống nhau để tham gia vào 
những cơ hội để đưa quyết định. 
 
Để các phụ huynh có thể tham gia đầy đủ, cần phải loại bỏ rào cản, bao gồm nhưng không giới hạn tới: các dịch vụ giữ 
trẻ, tiếp khách, nhiểu mô hình giao tiếp.  

 
CÁC KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG HẰNG NĂM ĐƯỢC MONG ĐỢI 

 
Số liệu/Các chỉ số Cơ Bản 2017-18 2018-19 2019-20 

Phụ huynh tham gia để ra quyết 
định và các hoạt động lãnh đạo 
 
Nguồn: Địa phương 
        

 2016-17: 100% ủy ban trường 
của học khu được soạn thảo 
hợp lý. 
 
2016-17: Mười bảy (17) trường 
nhận sự huấn luyện của Ủy Ban 
Trường. 
 

 Duy trì số lượng Ủy Ban Trường 
với thành phần hợp lý đạt 100%. 
 
Cung cấp việc huấn luyện cho tối 
thiểu 50% của ủy ban trường (38 
trường). 
 

 Duy trì số lượng Ủy Ban Trường 
với thành phần hợp lý đạt 100%. 
 
Cung cấp việc huấn luyện cho 
các Ủy Ban Trường chưa nhận 
huấn luyện trong năm 2017-18, 
như vậy đạt 100% trong học khu. 
 

 Duy trì số lượng Ủy Ban Trường 
với thành phần hợp lý đạt 100%. 
 
Cung cấp huấn luyện cohort 
(2017-18)  cho các Ủy Ban 
Trường để mỗi SSc được huấn 
luyện trong các năm học thay 
thế. 
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Phụ huynh tham gia vào Ủy Ban 
Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh 
Cấp Học Khu (DELAC) 
 
Nguồn: Địa phương 
        

 2015-16: 52% các trường có một 
ELAC gởi một đại diện tới buổi 
họp DELAC ít nhất một lần 
 
2016-17: 54% các trường có một 
ELAC gởi một đại diện tới buổi 
họp DELAC ít nhất một lần 
  
38% các đại diện tham dự 4 
trong 7 buổi họp. 
 

 Gia tăng phần trăm các trường 
có một ELAC gởi đại diện tới 
DELAC đến 65%. 
 
Tăng tỉ lệ tham dự 4 trong 7 buổi 
họp đến 55%. 
 

 Gia tăng phần trăm các trường 
có một ELAC gởi đại diện tới 
DELAC đến 75%. 
 
Tăng tỉ lệ tham dự 4 trong 7 buổi 
họp đến 65%. 
 

 Gia tăng phần trăm các trường 
có một ELAC gởi đại diện tới 
DELAC đạt đến 80%. 
 
Tăng tỉ lệ tham dự 4 trong 7 buổi 
họp đến 75%. 
 

 

Phụ huynh tham gia vào Ủy Ban 
Cố Vấn Cộng Đồng cho Giáo 
Dục Đặc Biệt (CAC) 
 
Nguồn: Địa phương 
        

 2015-16 Tham dự CAC đạt 
trung bình 20 cho một buổi họp 
 
2016-17 tham dự CAC tại các 
buồi họp và hội thảo đạt trung 
bình 22.5 cho một sự kiện. 
 

 Gia tăng mức độ tham dự trung 
bình lên 5% 

 Gia tăng mức độ tham dự trung 
bình lên 5% 

 Gia tăng mức độ tham dự trung 
bình lên 5% 

 

Xây dựng mối quan hệ và cải 
thiện việc giao tiếp giữa nhà 
trường và gia đình bằng số lần 
thăm viếng gia đình của giáo 
viên mỗi năm 
 
Nguồn: Báo cáo giữa năm về 
việc Thăm Viếng Nhà của Giáo 
Viên 
        

 Giữa năm 2016-17: 2,300 nhà 
được viếng thăm tới ngày 
 

 Duy trì viếng thăm nhà ở mức 
5,000 

 Tăng cường số lần viếng thăm  
nhà từ 5,000 lên 5,100 

 Tăng cường số lần viếng thăm  
nhà từ 5,100 lên 5,200. 

 

Xây dựng cho phụ huynh khả 
năng hỗ trợ việc học tập của học 
sinh với việc tham gia của 
trường vào mô hình Nhóm Học 
Tập của Giáo Viên Phụ Huynh 
(APTT) 
 
Nguồn: Báo cáo giữa năm về 
việc Thăm Viếng Nhà của Giáo 
Viên 
        

 2016-17: 13 trường đang tham 
gia  
 

 2017-18 Gia tăng số lượng 
trường tham gia lên đến 15 

 Gia tăng số lượng trường tham 
gia lên đến 16 

 Gia tăng số lượng trường tham 
gia lên đến 18 

 

Xây dựng sự hiểu biết về hệ 
thống trường và các đề tài hiện 
tại trong việc giáo dục với một 
loạt các buổi hội thảo về Hành 
Trình Lãnh Đạo của Phụ Huynh 

 2016-17: 25 trường 
 
Hạng muc chuyên cần (vào giữa 
năm): 2,217 
 
 

 Gia tăng tham gia các trường 
lên 3 
 
Gia tăng tham dự tại các hạng 
mục đến 2,500 
 

 Duy trì tham gia các trường ở 
mức 28 
 
Gia tăng vấn đề chuyên cần lên 
đến 2,700 
 

 Duy trì tham gia các trường ở 
mức 28 
 
Gia tăng vấn đề chuyên cần lên 
đến 2,800 
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Tham gia của các phụ huynh 
học sinh học tiếng anh vào Hành 
Trình Lãnh Đạo Phụ Huynh 
 
Nguồn : Địa Phương 
        

 2016-17: 67.1% 
 

 Gia tăng việc tham gia của các 
phụ huynh học sinh học tiếng 
Anh đạt mức 75% 

 Duy trì mức 75% việc tham gia 
của các phụ huynh học sinh học 
tiếng Anh 

 Duy trì việc tham gia của các 
phụ huynh học sinh học tiếng 
Anh đạt mức 75% 

 

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi Hoạt Động/Dịch Vụ của LEA.  Sao chép bảng, bao gồm Chi Phí Dự Toán cần thiết. 

Hoạt động    1 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

 [Nhóm Học Sinh Cụ Thể]  
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả    
các trường   

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:   
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL          
 

Thanh thiếu  
niên nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Loại Dịch Vụ  
 

Khắp LEA          
 

Toàn Trường              HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ Trợ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả    
các trường   

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi  
  

Cung cấp các dịch vụ giáo dục và tiếp cận phụ huynh và 
việc xây dựng các Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Huynh.  Nhân 
viên hỗ trợ vào việc phụ huynh tham gia toàn học khu 
bằng cách tạo thuận lợi cho việc tham gia, cung cấp tiếp 
cận các nguồn tin tức, và giới thiệu các hoạt động xây 
dựng năng lực.   
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Những cơ hội được tập trung vào các trường có thu 
nhập thấp và các trường có tỉ lệ phần trăm các học sinh 
EL cao.  
        

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        250,309  Số tiền 255,315  Số tiền 260,421 

               Nguồn Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất  Nguồn Bồ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

2000-3000 
3.0 FTE Nhân viên hỗ trợ hợp tác các 
gia đình song ngữ 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 

 

Số tiền 186,501  Số tiền 190,231  Số tiền 194,035 

               Nguồn Title I  Nguồn Title I  Nguồn Title I 

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
1.0 FTE Giám sát và 1.0 FTE Nhân viên 
hỗ trợ hợp tác các gia đình song ngữ 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 

 

Số tiền 30,000  Số tiền   Số tiền  

               Nguồn Title I  Nguồn   Nguồn  

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

4000-4999: Sách và Học cụ 
Tài liệu giảng dạy bổ sung cho các buổi 
hội thảo phụ huynh của học khu 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 

 

Số tiền 20,000  Số tiền   Số tiền  

               Nguồn Title I  Nguồn   Nguồn  

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

5000-5999: Dịch vụ và các Chi Phí Hoạt 
Động Khác 
Nguồn quỹ trả phí lấy vân tay cho các 
phụ huynh làm tình nguyện viên.   

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 
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Hoạt động    2 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:    
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả   

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường   

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:         
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL          
 

Thanh thiếu  
niên nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Loại Dịch Vụ 
 

 
Khắp LEA          

 
Toàn Trường    

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ Trợ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường   

 
 

Trường cụ thể:  
Trung Học: 
C. K. McClatchy, Capital City School, Health Professions, 
Hiram Johnson, John F. Kennedy, Luther Burbank, 
Rosemont 
 
Cấp hai: 
Albert Einstein, California, Fern Bacon, Will C. Wood 
 
Tiểu học /K-8: 
A. M. Winn, Abraham Lincoln, *Camellia Basic, Caroline 
Wenzel, *Earl Warren, *Edward Kemble, *Elder Creek, *Ethel 
I. Baker, Ethel Phillips, *Golden Empire, H.W. Harkness, 
Hollywood Park, Isador Cohen, *John Cabrillo, John Sloat, 
*Leataata Floyd, Martin Luther King, Jr. K-8, *Nicholas, *Oak 
Ridge, Pacific, *Parkway, *Peter Burnett, Rosa Parks K-8, 
Tahoe, Washington, Woodbine 
 
*Mô hình Nhóm Giáo Viên Phụ Huynh Học Tập 
 

 
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 

 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 
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Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Hỗ trợ chương trình thăm viếng nhà Phụ Huynh của Giáo 
Viên (PTHV) và Nhóm Giáo Viên Phụ Huynh Học Tập, 
với việc tăng thêm một Chuyên Viên Huấn Luyện của .5 
FTE, và nguồn quỹ trợ cấp chương trình thăm viếng nhà.        

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền 322,583  Số tiền 329,035  Số tiền 335,615 

               Nguồn Title I  Nguồn Title I  Nguồn Title I 

               Ngân Sách 
Tham Khảo      

1000-3000 
Chuyên viên Huấn Luyện (.5 FTE) và trợ 
giúp chương trình thăm viếng nhà 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

Số tiền 50,000  Số tiền 50,000  Số tiền 50,000 

               Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-3000 
Nhóm Giáo Viên Phụ Huynh Học Tập 
các hoạt động và học tập chuyên môn 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-3000 
 

 

 

Hoạt động    3 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất cả          

 
Học sinh khuyết tật  

 
 [Nhóm học sinh cụ thể]  

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường   

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình độ lớp cụ thể:  
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:   
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học sinh EL          

 
Thanh  thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Loại Dịch Vụ 
 Khắp LEA          Toàn trường               HAY  Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ Trợ 
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   Đặc Biệt 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường   

 
 

Trường cụ thể:   
 

Trình độ lớp cụ thể:   
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
  

Thông và phiên dịch được cung cấp cho năm ngôn ngữ 
do các nhân viên song ngữ dành cho các buổi họp và sự 
kiện của học khu và tại các trường.  Nhân viên cũng hỗ 
trợ việc ghi danh và kiểm tra việc thông thạo tiếng Anh 
ban đầu.   
 
Tây ban Nha: 3.0 FTE 
Hmông: 2.0 FTE 
Quảng Đông: 1.0 FTE 
Tiếng Việt: 1.0 FTE 
Tiếng Nga: 1.0 FTE 
        

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền 179,683  Số tiền 183,267  Số tiền 186,932 

               Nguồn LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo     

2000-3000 
Giám sát và nhân viên hỗ trợ của Trung 
Tâm Định Hướng và Tuyển Chọn (2.0 
FTE) 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 

 

Số tiền 772,895  Số tiền 788,353  Số tiền 804,120 

               Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
Nhân viên đánh giá/thông dịch Trung 
Tâm MOC (8.0 FTE) 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

2000-3000 
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Hoạt động    4 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:      
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả           

 
 

Học Sinh Khuyết Tật Học Sinh 
Khuyết Tật 

 
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường   

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:   
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL  
 

Thanh thiếu  
niên nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Loại Dịch Vụ 
 

 
Khắp LEA       

 
Toàn Trường    

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ Trợ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường   

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Cung ứng việc giao tiếp nhanh chóng tới người giám hộ 
thanh thiếu niên nhận nuôi:  quyền ghi danh, chuyển các 
tín chỉ học tập phù hợp, sắp lớp và học lực.  Chia xẻ 
nguồn hỗ trợ và tin tức về chính sách, thủ tục và những 
hỗ trợ của học khu.         

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        Không chi thêm  Số tiền Không chi thêm  Số tiền Không chi thêm 

                                  Ngân sách  
tham khảo        

 
Nhân viên phục vụ thanh thiếu niên nhận 
nuôi: điểu phối viên, chuyên viên hay 
người hỗ trợ chương trình 

 Ngân sách  
tham khảo 

 
 
 
 

 Ngân sách  
tham khảo 
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Hoạt động    5 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:        
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả           

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường   

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL  
 

Thanh thiếu  
niên nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Loại Dịch Vụ 
 

 
Khắp LEA         

 
Toàn Trường    

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ Trợ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường   

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Các hoạt động được xác định bởi mỗi nhóm lãnh đạo 
trường và Ủy Ban Trường để trực tiếp hỗ trợ các học 
sinh unduplicated và được phản ánh trong Kế Hoạch 
Riêng về Thành Tích Học Sinh (SPSA), trong các dịch vụ 
ra quyết định của địa phương để hỗ trợ Hoạt Động 3.1: 
 
• Nhân viên và dịch vụ để cải thiện việc tiếp cận và 

giao tiếp nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh/người 
chăm sóc tham gia giáo dục của phụ huynh, các 
buổi họp tin tức, và các sự kiện trường, và trong việc 
làm tình nguyện tại trường; đặc biệt các phụ huynh 
có thu nhập thấp, học sinh EL và các học sinh 
khuyết tật.  

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
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Số tiền 579,021  Số tiền 600,000  Số tiền 600,000 

               Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-4000 
Cố vấn phụ huynh, giao liên cộng đồng 
trường, giữ trẻ, Các tài liệu họp phụ 
huynh 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 
 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    6 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:        
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả           

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường   

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học Sinh EL  

 
Thanh thiếu  
niên nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Loại Dịch Vụ 
 

 
Khắp LEA  

 
Toàn Trường    

 
Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ Trợ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm 
 

 
Tất cả    
các trường           

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Các hoạt động được xác định bởi mỗi nhóm lãnh đạo 
trường và Ủy Ban Trường để trực tiếp hỗ trợ các học 
sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt và được phản ánh trong Kế 
Hoạch Riêng về Thành Tích Học Sinh (SPSA), trong các 
dịch vụ ra quyết định của địa phương để hỗ trợ Hoạt 
Động 3.2: 
 
• Thông và phiên dịch được cải thiện để cung cấp cho 
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các buổi họp, bài đăng lên trang mạng và các bản 
tin, điện thoại liên lạc, v.v, đặc biệt cho các phụ 
huynh học sinh EL. 

        
 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền 146,876  Số tiền 160,000  Số tiền 160,000 

               Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

1000-4000 
Các dịch vụ thông và phiên dịch, dịch vụ 
in ấn và bưu phí 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

1000-4000 
 

 

 

Hoạt động    7 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:     
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Tất 
cả           

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

[Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả    
các trường           

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:       
 

Các Học Sinh được Phục Vụ  
 

Học Sinh EL  
 

Thanh thiếu  
niên nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Loại Dịch Vụ  
 

Khắp LEA  
 

Toàn Trường    
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ Trợ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả    
các trường           

 
 

Các trường cụ thể: Các trường có hơn mười lăm phần trăm (15%) 
các học sinh ghi danh là Học sinh EL và Thông Thạo Tiếng Anh 

 
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi          
 

Không đổi 
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Cung cấp bản dịch ngôn ngữ phù hợp cho Kế Hoạch 
Riêng về Thành Tích Học Sinh (SPSA) tại mỗi trường 
theo yêu cầu bởi các tiêu chuẩn được chú thích ở trên.        

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền 17,037  Số tiền 17,037  Số tiền 17,037 

               Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo     

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí hoạt 
động khác 
Bản dịch SPSA do nhà cung ứng bên 
ngoài dịch cho các ngôn ngữ chính: 
• Tây ban Nha 
• Hmông 
• Tiếng Quảng Đông 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí hoạt 
động khác 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí hoạt 
động khác 
 

 

 

Hoạt Động    8 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:         
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả         

 
 

Học sinh khuyết tật  
 

 [Nhóm Học Sinh Cụ Thể]  
 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả  
các trường         

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể:   
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:    
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học Sinh EL          

 
Thanh thiếu  
niên nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Loại Dịch Vụ  
 

Khắp LEA          
 

Toàn Trường               HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ Trợ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa Điểm  
 

Tất cả    
các trường         

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể:  
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 
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Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Việc tạo ra một đồ họa LCAP tổng quát nhằm gia tăng sự 
hiểu biết, hỗ trợ cho kế hoạch của học khu.  Đồ họa sẽ 
được thiết kế để trao đổi rõ ràng về những ưu tiên của 
học khu, với sự kết hợp những con số và ký hiệu mang ý 
nghĩa, bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hmông, Tiếng Việt, 
Hoa và Tiếng Nga.         

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN  

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền 13,975  Số tiền 13,975  Số tiền 13,975 

               Nguồn        Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất  Nguồn Bổ sung/Hợp nhất 

               Ngân Sách 
Tham Khảo       

5000-5999: Dịch vụ và các Chi Phí hoạt 
động khác 
Dịch vụ thiết kế đồ họa LCAP tổng quát  

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

5000-5999: Dịch vụ và các Chi Phí hoạt 
động khác 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo 

5000-5999: Dịch vụ và các Chi Phí hoạt 
động khác 
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Mục Tiêu, Hoạt Động, & Dịch Vụ 
 
Chi Tiết về Kế Hoạch Ưu Thế và Trách Nhiệm 
 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA.  Sao chép bảng khi cần. 

 
   

 
Mới  

   
Sửa Đổi  

   
Không đổi 

 

 

Mục 
Tiêu 4 

 Hoạt Động Xuất Sắc:  Tối đa hoá vai trò lãnh đạo, cấu trúc, và qui trình của tổ chức để thực hiện sứ mệnh của chúng ta một cách hiệu quả và chất 
lượng như có thể.   
 
• Trường để thực hành đánh giá chương trình và các nguồn hỗ trợ hiệu quả. (Hoạt động 4.1) 
• Xây dựng một trách nhiệm toàn học khu để cung cấp các dịch vụ khách hàng cho các bên hữu quan. (Hoạt động 4.2) 

 
Những Ưu Tiên của Tiểu Bang và/hay Địa Phương  
được giải quyết theo mục tiêu này:  

STATE         
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL    Kế Hoạch Ưu Thế của Học Khu Sacramento 
 

 
Xác Định Nhu Cầu  Học khu phải đánh giá và thanh lọc cấu trúc tổ chức để đảm bảo hiệu chỉnh phương pháp và sứ mệnh, và sử dụng 

nguồn hỗ trợ một cách hiệu quả.   
 
• Dùng dữ liệu hỗ trợ để xem xét cho cả học khu và trường để tác động chương trình và giáo trình, và để cải thiện kết 

quả của học sinh.  (Hoạt động 4.1) 
• Xây dựng các thủ tục hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo sự nhất quán cho việc thực hành. (Hoạt 

động 4.2) 

 
KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG HẰNG NĂM ĐƯỢC MONG ĐỢI  

Số Liệu/Chỉ Số Cơ Bản 2017-18 2018-19 2019-20 

Dùng Bảng Đánh Giá Dữ Liệu 
SCUSD 
 
Nguồn: Địa Phương 
        

 Phân tích Báo Cáo Bảng Đánh Giá 
(dùng) cho năm học đầu tiên (2016-
17). 
 

 Gia tăng xem xét trang lên 10%  Gia tăng xem xét trang lên 10%  Gia tăng xem xét trang lên 10% 

 

Nộp đúng thời hạn tới CalPADS và 
Thâu Thập Dữ Liệu về Quyền Công 
Dân (CRDC) 
 
Nguồn: Địa Phương       

 Nộp đúng thời hạn dữ liệu trình độ 
của học khu tới CalPADS và CRDC 

 Duy trì việc nộp đúng thời hạn  Duy trì việc nộp đúng thời hạn  Duy trì việc nộp đúng thời hạn 

 

Dùng Infinite Campus (Hệ Thống 
Thông Tin Học Sinh)  
 
Nguồn: Địa Phương        

 Báo cáo số lượng học sinh của các 
gia đình có tài khoản Infinite 
Campus. 
 

 Gia tăng số lượng tài khoản Infinite 
Campus lên 10% 

 Gia tăng số lượng tài khoản Infinite 
Campus lên 10% 

 Gia tăng số lượng tài khoản Infinite 
Campus lên 10% 

 

Công cụ đo lường việc phục vụ 
khách hàng 

 Phát triển công cụ đo lường việc 
phục vụ khách hàng 

 Xây dựng biện pháp cơ bản cho 
việc phục vụ khách hàng theo 

 Cải thiện tỉ lệ phục vụ khách 
hàng lên 10% hằng năm cho 

 Cải thiện tỉ lệ phục vụ khách 
hàng lên 10% hằng năm cho 
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Nguồn: Địa Phương          

 Bộ Phận mỗi bộ phận mỗi bộ phận 
 

 
HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ ĐƯỢC LẬP KẾ HOẠCH 
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi Hoạt Động/Dịch Vụ của LEA.  Sao chép bảng, bao gồm Chi Phí Dự Toán, khi cần. 

Hoạt động    1 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:             
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

 [Nhóm Học Sinh Cụ Thể]  
 

 

Địa điểm  
 

Tất cả   
các trường         

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể:  
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:             
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học Sinh EL          

 
Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu Nhập Thấp 
 

 

Loại Dịch Vụ  
 

Khắp LEA          
 

Toàn Trường              HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ Trợ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa điểm  
 

Tất cả  
các trường         

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

 

Cung cấp báo cáo cơ sở dữ liệu bảng đánh giá, và phần 
mềm và công cụ hệ thống đánh giá, để hỗ trợ học khu và 
nhà trường phân tích việc học tập và giám sát sự tiến bộ 
của học sinh.           

    

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        211,280  Số tiền 242,280  Số tiền 273,280 
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Nguồn LCFF  Nguồn LCFF  Nguồn LCFF 

               Ngân Sách 
Tham Khảo        

5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt 
Động Khác 

 Ngân Sách 
Tham Khảo      

5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt Động 
Khác 
 

 Ngân Sách 
Tham Khảo      

5000-5999: Dịch vụ và Chi Phí Hoạt 
Động Khác 
 

 

 

Hoạt động    2 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:          
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Tất 
cả         

 
 

Học Sinh Khuyết Tật  
 

 [Nhóm Học Sinh Cụ Thể] 
 

 

Địa điểm  
 

Tất cả  
các trường 

 
 

Trường Cụ Thể:  
 

Trình Độ Lớp Cụ Thể: 
 

 

HAY 

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:              
 

Các Học Sinh được Phục Vụ 
 

 
Học sinh EL          

 
Thanh thiếu niên 
nhận nuôi 

 
 

Thu nhập thấp 
 

 

Phạm Vi Phục Vụ  
 

Khắp LEA          
 

Toàn trường                HAY  
 

Giới hạn tới Nhóm Học Sinh Cần Hỗ trợ 
Đặc Biệt 

 

 

Địa điểm  
 

Tất cả  
Các Trường         

 
 

Trường Cụ Thể:   
 

Trình độ lớp cụ thể:  
 

 

HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
 

  
 

Mới  
 

Sửa đổi  
 

Không đổi 
  

Kế hoạch năm: 
Xây dựng những tiêu chuẩn toàn học khu để phục vụ 
khách hàng; phát triển công cụ đo lường để phục vụ 
khách hàng cho mỗi bộ phận của học khu.        

 Cung cấp huấn luyện những tiêu chuẩn phục vụ khách 
hàng; đo lường mức độ thoả mãn dọc theo các bộ phận 

  

 

 
CHI PHÍ DỰ TOÁN 

   2017-18            2018-19    2019-20 
Số tiền        Không  Số tiền Cần được cố vấn  Số tiền Cần được cố vấn 
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Minh Họa Các Dịch Vụ được Tăng Cường và Cải Thiện cho Các Học Sinh Cần Sự Hỗ Trợ Đặc Biệt 
LCAP Năm  

 
2017–18  

 
2018–19  

 
2019–20 

 

 
Các Nguồn Tài Trợ Tập Trung và Bổ Sung Đã Đánh Giá: $59,232,072 Phần trăm để Tăng Cường và Cải Tiến Dịch Vụ 19.64% 

 
Mô tả cách thức các dịch vụ cung cấp cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt được gia tăng hay cải thiện lên tối thiểu phần trăm được xác định ở trên, cả về số 
lượng và chất lượng, như được so sánh tới các dịch vụ đã cung cấp cho tất cả các học sinh trong LCAP năm học.    
 
Xác định mỗi hoạt động/dịch vụ đang nhận quỹ và được cung cấp trong toàn trường và toàn LEA.  Bao gồm việc mô tả những yêu cầu hỗ trợ cho mỗi trường hay 
toàn LEA sử dụng các nguồn quỹ (xem hướng dẫn). 
 

 
Trong Học Khu Sacramento (SCUSD), phần trăm các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt (thu nhập thấp, Học Sinh EL, thanh thiếu niên nhận nuôi và vô gia cư) chiếm 
vào khoảng 68% tổng số lượng học sinh.  Với hơn 55% các học sinh được xác định là học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt, học khu Sacramento có thể dùng các 
nguồn quỹ tập trung và bổ sung để chi tiêu cho toàn học khu, nhưng phải xác định các dịch vụ sẽ được tài trợ trên cơ sở toàn học khu, và rồi mô tả cách thức các 
dịch vụ này trực tiếp hướng tới, và đạt hiệu quả, trong việc đạt được các mục tiêu cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt trong các lãnh vực ưu tiên của tiểu 
bang được mô tả trong Kế Hoạch Trách Nhiệm Kiểm Soát Địa Phương.   
 
Ngoài nguồn quỹ chung, có khoảng $59,000,000 nguồn tài trợ tập trung và bổ sung LCFF được phân bổ cho các hoạt động mà được các bên hữu quan của Học 
Khu xác định rất là quan trọng.  Nguồn quỹ này bao gồm:  việc hỗ trợ cho các học sinh EL và những ai đang làm việc với các em, cơ hội học tập sớm cho trẻ, 
thuê tuyển và giữ lại các giáo viên xuất sắc phản ánh sự đa dạng của cộng đồng, sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp, học tập theo công việc, và, duy trì đội ngũ 
nhân viên hỗ trợ bổ sung, bao gồm quản lý cây xanh và nhân viên vệ sinh, phụ tá hiệu trưởng, cố vấn giáo dục, y tá, nhân viên xã hội, quản thủ thư viện, và nhân 
viên liên lạc phụ huynh và các thông dịch viên.    
 
Học Khu Sacramento đã phân bổ nguồn quỹ tập trung và bổ sung để duy trì việc giảm kích cỡ lớp với tỉ lệ 24:1 cho các lớp K-lớp 3.  Việc giảm kích cỡ lớp đã 
được xác định như là một phương pháp hiệu quả cho việc gia tăng thành tích học tập của học sinh, nhưng đặc biệt trong các lớp chính, và đặc biệt cho các học 
sinh thiểu số và có thu nhập thấp như được tuyên bố trong “Kích Cỡ Lớp Có Là Vấn Đề Không?” (Schanzenback, D.W. (2014). Boulder, CO: National Education 
Policy Center. Retrieved from http://nepc.colorado.edu/publication/does-class-size-matter). 
 
Khảo sát mùa Xuân 2017 của học khu Sacramento về ưu tiên của các bên hữu quan xác định “việc thuê tuyển và giữ lại giáo viên” như là ưu tiên số một theo hầu 
hết các nhóm hữu quan.  Chương trình giáo dục của học khu đã bị tác động tiêu cực bởi việc thay thế giáo viên, đặc biệt trong các trường tập trung số lượng lớn 
các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt.  Để cải thiện việc học tập của học sinh, xóa dần khoảng cách thành đạt, và đảm bảo cho các học sinh sẵn sàng lên đại học, 
nghề nghiệp và cho đời sống, học khu sẽ duy trì một mức lương cạnh tranh và phúc lợi.  Học khu mong đợi được nhìn thấy giảm thiểu việc thay thế giáo viên và 
giữ lại các giáo viên đứng lớp kinh nghiệm, cũng như tăng cường khả năng tuyển chọn các ứng cử viên chất lượng cao mà sẽ có hiệu quả trong việc hỗ trợ các 
nhu cầu học tập của học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt đang chiếm đa số trong học khu chúng ta.  Kết quả Đánh Giá Sơ Bộ về Sự Tiến Bộ và Thành Tích Học Sinh 
của Cali (CAASPP) vào mùa Xuân 2017 chỉ ra rằng các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt đang có sự tiến bộ học tập.   
 
Để gia tăng việc sẵn sàng cho các học sinh, Học Khu Sacramento hỗ trợ việc giáo dục sớm thời thơ ấu với chương trình mẫu giáo chuyển tiếp tại 10 trường.  Các 
học sinh học khu Sacramento tham gia trong lớp mẫu giáo chuyển tiếp được tiếp xúc với chương trình học chữ sớm nhằm đảm bảo có sự thành công lớn hơn về 
học vấn trong những năm kế tiếp.  Kinh nghiệm học mẫu giáo chuyển tiếp cũng tạo ra sự mong đợi về vấn đề chuyên cần và cung cấp một lộ trình đi học đều đặn 
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đối với các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt mà có tỉ lệ vắng mặt thường xuyên cao hơn.  Việc đầu tư $1.2 triệu nguồn quỹ tập trung và bổ sung sẽ cải thiện kết 
quả cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt.  Việc xem xét kết quả trong năm học 2016-17 bao gồm cải thiện việc ghi danh học lớp mẫu giáo chuyển tiếp, cũng 
như nhà trẻ.  80% số lượng ghi danh học mẫu giáo chuyển tiếp trong học khu là các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt.      
Các dịch vụ tư vấn giáo dục mạnh mẽ và đươc dự đoán cần thiết cho mỗi trường cấp hai và trung học để các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt hiểu được cách 
thức điều hướng hành trình cho đại học và nghề nghiệp.  Dữ liệu chỉ ra rằng các học sinh SCUSD chưa đáp ứng được mục tiêu về việc hoàn tất chương trình A-
G, và tỉ lệ tốt nghiệp không thay đổi và không theo kịp với Quận Hạt và Tiểu Bang.  Cuộc trao đổi của các bên hữu quan tiết lộ nhu cầu nhận thêm thông tin và các 
nguồn để hỗ trợ việc tiếp cận đại học cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt và gia đình của họ.  Các cố vấn giáo dục được tài trợ bời các nguồn quỹ tập trung 
và bổ sung của học khu (khoảng $5 triệu) sẽ đảm bảo rằng các cố vấn giáo dục có thể cung cấp những hướng dẫn cần thiết cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc 
biệt.  Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016 cho các nhóm học sinh Mỹ Phi Châu, Tây Ban Nha/La Tanh, Học sinh EL, và học sinh có thu nhập thấp vượt quá mức độ trung 
bình của học khu.  Sự tiến bộ này là một sự phản ánh trực tiếp về các hoạt động của học khu nhằm gia tăng tiếp xúc vấn đề tư vấn cho các học sinh cần sự hỗ 
trợ đặc biệt.  Một nguồn hỗ trợ khác cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt là các chuyên viên tâm lý trường, những người có thể xác định đúng khả năng khiếm 
khuyết học tập và những đề nghị can thiệp phù hợp.  Học khu tiếp tục ưu tiên thuê tuyển nhân viên có khả năng song ngữ, và nỗ lực tuyển chọn các cố vấn và 
chuyên viên tâm lý song ngữ để phục vụ cho số lượng học sinh đa dạng của chúng ta.  
 
Văn Phòng Giáo Dục Kỹ Thuật Hướng Nghiệp và Kết Nối Học Tập (CTE) hỗ trợ hành trình cấp giấy chứng nhận Kết Nối Học Tập, cung cấp việc học theo công 
việc và CTE tại các trường trung học, điều phối các nỗ lực để hỗ trợ phát triển đội ngũ lao động khu vực và sự liên kết giáo dục cao hơn.  Học khu Sacramento 
đang tài trợ cho các hoạt động này thông qua sự kết hợp nguồn quỹ tài trợ và quỹ tài trợ tập trung và bổ sung.  Việc ghi danh vào Hành Trình Kết Nối Học Tập thì 
ở mức 34.1%; nhưng tỉ lệ thì lớn hơn cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt đang tham gia: các học sinh có thu nhập thấp ở mức 35.1%, Học sinh EL là 32.8%, 
và các học sinh khuyết tật là 36.1%. 
Học khu Sacramento tiếp tục đầu tư vào việc mở rộng chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB) tại trường Luther Burbank và Kit Carson, các trường đang phục vụ cho 
số lượng lớn các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt.  Học khu tin tưởng rằng chương trình trọng yếu này sẽ đưa ra lời hứa, và sẽ cung cấp cơ hội to lớn hơn cho 
các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt để tuyển chọn thành công vào các học viện giáo dục cao hơn.   
 
Các dịch vụ cho các học sinh EL sẽ được cải thiện nhiều hơn bằng việc thực hịên Kế Hoạch Tổng Thể về việc Phát Triển Tiếng Anh (ELD), đề nghị một lịch học 
tập chuyên môn tập trung và có chủ đích trong ba năm tới.   Nhân viên phòng Hỗ Trợ Học Vấn Đa Ngữ sẽ cung cấp việc giám sát kỹ hơn sự tiến bộ của học sinh 
và cách thức sự tiến bộ đó được trao đổi với các phụ huynh.  Các lớp học tập Chuyên Môn ELD vào mùa hè cho bậc trung học cũng sẽ liên tục, được hỗ trợ bởi 
các chuyên viên huấn luyện trong suốt năm học.  Một sự đầu tư vào việc học tập chuyên môn được mong đợi để tăng cường kết quả học tập cho các học sinh EL 
của học khu.   
 
Ngoài ra, trước khi quá trình LCAP bắt đầu trong năm học 2017-18, Học khu Sacramento sẽ đánh giá lại quá trình và việc tiếp xúc của phụ huynh với Ủy Ban Cố 
Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh (DELAC) để đảm bảo rằng các phụ huynh của Học Sinh Học Tiếng Anh tham dự và là người đại diện tốt trong các ùy ban đưa quyết 
định cho học khu.  Sẽ có một phương pháp tại chỗ để khuyến khích các đại diện của trường tham gia vào các buổi họp DELAC cấp học khu.  Ngoài ra, học khu 
sẽ giám sát việc tham gia tại các trường và đưa nhiều sự hỗ trợ bổ sung xung quanh việc tiếp cận phụ huynh ở đâu khi cần.  Hơn nữa, học khu sẽ cung cấp cho 
các phụ huynh được bầu tới DELAC dự một buổi định hướng về những điều mong đợi, bao gồm mục đích của DELAC và các ngày họp.  Học khu cũng sẽ đảm 
bảo cho các phụ huynh biết được các dịch vụ thông dịch, ăn uống, và giữ trẻ cho các buổi họp đều được cung cấp.  Có gia tăng một số lượng nhỏ người tham dự 
DELAC trong năm 2016-17 so với năm ngoái. 
 
Các quản thủ thư viện học khu ở bậc trung học được bao gồm trong nguồn quỹ tập trung và bổ sung để đảm bảo rằng tất cả các học sinh, nhưng cụ thể là các 
học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt, tiếp xúc các nguồn giảng dạy.  Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các quản thủ thư viện và việc tiếp cận chương trình thư viện của trường 
một cách hiệu quả sẽ tác động tích cực đến thành tích của học sinh, trình độ kỹ thuật, và môi trường văn hoá trường.  Các quản thủ thư viện sẽ cung cấp những 
kinh nghiệm học tập trọng yếu, riêng tư được hỗ trợ bởi công nghệ, cung cấp hướng dẫn và cách tiếp cận thật công bằng đến các nguồn kỹ thuật và in ấn để đảm 
bảo một nền giáo dục toàn diện cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt.  Học Khu Sacramento tin tưởng rằng đội ngũ quản thủ thư viện có giấy chứng nhận có 
thể giúp đỡ để xoá bỏ khoảng cách thành đạt và cơ hội.     
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Sáng kiến Trú Ẩn An Toàn của Học Khu Sacramento được nguồn quỹ tập trung và bổ sung hỗ trợ nhằm cung cấp các nguồn hỗ trợ cho các học sinh và gia đình 
chưa có giấy tờ hợp pháp.  Sáng kiến mới này tìm cách để giảm thiểu rào cản trong việc ghi danh học hay theo học cho các học sinh di dân hoặc tị nạn có thể 
phải đương đầu.  Đây là một sáng kiến mới, nhưng một thực tiễn đầy hứa hẹn sẽ cải thiện vấn để chuyên cần, vắng mặt thường xuyên, và việc hỗ trợ thành tích 
học tập.   
   
Trung Tâm Liên Lạc của học khu, và một bộ phận các y tá và nhân viên xã hội của học khu cũng nhận được nguồn quỹ tập trung và bổ sung.  Thanh Thiếu Niên 
Quận Hạt Sacramento có một tỉ lệ tổn thất trung bình cao hơn đối với các bệnh mãn tính như hen suyễn và tiểu đường; trung tâm y tế và nha khoa thì lại không 
có sẵn cho nhiều người.  Các y tá trường quản lý các trường hợp này để các học sinh có thể theo học đều đặn.  Các nhân viên xã hội là một cầu nối quan trọng 
cho việc tư vấn và các dịch vụ sức khoẻ tinh thần khác, khi có nhiều học sinh bị tổn thương, là học sinh vô gia cư hay đến từ các hộ gia đình luôn phải chuyển 
chỗ.   
 
Việc học khu tập trung liên tục vào môi trường học đường tích cực sẽ cung cấp một cấu trúc rõ ràng về việc học sinh tham gia, vấn đề công lý và công bằng xã 
hội khắp học khu.  Việc nghiên cứu tình cảm xã hội (SEL) hình thành một nền tảng cho thực tiễn sửa đổi và Hỗ Trợ Can Thiệp Hành Vi Tích Cực, và nuôi dưỡng 
các mối quan hệ tích cực dựa trên lòng hảo tâm.  Ưu tiên của SEL qua lăng kính công bằng phản ánh sự tập trung chú ý có chủ đích để đảm bảo rằng tất cả các 
học sinh nhận được sự huấn luyện cần thiết, xây dựng khả năng, và hỗ trợ về những điều chúng cần để chuẩn bị cho các em các nhu cầu tình cảm, xã hội, và 
học tập giúp thành công ở trường, lên đại học, nghề nghiệp và trong đời sống.  Các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt, thông thường khả năng phát triển tình cảm 
xã hội của các em kém và chiếm phần trăm về vấn đề kỷ luật cao hơn, được hưởng nhiều quyền lợi nhất qua việc tập trung tiếp cận tới môi trường học đường 
tích cực tại học khu.  Khảo sát về môi trường học đường năm 2017 chỉ cho thấy chỉ có 65% các học sinh cấp hai và trung học phản ánh tích cực tới vấn đề an 
toàn.  Bổ sung phụ tá hiệu trường theo công thức nhân sự được thuê tuyển ở trên để giám sát Kế Hoạch An Toàn Trường, giám sát vấn đề kỷ luật và môi trường 
trong khuôn viên trường.  Học khu mong muốn nhìn thấy việc giàm thiểu liên tục tỉ lệ đình chỉ học và tăng cường phản ánh tích cực tới vấn đề khảo sát Môi 
Trường Học Đường trong tương lai.  Dữ liệu về việc đình chỉ học mới đây nhất, so sánh với dữ liệu giữa năm của năm trước, cho thấy tỉ lệ đỉnh chỉ học có giảm 
xuống 2.5% đối với các học sinh Mỹ Phi Châu, học sinh khuyết tật giảm từ 9.7% xuống 8.4% và học sinh có thu nhập thấp giảm từ 6% xuống 4.5%. 
     
Để đảm bảo hợp tác với gia đình, và khuyến khích việc trao đổi hai chiều tích cực về thành tích học tập của học sinh, học khu cung cấp việc đào tạo và giáo dục 
phụ huynh, và các dịch vụ thông/phiên dịch từ Trung Tâm Định Hướng và Tuyển Chọn (MOC). Học khu cũng hợp tác với Tổ Chức Quốc Gia về Thăm Viếng Gia 
Đình Giáo Viên bằng một phần tài trợ cho Chuyên Viên Huấn Luyện mới mà sẽ hỗ trợ cho các trường nhận Quỹ Title I để xây dựng mối quan hệ với các gia đình 
và loại bỏ các định kiến văn hoá hay ngôn ngữ gây cản trở cách thức giao tiếp hiệu quả.  Các nguồn tài trợ tập trung và bổ sung cung cấp vào việc tham gia của 
phụ huynh thì trực tiếp hướng tới các gia đình có học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt thông qua các buồi hội thảo phụ huynh tại các trường thuộc quỹ Title I với đại đa 
số những người tham gia là phụ huynh của học sinh học tiếng Anh.   Việc bổ sung các gian hàng máy tính trong khu vực, việc cam kết dịch thuật ra năm ngôn 
ngữ các kế hoạch của trường và LCAP, và nguồn quỹ để tạo ra một đồ họa LCAP toàn diện chuyên nghiệp, cũng sẽ giúp làm giảm rào cản ngăn cách các phụ 
huynh/người giám hộ của các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định , giao tiếp hiệu quả, và các hoạt động giáo dục đem lại 
lợi ích cho học sinh. 
 
Các trường nhận được một phần quỹ tập trung và bổ sung là $ 9,800,000 dựa trên tỉ lệ phần trăm các học sinh có thu nhập thấp và học sinh EL tùy theo địa bàn 
để cung cấp các dịch vụ được xác định tại địa phương chủ yếu hỗ trợ cho các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt.  Các dịch vụ này được bao gồm trong LCAP, Mục 
tiêu 1, Hoạt động 13-16; Mục tiêu 2, Hoạt động 12-13 và Mục tiêu 3, Hoạt động 5 và 6. 
 
Các dịch vụ lựa chọn ở trường dựa trên dữ liệu địa phương và sự đánh giá nhu cầu và mô tả các dịch vụ theo Kế Hoạch Riêng về Thành Tích của Học Sinh 
(SPSA).  Các đại diện được bầu trong Ủy Ban Trường (SSC) theo dõi việc thực hiện và vấn đề chi tiêu.  Các ví dụ về các hoạt động và dịch vụ mà các trường 
trực tiếp nhắm tới các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt bao gồm: giáo viên hỗ trợ, trợ giảng song ngữ, can thiệp được các giáo viên cung cấp, dịch vụ toàn diện do 
các nhân viên có chuyên môn, y tá, cố vấn của phụ huynh và dịch vụ thông dịch. 
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Các trường có thể bổ sung thêm nhân viên giám sát vấn đề an toàn của học sinh, và các tài liệu giảng dạy bổ sung để giúp đỡ môi trường học tập tích cực.  
Nhiều trường đã có ngân sách cho phương tiện chuyên chở để giúp các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt có thể tham dự hội chợ đại học và có kinh nghiệm cho 
các hoạt động ngoại khóa.  Học khu Sacramento dựa vào kinh nghiệm tập thể và sự khôn khéo của Ủy Ban Trường để đảm bảo rằng các hoạt động và dịch vụ 
được thực hiện tại trường  thật hiệu quả.  Những nguồn bổ sung này cho phép các trường bổ sung và nâng cao nguồn lực hiện có, nguồn lực dựa vào dữ liệu để 
đáp ứng các nhu cầu học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt. 
 
Bảy trường trung học có ít hơn 40 phần trăm học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt đã chỉ ra trong SPSA rằng họ đã lập kế hoạch cho các dịch vụ có thể được xác định 
là có hiệu quả nhất dựa trên nghiên cứu, lý thuyết giáo dục hoặc thực tiễn trong quá khứ: học tập chuyên môn cho các giáo viên có tín chỉ sư phạm, ngày học kéo 
dài thêm để phụ đạo cho các học sinh gặp khó khăn, tài liệu giảng dạy bổ sung và công nghệ hỗ trợ giảng dạy, và các trợ giảng song ngữ để hỗ trợ học sinh học 
tiếng Anh. 

 


	1. Việc mở rộng học tập đã được thêm vào trong Mục Tiêu 2, Hoạt động 9 (được chuyển từ Mục Tiêu 1) khi dữ liệu tác động từ chương trình phù hợp hơn với sự giúp đỡ tham gia của học sinh.

