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Kế Hoạch Ưu Thế 2016-2021  

 
 

Nhiệm Vụ của Học Khu 
 

Các học sinh tốt nghiệp là những người học tập suốt đời mang tính cạnh tranh toàn cầu, 
được chuẩn bị để thành công trong nghề nghiệp và lựa chọn cho mình một trình độ học vấn cao hơn 

nhằm đảm bảo có một công việc tốt đẹp cũng như đóng góp cho xã hội. 
 

Tầm Nhìn của Học Khu 
 

Mỗi học sinh là một công dân có trách nhiệm, đóng góp hiệu quả trong một thế giới đa dạng  
và đầy cạnh tranh. 

 
Giá Trị Cốt Lõi của Học Khu 

 

• Công bằng:  Tất cả các học sinh sẽ nhận được sự giảng dạy và các hỗ trợ can thiệp 
trong mọi nhu cầu để đạt được thành công và giảm thiểu khoảng cách thành đạt và cơ 
hội trong cộng đồng của chúng ta.  

• Thành Tích:  Các học sinh sẽ nhận được một chương trình giảng dạy nghiêm túc, phù 
hợp và phát triển toàn vẹn với kỳ vọng rằng tất cả các em sẽ được chuẩn bị chu đáo 
cho nghề nghiệp hoặc việc học tập sau bậc trung học. 

• Trung Thực:  Việc giao tiếp và mối quan hệ giữa các học sinh, phụ huynh, nhân viên và 
các đối tác cộng đồng được xác định dựa trên sự giúp đỡ, niềm tin và tôn trọng lẫn 
nhau. 

• Trách Nhiệm:  Cam kết giữ minh bạch và liên tục xem xét các dữ liệu để tạo ra một nền 
văn hóa tập trung vào các kết quả và không ngừng cải tiến nguồn tài chánh bền vững.  

 
Mục Tiêu của Học Khu Sacramento 

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 Lành Mạnh 

Trao Quyền Cho Gia Đình và Cộng Đồng 
Hoạt Động Xuất Sắc 
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Tốt Nghiệp Sẵn Sàng Lên Đại Học, Nghề Nghiệp và Đời Sống 
 

Học Khu Sacramento sẽ thử thách và hỗ trợ tất cả các học sinh tham gia học tập tích cực, nghiêm túc các 
giáo trình liên quan để chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp, bất chấp mã vùng cư ngụ, chủng tộc, dân tộc, 
khả năng, thông thạo ngôn ngữ, hay hoàn cảnh sống. 

Hoạt động Các dịch vụ được đề nghị 
Cải Thiện và mở rộng việc thực 
hiện giáo trình dựa trên những 
tiêu chuẩn.  
Các hoạt động của LCAP: 
1.1A, 1.1B, 1.1C, 1.1D, 1.3A 
2.2D 

• Thực hiện các tiêu chuẩn cốt lõi, chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực 
• Tăng cường sử dụng các phương pháp giảng dạy trong lớp nhằm nuôi 

dưỡng các khả năng về tình cảm xã hội của học sinh và giúp đỡ các em có 
một trí óc luôn phát triển, trong tất cả mọi lĩnh vực qua việc hướng dẫn 
học tập.   

• Đánh giá việc cải thiện để đo lường sự tiến bộ của học sinh.   

Mở rộng và Cải Thiện việc can 
thiệp và hỗ trợ học tập cho tất 
cả các học sinh để xoá dần 
khoảng cách về thành tích 
Các hoạt động của LCAP: 
1.1F, 1.1 I, 1.1 L, 1.2A, 1.2 B, 1.2 
D,  
2.2 M, 2.2 N 
 

• Xây dựng các hệ thống dẫn tới các kết quả tích cực cho các học sinh da 
mầu, có thu nhập kém, các học sinh học tiếng Anh, thanh thiếu niên nhận 
nuôi và vô gia cư, các học sinh khuyết tật và tất cả các nhóm học sinh có 
thành tích học tập kém.  

• Mở rộng tiếp cận Nhà Trẻ và Tiền Mẫu Giáo 
• Thực hiện một hệ thống Hỗ Trợ Nhiều Thứ Bậc để cung cấp một số giải 

pháp cho các học sinh gặp khó khăn, và để giảm bớt đại diện thiếu cân 
đối trong các tiểu nhóm nằm trong chương trình giáo dục đặc biệt.   

• Giới thiệu nhiều lựa chọn hơn cho việc tự học bao gồm, nhưng không giới 
hạn, việc dạy kèm, tự nghiên cứu, phục hồi tín chỉ.   

• Giới thiệu chương trình A-G như là một chương trình bắt buộc cho mỗi 
học sinh trung học.   

Mở rộng liên tục các cơ hội  
học tập 
Các hoạt động của LCAP: 
1.1 E, 1.1G, 1.1 J 

• Tái thiết kế việc cải thiện trường hiệu quả 
• Mở rộng và cải thiện việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy 
• Gia tăng các lựa chọn cho việc học tập dựa trên việc làm 
• Tăng cường tham gia vào chương trình AP, ghi danh học 2 trường, và đối 

tác ở các trường đại học 
Thuê tuyển, hỗ trợ, và giữ các giáo 
viên và lãnh đạo có phẩm chất cao, 
phản ảnh tính đa dạng của cộng 
đồng chúng ta, và cải thiện thực 
tiễn của giáo viên và lãnh đạo 
Các hoạt động của LCAP: 
1.1 B, 1.1 C 

• Lập các phương pháp tuyển chọn và thuê mướn các giáo viên đa dạng 
• Xây dựng các cấu trúc cho việc học tập chuyên nghiệp và hợp tác trong hệ 

thống giáo viên và các lãnh đạo để hỗ trợ thành tích của các tiểu nhóm 
học sinh cụ thể và ứng dụng công nghệ giảng dạy.   

Hỗ trợ tất cả các học sinh để 
dẫn dắt hành trình lên đại học 
và nghề nghiệp 
Các hoạt động của LCAP: 
1.1 H, 1.1 I 

• Thực hiện một hệ thống tổng hợp để cung cấp cho các học sinh công cụ 
giúp thành công trong các nỗ lực sau bậc đại học 

• Cung cấp cơ hội để trình bày về các trường đại học và cao đẳng cho các 
học sinh 

• Cung cấp thông tin, các dịch vụ và các nguồn hỗ trợ cho học sinh và gia 
đình để đảm bảo họ có bước chuẩn bị và đạt thành công ở đại học 

• Cam kết là đối tác giữa học khu sacramento, Hệ Thống Cao Đẳng Cộng 
Đồng Lorios, Đại Học Sac và Thành phố Sacramento để giúp cho việc giáo 
dục và hoàn tất chương trình đại học là một mục tiêu có thể đạt được cho 
tất cả các học sinh.   
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Các Học Sinh Tham Gia vào việc An Toàn Trường, Tình Cảm Lành Mạnh 
 

Học Khu Sacramento sẽ hỗ trợ và tạo cơ hội để đảm bảo rằng mỗi học sinh được thành công, trong một môi 
trường học đường an toàn, nuôi dưỡng cho học sinh tham gia, khuyến khích đi học hằng ngày, và loại bỏ sự 
ngăn cách trong học tập.   

 

Hoạt động Các dịch vụ được đề nghị 
Cung cấp cho các học sinh và 
nhân viên sự hỗ trợ về y tế, 
tình cảm, xã hội liên quan đến 
văn hoá để đảm bảo môi 
trường học tích cực 
Các hoạt động của LCAP: 
1.3 A, 2.2 D, 2.2E, 2.2G, 2.2 I, 
2.2 K, 2.2 L 

• Đảm bảo môi trường học đường tích cực tại mỗi trường sử dụng 
các hình thức tiếp cận để hỗ trợ các hành vi được chỉ ra trong 
dân số học sinh và văn hoá trường 

• Tăng cường tiếp cận các dịch vụ sức khoẻ tâm thần và khuyết 
tật nghiêm trọng 

• Gia tăng sử dụng dữ liệu phân tách trường trong môi trường 
học đường và học tập để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu 
để đương đầu và ngừng sự bất bình đẳng   

 
Đảm bảo môi trường học tập 
thuận lợi và an toàn được chào 
đón 
Các hoạt động của LCAP: 
2.1A, 2.1B, 2.2A, 2.2B, 2.2C 

• Duy trì cơ sở vật chất sạch sẽ, an toàn và hấp dẫn 
• Xây dựng, tiếp nhận, và/hay mở rộng đầy đủ cơ sở vật chất để 

đáp ứng các nhu cầu học tập của học sinh 
• Cung cấp đội ngũ nhân viên được huấn luyện đầy đủ, và biết 

giao tiếp để đảm bảo trường an toàn  
• Khuyến khích việc ăn uống lành mạnh, thói quen lành mạnh, lối 

sống lành mạnh và cung cấp tối đa các bữa ăn đầy đủ dinh 
dưỡng cho các học sinh  

Cung cấp thêm các cơ hội học 
tập chất lượng cao hơn 
Các hoạt động của LCAP: 
1.2 C 

• Tăng cường tiếp cận các chương trình học tập được mở rộng và 
chương trình học hè 

• Mở rộng giáo dục vai trò lãnh đạo cho các nam nữ thanh niên 
trẻ da mầu 

• Khuyến khích tham gia vào các dự án phục vụ cho việc học tập 
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Trao Quyền Cho Cộng Đồng và Gia Đình 
 

Học Khu Sacramento sẽ cam kết một môi trường học đường được chào đón trong cộng đồng của chúng ta; 
nhận ra và cân bằng trong các đối tác; và cung cấp các công cụ và những cơ hội cho các gia đình có quyền 
kết nối để hỗ trợ thành tích của học sinh và năng lực tình cảm xã hội nhằm giúp các gia đình trở thành 
những đối tác năng động và công bằng cho việc học tập thành công của con em họ.   

Hoạt động Các dịch vụ được đề nghị 
Gia tăng quyền cho phụ huynh 
Các hoạt động của LCAP: 
3.1 A, 3.1 B, 3.2 A 

• Mở rộng khả năng hội thảo giúp phụ huynh học hỏi 
• Tăng cường tham gia viếng thăm các gia đình 
• Cung cấp việc giao tiếp liên quan đến văn hoá tới các gia 

đình thông qua thông dịch và ngôn ngữ dễ giao tiếp 
• Hỗ trợ và duy trì vai trò lãnh đạo của phụ huynh và học khu 

bằng việc đối tác với các ủy ban bao gồm, nhưng không giới 
hạn, tới DELAC, CAC, Ủy Ban Phụ Huynh Có Trẻ Nhận Nuôi 
và PTA/PTO 
 

Đảm bảo rằng nhà trường luôn 
chào đón tất cả mọi thành viên 
trong cộng đồng 
Các hoạt động của LCAP: 
3.1 A, 3.2 A 

• Phát triển các cơ sở Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Huynh tại các 
trường 

• Huấn luyện nhân viên theo các mô hình phụ huynh tham gia 
hiệu quả   

• Mở rộng cơ sở sẵn có ngoài giờ học  
 

Duy trì, nuôi dưỡng, và tăng 
cường đối tác cộng đồng 
Các hoạt động của LCAP: 
3.1 A 

• Cân bằng các đối tác cộng đồng cho Kế Hoạch Ưu Thế 
• Giới thiệu các hội thảo phụ huynh tới cộng đồng 
• Đối tác với các học viện giáo dục cao hơn để cung cấp các 

kinh nghiệm quí báu cho các gia đình 
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Hoạt Động Xuất Sắc  
 

Học Khu Sacramento sẽ trở thành một tổ chức tập trung vào việc phục vụ.  Chúng tôi sẽ luôn phục vụ các 
học sinh, gia đình, nhân viên và cộng đồng thông qua các chương trình phù hợp và hiệu quả, áp dụng thực 
tiễn, chính sách và các thủ tục tại mọi điểm tiếp xúc trong toàn học khu.    

Hoạt động Các dịch vụ được đề nghị 
Cam kết đưa ra các dịch vụ 
khách hàng đạt tiêu chuẩn tốt 
nhất 

• Xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng toàn học khu 
• Cung cấp huấn luyện các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng 
• Phát triển một công cụ đo lường dịch vụ khách hàng cho từng bộ 

phận trong học khu  
 

Thuê tuyển, hỗ trợ, và giữ các 
giáo viên và lãnh đạo có phẩm 
chất cao, phản ảnh tính đa dạng 
của cộng đồng chúng ta, và liên 
tục cung cấp những cơ hội để 
phát triển chuyên môn. 
 

• Tạo ra các phương pháp để tuyển chọn nhân viên đa dạng hơn 
• Xây dựng một cấu trúc hỗ trợ cho tất cả các nhân viên học khu 
• Thực hiện phương pháp tiếp cận với quá trình thương lượng 

nhằm nuôi dưỡng một cơ cấu hợp tác để đạt được những kết 
quả tích cực cho tất cả các bên 

Xác định và cải thiện hệ thống và 
thực tiễn cho tất cả các họat 
động và dịch vụ công việc 

• Xem xét các hệ thống và thực tiễn của học khu để xây dựng các 
thủ tục hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng cao  và đảm bảo 
tính thống nhất khi thực hiện 

• Đào tạo nhân viên cho những thủ tục đó 
• Xác định và giải quyết những sự việc thiếu hiệu quả 

 
Thực hiện mạnh mẽ quá trình 
báo cáo và thâu thập dữ liệu  
Các hoạt động của LCAP: 
1.1 B, 1.3A 

• Phát triển và sử dụng dữ liệu để đảm bảo tất cả các chương 
trình, chính sách, và các thủ tục được thi hành một cách hiệu quả 
và có thể đo lường được những tác động vào thành tích của học 
sinh cũng như các hoạt động của học khu. 

 


