Fountain Valley School District
invites you to attend
Local Control Accountability Plan (LCAP) Community Forum

Tuesday, April 10th, 2018
6:00-7:00 pm
Fountain Valley School District
10055 Slater Ave., Fountain Valley
in the Board Room
The Local Control and Accountability Plan (LCAP) is an important component of the Local
Control Funding Formula (LCFF). Every school district is required to develop, adopt, and
annually update a three-year plan that describes goals and specific actions to achieve
those goals for all pupils including, low-income students, English learner, and foster
youth. Engagement of parents, pupils, District staff and other stakeholders is a critical
component of the planning process.

We need your ideas, input, and suggestions.

Please join us for the FVSD LCAP Community Forum.

Học Khu Fountain Valley
mời quý vị tham dự
Diễn Đàn Cộng Đồng về Local Control Accountability Plan (LCAP)
Kế Hoạch Kiểm Soát Trách Nhiệm Địa Phương
Thứ Ba, Ngày 10 Tháng 4, 2018
Lúc 6:00-7:00 giờ tối
Học Khu Fountain Valley
10055 Slater Ave., Fountain Valley
trong Phòng Họp
The Local Control and Accountability Plan (LCAP)-Kế Hoạch Kiểm Soát Trách Nhiệm Địa Phương là một
thành phần quan trọng của the Local Control Funding Formula (LCFF)-Thể Thức Tài Trợ Địa Phương.
Mỗi học khu được yêu cầu thiết lập, chấp thuận, và cập nhật hàng năm một kế hoạch cho ba năm trong
đó mô tả những mục tiêu và hành động cụ thể để đạt được những mục tiêu đó cho tất cả học sinh bao
gồm, học sinh trong gia đình có lợi tức thấp, học sinh Giới Hạn Anh Ngữ, và thanh thiếu niên con
nuôi. Sự tham gia của phụ huynh, học sinh, nhân viên Học Khu và các bên liên quan khác là một yếu
tố quan trọng trong quá trình lập kế hoạch.

Chúng tôi cần những ý kiến, sự đóng góp, và đề nghị của quý vị.
Hãy tham gia cùng chúng tôi trong Diễn Đàn Cộng Đồng về FVSD LCAP.

