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LCAP năm

2017–18

2018–19

2019–20

Phụ lục: Các chỉ dẫn chung & các yêu cầu quy tắc
Phụ lục A: Tính toán Tỷ lệ Ưu tiên 5 và 6
Phụ lục B: Các câu hỏi hướng dẫn: Sử dụng như gợi ý (không có giới
hạn)

Mẫu Kế Hoạch
Kiểm Tra Trách
Nhiệm Địa Phương
(LCAP) và Cập nhật
Hàng năm
Tên LEA
Tên và Chức Danh
người Liên lạc

Bridges Academy
Alejandro Frontini
Hiệu Trưởng

Tiêu chí Thẩm định LCFF: Dữ liệu cần thiết để hỗ trợ hoàn thành
LCAP này. Vui lòng phân tích bộ dữ liệu đẩy đủ của LEA; các liên kết
cụ thể với tiêu chí cũng được cung cấp trong mẫu này.

Email và Điện thoại

alejandro.frontini@fmsd.org
408.283.6400

Tóm tắt Kế Hoạch 2017-20
CÂU CHUYỆN
Miêu tả ngắn gọn về các học sinh và cộng đồng và cách mà LEA phục vụ những người này.
Bridges Academy là trường tự trị độc lập cung cấp các dịch vụ cho các học sinh trong Khu Học Chính Franklin-McKinley.
Với số đếm không trùng lặp là 80.3%, Bridges Academy phục vụ số học sinh gồm 64% La-tinh và 25% học sinh Á Châu.
Các sắc dân khác nằm trong phần còn lại của số học sinh. Bridges Academy cung cấp chương trình giáo dục cốt lõi chú
trọng vào môn toán và khoa học. Vì là một trường học Công nghệ mới, Bridges Academy cố gắng cung cấp chương trình
giáo dục liên kết nhiều phương pháp cho các học sinh về công nghệ và các tiêu chuẩn Common Core. Các dịch vụ được
lồng ghép chung cung cấp cho các học sinh còn học Anh ngữ và các học sinh Giáo dục Đặc Biệt. Các học sinh có năng
khiếu và có tài năng được cung cấp thêm hỗ trợ từ học khu để trau dồi kiến thức. Bridges Academy coi trọng giá trị của
ý kiến đóng góp của phụ huynh và sự tham gia và cộng tác để ucng cấp môi trường an toàn và trật tự để học sinh học
tập. Dạy kèm sau giờ học và các chương trình trau dồi được cung cấp thông qua sự cộng tác với các đối tác trong cộng
đồng.
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CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA LCAP
Nhận diện và tóm tắt ngắn gọn các điểm chính của LCAP năm nay.
* Tăng hỗ trợ giáo khoa và không-nhận thức cho học sinh và cảm nhận của các cơ quan thông qua việc học tập dựa
trên đề án bằng mẫu Công nghệ mới
* Cung cấp hệ thống hỗ trợ sẽ giúp đỡ học sinh đạt được thành công về giáo khoa và không-nhận thức và có cảm nhận
tốt về các cơ quan
* Cung cấp hệ thống huấn luyện và hỗ trợ để tăng phát triển chuyên môn cho giáo viên
* Cung cấp hỗ trợ cho các học sinh còn học Anh ngữ để các học sinh này có thể tăng thêm về các kỹ năng giáo khoa và
không-nhận thức và tăng số học sinh được tái xếp loại
* Tăng hệ thống hỗ trợ tích cực sẽ giúp tạo văn hóa quan tâm, tôn trọng, trách nhiệm giữa các học sinh và nhân viên

XEM XÉT THÀNH TÍCH
Dựa vào xem xét thành tích trên các dấu chỉ của tiểu bang và dấu chỉ thành tích địa phương bao gồm các Tiêu chí
Thẩm định LCFF, sự tiến bộ hướng đến các mục tiêu LCAP, các công cụ tự đánh giá địa phương, góp ý từ cổ đông, và
các thông tin khác, tiến bộ nào mà LEA tự hào nhất cách mà kế hoạch LEA duy trì hoặc xây dựng trên thành công đó?
Điều này có thể bao gồm nhận diện bất kỳ ví dụ cụ thể nào về các cách trong quá khứ để tăng hoặc cải thiện các dịch
vụ cho các học sinh có lợi tức thấp, các học sinh còn học Anh ngữ, và trẻ em nuôi dưỡng ngoài gia đình đưa đến
thành tích cải thiện cho những học sinh này.

CÁC THÀNH QUẢ
NỔI BẬT

Trong năm 2016-17, Bridges đã chú trọng vào các buổi PLC, ILT, và phát triển chuyên môn để
tăng các phương pháp EL được sử dụng trong tất cả các lớp học. Chúng tôi đã chú trọng vào các
phương pháp EL dựa trên nghiên cứu và đã được chứng minh là giúp ích cho học sinh trong việc
đạt được ngôn ngữ một cách hiệu quả nhất. Bởi vì sự chú trọng này, những xu hướng sau đã
được tìm thấy khi so sánh số liệu từ năm ngoái và năm nay:
• Phần trăm số học sinh đạt hoặc vượt trong môn Văn là 32% và đã tăng 38%
• Phần trăm số học sinh đạt hoặc vượt trong việc thể hiện môn Văn là 31% và đã tăng 37%
• Phần trăm số học sinh đạt hoặc vượt trong việc thể hiện môn Toán là 21% và đã tăng 22%
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Tham khảo Tiêu chí Thẩm định LCFF, nhận diện bất kỳ dấu chỉ của tiểu bang hoặc thành tích địa phương cho thành tích
tổng quát trong nhóm thành tích “màu đỏ” hoặc “màu cam”, hoặc ở đâu LEA “không đạt” hoặc “không đạt trong hai năm
trở lên”. Thêm vào đó, nhận diện bất kỳ các lãnh vực nào mà LEA đã quyết định cần cải thiện đáng kể dựa vào các giới
thiệu để trình bày cho tất cả các trường dấu chỉ thể hiện thành tích địa phương hoặc các dấu chỉ địa phương khác. Các
bước mà LEA hoạch định để trình bày những lãnh vực này với nhu cầu cải thiện lớn nhất?

CÁC NHU CẦU
LỚN NHẤT

Theo các dấu chỉ thể hiện địa phương Bridges có bốn nhóm thể hiện “màu cam” cần được trình
bày trong năm nay.
• Sự thể hiện của học sinh ELA là màu cam trong nhóm phụ học sinh Tây-Bồ
• Sự thể hiện của học sinh môn toán là màu cam trong nhóm phụ các học sinh Tây-Bồ, học
sinh còn học Anh ngữ và các học sinh khuyết tật
Để trình bày những qua ngại này Bridges sẽ chú trọng vào các phương pháp EL trong tất cả các lớp,
đảm bảo tất cả các giáo viên được phát triển chuyên môn phù hợp để đảm bảo khả năng tiếp cận
các phương pháp EL thể hiện tốt nhất những nhu cầu của học sinh, và theo dõi sát các sự tiến bộ
các nhóm phụ để đảm bảo động tực tích cực liên tục.
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Tham khảo Tiêu chí Thẩm định LCFF, nhận diện bất kỳ dấu chỉ tiểu bang về thành tích của bất kỳ nhóm học sinh nào thấp
hơn hai mức độ thành tích hoặc nhiều hơn dưới thành tích của “tất cả học sinh”. Các bước nào LEA hoạch định để trình
bày những khoảng cách thành tích này?
KHOẢNG CÁCH
THÀNH TÍCH

Tham khảo tiêu chí Thẩm định LCFF, không có dấu chỉ nào trong các nhóm phụ có hai cấp độ hoặc
nhiều hơn dưới sự thể hiện “tất cả học sinh”

CÁC DỊCH VỤ TĂNG THÊM HOẶC CẢI THIỆN
Nếu không được trình bày trước đây, nhận diện hai đến ba cách đáng chú ý nhất mà LEA sẽ tăng hoặc cải thiện các dịch vụ
cho các học sinh có lợi tức thấp, học sinh còn học Anh ngữ, và trẻ em nuôi dưỡng ngoài gia đình.
•

Trung tâm bài tập về nhà sau giờ học được điều hành bởi giáo viên có sẵn để hỗ trợ các học sinh về bài tập về nhà,
mượn Chrome Books và giúp đỡ các vấn đề công nghệ

•

Phát triển chuyên môn giáo viên được cải thiện về đọc, các phương pháp EL, và học tập trên cơ sở đề án sẽ đảm
bảo rằng tất cả các giáo viên được tiếp cận và sử dụng các phương pháp EL đã chứng minh trong lớp học.

•

Các cơ hội phụ huynh tham gia sẽ hỗ trợ phụ huynh để biết các cách hỗ trợ sự thành công trong học tập của trẻ em
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TÓM TẮT NGÂN SÁCH
Hoàn thành bảng dưới đây. LEA có thể bao gồm thông tin bổ sung hoặc chi tiết hơn, bao gồm đồ thị.
MIÊU TẢ
Tổng Chi Phí Ngân sách Ngân quỹ chung cho Năm LCAP
Tổng Ngân quỹ được lên ngân sách cho các Hành động
theo kế hoạch/Dịch vụ để đáp ứng các Mục tiêu trong
LCAP cho năm LCAP

SỐ TIỀN
$98,380,954
$1,022,948.00

LCAP mong muốn sẽ là công cụ hoạch định hoàn chỉnh nhưng có thể không miêu tả tất cả các Chi phí Ngân sách Ngân quỹ
chung. Miêu tả ngắn gọn bất kỳ chi phí Ngân sách Ngân quỹ chung cụ thể ở trên cho năm LCAP không được bao gồm trong
LCAP.
Dưới đây là tóm tắt việc Thực hiện Ngân sách năm tài chính 17-18 và chia nhỏ ngân sách. Bản sao của bản đề xuất ngân
sách 2017-18 của FMSD được tìm thấy trong bản đính kèm như Công cụ tính toán LCFF.
Chi phí Ngân quỹ Chung không được phản ánh trong LCAP bao gồm:
$79,457,937.00010 Ngân quỹ điều hành chính của học khu bao gồm: Ngân quỹ LCAP, lương và phúc lợi giáo viên, lương và
phúc lợi của nhân viên Văn phòng học khu và trường học, nhân viên chuyên chở và chi phí điều hành và tiện ích.
($3,968,594.00 Các ngân sách LCFF Bridges bao gồm trong số lượng trên bao gồm $939,174.00 Bổ sung và Tập trung
Bridges Academy)
$529,189.00 Ngân sách tùy ý của trường, cung cấp cơ bản cho trường học và người giám sát buổi trưa
$1,200,000.020 Xổ số không giới hạn, ngân quỹ này trả một phần lương của giáo viên
$1,187,881.040 Thuế đất, ngân quỹ này cũng trả một phần lương giáo viên
Ngân sách Chung Hạn chế:
$2,948,546 050 Quy trình Bảo trì, chi phí nhân sự và bảo trì.
$17,111,156 080 Giáo dục Đặc biệt, Nhân sự và hoạt động của các chương trình Giáo Dục Đặc Biệt
$8,989,626 060 Các Chương trình Hạn chế. Chương trình hạn chế bao gồm Danh mục I, Danh mục II, Danh mục III, ASES,
Xổ số Hạn chế, STRS đại diện và các khoản trợ cấp địa phương.
Tổng số tiền bao gồm trong LCAP Bridges bao gồm:
$939,174.00 Bổ sung và Tập trung
$24,210.00 Ngân quỹ tùy ý trường Danh mục I
$59,564.00 Ngân sách chung được định nghĩa địa phương

$3,968,594.00

Tổng Doanh thu LCFF dự kiến cho năm LCAP
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Cập nhật Thường niên

Duyệt lại LCAP năm: 2016-17

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 1

Thành tích của Học sinh: Tất cả các học sinh sẽ đạt các tiêu chuẩn cấp lớp về môn toán và đọc

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

☒1 ☒2 ☐3
☐ 9 ☐ 10

☒4

☐5

☐6

☐7

☒8

CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM
MONG ĐỢI
1. Giảm % số học sinh còn học Anh ngữ dài hạn 1% hàng năm như được định
nghĩa bởi số liệu học khu địa phương. Hiện tại số học sinh học Anh ngữ dài
hạn ở Bridges Academy là 86.9%
2. Tăng số học sinh học Anh ngữ đạt trình độ thông thạo 1% hàng năm như
định nghĩa bởi báo cách Trách nhiệm Danh mục III. AMAO One Thông thạo
2014-15=51% đạt mục tiêu phát triển
3. Tăng tỷ lệ tái xếp loại địa phương 2% hàng năm như được định nghĩa bởi
Báo cáo Trách nhiệm Danh mục III. Tỷ lệ Hiện tại = 18%
4. Tăng % số học sinh đạt mục tiêu tiến bộ hàng năm ở bài kiểm tra CELDT
cho những học sinh còn học Anh ngữ 1% hàng năm như được định nghĩa
bởi Báo cáo Trách nhiệm Danh mục III Báo cáo Trách nhiệm Danh mục III
51%
5. Tăng 3% hàng năm phần trăm số học sinh lớp 3-8 đạt hoặc vượt các tiêu
chuẩn ở các kiểm tra CAASPP văn và toán. 2014-15 Văn 31% và Toán 22%
6. Tăng 3% hàng năm phần trăm số học sinh trong các nhóm phụ được quyết
định bởi lựa chọn giáo dục, đếm không trùng lắp, hoặc nhóm chủng tộc đạt
hoặc vượt các tiêu chuẩn ở các kiểm tra CAASPP văn và toán. Điểm CAASPP
hiện tại cho Bridges
Toán: SED=19% ELD=5% Á Châu=54% Tây Bồ=5%
Văn: SED=26% ELD=28% Á Châu=64% Tây Bồ=14%
7. Tăng 2% hàng năm phần trăm số học sinh trong các nhóm phụ như được
quyết định bởi lựa chọn giáo dục, trình độ cấp lớp, đếm không trùng lắp,
hoặc chủng tộc đạt sự thông thạo ở kiểm tra viết học khu địa phương
2014-15 Kiểm tra Viết Bridges Academy Tất cả=43%, Học sinh còn học Anh

THỰC TẾ
1. LTEL hiện tại của Bridges là 33%
2. 2015-16 Thông thạo AMAO One = 61% đạt mục tiêu phát triển
3. Tỷ lệ tái xếp loại hiện tại = 10%
4. % số học sinh đạt mục tiêu tiến bộ hàng năm ở CELDT cho các học sinh còn
học Anh ngữ là 53%
5. Phần trăm số học sinh lớp 7-8 đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn CAASPP văn và
toán. 2015-16 ELA-37% 2015-16 Toán 22%
6. Phần trăm số học sinh trong các nhóm phụ được quyết định bởi tùy chọn
giáo dục, đếm không trùng lặp, hoặc chủng tộc đạt hoặc vượt tiêu chuẩn
trên CAASP văn và toán
Điểm hiện tại CAASPP trường Bridges
Toán: SED=17% ELD=5% Á Châu=51% Tây Bồ=7%
Văn=19% ELD=6%, Á Châu = 67% Tây Bồ=21%
7. Tăng 2% hàng năm phần trăm số học sinh trong các nhóm phụ như được
quyết định bởi tùy chọn giáo dục, đếm không trùng lăp, hoặc chủng tộc đạt
hoặc vượt các tiêu chuẩn ở kiểm tra viết của học khu địa phương
Kiểm tra viết trường Bridges 2015-16=Tất cả học sinh 37% FMSD 2015-16
Tất cả học sinh=43%, EL-24%, Á Châu=61%, Tây Bồ=32%, Giáo dục Đặc Biệt20%
8. Phần trăm số học sinh trong các nhóm phụ như được quyết định bởi tùy
chọn giáo dục, đếm không trùng lăp, hoặc chủng tộc đạt trình độ đọc như
được quyết định bởi kiểm tra đọc Renaissance STAR.
Bridges 2015-16 Tất cả học sinh MOY Trình độ đọc Đạit trình độ giảng
dạy=18% Tất cả học sinh MOY Đạt trình độ toán cấp lớp tương đương=43%
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ngữ=24%, Á Châu=61%, Tây-Bồ=32%, Giáo Dục Đặc Biệt=20%
8. Tăng 5% hàng năm phần trăm số học sinh trong các nhóm phụ như được
quyết định bởi lựa chọn giáo dục, trình độ cấp lớp, đếm không trùng lắp
hoặc chủng tộc đạt trình độ đọc hướng dẫn như được quyết định bởi kiểm
tra đọc Renaissance STAR Mức độ đọc Giảng dạy Đạt MOY Đọc Tất cả Học
sinh Bridges 2015-16 = 18% Toán Đạt tương đương cấp lớp MOOY=43%
9. Tăng 5% hàng năm phần trăm học sinh trong các nhóm phụ như được
quyết định bởi lựa chọn giáo dục, trình độ cấp lớp, đếm không trùng lắp,
hoặc chủng tộc đạt mục tiêu Dữ liệu Phát Triển Học sinh (SFP) (50%) như
được quyết định bởi kiểm tra đọc Renaissance STAR. MOY 2015-16=Tất cả
học sinh=43%, Học sinh còn học Anh ngữ=14%, Á Châu=77%, Tây Bồ=28%
10. Tăng 3% hàng năm phần trăm học sinh trong các nhóm phụ như được
quyết định bởi lựa chọn giáo dục, trình độ cấp lớp, đếm không trùng lắp,
hoặc chủng tộc đạt sự thông thạo (xếp hạng 70%) ở kiểm tra Renaissance
STAR toán.
SGP 2014-15=Tất cả học sinh=46%EL=38% Á Châu=64% Tây-Bồ=36%
11. Tăng 3% hàng năm phần trăm học sinh trong các nhóm phụ như được
quyết định bởi lựa chọn giáo dục, trình độ cấp lớp, đếm không trùng lắp,
hoặc chủng tộc đạt mục tiêu Dữ liệu Phát Triển Học Sinh (SGP) (50%) như
được quyết định bởi kiểm tra toán Renaissance STAR.
SGP 2014-15=Tất cả học sinh=46% EL=38% Á Châu=64% Tây Bồ=36%
12. Tăng 1% hàng năm phần trăm hoc sinh trong các nhóm phụ như được
quyết định bởi lựa chọn giáo dục, trình độ cấp lớp, đếm không trùng lắp,
hoặc chủng tộc đạt trình độ thông thạo ở kiểm tra Đọc viết sẵn sàng Mẫu
giáo Mẫu giáo Không áp dụng
13. Giảm khoảng cách thành tích giữa các học sinh gốc Tây-Bồ và Á Châu 1%
hàng năm ở tất cả các kiểm tra địa phương và tiểu bang (Xem ở trên)

9. Phần trăm số học sinh trong các nhóm phụ như được quyết định bởi tùy
chọn giáo dục, đếm không trùng lăp, hoặc chủng tộc đạt Dữ liệu Phát triển
học sinh (SGP) mục tite6u (50%) như được quyết định bởi kiểm tra Đọc
STAR Renaissance
MOY 2015-16=Tất cả học sinh 43%, EL=14%, Á Châu=77%, Tây Bồ=28%
10. Phần trăm số học sinh trong các nhóm phụ như được quyết định bởi tùy
chọn giáo dục, đếm không trùng lăp, hoặc chủng tộc đạt trình độ thông thạo
(70%) ở bài kiểm tra toán Renaissance STAR như được quyết định bởi
SGP 2015-16=Tất cả học sinh=46%, EL=38%, Á Châu=64%, Tây Bồ=36%
11. Phần trăm số học sinh trong các nhóm phụ như được quyết định bởi tùy
chọn giáo dục, đếm không trùng lăp, hoặc chủng tộc đạt hoặc vượt Dữ liệu
Phát triển học sinh (SGP) (50%) trong môn toán như được quyết định bởi
Kiểm tra toán STAR Renaissance
SGP 2015-16=Tất cả học sinh=46%, EL=38%, Á Châu=64%, Tây Bồ=36%

CÁC HÀNH ĐỘNG/ DỊCH VỤ
Sao chép các Hành động/Dịch vụ từ LCAP năm trước và hoàn thành một bản sao của bảng sau cho từng mục. Sao chép lại bảng này khi cần.
Hành Động 1
Các Hành
động/Dịch vụ

KẾ HOẠCH
Tất cả các giáo viên Bridges có các tài liệu cần thiết và các dụng cụ

THỰC TẾ
Tất cả các giáo viên Bridges có các tài liệu cần thiết và các dụng cụ để hỗ
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Chi phí

để hỗ trợ giảng dạy và học tập

trợ giảng dạy và học tập

NGÂN SÁCH
Tài liệu Giảng dạy 4000-4999: Sách và Các Dụng cụ LCFF
$23,378.00
Tài liệu giảng dạy bổ sung 4000-4999: Sách và các dụng cụ Danh
mục I $24,478.00
Tài liệu giảng dạy 4000-4999: Sách và tài liệu Danh mục I $4430.00

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Tài liệu giảng dạy và các dụng cụ trong lớp được cung c6a1p cho các giáo
viên 4000-4999: Sách và Dụng cụ bổ sung $32,823.00
Dụng cụ và tài liệu giảng dạy được cung cấp cho giáo viên để bổ sung
việc học. 4000-4999: Sách và Dụng cụ Danh mục I $20321.00
$4430.00 4000-4999: Sách và Dụng cụ Danh mục I $4116.82

KẾ HOẠCH
Máy sao chụp sẽ cung cấp cơ hội để sao chụp lại các tài liệu
chương trình học dễ hỏng và những tài liệu giảng dạy khác.
NGÂN SÁCH
Thuê máy sao chụp 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí điều hành
khác LCFF $22,000

THỰC TẾ
Máy sao chụp sẽ hỗ trợ sao chụp lại các tài liệu chương trình học dễ
hỏng
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Thuê máy sao chụp được thực hiện. 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác LCFF $22,000

KẾ HOẠCH
Phòng sao chụp FMSD sẽ cung cấp dịch vụ in ấn cho các dự án lớn
NGÂN SÁCH
Phí sao chụp sẹ hỗ trợ các dự án lớn. 5700-5799L Chuyển chi phí
trực tiếp LCFF $1000.00

THỰC TẾ
Phòng sao chụp FMSD sẽ cung cấp dịch vụ in ấn cho các dự án lớn
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Các dự án cần sao chụp được giáo viên nộp theo nhu cầu. 5700-5799:
Chuyển các chi phí Trực tiếp LCFF $665.12

KẾ HOẠCH
Giáo viên sẽ được trả theo giờ để cung cấp sự can thiệp để hỗ trợ
nhu cầu của học sinh không đạt tiêu chuẩn cấp lớp. (85.3% đếm
không trùng lặp)
NGÂN SÁCH
Lương giờ sẽ hỗ trợ can thiệp các lớp học cho học sinh. 10001999: Lương Nhân sự Giảng dạy LCFF $10,000.00
Phúc lợi hỗ trợ lương giáo viên cho các giờ can thiệp bổ sung.

THỰC TẾ
Giáo viên sẽ được trả theo giờ để cung cấp sự can thiệp để hỗ trợ nhu
cầu của học sinh không đạt tiêu chuẩn cấp lớp. (85.3% đếm không trùng
lặp)
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Các giáo viên can thiệp cung cấp hỗ trợ bổ sung cho các học sinh có nguy
cơ 1000-1999: Lương Nhân sự giảng dạy CFF $18.995.00
Phúc lợi hỗ trợ giáo viên giúp học sinh có nguy cơ theo giờ: 3000-3999:

Hành Động 2
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 3
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 4
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí
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3000-3999: Phúc lợi nhân viên LCFF $1600.00

Phúc lợi nhân viên LCFF 700.00

KẾ HOẠCH
Máy vi tinh hỗ trợ công nghệ giảng dạy cho tất cả học viên
NGÂN SÁCH
Sách và dụng cụ hỗ trợ việc học của học sinh. 4000-4999: Sách và
Dụng cụ LCFF $1000.00
Máy vi tính và Dụng cụ 4000-4999: Sách và Dụng cụ LCFF
$44,000.00

THỰC TẾ
Máy vi tinh hỗ trợ công nghệ giảng dạy cho tất cả học viên
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Sách và dụng cụ hỗ trợ việc học của học sinh. 4000-4999: Sách và Dụng
cụ LCFF $1000.00
Mua những dụng cụ này được chi trả bởi ngân sách học khu thông qua
tiền dư Danh mục I 4000-4999: Sách và Dụng cụ LCFF 0

KẾ HOẠCH
Hợp đồng TECH mới sẽ hỗ trợ sáng kiến giảng dạy theo đúng
Common Core và công nghệ và các phương pháp để bao gồm tất
cả học viên
NGÂN SÁCH
Hợp đồng Tech mới Năm Hai sẽ hỗ trợ giảng dạy và học tập. 5800:
Các dịch vụ chuyên môn/Tư vấn và Chi phí điều hành LCFF
$112,000.00

THỰC TẾ
Hợp đồng TECH mới sẽ hỗ trợ sáng kiến giảng dạy theo đúng Common
Core và công nghệ và các phương pháp để bao gồm tất cả học viên

KẾ HOẠCH
Giáo viên Can thiệp sẽ hỗ trợ học sinh còn học Anh ngữ và các học
sinh tập đọc yếu như là sự bổ sung cho chương trình cốt lõi
NGÂN SÁCH
Giáo viên can thiệp 1000-1999: Lương nhân sự Giảng dạy LCFF
$125,568.00

THỰC TẾ
Giáo viên Can thiệp sẽ hỗ trợ học sinh còn học Anh ngữ và các học sinh
tập đọc yếu như là sự bổ sung cho chương trình cốt lõi
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Lương giáo viên can thiệp chi phí cho năm 2016-17 1000-1999: Lương
nhân sự giảng dạy LCFF $125,568.00

Hành Động 5
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 6
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Hợp đồng Tech mới được thực hiện đầy đủ. 5800: Các dịch vụ chuyên
môn/Tư vấn và Chi phí điều hành LCFF $112,000.00

Hành Động 7
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 8
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Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

KẾ HOẠCH
Giáo viên làm nhiệm vụ đặc biệt (.07) Phần còn lại được trả bởi
FMSD để hỗ trợ Kiểm tra và Quản lý Số liệu
NGÂN SÁCH
.07 TOSA sẽ hỗ trợ Kiểm tra và Quản lý Số liệu 1000-1999: Lương
Nhân sự giảng dạy LCFF $9580.00

THỰC TẾ
Giáo viên làm nhiệm vụ đặc biệt (.07) Phần còn lại được trả bởi FMSD để
hỗ trợ Kiểm tra và Quản lý Số liệu
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Lương TOSA được chi trả 2016-17 1000-1999: Lương nhân sự giảng dạy
LCFF $9580.00

KẾ HOẠCH
Kỹ thuật viên máy tính bổ sung sẽ hỗ trợ việc thực hiện công nghệ
mới và các nhu cầu công nghệ giảng dạy
NGÂN SÁCH
.5 Lương Kỹ thuật viên máy tính 2000-2999: Lương Nhân sự phòng
ban LCFF $49,980.00

THỰC TẾ
Kỹ thuật viên máy tính bổ sung sẽ hỗ trợ việc thực hiện công nghệ mới
và các nhu cầu công nghệ giảng dạy
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
.5 Lương Kỹ thuật viên máy tính chi phí năm 2016-17 2000-2999: Lương
nhân sự phòng ban LCFF $49,980.00

KẾ HOẠCH
Bridges sẽ duy trì 5% cho việc tăng lương và/hoặc tăng phúc lợi
NGÂN SÁCH
5% Lương để riêng cho việc tăng phúc lợi 3000-3999: Phúc lợi
nhân viên LCFF $4,500.00

THỰC TẾ
Bridges sẽ duy trì 5% cho việc tăng lương và/hoặc tăng phúc lợi
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
5% lương dành riêng cho phục lợi được thực hiện. 3000-3999: Phúc lợi
nhân viên LCFF $4,500.00

KẾ HOẠCH
Thỏa thuận với Accelerated Reader dbaSTAR Renaissance sẽ cung
cấp sự tương ứng các điểm số chẩn đoán với các lựa chọn tài liệu
đọc
NGÂN SÁCH
Hợp đồng Accelerated Reader 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
Điều hành khác Danh mục I $3000.00

THỰC TẾ
Thỏa thuận với Accelerated Reader dbaSTAR Renaissance sẽ cung cấp sự
tương ứng các điểm số chẩn đoán với các lựa chọn tài liệu đọc

Hành Động 9
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 10
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 11
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Thỏa thuận giấy phép cho Accelerated Reader được hỗ trợ. 5000-5999:
Dịch vụ và các chi phí điều hành khác Danh mục I $3000.00
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Hành Động 12
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

KẾ HOẠCH
Ngân quỹ sẽ được dành riêng để hỗ trợ các chương trình hè, thứ
bảy hoặc sau giờ học thỏa định nghĩa đếm không trùng lặp
NGÂN SÁCH
Sách và dụng cụ hỗ trợ can thiệp 4000-4999: Sách và Dụng cụ
Danh mục I $6570.00
Sách và Dụng cụ hỗ trợ can thiệp 4000-4999: Sách và Dụng cụ
Danh mục I $440.00

THỰC TẾ
Ngân quỹ sẽ được dành riêng để hỗ trợ các chương trình hè, thứ bảy
hoặc sau giờ học thỏa định nghĩa đếm không trùng lặp
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Tài liệu và dụng cụ được cung cấp cho giáo viên cho các lớp học sau giờ
học và can thiệp 4000-4999: Sách và Dụng cụ Danh mục I $9921.00
Xem ở trên 4000-4999: Sách và Dụng cụ Danh mục I $440.00

KẾ HOẠCH
Giáo viên Bridges Academy Toán và văn sẽ thực hiện kiểm tra mức
cơ sở STAR Renaissance năm lần trong năm học 2016-17 và sử
dụng dữ liệu để phân tích nhu cầu và hướng dẫn. Sự khác biệt sẽ
được cung cấp cho các học sinh trong các lớp học cốt lõi và các
lớp can thiệp sẽ được cung cấp trong và sau giờ học khi cần
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

THỰC TẾ
Giáo viên Bridges Academy Toán và văn sẽ thực hiện kiểm tra mức cơ sở
STAR Renaissance năm lần trong năm học 2016-17 và sử dụng dữ liệu để
phân tích nhu cầu và hướng dẫn. Sự khác biệt sẽ được cung cấp cho các
học sinh trong các lớp học cốt lõi và các lớp can thiệp sẽ được cung cấp
trong và sau giờ học khi cần
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không áp dụng

KẾ HOẠCH
Lên kế hoạch giảng dạy cho giáo viên sẽ được theo dõi và đảm bảo
thực hiện Toán và văn Common Core theo giáo trình
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

THỰC TẾ
Lên kế hoạch giảng dạy cho giáo viên sẽ được theo dõi và đảm bảo thực
hiện Toán và văn Common Core theo giáo trình
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không áp dụng

KẾ HOẠCH
Tham quan lớp học sẽ được thực hiện hàng tuần như là công cụ
để kiểm tra việc thực hiện trong lớp học môn toán và văn theo

THỰC TẾ
Tham quan lớp học sẽ được thực hiện hàng tuần như là công cụ để kiểm
tra việc thực hiện trong lớp học môn toán và văn theo giáo trình

Hành Động 13
Các Hành
động/Dịch vụ

Chi phí

Hành Động 14
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 15
Các Hành
động/Dịch vụ
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Chi phí

giáo trình Common Core. Nhóm PLC sẽ tiếp tục tạo ra môi trường
học tập cá nhân hơn, cung cấp các khóa học thử thách, và theo
dõi những nhu cầu của học sinh như là phương pháp để chỉ dẫn và
điều chỉnh giảng dạy
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

Common Core. Nhóm PLC sẽ tiếp tục tạo ra môi trường học tập cá nhân
hơn, cung cấp các khóa học thử thách, và theo dõi những nhu cầu của
học sinh như là phương pháp để chỉ dẫn và điều chỉnh giảng dạy

KẾ HOẠCH
Tất cả học sinh còn học Anh ngữ ở cấp độ 1, 2 hoặc 3 sẽ nhận hỗ
trợ Phát triển Anh ngữ dựa vào mẫu ELD/ELA. Học sinh còn học
Anh ngữ cần hỗ trợ bổ sung sẽ nhận giảng dạy mục tiêu. Các học
sinh sẽ sử dụng chương trình English 3D và thực hiện với sự đúng
đắn
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

THỰC TẾ
Tất cả học sinh còn học Anh ngữ ở cấp độ 1, 2 hoặc 3 sẽ nhận hỗ trợ
Phát triển Anh ngữ dựa vào mẫu ELD/ELA. Học sinh còn học Anh ngữ cần
hỗ trợ bổ sung sẽ nhận giảng dạy mục tiêu. Các học sinh sẽ sử dụng
chương trình English 3D và thực hiện với sự đúng đắn

KẾ HOẠCH
Các giáo viên, nhân viên hỗ trợ, và quản trị viên sẽ được huấn
luyện trong việc thực hiện các phương pháp giảng dạy theo
nghiên cứu được sử dụng với các học sinh còn học Anh ngữ để cải
thiện thành tích học tập
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

THỰC TẾ
Các giáo viên, nhân viên hỗ trợ, và quản trị viên sẽ được huấn luyện
trong việc thực hiện các phương pháp giảng dạy theo nghiên cứu được
sử dụng với các học sinh còn học Anh ngữ để cải thiện thành tích học tập

KẾ HOẠCH
Quản trị viên Bridges Academy sẽ theo dõi việc thực hiện kế hoạch
của học khu FMSD để hỗ trợ học sinh còn học Anh ngữ
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

THỰC TẾ
Quản trị viên Bridges Academy sẽ theo dõi việc thực hiện kế hoạch của
học khu FMSD để hỗ trợ học sinh còn học Anh ngữ
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không áp dụng

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không áp dụng

Hành Động 16
Các Hành
động/Dịch vụ

Chi phí

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không áp dụng

Hành Động 17
Các Hành
động/Dịch vụ

Chi phí

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không áp dụng

Hành Động 18
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí
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Hành Động 19
Các Hành
động/Dịch vụ

Chi phí

KẾ HOẠCH
Bridges Academy sẽ tạo ra và thực hiện Kiểm tra Common
Formative trong môn toán và văn. Các giáo viên sẽ thực hiện kiểm
tra và họp cùng ngày trong PLCs để phân tích các kết quả và ra
quyết định về giảng dạy
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

THỰC TẾ
Bridges Academy sẽ tạo ra và thực hiện Kiểm tra Common Formative
trong môn toán và văn. Các giáo viên sẽ thực hiện kiểm tra và họp cùng
ngày trong PLCs để phân tích các kết quả và ra quyết định về giảng dạy
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không áp dụng

PHÂN TÍCH
Hoàn tất bản sao của bảng sau đây cho từng mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước. Sao chép bảng này khi cần.
Sử dụng dữ liệu kết quả có thể đo lường hàng năm, bao gồm số liệu thành tích từ Tiêu chí Thẩm định LCFF, nếu có thể.
Miêu tả sự thực hiện nói chung của
Bridges Academy thực hiện các hành động/dịch vụ như được định nghĩa trong mục tiêu này. Các lớp học can thiệp được
các hành động/dịch vụ để đạt mục tiêu cung cấp cho các học sinh sau giờ học để hỗ trợ việc học tập của học sinh. Các học sinh được cung cấp các tài liệu và tái sao
chép để hỗ trợ năm hai của mẫu Công nghệ mới. Công nghệ mới cung cấp hỗ trợ cho dự án dựa vào học tập và số tiền
liên kết
được sử dụng hỗ trợ mua công nghệ (Chrome Books) và các tài liệu để thực hiện chương trình.
Miêu tả tính hiệu quả tổng quát của
các hành động/dịch vụ để đạt được
mục tiêu liên kết như được đo lường
bởi LEA.

Bridges tiếp tục thấy sự tăng trưởng trong thành tích học sinh. Dữ liệu CAASPP thể hiện sự tăng trường cho tất cả các nhóm
phụ trong cả môn văn và toán. Bảng trách nhiệm CA cho thấy bốn lãnh vực có màu cam liên quan đến việc thể hiện của các
học sinh còn học Anh ngữ và các học sinh với Khuyết tật. Điểm Toán Renaissance STAR Enterprise và đọc cũng chỉ ra sự
tăng trưởng của thành tích học sinh. Khi Bridges chuyển sang Năm ba của việc thực hiện Công nghệ, và với chú trọng tăng
thêm về các nhu cầu của các học sinh còn học Anh ngữ để tái xếp loại, đọc sẽ tiếp tục là sự chú trọng.

Giải thích các khác biệt thực tế giữa
các chi phí Dự trù ngân sách và các chi
phí Thực tế Ước tính

Tất cả lương được nhận diện. Các ngân sách được thực hiện để mua các tài liệu cũng như Chrome Book. Có một sự khác
biệt nhỏ giữa ngân sách thực tế và ước tính cho mục tiêu này. Sự khác biệt là:
1. Hành động 3 – In ấn các tài liệu lớn cho giáo viên. Ngân sách $1000.00; chi phí $665.12 Không sử dụng =$344.88. Mục
ngân sách này được chi tiêu theo yêu cầu và nhu cầu
2. Hành động 4 – Phúc lợi. Ngân sách 1600.00 và chi tiêu 700.00. sự chênh lệch là kết quả của việc ước lượng các nhu cầu
phúc lợi trong ngân sách (STRS, phúc lợi sức khỏe, và v.v…)
3. Hành động 5 – Máy vi tính - $44,000.00 được đưa và ngân sách. Học khu mua những tài liệu này (xe đẩy Chrome và
dụng cụ) thông qua quỹ Danh mục I đem qua từ 2015-16

Miêu tả bất kỳ thay đổi nào đã thực
hiện cho mục tiêu này, các kết quả

Không có thay đổi chính được thực hiện cho mục tiêu này năm 2017-20. Công nghệ mới sẽ tiếp tục được thực hiện và cung
cấp sự can thiệp. Một sự thay đổi chính sẽ là tăng sự tập trung vào các nhu cầu của học sinh còn học Anh ngữ trong cả lớp
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mong đợi, đo lường, hoặc các hành
động và dịch vụ để đạt được mục tiêu
này như là kết quả của phân tích này
và phân tích Tiêu chí Thẩm định LCFF,
khi có thể. Nhận diện những thay đổi
có thể tìm thấy trong LCAP.

học dành riêng hoặc tích hợp và trong can thiệp. Sự chú trọng mục tiêu nhiều hơn sẽ xảy ra vào năm 2017-18
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Cập nhật Thường niên

Duyệt lại LCAP năm: 2016-17

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 2

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP – Mục tiêu 2: Tất cả cơ sở vật chất trường học sẽ được bảo trì tốt và sửa chữa tốt.

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

☒1 ☒2 ☐3
☐ 9 ☐ 10

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8

CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM
MONG ĐỢI
Cơ sở vật chất trường Bridges Academy sẽ đáp ứng các yêu cầu tương thích với
Công cụ kiểm tra cơ sở vật chất (FIT) được thực hiện thường niên. Bridges
Academy sẽ thỏa các yêu cầu về cơ sở vật chất tương ứng với Đạo luật
Williams và các kiểm tra sau này

THỰC TẾ
Bridges Academy năm 2016-17 đã đáp ứng những yêu cầu cho FIT và các Đạo
luật Williams

CÁC HÀNH ĐỘNG/ DỊCH VỤ
Sao chép các Hành động/Dịch vụ từ LCAP năm trước và hoàn thành một bản sao của bảng sau cho từng mục. Sao chép lại bảng này khi cần.
Hành Động 1
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 2
Các Hành

KẾ HOẠCH
Cải thiện cơ sở vật chất sẽ đảm bảo sự an toàn và môi trường có
lợi để thực hiện các đề án dựa trên sự sáng tạo trong học tập và
công nghệ
NGÂN SÁCH
Bridges sẽ đóng góp vào sự thiết lập phòng học Công nghệ mới.
5000-5999: Dịch vụ và các chi phí điều hành khác LCFF
$100,000.00

THỰC TẾ
Bridges đã lập ra hai trên bốn lớp học

KẾ HOẠCH

THỰC TẾ

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Bridges đã đóng góp vào việc xây dựng phòng học Công nghệ mới như kế
hoạch. 5000-5999: Dịch vụ và các chi phí điều hành khác LCFF
$100,000.00
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động/Dịch vụ
Chi phí

Giám sát viên bảo trì sẽ đảm bảo phản hồi đúng hạn về các yêu
cầu công việc và các nhu cầu cơ sở vật chất (Bridges trả .07% FTE)
NGÂN SÁCH
Bridges sẽ trả .07 FTE cho Giám sát viên bảo trì 2000-2999: Lương
nhân sự phòng ban LCFF $8217.00

Giám sát viên bảo trì đảm bảo phản hồi đúng hạn về các yêu cầu công
việc và các nhu cầu cơ sở vật chất
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Lương đã chi trả theo kế hoạch 2000-2999: Lương nhân sự chuyên môn
LCFF $8217.00

KẾ HOẠCH
Dụng cụ sẽ được mua để hỗ trợ hoạt động bảo trì và điều hành
trường Bridges Academy
NGÂN SÁCH
Dụng cụ để bảo trì và hoạt động của trường 4000-4999: Sách và
các dụng cụ LCFF $5000.00

THỰC TẾ
Dụng cụ đãđược mua để hỗ trợ hoạt động bảo trì và điều hành trường
Bridges Academy
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
4000-4999: Sách và các Dụng cụ LCFF $5000.00

KẾ HOẠCH
Đồ dùng và dụng cụ (các tài sản không bằng tiền và các dụng cụ)
sẽ được mua như là sự hỗ trợ đổi mới lớp học liên hệ đến việc
thực hiện Công nghệ mới
NGÂN SÁCH
Đồ dùng và dụng cụ sẽ được mua để hỗ trợ lớp học mới. 40004999: Sách và dụng cụ LCFF $62,723.00

THỰC TẾ
Đồ dùng và dụng cụ (các tài sản không bằng tiền và các dụng cụ) đã được
mua như là sự hỗ trợ đổi mới lớp học liên hệ đến việc thực hiện Công
nghệ mới
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Đồ dùng và dụng cụ đã được mua với ngân sách dự định. 4000-4999:
Sách và dụng cụ LCFF $62,723.00

Hành Động 3
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 4
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

PHÂN TÍCH
Hoàn tất bản sao của bảng sau đây cho từng mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước. Sao chép bảng này khi cần.
Sử dụng dữ liệu kết quả có thể đo lường hàng năm, bao gồm số liệu thành tích từ Tiêu chí Thẩm định LCFF, nếu có thể.
Miêu tả sự thực hiện nói chung của
Mục tiêu 2 đã được thực hiện đầy đủ trong năm 2016-17. Các lớp học đã được hình thành để hỗ trợ chương trình Công
các hành động/dịch vụ để đạt mục tiêu nghệ mới và công nghệ và các tài liệu đã được mua để hỗ trợ sự giảng dạy học sinh. Tất cả lương bổng hỗ trợ nhân viên
liên kết
Bảo trì đã được chi trả.
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Miêu tả tính hiệu quả tổng quát của
các hành động/dịch vụ để đạt được
mục tiêu liên kết như được đo lường
bởi LEA.

Tính hiệu quả của mục tiêu này được chứng minh qua việc tăng thành tích của học sinh trường Bridges. Tất cả các nhóm
phụ trong cả môn văn và toán tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng trong các đo lường của tiểu bang và địa phương. Sự hiện
diện tiếp tục tăng và trục xuất giảm. Việc thực hiện mẫu Công nghệ mới cung cấp cho học sinh và giáo viên cơ hội tham gia
dự án dựa trên việc học tập và hỗ trợ cả các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm hướng đến sự sẵn sàng cho đại học và công
việc.

Giải thích các khác biệt thực tế giữa
các chi phí Dự trù ngân sách và các chi
phí Thực tế Ước tính

Hầu hết các chi phí phù hợp với thực tế.

Miêu tả bất kỳ thay đổi nào đã thực
hiện cho mục tiêu này, các kết quả
mong đợi, đo lường, hoặc các hành
động và dịch vụ để đạt được mục tiêu
này như là kết quả của phân tích này
và phân tích Tiêu chí Thẩm định LCFF,
khi có thể. Nhận diện những thay đổi
có thể tìm thấy trong LCAP.

Mục tiêu này sẽ thay đổi ít nhiều trong năm 2017-18 khi sự chú trọng sẽ giảm đi ở phần xây dựng và sẵn sàng hơn ở việc
giảng dạy. Nhân viên sẽ duy trì như cũ. Vì trường chuyển sang Năm 3 của mẫu Công nghệ mới, các ngân quỹ sẽ được sử
dụng để hỗ trợ tài liệu giảng dạy và phát triển chuyên môn sẵn sàng hơn trong việc trình bày các mục tiêu Một và Ba.
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Cập nhật Thường niên

Duyệt lại LCAP năm: 2016-17

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 3

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP – Mục tiêu 3: Đảm bảo tất cả học sinh tiếp cận với các giáo viên có phẩm chất cao và chương trình học phù hợp tiêu
chuẩn

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

☒1 ☒2 ☒3
☐ 9 ☐ 10

☒4

☐5

☐6

☐7

☐8

CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM
MONG ĐỢI
100% phân bổ giáo viên trong lãnh vực chuyên môn thích hợp.
5% tăng hàng năm về sự hài lòng của giáo viên về sự sẵn sàng của các tài liệu
theo Common Core.

THỰC TẾ
100% phân bổ giáo viên trong lãnh vực chuyên môn thích hợp.
Các giáo viên hài lòng với sự sẵn sàng của các tài liệu theo Common Core.

CÁC HÀNH ĐỘNG/ DỊCH VỤ
Sao chép các Hành động/Dịch vụ từ LCAP năm trước và hoàn thành một bản sao của bảng sau cho từng mục. Sao chép lại bảng này khi cần.
Hành Động 1
Các Hành
động/Dịch vụ

KẾ HOẠCH
Thuê các giáo viên thay thế sẽ đảm bảo có nhân viên đủ phẩm
chất trong lớp học khi giáo viên vắng mặt.

THỰC TẾ
Các giáo viên thay thế đã được sử dụng để đảm bảo có giáo viên đủ
phẩm chất trong lớp học khi giáo viên vắng mặt.

Chi phí

NGÂN SÁCH
Các giáo viên thay thế đã hỗ trợ giảng dạy và học tập. 1000-1999:
lương nhân sự giảng dạy LCFF $5544.00
Phúc lợi nhân viên hỗ trợ giáo viên thay thế 3000-3999: Phúc lợi
nhân viên LCFF $2100.00

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Giáo viên thay thế hỗ trợ giảng dạy và học tập. 1000-1999: Lương nhân
sự giảng dạy lCFF $4360.00
Phúc lợi nhân viên hỗ trợ giảng dạy và học tập. 1000-1999: Lương nhân
viên giảng dạy LCFF $1748.36

Hành Động 2
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Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

KẾ HOẠCH
Giáo viên và nhân viên sẽ tham gia đi công tác vá hội nghị để hỗ
trợ phát triển chuyên môn liên hệ đến tập đọc, học sinh học Anh
ngữ, và học tập dựa theo đề án.
NGÂN SÁCH
Đi công tác sẽ hỗ trợ phát triển chuyên môn 5000-5999: Các dịch
vụ và chi phí điều hành khác Danh mục I $4400.00

THỰC TẾ
Giáo viên và nhân viên sẽ tham gia đi công tác vá hội nghị để hỗ trợ phát
triển chuyên môn liên hệ đến tập đọc, học sinh học Anh ngữ, và học tập
dựa theo đề án.
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không có chi phí nào được sử dụng cho ngân quỹ này. 5000-5999: Dịch
vụ và các chi phí điều hành khác Danh mục I 0

KẾ HOẠCH
Đối tác School Innovation sẽ cung cấp huấn luyện chuyển đổi và
hỗ trợ quản trị viên và các thành viên Nhóm Lãnh đạo Giảng dạy
(ILT) và hỗ trợ PLCs và việc học của học sinh.
NGÂN SÁCH
Một phần hợp đồng PSI Bridges 5800: Các dịch vụ chuyên môn/tư
vấn và các chi phí điều hành LCFF $15000.00

THỰC TẾ
Các đối tác School Innovation hợp đồng sẽ hỗ trợ công việc chuyển đổi.

KẾ HOẠCH
Thực phẩm và dụng cụ sẽ hỗ trợ các buổi họp hỗ trợ học tập và
các buổi họp phụ huynh
NGÂN SÁCH
Cung cấp thực phẩm và vật dụng cho buổi họp 4000-4999: Sách và
Dụng cụ LCFF $1800.00
Cung cấp thực phẩm và vật dụng 4000-4999: Sách và các dụng cụ
LCFF $800.00

THỰC TẾ
Sách và Dụng cụ sẽ hỗ trợ các buổi họp hỗ trợ học tập và các buổi họp
phụ huynh
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Cung cấp thực phẩm và vật dụng cho buổi họp 4000-4999: Sách và Dụng
cụ LCFF $987.00
Cung cấp thực phẩm và vật dụng 4000-4999: Sách và các dụng cụ LCFF
$434.00

KẾ HOẠCH
Chuyên viên hỗ trợ chương trình học sẽ hỗ trợ giảng dạy và học
tập thông qua huấn luyện giáo viên và phát triển chuyên môn cho
nhân viên tương thích với giảng dạy học tập và hỗ trợ các học sinh

THỰC TẾ
Lương chuyên viên hỗ trợ chương trình học.

Hành Động 3
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Hợp đồng được thực hiện hoàn toàn. 5800: Dịch vụ chuyên môn/tư vấn
và các chi phí điều hành LCFF $15000.00

Hành Động 4
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 5
Các Hành
động/Dịch vụ
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Chi phí

còn học Anh ngữ.
NGÂN SÁCH
Lương nhân viên hỗ trợ chương trình học 1.0 FTE 1000-1999:
Lương nhân sự giảng dạy LCFF $140.174.00

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Lương CSS được thực hiện 1.0 FTE 1000-1999: Lương nhân sự giảng dạy
LCFF $140,174.00

Hành Động 6
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

KẾ HOẠCH
Trợ tá thư viện thông tin sẽ thúc đẩy tập đọc và đảm bảo đạt
được và phổ biến các tài liệu giảng dạy phù hợp tiêu chuẩn
Common Core (.375 FTE)
NGÂN SÁCH
Giờ bổ sung cho Trợ tá Thư viện thông tin 2000-2999: Lương nhân
sự phòng ban LCFF $26,111.00

THỰC TẾ
Giờ bổ sung Trợ tá thư viên thông tin để hỗ trợ tập đọc

KẾ HOẠCH
Nhân viên hỗ trợ cấp học khu sẽ hỗ trợ các mục tiêu LCAP Bridges:
thành tích học sinh trong môn toán và đọc cho tất cả các cấp lớp
bao gồm học tập đầu đời, lưu giữ và tuyển dụng nhân viên có
phẩm chất cao, và sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng.
NGÂN SÁCH
Bridges sẽ hỗ trợ 7% lương cho nhân viên phòng Học vụ 10001999: lương nhân sự giảng dạy LCFF $47,662.00
7% Giám đốc Early Learning 1000-1999: Lương nhân sự giảng dạy
LCFF $1652.00
% Thư ký Giáo trình và giảng dạy và Các chương trình Tiểu bang và
Liên bang 2000-2999: Lương nhân sự phòng ban LCFF $9136.00
5% dành riêng 3000-3999: Phúc lợi nhân viên LCFF $24,000

THỰC TẾ
Nhân viên hỗ trợ cấp học khu sẽ hỗ trợ các mục tiêu LCAP Bridges: thành
tích học sinh môn toán và đọc cho tất cả các cấp lớp bao gồm học tập
đầu đời, lưu giữ và tuyển dụng nhân viên có phẩm chất cao, và sự htam
gia của phụ huynh và cộng đồng.
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Lương được chi trả theo kế hoạch. 1000-1999: Lương nhân sự giảng dạy
LCFF $47,662.00
Lương được chi trả theo kế hoạch. 1000-1999: Lương nhân sự giảng dạy
LCFF $1652.00
Lương được chi trả theo kế hoạch. 1000-1999: Lương nhân sự phòng
ban LCFF $9136.00
Lương được chi trả theo kế hoạch để hỗ trợ tăng lương cho nhân viên
PERS 3000-3999: Phúc lợi nhân viên LCFF $24,000

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Giờ đã được chi trả như kế hoạch 2000-2999: Lương nhân sự phòng ban
LCFF $26,111.00

Hành Động 7
Các Hành
động/Dịch vụ

Chi phí

Hành Động 8
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Các Hành
động/Dịch vụ

Chi phí

KẾ HOẠCH
Tất cả giáo viên năm đầu và năm thứ hai sẽ tham gia chương trình
Hỗ trợ giáo viên mới bắt đầu (BTSA). Bridges sẽ thông báo đến
phụ huynh trong vòng 30 ngày theo các đòi hỏi Danh mục II về các
giáo viên dạy ngoài phạm vi chuyên môn.
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

THỰC TẾ
Tất cả giáo viên năm đầu và năm thứ hai sẽ tham gia chương trình Hỗ trợ
giáo viên mới bắt đầu (BTSA). Bridges sẽ thông báo đến phụ huynh trong
vòng 30 ngày theo các đòi hỏi Danh mục II về các giáo viên dạy ngoài
phạm vi chuyên môn.
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không áp dụng

KẾ HOẠCH
Tất cả giáo viên sẽ tham gia phát triển chuyên môn tương ứng với
các sáng kiến của FMSD và Bridges (đọc, thực hiện Common Core,
Công nghệ mới, và học sinh còn học Anh ngữ)
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

THỰC TẾ
Tất cả giáo viên sẽ tham gia phát triển chuyên môn tương ứng với các
sáng kiến của FMSD và Bridges (đọc, thực hiện Common Core, Công nghệ
mới, và học sinh còn học Anh ngữ)
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Không áp dụng

KẾ HOẠCH
Tất cả giáo viên sẽ được cung cấp với Common Core tương ứng và
hội đồng FMSD chấp thuận các tài liệu giảng dạy theo như các yêu
cầu của Williams.
NGÂN SÁCH
Không áp dụng

THỰC TẾ

Hành Động 9
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 10
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH

PHÂN TÍCH
Hoàn tất bản sao của bảng sau đây cho từng mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước. Sao chép bảng này khi cần.
Sử dụng dữ liệu kết quả có thể đo lường hàng năm, bao gồm số liệu thành tích từ Tiêu chí Thẩm định LCFF, nếu có thể.
Miêu tả sự thực hiện nói chung của
các hành động/dịch vụ để đạt mục tiêu
liên kết
Miêu tả tính hiệu quả tổng quát của

Mục tiêu 3 đã được thực hiện đầy đủ trong năm 2016-17. Tất cả lương đã được chi theo kế hoạch để hỗ trợ giảng dạy và
học tập. Các giáo viên thay thế hỗ trợ lớp học và phát triển chuyên môn đã hỗ trợ cho sự phát triển của giáo viên. Các đối
tác School Innovation đã làm việc với ban giám hiệu trường để hỗ trợ cấu trúc nhà trường để cộng tác và phát triển.
Bridges Academy tiếp tục thể hiện sự phát triển môn đọc và toán, cả ở các kiểm tra địa phương và tiểu bang. Tỷ lệ tái xếp
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các hành động/dịch vụ để đạt được
mục tiêu liên kết như được đo lường
bởi LEA.
Giải thích các khác biệt thực tế giữa
các chi phí Dự trù ngân sách và các chi
phí Thực tế Ước tính

Miêu tả bất kỳ thay đổi nào đã thực
hiện cho mục tiêu này, các kết quả
mong đợi, đo lường, hoặc các hành
động và dịch vụ để đạt được mục tiêu
này như là kết quả của phân tích này
và phân tích Tiêu chí Thẩm định LCFF,
khi có thể. Nhận diện những thay đổi
có thể tìm thấy trong LCAP.

loại học sinh còn học Anh ngữ tiếp tục tăng trưởng và sự thông thạo CELDT đã tăng. Nhân viên thể hiện một số hỗ trợ cho
các sáng kiến trường học và cấu trúc sẽ hỗ trợ tăng trưởng năm 2017-2018.
Hầu hết các mục ngân sách đã được sử dụng như kế hoạch. Các khác biệt thực tế bao gồm:
1. Hành động 1 – Lương và phúc lợi cho các giáo viên thay thế
Lương $5544.00 đã được lên ngân sách và $4360.00 đã được sử dụng với số dư $1184.00
Phúc lợi - $2100.00 đã được lên ngân sách và $1748.00 đã được sử dụng với số dư $351.64
Dữ liệu này đã được thu thập vào tháng 4 năm 2017 và các số tiền thực tế cho giáo viên thay thế sẽ được tích lũy cho đến
tháng 6 năm 2017.
2. Hành động 2 - $4400.00 đã được lên ngân sách trong danh mục I cho các hoạt động phát triển chuyên môn. Không có
ngân sách này được sử dụng vì Bridges đã được hỗ trợ với các sáng kiến cấp học khu và đào tạo và huấn luyện.
3. Hành động 4 - $800.00 đã được lên ngân sách cho thực phẩm và $434.00 đã được sử dung. Ngân sách này đã được
dành riêng để hỗ trợ các hoạt động phụ huynh tham gia và nhu cầu không nhiều như dự trù ngân sách.
Mục tiêu ba sẽ tiếp tục hỗ trợ lương của CSS và nhân viên học khu. Hợp đồng với PSI sẽ tăng trong năm 2017-2018 để hỗ
trợ quản trị viên mới. Các ngân sách sẽ tiếp tục để hỗ trợ phát triển chuyên môn liên quan đến các phương pháp đọc và
những học sinh còn học Anh ngữ cũng như thực hiện mẫu Công nghệ mới
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Cập nhật Thường niên

Duyệt lại LCAP năm: 2016-17

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 4

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP – Mục tiêu 4: Tăng số học sinh cảm thấy được nối kết và an toàn ở trường

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

☐1 ☐2 ☐3
☐ 9 ☐ 10

☐4

☒5

☒6

☒7

☐8

CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM
MONG ĐỢI
Tỷ lệ Hiện diện Học sinh sẽ tăng 1% như được quyết định bởi hệ thống Data
Zone (tỷ lệ 2014-15 = 96.7%)
Tỷ lệ đình chỉ học sinh sẽ giảm 1% như được quyết định bởi báo cáo cuối năm
CDE (tỷ lệ 2014-15 = 2.6%)
Tỷ lệ Trốn học của học sinh sẽ giảm 5% như được quyết định bởi báo cáo cuối
năm CDE (tỷ lệ 2014-15=24.26%)
Các học sinh sẽ chỉ ra tăng 5% về quan niệm rằng các em có một người lớn có
thể liên hệ tại trường như được định nghĩa bởi Khảo sát Học sinh LCAP (tỷ lệ
2015-16=74%)
Các học sinh sẽ chỉ ra tăng 5% về quan niệm rằng các em cảm thấy an toàn ở
trường như được định nghĩa bởi Khảo sát Học sinh LCAP (tỷ lệ 2015-16=74%)

THỰC TẾ
Tỷ lệ Hiện diện Học sinh sẽ tăng 1% như được quyết định bởi hệ thống Data
Zone (tỷ lệ 2015-16 = 96.7%)
Tỷ lệ đình chỉ học sinh sẽ giảm 1% như được quyết định bởi báo cáo cuối năm
CDE (tỷ lệ 2015-16 = 2.6%)
Tỷ lệ Trốn học của học sinh sẽ giảm 5% như được quyết định bởi báo cáo cuối
năm CDE (tỷ lệ 2015-16 = 24.26%)
Các học sinh sẽ chỉ ra tăng 5% về quan niệm rằng các em có một người lớn có
thể liên hệ tại trường như được định nghĩa bởi Khảo sát Học sinh LCAP (tỷ lệ
2015-16=74%)
Các học sinh sẽ chỉ ra tăng 5% về quan niệm rằng các em cảm thấy an toàn ở
trường như được định nghĩa bởi Khảo sát Học sinh LCAP (tỷ lệ 2015-16=74%)

CÁC HÀNH ĐỘNG/ DỊCH VỤ
Sao chép các Hành động/Dịch vụ từ LCAP năm trước và hoàn thành một bản sao của bảng sau cho từng mục. Sao chép lại bảng này khi cần.
Hành Động 1
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

KẾ HOẠCH
Các dụng cụ sẽ hỗ trợ các nhu cầu sức khỏe và an toàn của học
sinh
NGÂN SÁCH

THỰC TẾ
Các dụng cụ sức khỏe sẽ hỗ trợ sự an toàn của học sinh.
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
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Dụng cụ sức khỏe 4000-4999: Sách và Dụng cụ LCFF $500.00

Không chi tiêu nào được thực hiện cho ngân sách này. 4000-4999: Sách
và Dụng cụ LCFF 0

KẾ HOẠCH
Các chuyến du khảo sẽ hỗ trợ khuyến khích và kết nối học sinh ở
trường
NGÂN SÁCH
Các chuyến du khảo sẽ hỗ trợ sự phát triển của học sinh 5800: Các
dịch vụ chuyên môn/tư vấn và chi phí điều hành LCFF $440.00

THỰC TẾ
Các chuyến du khảo

KẾ HOẠCH
Nhân viên hỗ trợ ở trường học sẽ cung cấp sự an toàn và môi
trường trật tự và hỗ trợ sự phát triển xã hội và tình cảm của học
sinh cũng như những nhu cầu giáo khoa.
NGÂN SÁCH
Lương một phần của nhân viên cố vấn 1000-1999: Lương nhân sự
giảng dạy LCFF $73,406.00
Lương một phần cho hiệu phó 1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy LCFF $44,698.00

THỰC TẾ
Nhân viên hỗ trợ ở trường học sẽ cung cấp sự an toàn và môi trường trật
tự và hỗ trợ sự phát triển xã hội và tình cảm của học sinh cũng như
những nhu cầu giáo khoa.
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Lương đã được thực hiện như kế hoạch 1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy LCFF $73,406.00
Lương đã được thực hiện như kế hoạch 1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy LCFF $44,698.00

KẾ HOẠCH
Văn phòng Phúc Lợi Trẻ em và Hiện Diện sẽ cung cấp sự hỗ trợ các
nhu cầu cho học sinh và các gia đình bao gồm hiện diện, trẻ em vô
gia cư và trẻ em nuôi ngoài gia đình, và các trẻ em với các nhu cầu
xã hội tình cảm
NGÂN SÁCH
7% lương Điều phối viên CWA 1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy LCFF $9997.00
7% lương thư ký CWA 2000-2999: Lương nhân sự phòng ban LCFF
$9613.00

THỰC TẾ
Văn phòng Phúc Lợi Trẻ em và Hiện Diện sẽ cung cấp sự hỗ trợ các nhu
cầu cho học sinh và các gia đình bao gồm hiện diện, trẻ em vô gia cư và
trẻ em nuôi ngoài gia đình, và các trẻ em với các nhu cầu xã hội tình cảm

Hành Động 2
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Các chuyến du khảo đã được cung cấp cho học sinh. 5800: Các dịch vụ
chuyên môn/tư vấn và chi phí điều hành LCFF $1300.65

Hành Động 3
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 4
Các Hành
động/Dịch vụ

Chi phí

THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Lương đã được thực hiện theo kế hoạch 1000-1999: Lương nhân sự
giảng dạy LCFF $9997.00
Lương đã được thực hiện theo kế hoạch 2000-2999: Lương nhân sự
phòng ban LCFF $9613.00
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PHÂN TÍCH
Hoàn tất bản sao của bảng sau đây cho từng mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước. Sao chép bảng này khi cần.
Sử dụng dữ liệu kết quả có thể đo lường hàng năm, bao gồm số liệu thành tích từ Tiêu chí Thẩm định LCFF, nếu có thể.
Miêu tả sự thực hiện nói chung của
Mục tiêu 4 đã được thực hiện đầy đủ trong năm 2016-17. Các học sinh tiếp tục thể hiện sự tiến bộ trong hiện diện và có sự
các hành động/dịch vụ để đạt mục tiêu giảm bớt về trục xuất. Các học sinh thể hiện vài quan ngại về môi trường trong mối quan hệ hỗ trợ từ hiệu trưởng như
liên kết
được chỉ ra trong khảo sát LCAP. Sự an toàn ở trường cũng thể hiện sự giảm bớt trong nhận thức bởi các học sinh. Mục
tiêu này sẽ tiếp tục hỗ trợ sự an toàn và môi trường trật tự thông qua can thiệp và ngăn chặn cũng như cấu trúc.
Miêu tả tính hiệu quả tổng quát của
các hành động/dịch vụ để đạt được
mục tiêu liên kết như được đo lường
bởi LEA.
Giải thích các khác biệt thực tế giữa
các chi phí Dự trù ngân sách và các chi
phí Thực tế Ước tính

Miêu tả bất kỳ thay đổi nào đã thực
hiện cho mục tiêu này, các kết quả
mong đợi, đo lường, hoặc các hành
động và dịch vụ để đạt được mục tiêu
này như là kết quả của phân tích này
và phân tích Tiêu chí Thẩm định LCFF,
khi có thể. Nhận diện những thay đổi
có thể tìm thấy trong LCAP.

Sự hiện diện tiếp tục tăng ở Bridges. Ghi danh giảm là một quan ngại. Giảm số lượng học sinh 3m thấy được tôn trọng bởi
hiệu trưởng và số học sinh cảm thấy an toàn tại trường trong so sánh dữ liệu ở Khảo sát học sinh LCAP. Hỗ trợ tiếp tục cho
Bridges để tạo ra và duy trì môi trường trường học tích cực sẽ khả thi thông qua việc thực hiện mục tiêu này.
Lương đã được chi tiêu như kế hoạch và hầu hết chi tiêu đã được phân bổ. Các khác biệt thực tế cho Mục tiêu bốn bao
gồm:
1. Hành động 1 - $500.00 đã được đưa vào ngân sách dụng cụ y khoa và không có khoản tiền nào được sử dụng. Khác
biệt xuất hiện bởi vì không có nhu cầu tồn tại.
2. Hành động 2 - $440.00 đã được đưa vào ngân sách cho các chuyến du khảo. Chi phí thực tế là $1300.65. Khác biệt
xuất hiện bởi vì tăng chú trọng bởi nhân viên vào sự tham gia của học sinh và sự sẵn sàng đại học và nghề nghiệp.
Tập trung nhiều hơn vào môi trường học đường và khuyến khịch học sinh và các hỗ trợ thông qua phục hồi sẽ hỗ trợ mục
tiêu này cho năm 2017-18. Các cấu trúc sẵn sàng sẽ hỗ trợ môi trường an toàn và các quan ngại của học sinh sẽ được trình
bày bởi hiệu trưởng mới.
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Cập nhật Thường niên

Duyệt lại LCAP năm: 2016-17

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 5

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP – Mục tiêu 5: Tăng thêm nhiều phương pháp phụ huynh tham gia và hỗ trợ cho con cái ở trường.

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

☐1 ☐2 ☒3
☐ 9 ☐ 10

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8

CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM
MONG ĐỢI
Như là kết quả của việc tăng chú trọng vào sự tham gia của phụ huynh, sẽ có
10% tăng tỷ lệ trên khảo sát của trường Bridges Academy.
Tỷ lệ phần trăm phụ huynh chỉ ra sự hài lòng với nhà trường tăng 5%
Phụ huynh tham gia vào hoạt động sẽ được theo dõi để có đo lường mức cơ
sở.

THỰC TẾ
81% các phụ huynh tham gia khảo sát trả lời rằng họ cảm thấy có cơ hội để phụ
huynh tham gia

CÁC HÀNH ĐỘNG/ DỊCH VỤ
Sao chép các Hành động/Dịch vụ từ LCAP năm trước và hoàn thành một bản sao của bảng sau cho từng mục. Sao chép lại bảng này khi cần.
Hành Động 1
Các Hành
động/Dịch vụ
Chi phí

Hành Động 2

KẾ HOẠCH
Tiền dành riêng cho việc liên lạc với phụ huynh.
NGÂN SÁCH
Thông dịch viên cho các buổi họp 2000-2999: Lương nhân sự
phòng ban LCFF $2000.00
Bưu phí 5700-5799: Chuyển chi phí trực tiếp LCFF $1996.00
Đồ họa và in ấn 5700-5799: Chuyển chi phí trực tiếp Danh mục I
$600.00
Nhân viên hỗ trợ để lo cho IEPs 2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban LCFF $3352.00

THỰC TẾ
Ngân sách được sử dụng để hỗ trợ liên lạc phụ huynh
THỰC TẾ ƯỚC TÍNH
Thông dịch viên 2000-2999: lương nhân sự phòng ban LCFF 796.00
Bưu phí 5700-5799: chuyển chi phí trực tiếp LCFF 1996.00
5700-5799: chuyển chi phí trực tiếp Danh mục I $332.65
Nhân viên hỗ trợ để lo cho IEPs 2000-2999: Lương nhân sự phòng ban
LCFF $272.06
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Các Hành
động/Dịch vụ

KẾ HOẠCH
Bridges Academy sẽ duyệt lại với Ủy ban Cố vấn Học sinh còn học
Anh ngữ về nội dung Kế hoạch Danh mục III cho các học sinh còn
học Anh ngữ.

THỰC TẾ
Bridges Academy sẽ duyệt lại với Ủy ban Cố vấn Học sinh còn học Anh
ngữ về nội dung Kế hoạch Danh mục III cho các học sinh còn học Anh
ngữ.

KẾ HOẠCH
Bridges Academy sẽ khuyến khích sự htam gia của phụ huynh
trong các buổi tối Back to School, ELAC và các hội đồng SSC, trong
sự giám sát và bắt đầu và kết thúc ngày học, trong các buổi nói
chuyện với hiệu trưởng, các buổi tối đại học và gia đình, và các
buổi du khảo. Bridges Academy sẽ khuyến khích phụ huynh tiếp
cận với nhân viên với bất kỳ sự liên lạc nào.

THỰC TẾ
Bridges Academy sẽ khuyến khích sự htam gia của phụ huynh trong các
buổi tối Back to School, ELAC và các hội đồng SSC, trong sự giám sát và
bắt đầu và kết thúc ngày học, trong các buổi nói chuyện với hiệu trưởng,
các buổi tối đại học và gia đình, và các buổi du khảo. Bridges Academy sẽ
khuyến khích phụ huynh tiếp cận với nhân viên với bất kỳ sự liên lạc nào.

KẾ HOẠCH
Nói chuyện với Hiệu trưởng sẽ được tổ chức hai tháng một lần với
các phụ huynh vào buổi tối để khuyến khích sự tham gia của phụ
huynh ở trường.

THỰC TẾ
Nói chuyện với Hiệu trưởng sẽ được tổ chức hai tháng một lần với các
phụ huynh vào buổi tối để khuyến khích sự tham gia của phụ huynh ở
trường.

Hành Động 3
Các Hành
động/Dịch vụ

Hành Động 4
Các Hành
động/Dịch vụ

PHÂN TÍCH
Hoàn tất bản sao của bảng sau đây cho từng mục tiêu của LEA từ LCAP năm trước. Sao chép bảng này khi cần.
Sử dụng dữ liệu kết quả có thể đo lường hàng năm, bao gồm số liệu thành tích từ Tiêu chí Thẩm định LCFF, nếu có thể.
Miêu tả sự thực hiện nói chung của
Mục tiêu 5 đã được thực hiện thành công. Các buổi họp phụ huynh bao gồm IEPS, các buổi họp hội đồng cố vấn, và ủy ban
các hành động/dịch vụ để đạt mục tiêu được hỗ trợ thông dịch. Tất cả các tài liệu đã được phiên dịch cho phụ huynh và các hoạt động tiếp cận bao gồm gửi thư
liên kết
các báo cáo tiến bộ và các báo cáo điểm số đã được hoàn tất.
Miêu tả tính hiệu quả tổng quát của
các hành động/dịch vụ để đạt được
mục tiêu liên kết như được đo lường
bởi LEA.

Bridges tiếp tục cung cấp sự tiếp cận với phụ huynh thông qua các hoạt động phụ huynh tham gia về sự tiến bộ của học
sinh và thông qua các nỗ lực bao gồm phụ huynh là thành viên trong việc ra quyết định.
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Giải thích các khác biệt thực tế giữa
các chi phí Dự trù ngân sách và các chi
phí Thực tế Ước tính

Ngân sách đã được thực hiện như kế hoạch.
Chỉnh sửa tài liệu được bao gồm:
Hành động 1 Liên lạc phụ huynh
1. $2000.00 đã được dự trù ngân sách cho thông dịch viên, và $796.00 đã được sử dụng. Sự khác biệt bởi vì nhà
trường sử dụng liên lạc viên học khu để hỗ trợ.
2. $600.00 đã được dự trù ngân sách để hỗ trợ giao tiếp với phụ huynh. $332.15 đã được sử dụng. Bởi vì học khu
mụa Peachjar để hỗ trợ giao tiếp qua Internet và các liên lạc từ học khu về các cơ hội cho phụ huynh tham gia.
3. $3352.00 đã được dự trù ngân sách để hỗ trợ giáo viên giám sát giáo viên bổ sung. $272.06 đã được sử dụng. Nhu
cầu ít hơn dự trù ngân sách

Miêu tả bất kỳ thay đổi nào đã thực
hiện cho mục tiêu này, các kết quả
mong đợi, đo lường, hoặc các hành
động và dịch vụ để đạt được mục tiêu
này như là kết quả của phân tích này
và phân tích Tiêu chí Thẩm định LCFF,
khi có thể. Nhận diện những thay đổi
có thể tìm thấy trong LCAP.

Mục tiêu này sẽ tiếp tục các hoạt động tiếp cận cho các học sinh còn học Anh ngữ và các học sinh với khuyết tật như được
nhận diện trong Bảng Trách nhiệm CA bao gồm các buổi họp cố vấn cho phụ huynh, các buổi tham gia của cổ đông, và hỗ
trợ các buổi IEP.
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Sự Tham Gia của Cổ Đông
Năm LCAP

☒ 2017-18

☐ 2018-19

☐ 2019-20

QUÁ TRÌNH THAM GIA CHO LCAP VÀ CẬP NHẬT THƯỜNG NIÊN
LEA đã tư vấn như thế nào, khi nào, và với ai như một phần của quá trình hoạch định LCAP này/Xem xét thường niên và Phân tích?
Quy trình tham gia LCAP ở Bridges Academy bao gồm những nội dung sau:
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

Các buổi họp phụ huynh được tổ chức trong năm bao gồm các thông tin từ phụ huynh, nhân viên phòng ban và nhân viên giảng dạy, và các học sinh.
Tham gia trong Hội đồng Cố vấn của Giám Đốc Khu Học Chính Franklin-McKinley bởi các đại diện phụ huynh
Tham gia bởi đại diện hiệu trưởng và phụ huynh ở Hội Đồng Giám sát các Học sinh còn học Anh ngữ Học Khu Franklin-McKinley
Tư vấn từ Ủy ban Cố vấn Phụ huynh tại trường Bridges Academy
Gia đình, nhân viên, và các khảo sát học sinh LCAP được gửi ra vào tháng 11 năm 2016
Diễn đàn Thông tin từ Cộng đồng được tổ chức ở Bridges Academy vào tháng 3 năm 2017
Trình bày số liệu về CAASPP, các bài viết, và các kiểm tra địa phương ở buổi họp Hội đồng FMSD vào tháng 9 năm 2016
Phổ biến số liệu này cho Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Bridges Academy (SSC) vào tháng 11 năm 2016
Trình bày số liệu CELDT, danh mục III, và Kiểm tra thể dục cho Hội đồng trường FMSD vào tháng 2 năm 2017

Trước khi nộp cho Phòng Giáo Dục Quận hạt Santa Clara và CDE, LCAP Bridges Academy sẽ được trình bày cho Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Franklin-McKinley
vào ngày 27 tháng 6 năm 2017.
Các buổi họp Cố vấn Phụ huynh Bridges Academy đã được tổ chức liên kết với các buổi họp Hội đồng nhà trường để cập nhật cho phụ huynh về quy trình LCAP của
Bridges và sự phối hợp được cung cấp với Khu Học Chính Franklin McKinley. Các buổi họp đã được tổ chức vào tháng 11 năm 2016, tháng 1 và 2 năm 2017, và
tháng 4 năm 2017. Thêm vào đó, buổi kết nối phụ huynh đã được tổ chức vào tháng 3 năm 2017. Các phụ huynh đã được cung cấp cơ hội để trả lời những ưu tiên
LCAP và cung cấp thông tin và đặt câu hỏi về chi tiêu. Hiệu trưởng đã điều phối Hội thảo Cộng đồng LCAP vào tháng 3 năm 2017 cung cấp cơ hội cho các phụ huynh
để ưu tiên hóa các chiến lược, hoạt động và các mục ngân sách.
Như lệ điều lệ phụ thuộc liên hệ với Khu Học Chính Franklin-McKinley, Bridges Academy đã tham gia các khảo sát Gia đình, Nhân viên, và học sinh được gửi ra vào
tháng 12 năm 2016. Nhân viên Bridges đã tham gia vào Ủy ban Cố vấn của Giám Đốc Khu Học Chính Franklin-McKinley và các đại diện đã tham gia các buổi họp vào
tháng 11, tháng 1, 2, và 4 cua năm học 2016-2017. Hội đồng Trường học ở Bridges Academy bao gồm các phụ huynh, học sinh, nhân viên phòng ban và nhân viên
giảng dạy, cung cấp sự cố vấn cho quy trình hoạch định LCAP và phát triển mục tiêu. Hiệu trưởng Bridges Academy và đại diện phụ huynh từ ELAC và Hội đồng
trường học có mặt ở Ủy ban Cố vấn Học sinh còn học Anh ngữ của Học Khu với vai trò như nhóm Phụ huynh cố vấn quy trình trước khi buổi đóng góp ý kiến được
triệu tập.
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LCAP tổng quát cuối cùng đã được trình bày cho nhóm Cố vấn Phụ huynh Bridges Academy và các thành viên Hội đồng trường học vào tháng 6 năm 2017 sau khi
hoàn thành tài liệu cho bất kỳ đóng góp ý kiến cuối cùng trước khi tài liệu được đăng tải để điều trần công khai.
ẢNH HƯỞNG LÊN LCAP VÀ CẬP NHẬT THƯỜNG NIÊN
Những sự tư vấn này ảnh hưởng thế nào đến LCAP trong năm tới?
Các buổi đóng góp thông tin cung cấp cơ hội bao gồm phụ huynh vào trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu liên hệ và các nhu cầu trường học. Thêm vào đó,
Bridges Academy có thể hưởng lợi từ các dịch vụ được cung cấp bởi Khu Học Chính Franklin-McKinley lấy từ thông tin của phụ huynh, học sinh và nhân viên trực
tiếp liên hệ với Bridges Academy thông qua các khảo sát địa phương. Sự ảnh hưởng của quy trình và bao gồm phụ huynh và những thông tin của họ tăng sự tập
trung vào sự tham gia của phụ huynh và củng cố sự chú trọng vào cải thiện cơ sở vật chất và sự hiện diện của học sinh. Nhân viên Bridges Academy đã tham gia vào
DELAC của Học Khu Franklin-McKinley phục vụ như Ủy ban Cố vấn Phụ huynh cho FMSD. Hiệu Trưởng Bridges Academy và người đứng đầu ELAC sau đó chia sẻ các
hoạt động cung cấp thông tin với các nhân viên của Bridges Academy.
Nhìn chung, ảnh hưởng của các buổi cung cấp thông tin đem lại kết quả trong việc tăng sự chú trọng vào LCAP về sự tham gia của phụ huynh và giáo dục, nâng cấp
cơ sở vật chất, và thực hiện tiếp tục số tiền trợ cấp New Tech như là phương tiện cải thiện giảng dạy và học tập liên quan đến môn toán và văn cũng như khoa học.
Cũng chứng minh trong LCAP rằng kết quả của thông tin đóng góp và các buổi ưu tiên là nhu cầu để tăng hỗ trợ xã hội tình cảm cho học sinh. Bridges Academy
đóng góp 6% vào lương và dịch vụ được cung cấp bởi Văn phòng Phúc lợi Học sinh và các Dịch vụ Hỗ trợ của Khu Học Chính Franklin-McKinley. Những dịch vụ này
hỗ trợ các gia đình và các học sinh bao gồm những học sinh có nhu cầu về hiện diện, trẻ em nuôi ngoài gia đình và trẻ em vô gia cư, và các gia đình cần hỗ trợ xã
hội/tình cảm.
Các dữ liệu mục tiêu đã được phát triển trong những mục tiêu để sử dụng số liệu hiện thời. Khi có thể, các dự án và các mục tiêu dựa trên dữ liệu thành tích ba năm
trước. Nếu các xu hướng ba năm không có sẵn, các mục tiêu được quyết định dựa trên thành tích năm trước hoặc nghiên cứu dựa trên thông tin về thành tích và
sự tiến bộ của học sinh. Các mục tiêu đã được chia sẻ với Ủy ban Kiểm tra FMSD cũng như nhóm các Dịch vụ Giáo dục như là công cụ để cộng tác về những mục
tiêu trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra.
Bridges Academy đã tham gia vào cộng đồng và các buổi kết nối phụ huynh và bao gồm nhân viên và học sinh trong quy trình đóng góp ý kiến và ưu tiên hóa. Thêm
vào đó, Bridges Academy đã yêu cầu thông tin của nhân viên, học sinh, và gia đình thông qua Khảo sát LCAP. Các mục tiêu chính cho năm 2015-16 liên quan đến
toán, đọc viết văn, phụ huynh tham gia, sự kết nối của học sinh, và các dịch vụ cho các học sinh. Những mục tiêu này tiếp tục xuất hiện như là các lãnh vực chú
trọng trong các buổi đóng góp ý kiến 2016-17.
Các khảo sát của Học sinh:
Các khảo sát của học sinh đã hoàn thành năm 2016-17 phản ánh những điều sau:
1. 90% số học sinh hài lòng với sách và các tài liệu các em phải làm ở trường (tương tự năm trước)
2. 88% số học sinh hài lòng với hỗ trợ các bé có để học tiếng Anh (tăng 2% từ năm trước)
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3.
4.
5.
6.
7.

82% số học sinh hài lòng với cách nhà trường chuẩn bị cho các em để vào đại học (tương tự năm trước)
86% số học sinh hài lòng với thực tế rằng các em đang học những nội dung đáng giá ở trường (Tăng 1%)
88% số học sinh hài lòng với cách các em được hiệu trưởng đối xử (giảm 5%)
69% số học sinh hài lòng vời sự an toàn cá nhân ở trường và trong cộng động (giảm 5%)
79% số học sinh hài lòng với trường Bridges Academy là một trường học (tương tự năm trước)

Các khảo sát của Nhân viên:
Các khảo sát của nhân viên đã hoàn thành năm 2016-17 phản ánh những điều sau:
1. 41% giáo viên hài lòng với hỗ trợ nhậnđược ở cấp độ ban giám hiệu nhà trường để làm việc một cách hiệu quả để đạt các mục tiêu của công việc của mình
(giảm 41%)
2. 83% giáo viên hài lòng với cách mà các phụ huynh được chào đón ở trường (tăng 11%)
3. 90% giáo viên cảm thấy được tôn trọng bởi giám đốc (giảm 3%)
4. 80% giáo viên hài lòng với sự tôn trọng họ nhận được các đồng nghiệp và nhân viên (tăng 12%)
5. 86% giáo viên hài lòng với mức độ sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu bao gồm các học sinh còn học Anh ngữ (giảm 5%)
Các khảo sát của Gia đình:
Các khảo sát của nhân viên đã hoàn thành năm 2016-17 phản ánh những điều sau:
1. 98% phụ huynh hài lòng với cách mà nhà trường nuôi dưỡng nền văn hóa lạc quan về sự giáo dục và tương lai của học sinh (giảm 5%)
2. 87% phụ huynh hài lòng với các cơ hội được cung cấp bởi Bridges Academy để tham gia vào việc ra quyết định lei6n quan đến trường học (tăng 2%)
3. 90% phụ huynh hài lòng với cách mà các giáo viên và ban giám hiệu thi hành các luật lệ công bằng và nhất quán (tăng 6%)
4. 95% phụ huynh hài lòng với những tiếp cận thích hợp với công nghệ tại trường Bridges Academy (tăng 1%)
5. 92% phụ huynh cảm thấy trường học an toàn cho trẻ em (giảm 6%)
6. 92% phụ huynh hài lòng với chính sách không dung thứ ở Bridges Academy (không áp dụng)
Các trả lời khác:
Những trả lời khác ảnh hưởng đến việc ra quyết định cuối cùng trên LCAP bao gồm tăng nhu cầu cho các hoạt động tham gia của phụ huynh, chú trọng liên tục vào
công nghệ và tiêu chuẩn môn toán và văn, và nhu cầu cho nhân viên có đủ thời gian để cộng tác về những nhu cầu của học sinh. Các nhân viên thể hiện nhu cầu liên
tục về các tài liệu giảng dạy tiêu chuẩn cao và phát triển chuyên môn. Các học sinh thể hiện nhu cầu liên tục để kết nối với người lớn ở trường và cảm thấy kết nối ở
trường.
Tác động:
Những trả lời này được cân nhắc và tác động lên việc ra quyết định về các mục tiêu, phương pháp, và hoạt động.
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Để làm cho LCAP Bridges tương đồng với các ưu tiên và các mục tiêu của Công thức Kiểm tra Ngân sách Địa phương, các mục tiêu chính đã được điều chỉnh để phản
ánh những ưu tiên của tiểu bang. Không có cách nào để điều chỉnh các phương pháp hoặc các hoạt động như được định nghĩa thông qua quy trình cung cấp thông
tin.
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Mục Tiêu, Hành Động & Dịch Vụ
Các Chi tiết và Trách nhiệm Hoạt định Chiến lược
Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.
☐Mới

☐Điều chỉnh

☒Không đổi

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 1

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP – Mục tiêu 1: Tất cả học sinh sẽ đạt tiêu chuẩn cấp lớp môn toán và đọc viết

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

Các nhu cầu được nhận diện:

NHU CẦU ĐƯỢC NHẬN DIỆN: Thông thạo theo trình độ cấp lớp trong môn toán và đọc viết như được định nghĩa bởi các
kiểm tra các tiểu bang và địa phương cho tất cả các học sinh.
Giảm khoảng cách thành tích giữa các học sinh

☒1 ☒2 ☐3
☐ 9 ☐ 10

☒4

☐5

☐6

☒7

☒8
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CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM

Trang 35 trên 116

Đo lường/Dấu chỉ
1. % Học sinh học Anh ngữ dài
hạn
2. % Tái xếp loại hàng năm
3. % Thông thạo CELDT/ELPAC
4. CAASPP văn và toán % học
sinh sinh đạt hoặc vượt chuẩn
5. CAASPP văn và toán % học
sinh đạt hoặc vượt chuẩn
thông thạo theo nhóm phụ
6. Kiểm tra Viết FMSD
7. Renn Star Kiểm tra Đọc địa
phương % đạt trình độ đọc
giảng dạy (IRL)
8. IRL theo nhóm phụ Renn
Star
9. Renn Star SGP đọc bởi nhóm
phụ
10. Renn Star Kiểm tra Toán %
học sinh đạt xếp hạng phần
trăm 70%
11. Renn Star Kiểm tra Toán %
học sinh đạt xếp hạng phần
trăm 70% theo nhóm phụ
12. Renn Star Toán Dữ liệu
Phát triển Học sinh thường
niên (SGP)
13. Renn Star Toán Thường
niên SGP 50% của nhóm phụ
14. Khoảng cách thành tích
giữa các học sinh Á châu và Latinh

Cơ sở
1. 86% ELD của Bridges là học
sinh còn học Anh ngữ dài hạn
2. 18% tỷ lệ tái xếp loại hiện
tại ở Bridges
3. Sẽ quyết định sau – thông
thạo CELDT
4. CAASPP toán-42%, CAASPP
văn-45%
5. Toán CAASPP đạt hoặc vượt
SED-19%
ELD-5%
Á Châu-54%
Tây-Bồ-5%
Văn CAASPP đạt hoặc vượt
SED-26%
ELD-28%
Á Châu-64%
Tây-Bồ-14%
6. Kiểm tra viết FMSD
Tất cả học sinh-37%
EL-24%
Á Châu-61%
Tây-Bồ-32%
SWD-20%
7. Kiểm tra đọc Renn Star –
18% đạt IRL
8. Kiểm tra đọc Renn Star theo
nhóm phụ
9. % Đạt Dữ liệu Phát triển
Học sinh thường niên Renn
Star (SGP) 50% theo nhóm phụ
Tất cả học sinh=43%
EL=14%
Á Châu=77%
Tây-Bồ=28%
10. Renn Start Toán % đạt
mức pha26ntra8m 70% - 43%

2017-18
1. Giảm % số học sinh còn học
Anh ngữ dài hạn 1% như được
định nghĩa trong số liệu địa
phương
2. Tăng tỷ lệ tái xếp loại địa
phương 2% hàng năm
3. Tăng 1% phần trăm số học
sinh đạt trình độ thông thạo
trên CELDT.
4. Tăng 3% hàng năm phần
trăm số học sinh trong lớp 3-8
đạt hoặc vượt chuẩn ở các
kiểm tra CASSPP văn và toán
5. Tăng 3% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt hoặc vượt
chuẩn ở các kiểm tra CAASPP
ELA và toán
6. Tăng 2% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt hoặc vượt
chuẩn ở kiểm tra viết học khu
địa phương.
7. Tăng 5% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt trình độ đọc
giảng dạy như được quyết
định bởi kiểm tra đọc
Renaissance STAR.

2018-19
1. Giảm % số học sinh còn học
Anh ngữ dài hạn 1% như được
định nghĩa trong số liệu địa
phương
2. Tăng tỷ lệ tái xếp loại địa
phương 2% hàng năm
3. Tăng 1% phần trăm số học
sinh đạt trình độ thông thạo
trên CELDT.
4. Tăng 3% hàng năm phần
trăm số học sinh trong lớp 3-8
đạt hoặc vượt chuẩn ở các
kiểm tra CASSPP văn và toán
5. Tăng 3% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt hoặc vượt
chuẩn ở các kiểm tra CAASPP
ELA và toán
6. Tăng 2% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt hoặc vượt
chuẩn ở kiểm tra viết học khu
địa phương.
7. Tăng 5% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt trình độ đọc
giảng dạy như được quyết
định bởi kiểm tra đọc
Renaissance STAR.

2019-20
1. Giảm % số học sinh còn học
Anh ngữ dài hạn 1% như được
định nghĩa trong số liệu địa
phương
2. Tăng tỷ lệ tái xếp loại địa
phương 2% hàng năm
3. Tăng 1% phần trăm số học
sinh đạt trình độ thông thạo
trên CELDT.
4. Tăng 3% hàng năm phần
trăm số học sinh trong lớp 3-8
đạt hoặc vượt chuẩn ở các
kiểm tra CASSPP văn và toán
5. Tăng 3% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt hoặc vượt
chuẩn ở các kiểm tra CAASPP
ELA và toán
6. Tăng 2% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt hoặc vượt
chuẩn ở kiểm tra viết học khu
địa phương.
7. Tăng 5% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt trình độ đọc
giảng dạy như được quyết
định bởi kiểm tra đọc
Renaissance STAR.
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9. Tăng 5% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo dục,
đếm không trùng lặp, hoặc sắc
tộc đạt Dữ liệu Phát triển học
sinh (SGP) (50%) như được
quyết định bởi kiểm tra đọc
STAR Renaissance
10. Tăng 3% thường niên phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo dục,
đếm không trùng lặp, hoặc sắc
tộc đạt sự thông thạo (70%) ở
kiểm tra toán Renaissance
STAR.
11. Tăng 3% hàng năm số học
sinh trong các nhóm phụ như
được quyết định bởi các tùy
chọn giáo dục, đếm không
trùng lặp, hoặc sắc tộc đạt
hoặc vượt chuẩn Dữ liệu phát
triển học sinh (SGP) (50%)
trong môn toán như được
quyết định ở Kiểm tra STAR
Renaissance.
12. Giảm khoảng cách thành
tích giữa các học sinh Tây-Bồ
và Á Châu 1% hàng năm ở tất
c3a các kiểm tra địa phương
và tiểu bang (xem ở trên)

9. Tăng 5% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt Dữ liệu Phát
triển học sinh (SGP) (50%) như
được quyết định bởi kiểm tra
đọc STAR Renaissance
10. Tăng 3% thường niên phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt sự thông thạo
(70%) ở kiểm tra toán
Renaissance STAR.
11. Tăng 3% hàng năm số học
sinh trong các nhóm phụ như
được quyết định bởi các tùy
chọn giáo dục, đếm không
trùng lặp, hoặc sắc tộc đạt
hoặc vượt chuẩn Dữ liệu phát
triển học sinh (SGP) (50%)
trong môn toán như được
quyết định ở Kiểm tra STAR
Renaissance.
12. Giảm khoảng cách thành
tích giữa các học sinh Tây-Bồ
và Á Châu 1% hàng năm ở tất
c3a các kiểm tra địa phương
và tiểu bang (xem ở trên)

CÁC HÀNH ĐỘNG KẾ HOẠCH/DỊCH VỤ
Hoàn thành bản sao của bảng sao cho từng Hành động/Dịch vụ của LEA. Sao chép bảng này, bao gồm Chi phí ngân sách, nếu cần.
Hành động 1
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:

9. Tăng 5% hàng năm phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo
dục, đếm không trùng lặp,
hoặc sắc tộc đạt Dữ liệu Phát
triển học sinh (SGP) (50%) như
được quyết định bởi kiểm tra
đọc STAR Renaissance
10. Tăng 3% thường niên phần
trăm số học sinh trong các
nhóm phụ như được quyết
định bởi các tùy chọn giáo dục,
đếm không trùng lặp, hoặc sắc
tộc đạt sự thông thạo (70%) ở
kiểm tra toán Renaissance
STAR.
11. Tăng 3% hàng năm số học
sinh trong các nhóm phụ như
được quyết định bởi các tùy
chọn giáo dục, đếm không
trùng lặp, hoặc sắc tộc đạt
hoặc vượt chuẩn Dữ liệu phát
triển học sinh (SGP) (50%)
trong môn toán như được
quyết định ở Kiểm tra STAR
Renaissance.
12. Giảm khoảng cách thành
tích giữa các học sinh Tây-Bồ
và Á Châu 1% hàng năm ở tất
c3a các kiểm tra địa phương
và tiểu bang (xem ở trên)
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Các học sinh được phục vụ

☒Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☒Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Tất cả giáo viên Bridges sẽ có các tài liệu và dụng cụ
cần thiết để hỗ trợ giảng dạy và học tập

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Tất cả giáo viên Bridges sẽ có các tài liệu và dụng cụ
cần thiết để hỗ trợ giảng dạy và học tập

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Tất cả giáo viên Bridges sẽ có các tài liệu và dụng cụ
cần thiết để hỗ trợ giảng dạy và học tập

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$19120.00

Số tiền

$19120.00

Số tiền

$19120.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Tài
liệu Giảng dạy và dụng cụ

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Tài
liệu Giảng dạy và dụng cụ

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Tài liệu
Giảng dạy và dụng cụ

Số tiền

$35000

Số tiền

$35000

Số tiền

$35000

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Tài
liệu giảng dạy và các dụng cụ để
hỗ trợ học tập theo đề án

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Tài
liệu giảng dạy và các dụng cụ để
hỗ trợ học tập theo đề án

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Tài liệu
giảng dạy và các dụng cụ để hỗ trợ
học tập theo đề án

Số tiền

$3200.00

Số tiền

$3200.00

Số tiền

$3200.00
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Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Sách
bổ sung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Sách
bổ sung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Sách bổ
sung

Số tiền

$7800.00

Số tiền

$7800.00

Số tiền

$7800.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Sách
giáo khoa và sách bổ sung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Sách
giáo khoa và sách bổ sung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Sách
giáo khoa và sách bổ sung

Hành động 2
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☒Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Máy sao chụp sẽ cung cấp cơ hội sao chụp tài liệu
giảng dạy và cac tài liệu giảng dạy khác
CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Máy sao chép sẽ cung cấp cơ hội sao chụp tài liệu
giảng dạy và cac tài liệu giảng dạy khác

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Máy sao chép sẽ cung cấp cơ hội sao chụp tài liệu
giảng dạy và cac tài liệu giảng dạy khác
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2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$11,040.00

Số tiền

$11,040.00

Số tiền

$11,040.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Máy sao chụp sẽ hỗ trợ sao chụp
các tài liệu giảng dạy

Máy sao chụp sẽ hỗ trợ sao chụp
các tài liệu giảng dạy

Máy sao chụp sẽ hỗ trợ sao chụp các
tài liệu giảng dạy

Hành động 3
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Dịch vụ sao chụp sẽ cung cấp dịch vụ in ấn các đề
án lớn

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Dịch vụ sao chụp sẽ cung cấp dịch vụ in ấn các đề
án lớn

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Dịch vụ sao chụp sẽ cung cấp dịch vụ in ấn các đề
án lớn

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18
Số tiền

2018-19
$780.00

Số tiền

2019-20
$780.00

Số tiền

$780.00
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Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

5000-5799: Chuyển các chi phí
gián tiếp Sao chụp

Tham khảo
Ngân sách

5000-5799: Chuyển các chi phí
gián tiếp Sao chụp

Tham khảo
Ngân sách

5000-5799: Chuyển các chi phí gián
tiếp Sao chụp

Hành động 4
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☐Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Giáo viên sẽ được trả theo lương giờ để cung cấp
can thiệp để hỗ trợ các nhu cầu của học sinh không
đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ cấp lớp

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Giáo viên sẽ được trả theo lương giờ để cung cấp
can thiệp để hỗ trợ các nhu cầu của học sinh không
đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ cấp lớp

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Giáo viên sẽ được trả theo lương giờ để cung cấp
can thiệp để hỗ trợ các nhu cầu của học sinh không
đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ cấp lớp

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$21,000.00

Số tiền

$21,000.00

Số tiền

$21,000.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo

1000-1999: Lương nhân sự

Tham khảo

1000-1999: Lương nhân sự

Tham khảo

1000-1999: Lương nhân sự chuyên

Trang 41 trên 116

Ngân sách

chuyên môn

Ngân sách

Lương can thiệp theo giờ

chuyên môn

Ngân sách

Lương can thiệp theo giờ

môn
Lương can thiệp theo giờ

Số tiền

$7970.00

Số tiền

$7970.00

Số tiền

$7970.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên

Phúc lợi can thiệp theo giờ

Phúc lợi can thiệp theo giờ

Phúc lợi can thiệp theo giờ

Hành động 5
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Máy vi tính và các dụng cụ sẽ hỗ trợ công nghệ
giảng dạy cho tất cả các học viên

2018-19
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Máy vi tính và các dụng cụ sẽ hỗ trợ công nghệ
giảng dạy cho tất cả các học viên

2019-20
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Máy vi tính và các dụng cụ sẽ hỗ trợ công nghệ
giảng dạy cho tất cả các học viên

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20
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Số tiền

$27000.00

Số tiền

$27000.00

Số tiền

$27000.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Máy
vi tính để hỗ trợ Công nghệ mới

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Máy
vi tính để hỗ trợ Công nghệ mới

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Máy vi
tính để hỗ trợ Công nghệ mới

Số tiền

$3000.00

Số tiền

$3000.00

Số tiền

$3000.00

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và dụng cụ Máy
vi tính để hỗ trợ học tập theo đề
án

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và dụng cụ Máy
vi tính để hỗ trợ học tập theo đề
án

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và dụng cụ Máy vi
tính để hỗ trợ học tập theo đề án

Số tiền

$8300.00

Số tiền

$8300.00

Số tiền

$8300.00

Nguồn

Bổ sung và Tập turng

Nguồn

Bổ sung và Tập turng

Nguồn

Bổ sung và Tập turng

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Thiết Tham khảo
bị để hỗ trợ các lớp học Kỹ thuật Ngân sách
mới

4000-4999: Sách và Dụng cụ Thiết
bị để hỗ trợ các lớp học Kỹ thuật
mới

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Dụng cụ Thiết bị
để hỗ trợ các lớp học Kỹ thuật mới

Số tiền

$2700.00

Số tiền

$2700.00

Số tiền

$2700.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và dụng cụ Máy
vi tính sẽ hỗ trợ giảng dạy

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và dụng cụ Máy
vi tính sẽ hỗ trợ giảng dạy

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và dụng cụ Máy vi
tính sẽ hỗ trợ giảng dạy

Hành động 6
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp
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(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Hợp đồng TECH mới sẽ hỗ trợ sáng kiến giảng dạy
theo Common Core và công nghệ và phương pháp
để bao gồm tất cả học viên

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Hợp đồng TECH mới sẽ hỗ trợ sáng kiến giảng dạy
theo Common Core và công nghệ và phương pháp
để bao gồm tất cả học viên

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Hợp đồng TECH mới sẽ hỗ trợ sáng kiến giảng dạy
theo Common Core và công nghệ và phương pháp
để bao gồm tất cả học viên

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$135,000.00

Số tiền

$135,000.00

Số tiền

$135,000.00

Nguồn

Bổ sung và Tập Trung

Nguồn

Bổ sung và Tập Trung

Nguồn

Bổ sung và Tập Trung

Tham khảo
Ngân sách

5800: Các dịch vụ chuyên môn/tư
vấn và các chi phí điều hành

Tham khảo
Ngân sách

5800: Các dịch vụ chuyên môn/tư
vấn và các chi phí điều hành

Tham khảo
Ngân sách

5800: Các dịch vụ chuyên môn/tư
vấn và các chi phí điều hành

Hợp đồng Công nghệ mới năm 3

Hợp đồng Công nghệ mới năm 3

Hợp đồng Công nghệ mới năm 3

Hành động 7
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☒Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

☒Trường học cụ thể:

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp
☐Phạm vi lớp học cụ thể:
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CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Giáo viên can thiệp sẽ hỗ trợ những học sinh còn
học Anh ngữ và các học sinh đọc yếu như là sự bổ
sung vào chương trình học

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Giáo viên can thiệp sẽ hỗ trợ những học sinh còn
học Anh ngữ và các học sinh đọc yếu như là sự bổ
sung vào chương trình học

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Giáo viên can thiệp sẽ hỗ trợ những học sinh còn
học Anh ngữ và các học sinh đọc yếu như là sự bổ
sung vào chương trình học

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$122,538.00

Số tiền

$122,538.00

Số tiền

$122,538.00

Nguồn

Bổ sung và Tập Trung

Nguồn

Bổ sung và Tập Trung

Nguồn

Bổ sung và Tập Trung

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

1.0 Giáo viên can thiệp toàn thời
gian

1.0 Giáo viên can thiệp toàn thời
gian

1.0 Giáo viên can thiệp toàn thời
gian

Hành động 8
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☒Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

☐Trường học cụ thể:

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp
☐Phạm vi lớp học cụ thể:
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CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Giáo viên làm Nhiệm vụ đặc biệt (.06) Phần còn lại
được trả bởi FMSD để hỗ trợ Kiểm tra và quản lý
dữ liệu

2018-19
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Giáo viên làm Nhiệm vụ đặc biệt (.06) Phần còn lại
được trả bởi FMSD để hỗ trợ Kiểm tra và quản lý
dữ liệu

2019-20
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Giáo viên làm Nhiệm vụ đặc biệt (.06) Phần còn lại
được trả bởi FMSD để hỗ trợ Kiểm tra và quản lý
dữ liệu

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$8615.00

Số tiền

$8615.00

Số tiền

$8615.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

TOSA kiểm tra

TOSA kiểm tra

TOSA kiểm tra

Hành động 9
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể] 83% Không trùng lắp và
tất cả

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

☐Trường học cụ thể:

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp
☐Phạm vi lớp học cụ thể:
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CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Kỹ thuật viên máy tính bổ sung sẽ hỗ trợ thực hiện
Công nghệ mới và các nhu cầu công nghệ giảng dạy

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Kỹ thuật viên máy tính bổ sung sẽ hỗ trợ thực hiện
Công nghệ mới và các nhu cầu công nghệ giảng dạy

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Kỹ thuật viên máy tính bổ sung sẽ hỗ trợ thực hiện
Công nghệ mới và các nhu cầu công nghệ giảng dạy

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$54,965.00

Số tiền

$54,965.00

Số tiền

$54,965.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự
phòng ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

.50 kỹ thuật viên máy tính

.50 kỹ thuật viên máy tính

.50 kỹ thuật viên máy tính

Hành động 10
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☒[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☐Toàn LEA

(Các) địa điểm

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

☐Trường học cụ thể:

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp
☐Phạm vi lớp học cụ thể:
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2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Thỏa thuận với Accerated Reader dba STAR
Renaissance sẽ cung cấp sự tương đồng về điểm số
chẩn đoán với các lựa chọn tài liệu đọc

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Thỏa thuận với Accerated Reader dba STAR
Renaissance sẽ cung cấp sự tương đồng về điểm số
chẩn đoán với các lựa chọn tài liệu đọc

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Thỏa thuận với Accerated Reader dba STAR
Renaissance sẽ cung cấp sự tương đồng về điểm số
chẩn đoán với các lựa chọn tài liệu đọc

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$3000.00

Số tiền

$3000.00

Số tiền

$3000.00

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Hợp đồng STAR Renaissance

Hợp đồng STAR Renaissance

Hợp đồng STAR Renaissance

Số tiền

$160.00

Số tiền

$160.00

Số tiền

$160.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Hợp đồng STAR Renaissance

Hợp đồng STAR Renaissance

Hợp đồng STAR Renaissance

Hành động 11
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☒[Các nhóm Học sinh cụ thể] Các học sinh Đọc thấp

☒Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp
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(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☒Mới
☐ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Hợp đồng Thành tích Khoa học Kỹ thuật Toán sẽ hỗ
trợ sự phát triển của học sinh và nghề nghiệp

2018-19
☒Mới
☐ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Hợp đồng Thành tích Khoa học Kỹ thuật Toán sẽ hỗ
trợ sự phát triển của học sinh và nghề nghiệp

2019-20
☒Mới
☐ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Hợp đồng Thành tích Khoa học Kỹ thuật Toán sẽ hỗ
trợ sự phát triển của học sinh và nghề nghiệp

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$8062.00

Số tiền

$8062.00

Số tiền

$8062.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ các các chi
phí điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ các các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ các các chi phí
điều hành khác

Hợp đồng MESA sẽ hộ trợ nghề
nghiệp học thuật

Hợp đồng MESA sẽ hộ trợ nghề
nghiệp học thuật

Hợp đồng MESA sẽ hộ trợ nghề
nghiệp học thuật
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Mục Tiêu, Hành Động & Dịch Vụ
Các Chi tiết và Trách nhiệm Hoạt định Chiến lược
Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.
☐Mới

☐Điều chỉnh

☒Không đổi

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 2

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP – Mục tiêu 1: Cơ sở vật chất nhà trường sẽ được bảo trì tốt và trong tình trạng sửa chữa tốt

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

Nhu cầu được nhận diện:

NHU CẦU ĐƯỢC NHẬN DIỆN: Bảo trì cơ sở vật chất và trả lời đúng hẹn cho các nhu cầu bảo trì.
ĐO LƯỜNG: Công cụ FIT như được thực hiện bởi Phòng Giáo dục Quận hạt Santa Clara và các báo cáo kiểm toán
Williams

☒1 ☒2 ☐3
☐ 9 ☐ 10

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8
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CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM
Đo lường/Dấu chỉ
Công cụ FIT
Báo cáo kiểm tra Williams

Cơ sở
Công cụ FIT 100%
Kiểm tra Williams – không có

2017-18
Cơ sở vật chất Bridges
Academy sẽ đáp ứng các đòi

2018-19
Cơ sở vật chất Bridges
Academy sẽ đáp ứng các đòi

2019-20
Cơ sở vật chất Bridges
Academy sẽ đáp ứng các đòi
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vấn đề

hỏi tương ứng với kiểm tra FIT
(Công cụ kiểm tra Cơ sở vật
chất) được thực hiện thường
niên.
Bridges Academy sẽ đáp ứng
các đòi hỏi cơ sở vật chất theo
đạo luật Williams và các cuộc
kiểm tra sau này.

hỏi tương ứng với kiểm tra FIT
(Công cụ kiểm tra Cơ sở vật
chất) được thực hiện thường
niên.
Bridges Academy sẽ đáp ứng
các đòi hỏi cơ sở vật chất theo
đạo luật Williams và các cuộc
kiểm tra sau này.

hỏi tương ứng với kiểm tra FIT
(Công cụ kiểm tra Cơ sở vật
chất) được thực hiện thường
niên.
Bridges Academy sẽ đáp ứng
các đòi hỏi cơ sở vật chất theo
đạo luật Williams và các cuộc
kiểm tra sau này.

CÁC HÀNH ĐỘNG KẾ HOẠCH/DỊCH VỤ
Hoàn thành bản sao của bảng sao cho từng Hành động/Dịch vụ của LEA. Sao chép bảng này, bao gồm Chi phí ngân sách, nếu cần.
Hành động 1
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☒Tất cả các trường

☐Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☐Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Các nhu cầu Công nghệ và cơ sở hạ tầng lớp học sẽ
hỗ trợ lớp học Công nghệ mới

2018-19
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Các nhu cầu Công nghệ và cơ sở hạ tầng lớp học sẽ
hỗ trợ lớp học Công nghệ mới

2019-20
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Các nhu cầu Công nghệ và cơ sở hạ tầng lớp học sẽ
hỗ trợ lớp học Công nghệ mới
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CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$100,623.00

Số tiền

$100,623.00

Số tiền

$100,623.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác Tông nghệ và
dụng cụ cho lớp học Công nghệ
mới

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác Tông nghệ và
dụng cụ cho lớp học Công nghệ
mới

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác Tông nghệ và dụng
cụ cho lớp học Công nghệ mới

Hành động 2
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☒Tất cả các trường

☐Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☐Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Giám sát viên bảo trì sẽ đảm bảo phản hồi cho các
yêu cầu và các nhu cầu cơ sở vật chất đúng hạn
(Bridges trả .06% FTE)

2018-19
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Giám sát viên bảo trì sẽ đảm bảo phản hồi cho các
yêu cầu và các nhu cầu cơ sở vật chất đúng hạn
(Bridges trả .06% FTE)

2019-20
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Giám sát viên bảo trì sẽ đảm bảo phản hồi cho các
yêu cầu và các nhu cầu cơ sở vật chất đúng hạn
(Bridges trả .06% FTE)
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CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$7690.00

Số tiền

$7690.00

Số tiền

$7690.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự
phòng ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Giám sát viên bảo trì .06 FTE

Giám sát viên bảo trì .06 FTE

Giám sát viên bảo trì .06 FTE

Mục Tiêu, Hành Động & Dịch Vụ
Các Chi tiết và Trách nhiệm Hoạt định Chiến lược
Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.
☐Mới

☐Điều chỉnh

☒Không đổi

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 3

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP – Mục tiêu 3: Đảm bảo tất cả học sinh đạt tiêu chuẩn cấp môn đọc viết và toán

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

Nhu cầu được nhận diện

NHU CẦU ĐƯỢC NHẬN DIỆN: Đảm bảo giáo viên tiếp cận với Common Core phù hợp chương trình và tất cả giáo viên có
phẩm chất cao và được phân bổ thích hợp.
ĐO LƯỜNG: Các lần kiểm tra của Đạo luật William sẽ đảm bảo các giáo viên có phẩm chất cao
Khảo sát LCAP về sự hài lòng của giáo viên và sự sẵn sàng của Common Core tương ứng với tài liệu

☒1 ☒2 ☒3 ☒4 ☐5
☐ 9 ☐ 10
Khảo sát LCAP Nhân viên

☐6

☒7

☒8
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CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM
Đo lường/Dấu chỉ
Phân bổ Giáo viên Danh mục II
và báo cáo chứng chỉ
Sự hài lòng của giáo viên với
các tài liệu tương thích với
Common Core như trong khảo
sát LCAP

Cơ sở
100% phân bổ giáo viên và
chứng chỉ
Sự hài lòng của giáo viên theo
Khảo sát LCAP là 31%

2017-18
100% phân bổ giáo viên theo
lãnh vực chứng chỉ thích hợp
5% tăng thường niên sự hài
lòng của giáo viên về sự sẵn
sàng của các tài liệu theo
chuẩn Common Core

2018-19
100% phân bổ giáo viên theo
lãnh vực chứng chỉ thích hợp
5% tăng thường niên sự hài
lòng của giáo viên về sự sẵn
sàng của các tài liệu theo
chuẩn Common Core

2019-20
100% phân bổ giáo viên theo
lãnh vực chứng chỉ thích hợp
5% tăng thường niên sự hài
lòng của giáo viên về sự sẵn
sàng của các tài liệu theo
chuẩn Common Core

CÁC HÀNH ĐỘNG KẾ HOẠCH/DỊCH VỤ
Hoàn thành bản sao của bảng sao cho từng Hành động/Dịch vụ của LEA. Sao chép bảng này, bao gồm Chi phí ngân sách, nếu cần.
Hành động 1
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể] 83% không trùng lặp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Thuê mướn các giáo viên thay thế sẽ đảm bảo nhân
viên đủ năng lực trong lớp học vì giáo viên chính
vắng mặt

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Thuê mướn các giáo viên thay thế sẽ đảm bảo nhân
viên đủ năng lực trong lớp học vì giáo viên chính
vắng mặt

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Thuê mướn các giáo viên thay thế sẽ đảm bảo nhân
viên đủ năng lực trong lớp học vì giáo viên chính
vắng mặt
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CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$5544.00

Số tiền

$5544.00

Số tiền

$5544.00

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Giáo viên thay thế sẽ hỗ trợ phát
triển chuyên môn

Giáo viên thay thế sẽ hỗ trợ phát
triển chuyên môn

Giáo viên thay thế sẽ hỗ trợ phát
triển chuyên môn

Số tiền

$2100.00

Số tiền

$2100.00

Số tiền

$2100.00

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên
Phúc lợi nhân viên thay thế sẽ hỗ
trợ phát triển chuyên môn

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên
Phúc lợi nhân viên thay thế sẽ hỗ
trợ phát triển chuyên môn

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên Phúc
lợi nhân viên thay thế sẽ hỗ trợ phát
triển chuyên môn

Số tiền

$4400.00

Số tiền

$4400.00

Số tiền

$4400.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Giáo viên thay thế sẽ hỗ trợ giáo
viên vắng mặt

Giáo viên thay thế sẽ hỗ trợ giáo
viên vắng mặt

Giáo viên thay thế sẽ hỗ trợ giáo
viên vắng mặt

Số tiền

$4170

Số tiền

$4170

Số tiền

$4170

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên
Phúc lợi sẽ hỗ trợ giáo viên thay
thế và các giáo viên can thiệp
theo giờ

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên
Phúc lợi sẽ hỗ trợ giáo viên thay
thế và các giáo viên can thiệp
theo giờ

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên Phúc
lợi sẽ hỗ trợ giáo viên thay thế và
các giáo viên can thiệp theo giờ

Hành động 2
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]
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(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Giáo viên và nhân viên sẽ tham gia vào các chuyến
công tác và hội thảo để hỗ trợ phát triển chuyên
môn liên quan đến đọc, học sinh còn học Anh ngữ,
và học tập theo đề án

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Giáo viên và nhân viên sẽ tham gia vào các chuyến
công tác và hội thảo để hỗ trợ phát triển chuyên
môn liên quan đến đọc, học sinh còn học Anh ngữ,
và học tập theo đề án

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Giáo viên và nhân viên sẽ tham gia vào các chuyến
công tác và hội thảo để hỗ trợ phát triển chuyên
môn liên quan đến đọc, học sinh còn học Anh ngữ,
và học tập theo đề án

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$3426.00

Số tiền

$3426.00

Số tiền

$3426.00

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Công tác và hội thảo sẽ hỗ trợ
phát triển chuyên môn

Công tác và hội thảo sẽ hỗ trợ
phát triển chuyên môn

Công tác và hội thảo sẽ hỗ trợ phát
triển chuyên môn

Số tiền

$24,361.00

Số tiền

$24,361.00

Số tiền

$24,361.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành khác

Công tác và hội thảo sẽ hỗ trợ

Công tác và hội thảo sẽ hỗ trợ

Công tác và hội thảo sẽ hỗ trợ phát
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phát triển chuyên môn

phát triển chuyên môn

triển chuyên môn

Hành động 3
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Đồ ăn và Dụng cụ sẽ hỗ trợ các buổi học tập chuyên
môn và các buổi họp phụ huynh

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Đồ ăn và Dụng cụ sẽ hỗ trợ các buổi học tập chuyên
môn và các buổi họp phụ huynh

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Đồ ăn và Dụng cụ sẽ hỗ trợ các buổi học tập chuyên
môn và các buổi họp phụ huynh

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$2700.00

Số tiền

$2700.00

Số tiền

$2700.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và dụng cụ Cung
cấp đồ ăn cho các buổi họp

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và dụng cụ Cung
cấp đồ ăn cho các buổi họp

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và dụng cụ Cung
cấp đồ ăn cho các buổi họp
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Hành động 4
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Chuyên viên hỗ trợ chương trình học sẽ hỗ trợ
giảng dạy và học tập thông qua huấn luyện giáo
viên và phát triển chuyên môn cho nhân viên về
đọc và hỗ trợ các học sinh còn học Anh ngữ

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Chuyên viên hỗ trợ chương trình học sẽ hỗ trợ
giảng dạy và học tập thông qua huấn luyện giáo
viên và phát triển chuyên môn cho nhân viên về
đọc và hỗ trợ các học sinh còn học Anh ngữ

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Chuyên viên hỗ trợ chương trình học sẽ hỗ trợ
giảng dạy và học tập thông qua huấn luyện giáo
viên và phát triển chuyên môn cho nhân viên về
đọc và hỗ trợ các học sinh còn học Anh ngữ

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$124,372.00

Số tiền

$124,372.00

Số tiền

$124,372.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Lương Chuyên viên hỗ trợ
chương trình học

Lương Chuyên viên hỗ trợ chương
trình học

Lương Chuyên viên hỗ trợ chương
trình học
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Hành động 5
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Trợ tá thư viện thông tin sẽ tăng kỹ năng đọc viết
và đảm bảo mua và phân bối các tài liệu theo
Common Core (.375 nhân viên toàn thời gian)

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Trợ tá thư viện thông tin sẽ tăng kỹ năng đọc viết
và đảm bảo mua và phân bối các tài liệu theo
Common Core (.375 nhân viên toàn thời gian)

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Trợ tá thư viện thông tin sẽ tăng kỹ năng đọc viết
và đảm bảo mua và phân bối các tài liệu theo
Common Core (.375 nhân viên toàn thời gian)

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$27,949.00

Số tiền

$27,949.00

Số tiền

$27,949.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân viên
phòng ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân viên
phòng ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân viên phòng
ban

.375 nhân viên toàn thời gian Trợ
tá Thư viện Thông tin
Số tiền

$10,511.00

.375 nhân viên toàn thời gian Trợ
tá Thư viện Thông tin
Số tiền

$10,511.00

.375 nhân viên toàn thời gian Trợ tá
Thư viện Thông tin
Số tiền

$10,511.00
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Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự
phòng ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Giờ phụ trội Trợ tá thư viện
thông tin sẽ hỗ trợ đọc viết sau
giờ học

Giờ phụ trội Trợ tá thư viện thông
tin sẽ hỗ trợ đọc viết sau giờ học

Giờ phụ trội Trợ tá thư viện thông
tin sẽ hỗ trợ đọc viết sau giờ học

Hành động 6
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Nhân viên hỗ trợ cấp độ học khu sẽ hỗ trợ các mục
tiêu LCAP Bridges: thành tích học sinh môn toán và
đọc viết cho tất cả các cấp lớp bao gồm học tập
sớm, lưu giữ và tuyển dụng nhân viên có năng lực
cao, và hoạt động kết nối phụ huynh và học sinh
CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH

2018-19
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Nhân viên hỗ trợ cấp độ học khu sẽ hỗ trợ các mục
tiêu LCAP Bridges: thành tích học sinh môn toán và
đọc viết cho tất cả các cấp lớp bao gồm học tập
sớm, lưu giữ và tuyển dụng nhân viên có năng lực
cao, và hoạt động kết nối phụ huynh và học sinh

2019-20
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Nhân viên hỗ trợ cấp độ học khu sẽ hỗ trợ các mục
tiêu LCAP Bridges: thành tích học sinh môn toán và
đọc viết cho tất cả các cấp lớp bao gồm học tập
sớm, lưu giữ và tuyển dụng nhân viên có năng lực
cao, và hoạt động kết nối phụ huynh và học sinh
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2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$56,015.00

Số tiền

$56,015.00

Số tiền

$56,015.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự
chuyên môn

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự
chuyên môn

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự chuyên
môn

6% Giám đốc Học vụ và điều phối
viên

6% Giám đốc Học vụ và điều phối
viên

6% Giám đốc Học vụ và điều phối
viên

Số tiền

$26,761.00

Số tiền

$26,761.00

Số tiền

$26,761.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự
phòng ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

6% thư ký học khu sẽ hỗ trợ
Bridges

6% thư ký học khu sẽ hỗ trợ
Bridges

6% thư ký học khu sẽ hỗ trợ Bridges

Số tiền

$500.00

Số tiền

$500.00

Số tiền

$500.00

Nguồn

Định nghĩa địa phương

Nguồn

Định nghĩa địa phương

Nguồn

Định nghĩa địa phương

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành

Tiền nợ hội viên sẽ hỗ trợ phát
triển chuyên môn

Tiền nợ hội viên sẽ hỗ trợ phát
triển chuyên môn

Tiền nợ hội viên sẽ hỗ trợ phát triển
chuyên môn

Số tiền

$3000.00

Số tiền

$3000.00

Số tiền

$3000.00

Nguồn

Định nghĩa địa phương

Nguồn

Định nghĩa địa phương

Nguồn

Định nghĩa địa phương

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành

Tham khảo
Ngân sách

5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
điều hành

Hợp đồng Read 180 sẽ hỗ trợ
việc học của học sinh

Mục Tiêu, Hành Động & Dịch Vụ
Các Chi tiết và Trách nhiệm Hoạt định Chiến lược

Hợp đồng Read 180 sẽ hỗ trợ việc
học của học sinh

Hợp đồng Read 180 sẽ hỗ trợ việc
học của học sinh
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Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.
☐Mới

☐Điều chỉnh

☒Không đổi

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 4

Tăng số học sinh cảm thấy nối kết và an toàn ở trường

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

Nhu cầu được nhận diện

NHU CẦU ĐƯỢC NHẬN DIỆN: Đảm bảo rằng các nhu cầu xã hội và giáo khoa của học sinh được đáp ứng để làm cho học
sinh cảm thấy nối kết và an toàn ở trường
ĐO LƯỜNG: Tỷ lệ hiện diện, tỷ lệ đình chỉ, tỷ lệ trốn học, các kết quả Khảo sát Học sinh LCAP

☐1 ☐2 ☐3
☐ 9 ☐ 10

☐4

☒5

☒6

☒7

☐8

CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM
Đo lường/Dấu chỉ
Tỷ lệ hiện diện
Tỷ lệ đình chỉ
Tỷ lệ trốn học
Vắng mặt kinh niên
Kết quả khảo sát học sinh
LCAP

Cơ sở
1. Hiện diện 96.7%
2. Đình chỉ 2.6%
3. Trốn học 24.26%
4. Vắng mặt kinh niên – Thông
báo sau
5. Dữ liệu khảo sát LCAP –
74%

2017-18
1.Tỷ lệ hiện diện Học sinh sẽ
tăng 1% như được quyết định
bởi hệ thống Data Zone
2.Tỷ lệ Trục xuất học sinh sẽ
giảm 1% như được quyết định
bởi CDE ở báo cáo cuối năm
3.Tỷ lệ học sinh trốn học sẽ
giảm 5% như được quyết định
bởi CDE ở báo cáo cuối năm
4.Các học sinh sẽ chỉ ra 5%

2018-19
1.Tỷ lệ hiện diện Học sinh sẽ
tăng 1% như được quyết định
bởi hệ thống Data Zone
2.Tỷ lệ Trục xuất học sinh sẽ
giảm 1% như được quyết định
bởi CDE ở báo cáo cuối năm
3.Tỷ lệ học sinh trốn học sẽ
giảm 5% như được quyết định
bởi CDE ở báo cáo cuối năm
4.Các học sinh sẽ chỉ ra 5%

2019-20
1. Tỷ lệ hiện diện Học sinh sẽ
tăng 1% như được quyết định
bởi hệ thống Data Zone
2. Tỷ lệ Trục xuất học sinh sẽ
giảm 1% như được quyết định
bởi CDE ở báo cáo cuối năm
3. Tỷ lệ học sinh trốn học sẽ
giảm 5% như được quyết định
bởi CDE ở báo cáo cuối năm
4. Các học sinh sẽ chỉ ra 5%
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tăng trưởng liên hệ đến quan
niệm rằng các em có người lớn
mà các em có thể liên hệ ở
trường như được định nghĩa
bởi khảo sát học sinh LCAP.
5.Các học sinh sẽ chỉ ra 5%
tăng trưởng trong quan điểm
của các em rằng các em cảm
thấy an toàn ở trường như
được định nghĩa bởi Khảo sát
học sinh LCAP.

tăng trưởng liên hệ đến quan
niệm rằng các em có người
lớn mà các em có thể liên hệ ở
trường như được định nghĩa
bởi khảo sát học sinh LCAP.
5.Các học sinh sẽ chỉ ra 5%
tăng trưởng trong quan điểm
của các em rằng các em cảm
thấy an toàn ở trường như
được định nghĩa bởi Khảo sát
học sinh LCAP.

tăng trưởng liên hệ đến quan
niệm rằng các em có người
lớn mà các em có thể liên hệ ở
trường như được định nghĩa
bởi khảo sát học sinh LCAP.
5. Các học sinh sẽ chỉ ra 5%
tăng trưởng trong quan điểm
của các em rằng các em cảm
thấy an toàn ở trường như
được định nghĩa bởi Khảo sát
học sinh LCAP.

CÁC HÀNH ĐỘNG KẾ HOẠCH/DỊCH VỤ
Hoàn thành bản sao của bảng sao cho từng Hành động/Dịch vụ của LEA. Sao chép bảng này, bao gồm Chi phí ngân sách, nếu cần.
Hành động 1
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể:
☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Dụng cụ sẽ hỗ trợ các nhu cầu sức khỏe và an toàn

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Dụng cụ sẽ hỗ trợ các nhu cầu sức khỏe và an toàn

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Dụng cụ sẽ hỗ trợ các nhu cầu sức khỏe và an toàn
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của học sinh

của học sinh

của học sinh

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$280.00

Số tiền

$280.00

Số tiền

$280.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Hỗ trợ Các
dụng cụ sức khỏe cho sự an toàn
của học sinh

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Hỗ trợ Các
dụng cụ sức khỏe cho sự an toàn
của học sinh

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: Sách và Hỗ trợ Các dụng
cụ sức khỏe cho sự an toàn của học
sinh

Số tiền

$200.00

Số tiền

$200.00

Số tiền

$200.00

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: sách và dụng cụ Các
dụng cụ sức khỏe cho sự an toàn
của học sinh

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: sách và dụng cụ Các
dụng cụ sức khỏe cho sự an toàn
của học sinh

Tham khảo
Ngân sách

4000-4999: sách và dụng cụ Các
dụng cụ sức khỏe cho sự an toàn
của học sinh

Hành động 2
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể: _________________

☐Phạm vi lớp học cụ thể:
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2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Các chuyển du khảo sẽ hỗ trợ khen thưởng học sinh
và kết nối ở trường

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Các chuyển du khảo sẽ hỗ trợ khen thưởng học sinh
và kết nối ở trường

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Các chuyển du khảo sẽ hỗ trợ khen thưởng học sinh
và kết nối ở trường

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$1752.00

Số tiền

$1752.00

Số tiền

$1752.00

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí
trực tiếp Các chuyển du khảo của
học sinh

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí
trực tiếp Các chuyển du khảo của
học sinh

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí trực
tiếp Các chuyển du khảo của học
sinh

Số tiền

$440.00

Số tiền

$440.00

Số tiền

$440.00

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Nguồn

Danh mục I

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí
trực tiếp Các chuyển du khảo của
học sinh

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí
trực tiếp Các chuyển du khảo của
học sinh

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí trực
tiếp Các chuyển du khảo của học
sinh

Số tiền

$3400.00

Số tiền

$3400.00

Số tiền

$3400.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí
trực tiếp Các chuyển du khảo của
học sinh

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí
trực tiếp Các chuyển du khảo của
học sinh

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí trực
tiếp Các chuyển du khảo của học
sinh

Hành động 3
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật
☐Trường học cụ thể:
Hoặc

☐[Các nhóm Học sinh cụ thể]
☐Phạm vi lớp học cụ thể:
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Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể: _________________

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Nhân viên hỗ trợ trường học sẽ cung cấp môi
trường an toàn và có trật tự và hỗ trợ các nhu cầu
xã hội và tình cảm cũng như giáo khoa của học sinh

2018-19
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Nhân viên hỗ trợ trường học sẽ cung cấp môi
trường an toàn và có trật tự và hỗ trợ các nhu cầu
xã hội và tình cảm cũng như giáo khoa của học sinh

2019-20
☐Mới
☐ Điều chỉnh ☒ Không đổi
Nhân viên hỗ trợ trường học sẽ cung cấp môi
trường an toàn và có trật tự và hỗ trợ các nhu cầu
xã hội và tình cảm cũng như giáo khoa của học sinh

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$48926.00

Số tiền

$48926.00

Số tiền

$48926.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Hiệu phó

Hiệu phó

Hiệu phó

Số tiền

$61,266.00

Số tiền

$61,266.00

Số tiền

$61,266.00

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Nguồn

Bổ sung và tập trung

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

35% của hai cố vấn viên

Hành động 4

35% của hai cố vấn viên

35% của hai cố vấn viên
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Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Học sinh với khuyết tật

☒[Các nhóm Học sinh cụ thể]

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp

☐Trường học cụ thể: _________________

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☒Mới
☐ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Huấn luyện viên sau giờ học sẽ cung cấp các hoạt
động cho học sinh

2018-19
☒Mới
☐ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Huấn luyện viên sau giờ học sẽ cung cấp các hoạt
động cho học sinh

2019-20
☒Mới
☐ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Huấn luyện viên sau giờ học sẽ cung cấp các hoạt
động cho học sinh

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$6150.00

Số tiền

$6150.00

Số tiền

$6150.00

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Tham khảo
Ngân sách

1000-1999: Lương nhân sự giảng
dạy

Huấn luyện viên sau giờ học

Huấn luyện viên sau giờ học

Huấn luyện viên sau giờ học

Số tiền

$950.00

Số tiền

$950.00

Số tiền

$950.00

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhận viên
Phúc lợi Huấn luyện viên sau giờ
học

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhận viên
Phúc lợi Huấn luyện viên sau giờ
học

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhận viên Phúc
lợi Huấn luyện viên sau giờ học
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Số tiền

$27,000.00

Số tiền

$27,000.00

Số tiền

$27,000.00

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự
phòng ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Nhân viên bảo vệ khuôn viên
trường sẽ hỗ trợ sự an toàn

Nhân viên bảo vệ khuôn viên
trường sẽ hỗ trợ sự an toàn

Nhân viên bảo vệ khuôn viên trường
sẽ hỗ trợ sự an toàn

Số tiền

$3049.00

Số tiền

$3049.00

Số tiền

$3049.00

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên
Phúc lợi nhân viên bảo vệ khuôn
viên trường

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên
Phúc lợi nhân viên bảo vệ khuôn
viên trường

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên Phúc
lợi nhân viên bảo vệ khuôn viên
trường

Số tiền

$13500.00

Số tiền

$13500.00

Số tiền

$13500.00

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự
phòng ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Nhân viên văn phòng sẽ hỗ trợ
việc điều hành trường học

Nhân viên văn phòng sẽ hỗ trợ
việc điều hành trường học

Nhân viên văn phòng sẽ hỗ trợ việc
điều hành trường học

Số tiền

$1463.00

Số tiền

$1463.00

Số tiền

$1463.00

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên
Phúc lợi nhân viên thay thế

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên
Phúc lợi nhân viên thay thế

Tham khảo
Ngân sách

3000-3999: Phúc lợi nhân viên Phúc
lợi nhân viên thay thế
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Mục Tiêu, Hành Động & Dịch Vụ
Các Chi tiết và Trách nhiệm Hoạt định Chiến lược
Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.
☐Mới

☐Điều chỉnh

☒Không đổi

Hoàn thành một bản sao của bảng bên dưới cho từng mục tiêu của LCAP từ năm LCAP trước. Sao chép lại bảng này khi cần.

Mục tiêu 5

Tăng các phương pháp đa dạng cho sự tham gia của phụ huynh và hỗ trợ trẻ em ở trường

Các ưu tiên Tiểu bang và/hoặc Địa
phương được trình bày bởi mục tiêu
này:

COE Tiểu bang
và Địa phương

Nhu cầu được nhận diện:

NHU CẦU ĐƯỢC NHẬN DIỆN: Phụ huynh chỉ ra mong muốn các cơ hội cho phụ huynh để nhận các lớp học về ngôn ngữ,
công nghệ, và các hệ thống trường học để hỗ trợ tốt hơn cho con cái ở trường. Nhân viên Bridges chỉ ra mong muốn
tăng sự tham gia của phụ huynh và mục tiêu giữ cho phụ huynh được thông tin.
ĐO LƯỜNG: Sự tham gia của phụ huynh trong các hoạt động Học khu
Các trả lời sự hài lòng của phụ huynh ở Khảo sát Gia đình LCAP

☐1 ☐2 ☒3
☐ 9 ☐ 10

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8
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CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI CÓ THỂ ĐO LƯỜNG HÀNG NĂM
Đo lường/Dấu chỉ
Khảo sát gia đình LCAP

Cơ sở
1. Tỷ lệ tham gia Khảo sát gia
đình LCAP 51%

2017-18
Là kết quả của việc tăng chú
trọng vào sự tham gia của phụ
huynh, sẽ có 10% tăng trưởng
trong tỷ lệ các phản hồi của
phụ huynh ở khảo sát LCAP
Phần trăm số học sinh chỉ ra
sự hài lòng với nhà trường sẽ
tăng 5%

2018-19
Là kết quả của việc tăng chú
trọng vào sự tham gia của phụ
huynh, sẽ có 10% tăng trưởng
trong tỷ lệ các phản hồi của
phụ huynh ở khảo sát LCAP
Phần trăm số học sinh chỉ ra
sự hài lòng với nhà trường sẽ
tăng 5%

2019-20
Là kết quả của việc tăng chú
trọng vào sự tham gia của phụ
huynh, sẽ có 10% tăng trưởng
trong tỷ lệ các phản hồi của
phụ huynh ở khảo sát LCAP
Phần trăm số học sinh chỉ ra
sự hài lòng với nhà trường sẽ
tăng 5%

CÁC HÀNH ĐỘNG KẾ HOẠCH/DỊCH VỤ
Hoàn thành bản sao của bảng sao cho từng Hành động/Dịch vụ của LEA. Sao chép bảng này, bao gồm Chi phí ngân sách, nếu cần.
Hành động 1
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☐Tất cả

☐Học sinh với khuyết tật

☒[Các nhóm Học sinh cụ thể] Phụ huynh với những
nhu cầu ngôn ngữ khác nhau

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☐Trường học cụ thể:

☐Phạm vi lớp học cụ thể:

Hoặc
Cho các Hành động/Dịch vụ không bao gồm như đóng góp vào buổi họp Đòi hỏi Tăng hoặc Cải thiện Dịch vụ:
Các học sinh được phục vụ

☒Học sinh còn học Anh ngữ
Phạm vi dịch vụ ☒Toàn LEA

(Các) địa điểm

☐Tất cả các trường

☒Trẻ em nuôi ngoài gia đình
☐Toàn trường

☐Trường học cụ thể:

HOẶC

☒Lợi tức thấp

☐Giới hạn cho (các) nhóm Học sinh không trùng lắp
☐Phạm vi lớp học cụ thể:
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CÁC HÀNH ĐỘNG/DỊCH VỤ
2017-18
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Tiền được dành riêng để thông báo cho phụ huynh

2018-19
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Tiền được dành riêng để thông báo cho phụ huynh

2019-20
☐Mới
☒ Điều chỉnh ☐ Không đổi
Tiền được dành riêng để thông báo cho phụ huynh

CÁC CHI PHÍ DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
2017-18

2018-19

2019-20

Số tiền

$700.00

Số tiền

$700.00

Số tiền

$700.00

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Nguồn

Bổ sung và Tập trung

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự
phòng ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Tham khảo
Ngân sách

2000-2999: Lương nhân sự phòng
ban

Phiên dịch và thông dịch

Phiên dịch và thông dịch

Phiên dịch và thông dịch

Số tiền

$2000.00

Số tiền

$2000.00

Số tiền

$2000.00

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Nguồn

Địa phương định nghĩa

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí
trực tiếp

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí
trực tiếp

Tham khảo
Ngân sách

5700-5799: Chuyển các chi phí trực
tiếp

Điện thoại di động của Hiệu
trưởng sẽ cải thiện giao tiếp

Điện thoại di động của Hiệu
trưởng sẽ cải thiện giao tiếp

Điện thoại di động của Hiệu trưởng
sẽ cải thiện giao tiếp
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Trình bày về các Dịch vụ tăng thêm hoặc cải tiến cho các học sinh đếm không trùng lắp
Năm LCAP

☒ 2017-18

Tiền tài trợ ước tính bổ sung và tập trung

☐ 2018-19
$939,174.00

☐2019-20
Phần trăm dịch vụ tăng thêm hoặc cải thiện

74%

Miêu tả cách các dịch vụ được cung cấp cho các học sinh đếm không trùng lắp hoặc cải thiện bởi ít nhất bằng phần trăm được nhận diện ở trên, về định tính hoặc
định lượng, như được so sánh với các dịch vụ được cung cấp cho tất cả các học sinh trong năm LCAP.
Nhận diện từng hành động/dịch vụ được cung cấp ngân sách và được cung cấp cho tất cả học sinh trong năm LCAP.
Nhận diện từng hành động/dịch vụ được cung cấp ngân sách và được cung cấp trên cơ sở toàn trường hoặc toàn LEA. Bao gồm các miêu tả được đòi hỏi hỗ trợ
từng việc sử dụng ngân sách toàn trường hoặc toàn LEA (xem hướng dẫn)
LEA đang sử dụng các ngân quỹ như được chỉ ra ở dưới cho năm học 2017-2018. Với số đếm không trùng lặp 80%, Bridges Academy sẽ sử dụng các ngân sách để
phục vụ toàn thể học sinh với sự chú trọng đặc biết vào việc theo dõi và hỗ trợ các học sinh còn học Anh ngữ dài hạn (74%) và chuyển nhóm phụ này thành nhóm
tái xếp loại. Như điều lệ phụ thuộc, Bridges sẽ sử dụng các ngân quỹ LEA để hỗ trợ can thiệp và RTI cho các học sinh được nhận diện thông qua các kiểm tra tiểu
bang và địa phương. Thêm vào đó, các ngân quỹ được cung cấp để hỗ trợ môi trường an toàn và trật tự và giảm số học sinh bị đình chỉ học tập và tăng hiện diện
cho tất cả các học sinh bao gồm 17% không phải là một phần của số đếm không lặp lại. Việc thực hiện tiền tài trợ Công nghệ mới sẽ cho phép trường học cung cấp
hỗ trợ giảng dạy và học tập thế kỷ 21 cho các học sinh thông qua công nghệ và việc học tập dựa theo dự án. Thông qua việc cộng tác và sáng tạo trong việc thực
hiện Common Core, các nhu cầu của học sinh đếm không trùng lặp sẽ được đáp ứng trong lớp học. Chuyên viên Hỗ trợ chương trình học sẽ chú trọng vào hai sáng
kiến khi huấn luyện nhân viên: hỗ trợ các học sinh còn học Anh ngữ và đọc theo sự chỉ dẫn. Các ngân sách được chi tiêu cho FMSD để hỗ trợ trường học sẽ cho
phép trường học làm việc gần với Dự án Tiểu bang và Liên bang và Kiểm tra để thực hiện phân tích số liệu và trả lời cho các can thiệp. Làm việc với nhân viên Giáo
trình và Giảng dạy sẽ giúp ích trực tiếp cho các nhu cầu của học sinh còn học Anh ngữ cũng như những nhu cầu của tất các học sinh Học tập dựa trên đề án. Tiền
được dành riêng để hỗ trợ nhân viên phòng Phúc lợi học sinh và các dịch vụ hỗ trợ (SWSS) để đảm bảo phản hồi nhanh cho sự hiện diện của học sinh, và các nhu
cầu hành vi cũng như cung cấp hỗ trợ không-nhận thức cho các gia đình. Văn phòng SWSS sẽ đảm bảo theo dõi và nhận diện các học sinh nuôi dưỡng ngoài gia đình
và vô gia cư như hỗ trợ cho các học sinh đếm không trùng lắp. Ngân sách trường học sẽ đảm bảo các tài liệu giảng dạy có phẩm chất cao cho nhân viên để đảm bảo
giảng dạy tốt trước tiên và cũng sẽ cung cấp sự can thiệp khi cần. Các chi phí trường học khác bao gồm làm việc với cố vấn viên để hỗ trợ các cộng đồng học tập
chuyên môn và cộng tác giáo viên. Tiền cũng được dành riêng để hỗ trợ công nghệ và phát triển lớp học theo Công nghệ mới và tăng sự tham gia và giao tiếp của
phụ huynh.
Bridges Academy đóng góp % vào lương toàn học khu. Các đóng góp công bằng khác cho hệ thống quản lý dữ liệu, hợp đồng, và các sáng kiến kiến toàn học khu
không tính tiền trở lại vào việc hoạch định ngân sách của Bridges Academy 2017-18 để cung cấp nhiều cơ hội cho các ngân sách đáp ứng trực tiếp các nhu cầu của
học sinh và các gia đình.
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Với 79% số học sinh Bridges nhận ăn trưa miễn phí/giảm tiền ăn và số đếm không trùng lắp là 80.3%, các ngân sách nhận được dưới LCFF sẽ được sử dụng để cung
cấp cho các học sinh chương trình cấp hai toàn diện sẽ chuẩn bị cho các học sinh thành công ở Bridges Academy và ở trung học. Những chi phí sau đã được nhận
diện thể hiện cách ngân sách LCFF được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu của học sinh có thu nhập thấp, học sinh nuôi ngoài gia đình và học sinh còn học Anh ngữ ở
Bridges Academy.
1. Chi phí giáo viên can thiệp để dạy các học sinh còn học Anh ngữ môn đọc sử dụng chương trình can thiệp (Read 180) và các tài liệu
3. Bridges chia sẻ các chi phí nhân viên phòng Phúc lợi học sinh và các dịch vụ hỗ trợ để hỗ trợ học sinh nuôi ngoài gia đình và người trẻ vô gia cư và các gia đình
thu nhập thấp
4. Kiểm tra CELDT và các hỗ trợ EL
5. Bridges hỗ trợ Chuyên viên chương trình học sẽ cung cấp phát triển chuyên môn cho nhân viên về hỗ trợ phân tích dữ liệu học sinh còn học Anh ngữ và phát
triển chuyên môn theo các hỗ trợ chỉ định và tổng hợp của học sinh còn học Anh ngữ
6. Ngân sách để hỗ trợ thông dịch cho các phụ huynh EL
7. Ngân sách để hỗ trợ dạy kèm cho các học sinh đếm không trùng lặp được nhận diện
8. Bridges chia sẻ (6%) hỗ trợ cho nhân viên FMSD (Dự án Tiểu bang và liên bang và Kiểm tra), TOSA kiểm tra, giáo trình và giảng dạy, kết nối cộng đồng, nhân sự)
để hỗ trợ EL và các học sinh UPP thông qua theo dõi tiến trình, kiểm tra, mua ab1n, huấn luyện, điều phối giảng dạy cho các học sinh EL, bao gồm phụ huynh và
các chương trình giáo dục phụ huynh, và sử dụng nhân viên có phẩm chất cao để đảm bảo giảng dạy liên hệ đến các nhu cầu của EL
9. Các ngân sách hỗ trợ thực hiện chương trình Công nghệ mới và học tập theo dự án, các phương pháp dựa trên nghiên cứu để kết nối các người trẻ thu nhập
thấp, nuôi ngoài gia đình và học sinh đếm không trùng lặp.
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Mẫu Hướng Dẫn đã Hiệu Chính Kế hoạch Kiểm tra Trách nhiệm Địa Phương và Cập nhật
Thường niên
Phụ đính
Kế Hoạch Kiểm tra Trách nhiệm Địa phương (LCAP) và các tài liệu Mẫu Cập nhật Thường niên và thông tin các hành động
của các cơ quan giáo dục địa phương (LEAs) và các chi phí để hỗ trợ thành tích của học sinh và sự thể hiện nói chung. Đối
với các học khu và các văn phòng quận hạt về giáo dục, LCAP là bản kế hoạch ba năm được xem xét và cập nhật vào năm
thứ hai và thứ ba của kế hoạch. Các trường tự trị có thể hoàn thành LCAP để tương thích với điều khoản của trường tự trị,
thường là một năm, được nộp cho người được ủy quyền của trường. LCAP và mẫu cập nhật thường niên phải được hoàn
thành bởi tất cả LEA từng năm.
Đối với các học khu, LCAP phải miêu tả, đối với học khu và từng trường trong học khu, các mục tiêu và các hành động cụ
thể để đạt những mục tiêu này cho tất cả học sinh và từng nhóm học sinh được nhận diện bởi Công thức Kiểm tra Ngân
sách Địa phương (LCFF) (chủng tộc, bất lợi kinh tế xã hội, học sinh còn học Anh ngữ, trẻ em nuôi ngoài gia đình, các học
sinh khuyết tật, và trẻ em vô gia cư) cho từng ưu tiên của tiểu bang và bất kỳ các ưu tiên nào được nhận diện ở địa
phương.
Đối với văn phòng quận hạt về giáo dục, LCAP phải miêu tả, cho từng văn phòng quận hạt của các trường hoạt động giáo
dục và chương trình, các mục tiêu và các hành động cụ thể để đạt những mục tiêu này cho tất cả học sinh và từng nhóm
học sinh LCFF được tài trợ thông qua văn phòng quận hạt về giáo dục (các học sinh tham gia các trường học tòa án vị
thành niên, đang hưởng án treo hoặc tạm tha, hoặc phóng thích dưới những điều kiện nhất định) cho từng ưu tiên của tiểu
bang và bất kỳ các ưu tiên nào được nhận diện tại địa phương. Các khu học chính và văn phòng quận hạt về giáo dục có
thể phối hợp bổ sung và miêu tả trong các dịch vụ LCAPs của họ được cung cấp ngân sách bởi khu học chính được cung cấp
cho các học sinh tham gia các trường do quận hạt điều hành và các chương trình, bao gồm các chương trình giáo dục đặc
biệt.
Nếu giám đốc các trường của quận hạt ra phán quyết trên từng trường, hội đồng giáo dục của quận hạt và hội đồng quản
trị của học khu có thể thực hiện và mở ra sự xém xét và chấp thuận LCAP tương ứng với các yêu cầu của Luật Giáo Dục (EC)
điều 52060, 52062, 52066, 52068, và 52070. LCAP pah3i được liên kết rõ ràng với ngân sách của cơ quan (học khu hoặc các
trường của giám đốc quận hạt) tất cả các ngân sách và các chi phí thực tế tương ứng.
Các trường tự trị phải miêu tả các mục tiêu và các hành động cụ thể để đạt những mục tiêu này cho tất cả các học sinh và
từng nhóm phụ học sinh LCAP bao gồm học sinh với khuyết tật và trẻ em vô gia cư, cho từng ưu tiên của tiểu bang áp dụng
cho các cấp lớp được dạy hoặc tính chất của chương trình được điều hành bởi trường tự trị, và bất kỳ ưu tiên nào được
nhận diện tại địa phương. Đối với các trường tự trị, sự bao gồm và miêu tả các mục tiêu cho các ưu tiên của tiểu bang
trong LCAP có thể được điều chỉnh để đáp ứng các cấp lớp được dạy và tính chất chương trình được cung cấp, bao gồm
các điều chỉnh để phản ánh những yêu cầu bắt buộc có thể áp dụng cho các trường tự trị trong Luật Giáo Dục. Các thay đổi
trong các mục tiêu LCAP và các hành động/dịch vụ cho các trường tự trị là kết quả từ quá trình cập nhật thường niên
không cần thiết cấu thành nên điều chỉnh tài liệu cho phần tự trị của trường.
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Cho các câu hỏi liên quan đến các các mục cụ thể của mẫu này, vui lòng xem hướng dẫn bên dưới:
Hướng dẫn: Bảng Mục lục liên kết
Tóm tắt Kế Hoạch
Cập nhật Hàng năm
Kết nối Cổ đông
Các Mục tiêu, Hành Động, và Dịch vụ
Các Hoạt động/Dịch vụ theo Kế hoạch
Trình bày các Dịch vụ tăng thêm hoặc cải thiện cho các học sinh đếm không trùng lặp

Cho các câu hỏi bổ sung hoặc hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến việc hoàn thành mẫu LCAP, vui lòng liên hệ
văn phòng giáo dục quận hạt địa phương, hoặc Văn phòng hỗ trợ Hệ thống Cơ quan địa phương của
CDE ở số 916-319-0809 hoặc email tại: lfcc@cde.ca.gov
Tóm tắt Kế hoạch
LCAP dự định phản ánh các mục tiêu thường niên, các hành động, dịch vụ và chi phí của LEA trong chu
kỳ hoạch định ba năm cố định. LEAs phải bao gồm tóm tắt kế hoạch cho từng năm LCAP.
Khi phát triển LCAP, đánh dấu năm LCAP thích hợp, và trình bày các gợi ý được cung cấp trong những
phần này. Khi phát triển LCAP năm 2 hoặc năm 3, đánh dấu năm LCAP thích hợp và thay thế thông tin
tóm tắt trước kia với thông tin liên quan đến LCAP năm hiện tại.
Trong phần này, trình bày tóm tắt các gợi ý được cung cấp. Những gợi ý này không giới hạn. LEA có thể
bao gồm thông tin về các chương trình địa phương, thông tin nhân khẩu học cộng đồng, và tầm nhìn
tổng quát của LEA. LEA có thể cũng đính kèm tài liệu (như báo cáo dữ liệu Đánh giá LCFF) nếu mong
muốn và/hoặc bao gồm các biểu đồ minh họa các mục tiêu, các thành tích theo kế hoạch, các thành tích
thực tế, hoặc các chi phí liên hệ kế hoạch và thực tế.
LEA có thể sử dụng định dạng thay thế cho tóm tắt kế hoạch miễn là bao gồm thông tin được chỉ rõ
trong từng gợi ý và bảng tóm tắt ngân sách.
Tham khảo Tiêu chí Thẩm định LCFF nghĩa là tiêu chí thẩm định được thực hiện bởi Hội đồng Giáo dục
Tiểu Bang dưới Luật Giáo dục Điều 52064.5.
Tóm tắt Ngân sách
LEA phải hoàn thành bảng Tóm tắt Ngân sách LCAP như sau:
•

Tổng chi phí dự trù ngân sách Ngân sách tổng quát LEA Tổng cho năm LCAP: Số tiền này là tổng
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•

•

•

các chi phí dự trù ngân sách Tổng quát cho năm LCAP. Năm LCAP nghĩa là năm tài chính mà LCAP
thực hiện hoặc được cập nhật trước 1 tháng 7. Ngân sách tổng quát là ngân sách điều hành
chính của LEA và các tài khoản cho tất cả các hoạt động không được tính trong ngân sách khác.
Tất cả các hoạt động được báo cáo trong Ngân sách tổng quát trừ phi có lý do bắt buộc để tính
cho một hoạt động trong một ngân sách khác. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Hướng
dẫn Trách Nhiệm Trường học California (http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa) (Ghi chú: đối với vài
trường tự trị theo ngân sách chính phủ, số tiền này là tổng chi phí trong Ngân sách doanh thu
Đặc biệt của các Trường Tự trị. Đối với các trường tự trị theo dạng phi lợi nhuận, số tiền này là
tổng các chi phí ước tính như những chi phí trong Quỹ trường Tự trị)
Tổng Quỹ dự trù ngân sách cho các Hoạt động/Dịch vụ theo kế hoạch để đạt các mục tiêu
trong LCAP cho năm LCAP: Số tiền này là tổng chi phí dự trù liên hệ với các hành động/dịch vụ
bao gồm cho năm LCAP từ tất cả các nguồn ngân sách, như được phản ánh trong LCAP. Để mở
rộng các hành động/dịch vụ và/hoặc chi phí được liệt kê trong LCAP dưới nhiều hơn một mục
tiêu, các chi phí nên chỉ được đếm một lần.
Miêu tả việc sử dụng Chi phí dự trù ngân sách Ngân quỹ chung được chỉ rõ ở trên cho năm
LCAP không được bao gồm trong LCAP: Miêu tả ngắn gọn các chi phí bao gồm trong tổng Chi
phí Ngân quỹ chung không được bao gồm trong tổng ngân quỹ được dự trù ngân sách cho các
hoạt động/dịch vụ theo kế hoạch của năm LCAP. (Ghi chú: Tổng ngân sách dự trù chi phí cho các
hoạt động/dịch vụ theo kế hoạch có thể bao gồm các ngân sách khác hơn các chi phí ngân sách
tổng quát)
Tổng Doanh thu LCFF dự tính cho năm LCAP: Số tiền này là tổng số ngân sách LCFF mà LEA ước
tính sẽ nhận được chiếu theo Luật Giáo dục Điều 42238.02 (cho các học khu và trường tự trì) và
2574 (cho văn phòng giáo dục quận hạt), như được thực hiện bởi điều 42238.03 Luật Giáo dục
và 2575 cho năm LCAP.

Cập nhật hàng năm
Các mục tiêu theo kế hoạch, các kết quả mong đợi, các hành động/dịch vụ, và các chi phí dự trù ngân
sách phải được sao chép nguyên bản từ LCAP đã được phê duyệt năm trước. Các lỗi nhỏ về đánh máy có
thể được sửa lại.
*Ví dụ, LCAP năm 2017-18 của LCAP 2017/18 – 2019/20, xem xét các mục tiêu trong LCAP 2016/17.
Di chuyển tới, xem lại các mục tiêu từ năm LCAP gần đây nhất. Ví dụ, năm LCAP 2020/21 sẽ xem lại
các mục tiêu từ LCAP năm 2019/20, là năm cuối cu2g của LCAp 2017/18-2019/20.
Các kết quả có thể đo lường hàng năm
Cho từng mục tiêu trong năm trước, nhận diện và xem xét các kết quả có thể đo lường thực tế như
được so sánh với các kết quả có thể đo lường mong đợi hàng năm được nhận diện trong năm trước
cho mục tiêu.
Các Hành động/Dịch vụ
Nhận diện các Hành động/Dịch Vụ và chi phí dự trù ngân sách để thực hiện những hành động này để
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đạt được mục tiêu được miêu tả. Nhận diện các hành động/dịch vụ thực tế được thực hiện để đạt
mục tiêu được miêu tả và các chi phí thường niên được ước tính thực tế để thực hiện các hành
động/dịch vụ. Khi áp dụng, nhận diện những thay đổi với học sinh và các nhóm học sinh được phục
vụ, hoặc cho vị trí của các hành động/dịch vụ theo kế hoạch được cung cấp.
Phân tích
Sử dụng dữ liệu kết quả có thể đo lường hàng năm, bao gồm dữ liệu từ Tiêu chí Đánh giá LCFF, phân
tích liệu các hành động/dịch vụ theo kế hoạch có hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu hay không.
Trả lời các gợi ý sau như hướng dẫn.
•
•
•
•

MIêu tả tổng quát việc thực hiện những hành động/dịch vụ để đạt mục tiêu chuyển tiếp. Bao
gồm thảo luận những khó khăn liên hệ và những thành công đã có với quy trình thực hiện.
Miêu tả tính hiểu quả tổng quát của các hành động/dịch vụ để đạt mục tiêu chuyển tiếp như
được đo lường bởi LEA.
Giải thích những khác nhau thực tế giữa Chi phí dự trù ngân sách và Chi phí thực tế ước tính.
Những sai biệt nhỏ trong chi phí và kiểm tra từng đồng được đòi hỏi.
Miêu tả bất kỳ thay đổi nào cho mục tiêu này, các kết quả mong đợi, đo lường, hoặc các hành
động và dịch vụ để đạt mục tiêu này như là kết quả của phân tích này và phân tích số liệu được
cung cấp trong Tiêu chí Thẩm định LCFF, nếu có thể. Nhận diện nơi những thay đổi này có thể
được tìm thấy trong LCAP.

Sự tham gia của cổ đông
Sự tham gia tích cực của phụ huynh, học sinh, và các cổ đông khác, bao gồm những đại diện các nhóm
học sinh được nhận diện bởi LCFF, là cần thiết cho sự phát triển LCAP và các quy trình ngân sách. Luật
Giáo Dục nhận diện các yêu cầu tư vấn tối thiểu cho các học khu và các văn phòng quận hạt về giáo dục
như tư vấn với các giáo viên, hiệu trưởng, quản trị viên, các nhân sự khác của trường và các văn phòng
quận hạt về giáo dục, các đơn vị thỏa thuận địa phương của các học khu, phụ huynh và học sinh trong
việc phát triển LCAP. Luật Giáo dục còi hỏi các trường tự trị tư vấn với các giáo viên, hiệu trưởng, quản
trị viên, các nhân sự khác của trường, phụ huynh và học sinh trong việc phát triển LCAP. Hơn nữa, Luật
Giáo dục Điều 48985 cụ thể hóa các yêu cầu về việc phiên dịch các thông báo, báo cáo, tuyên bố, hoặc
dữ liệu gửi đến cho phụ huynh hoặc giám hộ.
LCAP nên được chia sẻ với, và LEAs nên yêu cầu thông tin đóng góp từ, các nhóm tư vấn ở cấp độ
trường học, khi có thể (ví dụ các hội đồng trường học, các Hội Đồng Cố vấn Học sinh còn học Anh ngữ,
các nhóm cố vấn học sinh, v.v…) để thực hiện tương ứng giữa các mục tiêu và hành động của trường học
và học khu. LEA có thể tổ chức hoặc tham khảo các hành động được mô tả trong những kế hoạch khác
được thực hiện để đạt các mục tiêu cụ thể.
Các hướng dẫn: Quy trình tham gia của cổ đông là quy trình liên tục, hàng năm. Các đòi hỏi cho
mục này như nhau cho mỗi năm trong ba năm LCAP. Khi phát triển LCAP, đánh dấu năm LCAP thích hợp,
và miêu tả quy trình tham gia của cổ đông được sử dụng để phát triển LCAP và cập nhật Thường niên.
Khi phát triển LCAP năm 2 hoặc năm 3, đánh dấu năm LCAP thích hợp và thay thế các tường trình của cổ
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đông năm trước và miêu tả quy trình tham gia của cổ đông được sử dụng để phát triển LCAP năm hiện
tại và Cập nhật Thường niên.
Khu Học chính và văn phòng quận hạt về giáo dục: Miêu tả quy trình được sử dụng để tư vấn
với Ủy ban Cố vấn Phụ huynh, Ủy ban Cố vấn Phụ huynh còn học Anh ngữ, phụ huynh, học sinh,
nhân sự trường học, đơn vị thương thuyết địa phương của LEA, và cộng đồng để thông tin sự
phát triển LCAP và xem xét và phân tích thường niên cho năm LCAP được chỉ định.
Các trường tự trị: Miêu tả quy trình được sử dụng để tư vấn với giáo viên, hiệu trưởng, quản trị
viên, nhân sự khác của trường, phụ huynh, và các học sinh để thông tin sự phát triển LCAP và
xem xét thường niên và phân tích cho năm LCAP được chỉ định.
Miêu tả cách mà quy trình tư vấn ảnh hưởng đến sự phá triển của LCAP và cập nhật thường niên
cho năm LCAP được chỉ định, bao gồm các mục tiêu, hành động, dịch vụ và chi phí.
Các mục tiêu, hành động, và Dịch vụ
LEA phải bao gồm miêu tả các mục tiêu thường niên, cho tất cả các học sinh và từng nhóm học sinh
được nhận diện LCFF, để đạt được từng ưu tiên của tiểu bang khi có thể áp dụng dạng LEA. LEA cũng có
thể bao gồm các ưu tiên địa phương. Mục này cũng có thể bao gồm miêu tả các hành động được hoạch
định cụ thể mà LEA sẽ thực hiện để đạt được các mục tiêu được nhận diện, và định nghĩa của chi phí đòi
hỏi để thực hiện các hành động cụ thể.
Khu Học Chính và các văn phòng quận hạt về giáo dục: LCAP là kế hoạch ba năm LCAP, được
xem xét và cập nhật thường niên, như được đòi hỏi.
Các trường tự trị: Số năm được trình bày trong LCAP có thể tương ứng với điều khoản ngân
sách trường tự trị, thường là một năm, được nộp cho người có thẩm quyền của nhà trường.
Nếu năm 2 và/hoặc năm 3 không áp dụng, các trường tự trị phải nêu rõ.
Mới, Điều Chỉnh, Không đổi
Như một phần của quá trình phát triển LCAP bao gồm cập nhật thường niên và tham gia của cổ
đông, chỉ ra nếu mục tiêu, nhu cầu được nhận diện, các ưu tiên của tiểu bang và/hoặc các ưu
tiên địa phương, và/hoặc các kết quả có thể đo lường thường niên mong đợi cho năm LCAP hiện
tại hoặc các năm LCAP tương lai được điều chỉnh hoặc không thay đổi từ LCAP những năm
trước; hoặc, cụ thể hóa nếu là mục tiêu mới.
Mục tiêu
Trình bày mục tiêu. LEAs có thể đánh số các mục tiêu sử dụng ô “Mục tiêu #” để dễ dàng tham
khảo. Mục tiêu là lời trình bày rộng rãi miêu tả các kết quả mong đợi theo đó tất cả các hành
động/dịch vụ được chỉ dẫn. Mục tiêu trả lời cho câu hỏi LEA đang tìm kiểm những thành quả gì?
Các ưu tiên liên hệ của Tiểu bang và/hoăc Địa phương
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Nhận diện các ưu tiên của tiểu bang và/hoặc địa phương được trình bày bởi việc đặt các đánh
dấu kế bên ưu tiên hoặc các ưu tiên có thể áp dụng. LCAP phải bao gồm các mục tiêu trình ày
từng ưu tiên của tiểu bang, khi có thể áp dụng với dạng của LEA, và bất kỳ các ưu tiên địa
phương bổ sung; tuy nhiên, một mục tiêu có thể trình bày nhiều ưu tiên (Liên kết với các Mục
tiêu Tiểu bang)
Nhu cầu nhận diện
Miêu tả các nhu cần dẫn đến việc hình thành mục tiêu. Các nhu cầu được nhận diện có thể dựa
vào thông tin định lượng và định tính, bao gồm, nhưng không giới hạn, các két quả của quy trình
cập nhật thường niên hoặc dữ liệu thể hiện từ Tiêu chí Đánh giá LCFF, khi có thể.
Các Kết quả Đo lường Mong đợi Hàng năm
Cho từng năm LCAP, nhận diện các đo lường hoặc dấu chỉ mà LEA sẽ sử dụng để theo dõi sự tiến
bộ hướng đến các mục tiêu mong đợi. LEA có thể nhận diện các đo lường cho các nhóm học sinh
cụ thể. Bao gồm trong cột cơ sở dữ liệu mới nhất liên hệ với đo lường này hoặc dấu chỉ có thể
có vào lúc này của việc thực hiện LCAP cho năm đầu tiên của kế hoạch ba năm. Dữ liệu mới nhất
liên hệ với đo lường hoặc dấu chỉ bao gồm dữ liệu như được báo cáo trong cập nhật thường
niên của năm LCAP liền trước kế hoạch ba năm, khi có thể. Số liệu cơ sở có thể duy trì không
thay đổi trong suốt ba năm LCAP. Trong cột năm tiếp theo, nhận diện sự tiến bộ được thực hiện
trong từng năm của chu kỳ LCAP ba năm. Cân nhắc những kết quả mong đợi trong từng năm liên
hệ thế nào với những kết quả năm tiếp theo.
Các đo lường có thể là định lượng hoặc định tính, nhưng tối thiểu một LEA phải sử dụng những
đo lường đòi hỏi có thể áp dụng cho những ưu tiên liên hệ của tiểu bang, trong từng năm LCAP
khi có thể áp dụng cho dạng LEA. Cho các đo lường ưu tiên về sự tham gia của học sinh, khi có
thể. LEA phải tính toán tỷ lệ như được miêu tả trong Phụ lục Mẫu LCAP, các mục (a) đến (d)
Các Hành động/Dịch vụ Hoạch định
Đối với từng hành động/dịch vụ, LEA phải hoàn tất mục “Đối với Hành động/Dịch vụ không đóng
góp vào việc đạt được Yêu cầu Dịch vụ tăng thêm hoặc cải thiện” hoặc mục “Đối với Hành
động/Dịch vụ Đóng góp vào việc đạt được Yêu cầu Dịch vụ tăng thêm hoặc cải thiện”. LEA sẽ
không hoàn tất cả hai mục cho từng hành động đơn lẻ.
Các Hành động/Dịch vụ Không Đóng Góp vào việc Đạt được Yêu cầu dịch vụ Tăng thêm hoặc Cải thiện
Các học sinh được phục vụ
Ô “Các học sinh được phục vụ” được hoàn tất cho tất cả các hành động/dịch vụ ngoại trừ
những ai được bao gồm bởi LEA như được cung cấp để đạt được yêu cầu để tăng thêm hoặc
cải thiện những dịch vụ cho các học sinh đếm không trùng lắp. Chỉ ra trong ô này các học sinh
sẽ hưởng lợi từ các hành động/dịch vụ bằng cách chọn “Tất cả”, “Các học sinh với Khuyết tật”
hoặc “Các nhóm học sinh cụ thể”. Nếu “các nhóm Học sinh cụ thể” được chọn, nhận diện các
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nhóm học sinh cụ thể khi thích hợp.
Các địa điểm
Nhận diện địa điểm mà các hành động/dịch vụ sẽ được cung cấp. Nếu các dịch vụ được cung cấp cho tất
cả các trường trong LEA, LEA phải chỉ ra “tất cả các trường”. Nếu các dịch vụ được cung cấp cho những
trường học cụ thể trong LEA hoặc chỉ phạm vi các lớp cụ thể, LEA phải đánh dấu “Các trường cụ thể”
hoặc “các phạm vi cấp lớp cụ thể” Nhận diện trường cá nhân hoặc nhóm phụ của các trường hoặc phạm
vi cấp lớp (ví dụ tất cả các trường trung học hoặc các lớp từ lớp K-5) khi thích hợp.
Các trường Tự trị hoạt đồng nhiều hơn một trường, có thẩm quyền trong cùng thỉnh nguyện
trường tự trị, có thể chọn để phân biệt giữa các trường bằng cách chọn “Các trường cụ thể” và
nhận diện các trường nơi mà các hành động/dịch vụ được cung cấp. Đối với các trường tự trị
hoạt động chỉ một trường, “Tất cả các trường” và “các trường cụ thể” có thể được đồng hóa và,
do đó, khi thích hợp. Các trường tự trị có thể sử dụng thuật ngữ được cung cấp sử dụng trong
cách thức ổn định trong LCAP.

Các hành động/Dịch vụ Đóng góp vào việc đạt được đòi hỏi dịch vụ tăng thêm hoặc cải thiện:
Các học sinh được phục vụ:
Đối với hành động/Dịch vụ đóng góp cho sự thể hiện tổng quát của LEA đã tăng thêm hoặc cải
thiện các dịch vụ cho các học sinh không trùng lặp trên những gì được cung cấp cho học sinh
(xem Thể hiện các Dịch vụ tăng thêm hoặc cải thiện cho các học sinh đếm không trùng lắp ở
dưới), LEA phải nhận diện các nhóm học sinh không trùng lắp được phục vụ.
Phạm vi dịch vụ
Đối với từng hoạt động/dịch vụ đóng góp vào việc đạt được các đòi hỏi dịch vụ tăng thêm hoặc cải thiện,
nhận diện phạm vi của dịch vụ bằng cách chỉ ra “Toàn LEA”, “toàn trường”, hoặc “Giới hạn cho các nhóm
Học sinh không trùng lắp”. LEA phải chọn một trong ba lựa chọn sau:
•
•
•

Nếu hành động/dịch vụ được cung cấp ngân sách và được cung cấp để nâng cấp toàn bộ chương
trình giáo dục của LEA, đánh dấu kế bên “Toàn LEA”
Nếu hành động/dịch vụ được cung cấp ngân sách và được cung cấp để nâng cấp toàn bộ chương
trình giáo dục của một trường cụ thể hoặc các trường, đánh dấu kế bên “toàn trường”
Nếu hành động/dịch vụ được cung cấp ngân sách và được cung cấp cho các học sinh được nhận
diện đếm không trùng lắp “cá học sinh được phục vụ”, đánh dấu kế bên “Giới hạn với các nhóm
học sinh”
Đối với các trường tự trị và các học khu gồm một trường. “Toàn học khu” và “Toàn trường” có
thể đồng hóa với nhau và, do đó, cái nào cũng thích hợp. Đối với các trường tự trị gồm nhiều
trường (được quyết định bởi luật CDS riêng biệt) dưới điều khoản đơn, sử dụng “toàn LEA” để
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tham khảo cho tất cả các trường dưới quyền tự trị và sử dụng “toàn trường” để tham khảo từng
trường đơn lẻ được ủy quyền trong cùng thỉnh nguyện tự trị. Các trường tự trị gồm một trường
có thể sử dụng “toàn LEA” hoặc “toàn trường” được cung cấp những điều khoản này được sử
dụng trong sự ổn định trong LCAP.
Địa điểm
Nhận diện địa điểm nơi các hành động/dịch vụ sẽ được cung cấp. Nếu dịch vụ được cung cấp cho tất cả
các trường trong LEA, LEA phải chỉ ra “Tất cả các trường”. Nếu các dịch vụ được cung cấp cho các trường
cụ thể trong LEA, hoặc phạm vi lớp cụ thể, LEA phải đánh dấu “các trường cụ thể” hoặc “phạm vi cấp lớp
cụ thể”. Nhận diện trường học cá nhân hoặc nhóm phụ của các trường hoặc cấp lớp (ví dụ tất cả các
trường trung học hoặc cấp lớp K-5) khi thích hợp.
Các trường Tự trị hoạt đồng nhiều hơn một trường, có thẩm quyền trong cùng thỉnh nguyện
trường tự trị, có thể chọn để phân biệt giữa các trường bằng cách chọn “Các trường cụ thể” và
nhận diện các trường nơi mà các hành động/dịch vụ được cung cấp. Đối với các trường tự trị
hoạt động chỉ một trường, “Tất cả các trường” và “các trường cụ thể” có thể được đồng hóa và,
do đó, khi thích hợp. Các trường tự trị có thể sử dụng thuật ngữ được cung cấp sử dụng trong
cách thức ổn định trong LCAP.
Các hành động/Dịch vụ
Cho từng năm LCAP, nhận diện các hành động được thể hiện và các dịch vụ được cung cấp để đáp ứng
mục tiêu được miêu tả. Các hành động được thực hiện để đạt mục tiêu được nhận diện có thể được
nhóm lại cùng nhau. LEA có thể đánh số các hành động/dịch vụ sử dụng ô “Hành động #” để dễ tham
khảo.
Mới/Điều chỉnh/Không đổi
•
•
•

Đánh dấu “Mới” nếu hành động/dịch vụ được thêm vào bất kỳ năm nào trong LCAP ba năm để
đạt mục tiêu chuyển tiếp.
Đánh dấu “Điều chỉnh” nếu hành động/dịch vụ được bao gồm để đạt mục tiêu chuyển tiếp và
thay đổi hoặc điều chỉnh trong bất kỳ mặt nào từ miêu tả năm trước.
Đánh dấu “không đổi” nếu hành động/dịch vụ đã được bao gồm để đạt mục tiêu chuyển tiếp và
không thay đổi hoặc điều chỉnh theo bất kỳ mục nào từ miêu tả năm trước.
Nếu hành động/dịch vụ đươc mong đợi duy trì không đổi khoản thời gian kế hoạch, LEA có thể
đánh dấu “không đổi” và bỏ trống những cột năm sau hơn là sao chép/dán hành động/dịch vụ
vào những cột năm tiếp theo. Các chi phí dự tính có thể được xem theo cùng cách khi có thể.
Ghi chú: Mục tiêu từ năm trước có thể hoặc không thể bao gồm trong LCAP ba năm hiện tại. Ví
dụ, khi phát triển LCAP năm 1, các mục tiêu chuyển tiếp trong năm 3 của LCAP ba năm trước sẽ
được từ năm trước.
Các trường tự trị có thể hoàn thành LCAP để tương thích với điều khoản của ngân sách trường
tự trị được nộp cho người được ủy quyền ở trường. Theo đó, trường tự trị nộp ngân sách một-
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năm cho người được ủy quyền có thể chọn để hoàn tất phần năm 2 và năm 3 của các Mục tiêu,
Hành động, và Dịch vụ của mẫu. Nếu năm 2 và/hoặc năm 3 không áp dụng, các trường tự trị
phải chỉ rõ.
Chi phí dự trù
Đối với từng hành động/dịch vụ, liệt kê và miêu tả các chi phí dự trù ngân sách cho từng năm
học để thực hiện những hành động này, bao gồm những chi phí có thể được tìm thấy trong ngân
sách LEA. LEA phải tham khảo tất cả các nguồn ngân sách cho từng chi phí được đề xuất. Các chi
phí phải được phân loại sử dụng Hướng dẫn Trách nhiệm Trường học California như được yêu
cầu bởi Luật Giáo Dục điều 52061, 52067, và 47606.5
Các chi phí được bao gồm nhiều hơn một lần trong LCAP phải được chỉ ra là chi phí trùng lắp và
bao gồm tham khảo tới mục tiêu và hành động/dịch vụ nơi mà chi phí lần đầu xuất hiện trong
LCAP.
Nếu giám đốc các trường quận hạt ra phán quyết trên từng học khu, và chọn lựa hoàn thành
LCAP đơn, LCAP phải được chuyển tiếp rõ ràng đến chi phí của từng đơn vị (học khu hoặc giám
đốc khu học chính các trường) tất cả các chi phí dự trù tương ứng.
Trình bày các Dịch vụ Tăng thêm hoặc Cải thiện cho các Học sinh Không trùng lặp
Mục này phải được hoàn thành cho từng năm LCAP. Khi phát triển LCAP năm 2 hoặc năm 3, sao chép lại
bảng Trình bày các Dịch vụ Tăng thêm hoặc Cải thiện cho các Học sinh Không trùng lặp và đánh dấu vào
năm LCAP thích hợp. Sử dụng bản sao của bảng này, hoàn thành bảng như yêu cầu cho năm LCAP hiện
tại. Lưu giữ tất cả các bảng năm trước cho phần này cho từng năm trong ba năm trong LCAP.
Ngân quỹ được cấp Bổ sung và Tập trung Ước tính
Nhận diện số tiền ngân sách trong năm LCAP được tính toán trên cơ sở số lượng và tập trung
vào các học sinh có lợi tức thấp, trẻ em nuôi dưỡng ngoài gia đình, và học sinh còn học Anh ngữ
như được quyết định chiếu theo 5 CCR 15496 (a) (5)
Phần trăm các dịch vụ Tăng thêm hoặc Cải thiện
Nhận diện phần trăm theo từng dịch vụ cho các học sinh đếm không trùng lắp phải được tăng
hoặc cải thiện như được so sánh với các dịch vụ được cung cấp cho tất cả các học sinh trong
năm LCAP như được tính toán theo 5 CCR 15496 (a) (7)
Ổn định với các đòi hỏi 5 CCR 15496, miêu tả cách các dịch vụ được cung cấp cho các học sinh đếm
không trùng lắp được tăng thêm hoặc cải thiện bởi tối thiểu số phần trăm được tính toán như so sánh
với các dịch vụ được cung cấp cho tất cả các dịch vụ trong năm LCAP. Để cải thiện dịch vụ nghĩa là phát
triển các dịch vụ về chất và tăng các dịch vụ nghĩa là phát triển các dịch vụ về lượng. Miêu tả này phải
trình bày cách các hành động/dịch vụ giới hạn đến một hoặc nhiều các nhóm học sinh không trùng lặp,
và bất kỳ các hành động/dịch vụ toàn trường hoặc toàn học khu được hỗ trợ bởi sự miêu tả thích hợp,
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thực hiện cùng nhau, kết quả dẫn đến tăng tỷ lệ hoặc cải thiện về dịch vụ cho các học sinh đếm không
trùng lặp.
Nếu các dịch vụ tăng hoặc cải thiện tổng quát bao gồm bất kỳ hành động/dịch vụ nào được cung cấp
ngân sách và cung cấp trên cơ sở toàn trường hoặc toàn học khu, nhận diện từng hành động/dịch vụ và
bao gồm các miêu tả được đòi hỏi để hỗ trợ từng hành động/dịch vụ như sau:
•

•

Đối với các học khu với tỷ lệ học sinh đếm không trùng lặp nhiều hơn 55%, và đối với các trường
tự trị và văn phòng giáo dục quận hạt: Miêu tả cách những dịch vụ này được chỉ dẫn và hiệu lực
trong việc đạt được những mục tiêu cho các học sinh đếm không trùng lặp trong các ưu tiên của
tiểu bang và địa phương.
Đối với các học khu với tỷ lệ học sinh đếm không trùng lặp dưới 55%: miêu tả cách những dịch
vụ này được chỉ dẫn và hiệu lực trong việc đạt những mục tiêu cho các học sinh đếm không
trùng lặp trong các ưu tiên của tiểu bang và địa phương. Cũng miêu tả cách các dịch vụ có hiệu
lực nhất trong việc sử dụng các ngân sách để đáp ứng những mục tiêu này cho những học sinh
đếm không trùng lặp. Cung cấp cơ sở cho việc quyết định, hỗ trợ khảo cứu, trải nghiệm hoặc lý
thuyết giáo dục.

Đối với các học khu mà thôi, nhận diện trong sự miêu tả những dịch vụ này được cung cấp ngân sách và
cung cấp trên cơ sở toàn trường, và bao gồm miêu tả đòi hỏi để hỗ trợ việc sử dụng các ngân sách trên
cơ sở toàn trường:
•

•

Đối với các trường với 40% số học sinh đếm không trùng lặp trở lên: Miêu tả cách những dịch vụ
này được chỉ dẫn và hiệu lực trong việc đạt được các mục tiêu cho các học sinh đếm không
trùng lặp trong các ưu tiên của tiểu bang và địa phương.
Đối với học khu mở rộng các ngân sách trên cơ sở toàn trường ở trường ít hơn 40% số học sinh
đếm không trùng lặp: Miêu tả cách những dịch vụ này được chỉ dẫn và cách các dịch vụ có hiệu
lực nhất trong việc sử dụng các ngân sách để đạt được các mục tiêu cho các học sinh còn học
Anh ngữ, các học sinh có lợi tức thấp và trẻ em nuôi dưỡng ngoài gia đình, trong các ưu tiên của
tiểu bang và địa phương.

Ưu tiên của Tiểu Bang
Ưu tiên 1: Các Dịch vụ Cơ bản trình bày mức độ với:
A. Các giáo viên trong LEA được phân bổ thích hợp và đầy đủ chứng chỉ trong lãnh vực và các học
sinh đang dạy;
B. Các học sinh trong học khu được tiếp cận đầu đủ với các tài liệu giảng dạy theo tiêu chuẩn; và
C. Cơ sở vật chất các trường học được bảo trì trong điều kiện tốt
Ưu tiên 2: Thực hiện các Tiêu chuẩn Tiểu bang trình bày:
A. Thực hiện nội dung giáo khoa được hội đồng tiểu bang chấp thuận và các tiêu chuẩn thành tích
cho tất cả học sinh, đó là:
a. Văn – Các Tiêu chuẩn Common Core của Tiểu bang cho môn Văn
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b. Toán – Các Tiêu chuẩn Common Core cho môn Toán
c. Phát triển Anh ngữ
d. Giáo Dục Kỹ thuật Hướng nghiệp
e. Các tiêu chuẩn Nội dung giáo dục Sức khỏe
f. Khoa học Lịch sử-Xã hội
g. Các tiêu chuẩn Thư viện trường học kiểu mẫu
h. Các tiêu chuẩn nội dung Giáo dục Thể chất Kiểu mẫu
i. Các tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Kế tiếp
j. Trình diễn nghệ thuật và tạo hình
k. Ngôn ngữ thế giới; và
B. Cách các chương trình và dịch vụ sẽ cho phép các học sinh còn học Anh ngữ tiếp cận với CCSS và
các tiêu chuẩn ELD cho các mục đích đạt được nội dung giáo khoa và sự thông thạo Anh ngữ.
Ưu tiên 3: Sự tham gia của phụ huynh trình bày:
A. Các nỗ lực học khu thực hiện để tìm kiếm ý kiến đóng góp của phụ huynh trong việc ra quyết
định cho học khu và từng trường riêng biệt;
B. Cách học khu sẽ khuyến khích sự tham gia của phụ huynh trong các chương trình cho các học
sinh đếm không trùng lặp; và
C. Cách học khu sẽ khuyến khích sự tham gia của phụ huynh trong các chương trình cho các cá
nhân với những nhu cầu ngoại lệ.
Ưu tiên 4: Thành tích của học sinh như được đo lường bởi tất cả những điều sau, khi có thể:
A. Các kiểm tra toàn tiểu bang;
B. Chỉ số Thành tích Giáo khoa;
C. Phần trăm số học sinh hoàn tất thành công các khóa học đáp ứng các tiêu chuẩn đầu vào của UC
hoặc CSU, hoặc các chương trình học tập tương thích với các tiêu chuẩn và khuôn khổ của các
tiêu chuẩn giáo dục kỹ thuật hướng nghiệp do tiểu bang chấp thuận;
D. Phần trăm số học sinh còn học Anh ngữ có tiến bộ về sự thông thạo Anh ngữ như được đo
lường bởi CELDT;
E. Tỷ lệ tái xếp loại học sinh còn học Anh ngữ;
F. Phần trăm số học sinh đã đạt yêu cầu kiểm tra xếp lớp vượt trội với điểm 3 hoặc cao hơn; và
G. Phần trăm số học sinh tham gia vào, và thể hiện sự sẵn sàng cho đại học, Chương trình Kiểm tra
sớm, hoặc bất kỳ kiểm tra thực tế nào cho sự sẵn sàng cho đại học, nếu có thể:
Ưu tiên 5: Sự tham gia của học sinh được đo lường bởi tất cả những điều sau, khi có thể:
A.
B.
C.
D.
E.

Tỷ lệ học sinh hiện diện;
Tỷ lệ vắng mặt kinh niên;
Tỷ lệ bỏ học cấp hai;
Tỷ lệ bỏ học cấp ba; và
Tỷ lệ tốt nghiệp cấp ba;
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Ưu tiên 6: Môi trường nhà trường được đo lường bởi tất cả những điều sau, khi có thể:
A. Tỷ lệ tạm đuổi học sinh
B. Tỷ lệ trục xuất học sinh; và
C. Những đo lường địa phương khác, bao gồm các khảo sát học sinh, phụ huynh, và giáo viên về sự
an toàn và sự kết nối trường học
Ưu tiên 7: Tiếp cận khóa học trình bày mức độ học sinh được tiếp cận và được ghi danh:
A. Khóa học S mở rộng bao gồm các khóa học được mô tả dưới mục 51210 và 51220(a)-(i) khi có
thể
B. Các chương trình và dịch vụ được phát triển và cung cấp cho các học sinh đếm không trùng lặp;
và
C. Các chương trình và dịch vụ được phát triển và cung cấp cho các cá nhân với các nhu cầu ngoại
lệ
Ưu tiên 8: Thành tích học sinh trình bày các thành tích của học sinh, nếu có, đối với các khóa học được
miêu tả dưới Mục 51210 và 51220 (a)-(i), khi có thể
Ưu tiên 9: Phối hợp Giảng dạy các học sinh bị trục xuất (chỉ COE) trình bày cách giám đốc các trường
của học khu sẽ phối hợp giảng dạy các học sinh bị trục xuất
Ưu tiên 10: Phối hợp các Dịch vụ cho trẻ nuôi ngoài gia đình (chỉ COE) trình bày cách giám đốc các
trường của học khu sẽ phối hợp các dịch vụ cho trẻ em nuôi ngoài gia đình, bao gồm:
A. Làm việc với cơ quan phúc lợi trẻ em quận hạt để tối thiểu các thay đổi trong việc sắp xếp
trường học
B. Cung cấp thông tin liên quan đến giáo dục cho cơ quan phúc lợi trẻ em quận hạt để hỗ trợ việc
phân phối dịch vụ cho các trẻ em nuôi dưỡng ngoài gia đình, bao gồm tình trạng giáo dục và
thông tin tiến bộ đòi hỏi được bao gôm trong các báo cáo của tòa án;
C. Trả lời các y êu cầu từ tòa án vị thành niên về thông tin và làm việc với toàn án để đám bảo phân
phối và phối hợp các dịch vụ giáo dục cần thiết; và
D. Thiết lập công cụ để chuyển tiếp nhanh lẹ hiệu quả về các dữ liệu sức khỏe và giáo dục và sức
khỏe và thông hành giáo dục.
Các ưu tiên địa phương trình bày:
A. Các mục tiêu ưu tiên địa phương; và
B.

Phương pháp đo lường tiến bộ hướng đến các mục tiêu địa phương
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PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN TÌNH TOÁN TỶ LÊ ƯU TIÊN 5 VÀ 6
Đối với mục đích hoàn tất bản LCAP có liên quan đến các ưu tiên của tiểu bang dưới bộ luật Giáo Dục các
điều 52060 và 52066, những điều sau đây phải được áp dụng:
(a) "Tỷ lệ vắng mặt thường xuyên" phải được tính như sau:
(1) Số học sinh ghi danh toàn thời gian, bán thời gian, hoặc ngắn-hạn trong năm học (1 Tháng 7 30 tháng 6) vắng mặt thường xuyên mà theo định nghĩa "vắng mặt thường xuyên" có nghĩa là
một học sinh nào vắng mặt 10 phần trăm hoặc nhiều hơn số ngày học trong năm học khi mà
tổng số ngày trong một học sinh vắng mặt được chia cho tổng số ngày các học sinh ghi danh
theo học và nhà trường đã thực sự giảng dạy trong tổng số ngày học sinh ghi danh theo học và
trường học đã thực sự giảng dạy trong các học thường xuyên của các trường trong Học Khu,
không tính các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.
(2) Số đếm học sinh không trùng lặp ghi danh toàn thời gian, bán thời gian, hoặc ngắn-hạn trong
năm học (1 tháng 7 - 30 tháng 6).
(3) chia (1) cho (2).
(b) "Tỷ lệ bỏ học trường cấp 2" phải được tính theo quy định trong Bộ Luật về Chính Sách của California,
mục 5, đoạn 1039,1.
(c) "Tỷ lệ học sinh bỏ học ở trung học" phải được tính như sau:
(1) Số thành viên thuộc nhóm bỏ học vào cuối năm 4 trong nhóm, "nhóm" được định nghĩa là số
học sinh lớp 9 lần đầu trong năm 1 (bắt đầu kết thành nhóm) cộng với những học sinh chuyển
vào, trừ đi những học sinh chuyển ra ngoài, di cư, hoặc chết trong những năm học 1, 2, 3 và 4.
(2) Tổng số thành viên nhóm.
(3) chia (1) cho (2).
(d) "Tỷ lệ tốt nghiệp trung học" sẽ được tính như sau:
(1) Số thành viên thuộc nhóm những thành viên nhận được bằng tốt nghiệp trung học thông
thường [hoặc bằng tốt nghiệp trung học trung niên hoặc đậu Kỳ Thi California High School
Proficiency] vào cuối năm 4 trong nhóm, "nhóm" được định nghĩa là số học sinh lớp 9 lần đầu
trong năm 1 (bắt đầu kết thành nhóm) cộng với những học sinh chuyển vào, trừ đi những học
sinh chuyển ra ngoài, di cư, hoặc chết trong những năm học 1, 2, 3 và 4.
(2) Tổng số thành viên nhóm.
(3) chia (1) cho (2).
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(e) "Tỷ số tạm đuổi học" phải được tính như sau:
(1) Số học sinh đếm không trùng lặp tham gia vào một hoặc nhiều trường hợp xảy ra trong đó
học sinh đã bị tạm đuổi trong năm học (1 tháng 7 - 30 tháng 6).
(2) Số học sinh đếm không trùng lặp ghi danh toàn thời gian, bán thời gian, hoặc ngắn-hạn trong
năm học (1 tháng 7 - 30 tháng 6).
(3) chia (1) cho (2).
(f) "Tỷ lệ Trục xuất" được tính như sau:
(1) Số đếm học sinh không trùng lặp tham gia vào một hoặc nhiều sự cố mà học sinh bị đuổi học
trong năm học (1 tháng 7 - 30 tháng 6).
(2) Số đếm học sinh không trùng lặp ghi danh toàn thời gian, bán thời gian, hoặc ngắn-hạn trong
năm học (1 tháng 7 - 30 tháng 6).
(3) chia (1) cho (2).
GHI CHÚ: Dẫn chứng thẩm quyền: Mục 42238.07 và 52064, Luật Giáo Dục. Tham khảo: Mục 2574, 2575,
42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 52060, 52061, 52062,
52063, 52064, 52066, 52068, 52069, 52070, 52070.5, và 64001; 20 U.S.C. Mục 6312 và 6314.
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PHỤ LỤC B: CÁC CÂU HỎI CHỈ DẪN
Các câu hỏi chỉ dẫn: Xem xét thường niên và Phân tích
1) Những hành động/dịch vụ trình bày các nhu cầu của tất cả học sinh như thế nào và những sự
cung cấp những dịch vụ này kết quả mong đợi ra sao?
2) Những hành động/dịch vụ trình bày các nhu cầu của các nhóm học sinh phụ được nhận diện
chiếu theo Luật Giáo Dục Mục 52052, bao gồm, nhưng không giới hạn, các học sinh còn học Anh
ngữ, các học sinh có thu nhập thấp, và các trẻ em nuôi dưỡng ngoài gia đình; và những sự cung
cấp những dịch vụ này kết quả mong đợi ra sao?
3) Những hành động/dịch vụ trình bày các nhu cầu và mục tiêu của các trường học cụ thể và những
hành động/dịch vụ này có hiệu quả trong việc đạt kết quả mong đợi không?
4) Thông tin nào (dữ liệu/đo lường định lượng và định tính) được khảo sát để xem xét sự tiến bộ
hướng đến các mục tiêu trong cập nhật thường niên?
5) Sự tiến bộ nào đã đạt được hướng đến mục tiêu và các kết quả có thể đo lường mong đợi?
Những hành động và dịch vụ hiệu quả thế nào trong việc tạo ra tiến bộ hướng đến mục tiêu?
Những thay đổi mục tiêu, hành động, và dịch vụ, và chi phí được thực hiện trong LCAP như là
kết quả của xem xét tiến bộ và kiểm tra tính hiểu quả của các hành động và dịch vụ?
6) Có những khác nhau nào giữa chi phí dự trù và các chi phí thường niên thực tế ước tính? Những
lý do của các khác nhau này là gì?
Các câu hỏi chỉ dẫn: Sự tham gia của cổ đông
1) Những cổ đông (như phụ huynh và học sinh, bao gồm phụ huynh của các học sinh đếm không
trùng lặp và các học sinh đếm không trùng lặp được nhận diện trong Luật Giáo Dục điều
42238.01; các thành viên cộng đồng; các đơn vị thương thuyết địa phương; nhân sự LEAl các cơ
quan phúc lợi trẻ em quận hạt; văn phòng giáo dục quận hạt về các dịch vụ cho trẻ em nuôi
dưỡng ngoài gia đình, các hỗ trợ đặc biệt chỉ định từ tòa án, và các cổ đông trẻ em nuôi ngoài
gia đình khác; các tổ chức cộng đồng đại diện cho các học sinh còn học Anh ngữ; và các người
khác nếu có thể) được tham gia và tham dự vào việc phát triển, xem xét, và hỗ trợ thực hiện
LCAP như thế nào?
2) Những cổ đông được bao gồm trong quy trình LEA như thế nào về thời gian cho phép sự tham
gia phát triển LCAP?
3) Thông tin nào (ví dụ dữ liệu/đo lường định lượng và định tính) được có sẵn cho các cổ đôg liên
hệ đến các ưu tiên của tiểu bang và được sử dụng bởi LEA để thông tin quy trình mục tiêu LCAP
là gì? Những thông tin có có sẵn như thế nào?
4) Những thay đổi nào, nếu có, được thực hiện trong LCAP trước khi áp dụng như là kết quả của
các nhận xét được viết ra hoặc các phản hồi nhận được bởi LEA thông qua bất kỳ quy trình tham
gia LEA nào?
5) Những hành động cụ thể nào được thực hiện để đáp ứng đòi hỏi bắt buộc cho sự tham gia của
cổ đông chiếu theo Luật Giáo Dục mục 52062, 52068, hoa75c 47605.6 khi có thể, bao gồm sự
tham gia với các đại diện phụ huynh và người giám hộ của học sinh được nhận diện trong Luật
Giáo Dục Mục 42238.01?
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6) Những hành động cụ thể nào được đem tới tư ván học sinh để đạt các đòi hỏi 5 CCR 15495(a)?
7) Cách cổ đông tham gia đã được tiếp tục và hỗ trợ như thế nao? Sự tham gia của những cổ đông
đã hỗ trợ như thế nào đến việc cải thiện thành tích học sinh, bao gồm các học sinh đếm không
trùng lặp, liên hệ đến các ưu tiên của tiểu bang?
Các câu hỏi chỉ dẫn: Các mục tiêu, Hành động, và Dịch vụ
1) Những mục tiêu nào của LEA nào trình bày các ưu tiên của tiểu bang liên quan đến “Điều kiện
học tập”: Các dịch vụ cơ bản (Ưu tiên 1), thực hiện các Tiêu chuẩn của Tiểu bang (Ưu tiên 2), và
Tiếp cận khóa học (Ưu tiên 7)?
2) Những mục tiêu nào của LEA trình bày các ưu tiên của tiểu bang liên quan đến “Thành tích Học
sinh”: Thành tích học sinh (Ưu tiên 4), Thành quả học sinh (Ưu tiên 8), Phối hợp giảng dạy các
học sinh bị trục xuất (Ưu tiên 9 – chỉ COE), và Phối hợp các dịch vụ cho trẻ em nuôi ngoài gia
đình (Ưu tiên 10 – Chỉ COE)?
3) Những mục tiêu nào của LEA trình bày các ưu tiên của tiểu bang liên quan đến phụ huynh và học
sinh “Tham gia”: Sự tham gia của phụ huynh (Ưu tiên 3), Sự tham gia của học sinh (Ưu tiên 5), và
môi trường nhà trường (Ưu tiên 6)?
4) Những mục tiêu nào của LEA trình bày ưu tiên được nhận diện địa phương?
5) Những nhu cầu riêng biệt của các trường cá nhân được thẩm định thế nào để thông tin sự phát
triển của các mục tiêu có ý nghĩa của học khu và/hoặc cá nhân trường học (như thông tin từ
nhóm tư vấn trường học, nhân viên, phụ huynh, cộng đồng, học sinh; xem lại các kế hoạch của
trường, phân tích dữ liệu cấp độ trường học, v.v…)?
6) Những mục tiêu riêng biệt cho các học sinh đếm không trùng lặp là gì như được định nghĩa
trong Luật Giáo Dục mục 42238.01 và các nhóm như được định nghĩa trong mục 52052 khác
nhau với các mục tiêu LEA cho tất cả học sinh?
7) Những kết quả có thể đo lường mong đợi liên hệ với từng mục tiêu thường niên và qua các kỳ
LCAP và gì?
8) Thông tin nào (như dữ liệu/đo lường định lượng và định tính) được cân nhắc/xem lại để phát
triển các mục tiêu để trình bày từng ưu tiên của tiểu bang hoặc địa phương?
9) Thông tin nào được cân nhắc/xem lại cho từng trường học riêng biệt?
10) Thông tin nào được cân nhắc/xem lại cho các nhóm phụ được nhận diện trong Luật Giáo Dục
mục 52052?
11) Những hành động/dịch vụ nào sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh, cho các nhóm học sinh phụ
được nhận diện chiếu theo Luật Giáo Dục điều 52052, cho các trường cụ thể, cho các học sinh
còn học Anh ngữ, cho các học sinh có thu nhập thấp, và/hoặc cho trẻ em nuôi ngoài gia đình để
đạt mục tiêu được nhận diện trong LCAP?
12) Những hành động/dịch vụ này liên kết với các mục tiêu được nhận diện và các kết quả đo lường
mong đợi ra sao?
13) Những chi phí nào hỗ trợ các thay đổi hành động/dịch vụ như là kết quả của mục tiêu được
nhận diện? Những chi phí này có thể được tìm thấy ở đây trong ngân sách LEA?
Chuẩn bị bởi Phòng Giáo Dục California, Tháng 10, 2016
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PHẢN HỒI VÀ THẮC MẮC CỦA CỘNG ĐỒNG
BẢN KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRÁCH NHIỆM ĐỊA PHƯƠNG (2017 - 2018)

Một trong những điều kiện để thực hiện Bản Kế hoạch Kiểm Tra Trách Nhiệm Địa Phương là yêu cầu các học khu cung cấp cho phụ huynh và cộng
đồng một cách thức để nhận xét bản kế hoạch, đưa ra những đề nghị về các phạm vi nhu cầu và nêu thắc mắc về những chương trình được cung cấp qua
quỹ tài trợ Công Thức Tài Trợ Kiểm Tra Địa Phương (Local Control Funding Formula). Trong ba tháng vừa qua, học khu đã tham gia vào chu kỳ thâu
thập ý kiến và phản hồi. Dưới đây là danh sách các ưu tiên đã thu thập được trong các buổi diễn đàn. Dưới ba thể loại, các mục được liệt kê theo thứ tự
bao nhiêu lần đã được đề nghị. Một số những đề nghị này không thuộc chương trình LCFF, và được đánh dấu hoa thị (*) bên cạnh.

PHẠM VI ƯU TIÊN CỦA TIỂU BANG Một: Điều kiện học tập
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Lối qua đường dành cho người đi bộ cần được thực hiện ở mỗi góc đường*
Chương trình Thể dục (PE) cho các trường Tiểu học
Thức ăn lành mạnh hơn
Y tá trường
Giám thị ngoài sân chơi cho các trường Cấp Hai, Giám Thị- Bảo vệ trong giờ chơi/giờ ăn trưa* - Tài trợ các trường
qua quỹ học khu
Thêm hỗ trợ cho các Học sinh với Trình độ cao
Người hướng dẫn qua đường*
Tu sửa trường Dahl, thêm chỗ đậu xe ở Dahl, dùng khu vực tráng nhựa ở Dahl làm sân chơi, với các bàn ăn trưa
và những tấm bạt che nắng, những bướu cản tốc độ ở cổng sau trường Dahl. Nhiều người lái rất nhanh và làm tắc
nghẽn lối qua đường dành cho học sinh* - được tài trợ qua dự luật phát hành trái phiếu đã được thông qua trong
những cuộc bầu cử địa phương
Tu sửa các nhà vệ sinh ở trường Windmill, làm lại sân và lấp ổ gà ở Windmill* - được tài trợ qua dự luật phát hành
trái phiếu đã được thông qua trong những cuộc bầu cử địa phương
Các nhà vệ sinh sạch sẽ hơn
Trường Dahl có BBQ mỗi Thứ Bảy * - Do trường quyết định
Mái che nắng * - Do trường quyết định
Có vẻ như quá tùy thuộc vào kỹ thuật, đặc biệt là khi chỉ có 75% học sinh có điều kiện dùng máy vi tính ở nhà
Thêm nhân viên văn phòng – nhất là nếu dân số nói tiếng Tây Ban Nha cao
Thêm các Lớp Giáo dục Đặc biệt cho tất cả cấp lớp
Đảm bảo tất cả các giáo viên tạm thay hội đủ tiêu chuẩn cao
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PHẢN HỒI VÀ THẮC MẮC CỦA CỘNG ĐỒNG
BẢN KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRÁCH NHIỆM ĐỊA PHƯƠNG (2017 - 2018)

Một trong những điều kiện để thực hiện Bản Kế hoạch Kiểm Tra Trách Nhiệm Địa Phương là yêu cầu các học khu cung cấp cho phụ huynh và cộng
đồng một cách thức để nhận xét bản kế hoạch, đưa ra những đề nghị về các phạm vi nhu cầu và nêu thắc mắc về những chương trình được cung cấp qua
quỹ tài trợ Công Thức Tài Trợ Kiểm Tra Địa Phương (Local Control Funding Formula). Trong ba tháng vừa qua, học khu đã tham gia vào chu kỳ thâu
thập ý kiến và phản hồi. Dưới đây là danh sách các ưu tiên đã thu thập được trong các buổi diễn đàn. Dưới ba thể loại, các mục được liệt kê theo thứ tự
bao nhiêu lần đã được đề nghị. Một số những đề nghị này không thuộc chương trình LCFF, và được đánh dấu hoa thị (*) bên cạnh.

●
●
●
●
●
●

Là một phụ huynh có con em ở trường McKinley, tôi muốn các em được giúp đỡ thêm
Trường Windmill thuê thêm trợ giáo để giúp một số học sinh còn gặp khó khăn về một môn học nào đó
Sản phẩm lau chùi cho giáo viên
Thể thao
Thêm quỹ cho thư viện trường
Thêm những chương trình để giúp học sinh đạt những mục tiêu của mình

PHẠM VI ƯU TIÊN CỦA TIỂU BANG Hai: Kết quả của Học sinh
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Chương trình Âm Nhạc và Nghệ thuật
Các chương trình Sau giờ học
Chương trình Sau giờ học cho TK
Thêm giờ và nhận thêm học sinh cho Chương trình CORAL
Chương trình học Hè
Trợ giáo song ngữ
Các giáo viên Can thiệp ở mỗi trường
Giúp làm bài tập ở nhà
Các lớp đặc biệt như Nhạc và Ngoại ngữ
Giáo trình dựa trên máy vi tính cho EL (Học sinh còn học Anh ngữ)
Ngưng phí phạm $ vào những chương trình kiểu mẫu mà chúng ta đã biết không thích hợp, đặc biệt với ELD
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Một trong những điều kiện để thực hiện Bản Kế hoạch Kiểm Tra Trách Nhiệm Địa Phương là yêu cầu các học khu cung cấp cho phụ huynh và cộng
đồng một cách thức để nhận xét bản kế hoạch, đưa ra những đề nghị về các phạm vi nhu cầu và nêu thắc mắc về những chương trình được cung cấp qua
quỹ tài trợ Công Thức Tài Trợ Kiểm Tra Địa Phương (Local Control Funding Formula). Trong ba tháng vừa qua, học khu đã tham gia vào chu kỳ thâu
thập ý kiến và phản hồi. Dưới đây là danh sách các ưu tiên đã thu thập được trong các buổi diễn đàn. Dưới ba thể loại, các mục được liệt kê theo thứ tự
bao nhiêu lần đã được đề nghị. Một số những đề nghị này không thuộc chương trình LCFF, và được đánh dấu hoa thị (*) bên cạnh.

● Ưu tiên của tôi là muốn các em được tái xếp hạng. Cung cấp thêm những hỗ trợ cho học sinh ELD của chúng ta.
● Nhiều giáo viên muốn có chứng chỉ GLAD - dù tốn kém, nhưng cuối cùng mang lại kết quả. Thêm vào đó, đây là một
chương trình giáo khoa ngôn ngữ cấp cao để hỗ trợ và nhắm vào việc giảng dạy học sinh EL.
● Thêm các chương trình cho học sinh còn yếu ở Lairon và Los Arboles
● Thêm lớp giúp các em về Tập đọc, Viết và Anh ngữ.
● Phòng thể dục thể thao ở trường Shirakawa*
● Hỗ trợ GATE
● Huấn luyện giảng dạy khác biệt cho CSS
● Lồng vào kỹ thuật ưu tiên hàng đầu
● Được chuẩn bị sẵn sàng để hợp tác dạy và hỗ trợ giáo dục đặc biệt

PHẠM VI ƯU TIÊN CỦA TIỂU BANG Ba: Tham gia
●
●
●
●
●
●
●

Các lớp ESL và hướng dẫn cho phụ huynh
Lớp cho phụ huynh để giúp con em làm bài tập ở nhà
Thêm thông dịch viên cho các buổi họp và giao dịch với phụ huynh
Gửi tin nhắn bằng tiếng Việt để giao dịch với phụ huynh
Có nhân viên người Việt cho mỗi trường có dân số người Việt
Gửi e-mail bằng tiếng Việt để giao dịch với phụ huynh
Họp hiệu trưởng với nhân viên hành chánh/ảnh hưởng của công việc
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PHẢN HỒI VÀ THẮC MẮC CỦA CỘNG ĐỒNG
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Một trong những điều kiện để thực hiện Bản Kế hoạch Kiểm Tra Trách Nhiệm Địa Phương là yêu cầu các học khu cung cấp cho phụ huynh và cộng
đồng một cách thức để nhận xét bản kế hoạch, đưa ra những đề nghị về các phạm vi nhu cầu và nêu thắc mắc về những chương trình được cung cấp qua
quỹ tài trợ Công Thức Tài Trợ Kiểm Tra Địa Phương (Local Control Funding Formula). Trong ba tháng vừa qua, học khu đã tham gia vào chu kỳ thâu
thập ý kiến và phản hồi. Dưới đây là danh sách các ưu tiên đã thu thập được trong các buổi diễn đàn. Dưới ba thể loại, các mục được liệt kê theo thứ tự
bao nhiêu lần đã được đề nghị. Một số những đề nghị này không thuộc chương trình LCFF, và được đánh dấu hoa thị (*) bên cạnh.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dịch vụ tư vấn ở trường
Cán sự xã hội cho mỗi trường
Giao dịch giữa phụ huynh và giáo viên tốt hơn
Tất cả thông tin liên quan đến học sinh nên được gửi bằng tiếng Việt
2 Hiệu phó ở Shirakawa, bởi vì có vẻ như là 2 trường trong 1 trường
Thư từ, tờ rơi gửi đến gia đình không nên in mầu. Tiết kiệm tối đa – gửi qua mạng tốt hơn
Chương trình nhằm giáo dục phụ huynh để họ có thể sau đó hỗ trợ con em thành công trong việc học
Thêm chương trình STEAM
Các nhu cầu của nhân viên được thể hiện trong các nhóm soạn thảo.
Bản thăm dò riêng rẽ cho nhân viên hành chánh/giảng huấn

Câu hỏi #1: Làm thế nào tôi có thể tham gia ở cấp học khu để làm cho học
khu của chúng ta trở thành một trong những học khu xuất sắc nhất trong
Vùng Vịnh?
Có một vài cách phụ huynh có thể tham gia ở cấp học khu để hỗ trợ cho sự cải tiến toàn bộ của học khu. Trước hết, phụ
huynh nên cân nhắc việc tham gia vào Ủy Ban Cố Vấn Giám Đốc Học Khu. Nhóm này có nhiệm vụ cung cấp những ý
kiến và đề nghị liên quan đến Tài khoản Kiểm tra Địa Phương và triển khai bản Kế Hoạch Trách Nhiệm Kiểm Tra Địa
Phương (LCAP).
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Một trong những điều kiện để thực hiện Bản Kế hoạch Kiểm Tra Trách Nhiệm Địa Phương là yêu cầu các học khu cung cấp cho phụ huynh và cộng
đồng một cách thức để nhận xét bản kế hoạch, đưa ra những đề nghị về các phạm vi nhu cầu và nêu thắc mắc về những chương trình được cung cấp qua
quỹ tài trợ Công Thức Tài Trợ Kiểm Tra Địa Phương (Local Control Funding Formula). Trong ba tháng vừa qua, học khu đã tham gia vào chu kỳ thâu
thập ý kiến và phản hồi. Dưới đây là danh sách các ưu tiên đã thu thập được trong các buổi diễn đàn. Dưới ba thể loại, các mục được liệt kê theo thứ tự
bao nhiêu lần đã được đề nghị. Một số những đề nghị này không thuộc chương trình LCFF, và được đánh dấu hoa thị (*) bên cạnh.

Thêm vào đó, với Phòng Học Vụ, phụ huynh có thể tham gia một vài ủy ban quan trọng.
DELAC, Ủy ban Cố vấn Học sinh còn Học Anh ngữ: Mục đích của DELAC, hoặc ủy ban phụ cho Học sinh còn học
a.
Anh ngữ, là hướng dẫn và cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục và nhân viên Học Khu (ví dụ, trực tiếp gặp mặt, qua
thư từ/báo cáo) về các nhu cầu và dịch vụ cho học sinh còn học Anh ngữ. Mỗi học khu công lập ở California, từ Mẫu giáo
đến hết lớp 12, có 51 hoặc nhiều hơn số học sinh còn học Anh ngữ phải hình thành một Ủy ban Cố vấn Học sinh còn học
Anh ngữ ở cấp Học khu (DELAC) hoặc ban phụ của của một ủy ban hiện có của học khu. Phụ huynh đại diện DELAC do
phụ huynh mỗi trường bầu. Xin liên hệ với hiệu trưởng của trường để biết thêm thông tin.
b.
SEDAC, Ủy Ban Cố Vấn Giáo Dục Đặc Biệt Học Khu: Phụ huynh có con em trong chương trình giáo dục đặc biệt
được mời tham gia. Xin liên hệ với Giám đốc Phòng Giáo Dục Đặc Biệt để biết thêm thông tin.
Một địa hạt khác phụ huynh có thể tham gia ở cấp học khu là tình nguyện phục vụ trong Ủy ban Giám sát Trái Phiếu của
Học Khu. Ủy ban Giám sát Trái Phiếu là một hội đồng giám sát độc lập được thành lập dựa theo yêu cầu của dự luật phát
hành trái phiếu đã được cử tri của Khu Học Chính Franklin-McKinley (FMSD) và luật pháp tiểu bang thông qua. Ủy ban
Giám sát Trái Phiếu họp để xem xét và thi hành những nghị quyết sử dụng tài khoản của trái phiếu chi tiêu vào việc xây
cất đã được đề nghị lên Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục. Để biết thêm thông tin về bổ nhiệm thành viên trong ủy ban, xin liên
lạc với Phòng Hành Chánh (Business Office) của FMSD.
Sau cùng, sự tham gia của phụ huynh ở mức độ cao nhất trong học khu là phục vụ trong hội đồng quản trị với tư cách
một thành viên. FMSD là một hội đồng quản trị giáo dục năm-thành-viên. Các thành viên được bầu cho một nhiệm kỳ bốn
năm qua cuộc bầu cử mỗi hai năm. Thông tin về Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục California có thể tìm thấy ở www.csba.org
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đồng một cách thức để nhận xét bản kế hoạch, đưa ra những đề nghị về các phạm vi nhu cầu và nêu thắc mắc về những chương trình được cung cấp qua
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thập ý kiến và phản hồi. Dưới đây là danh sách các ưu tiên đã thu thập được trong các buổi diễn đàn. Dưới ba thể loại, các mục được liệt kê theo thứ tự
bao nhiêu lần đã được đề nghị. Một số những đề nghị này không thuộc chương trình LCFF, và được đánh dấu hoa thị (*) bên cạnh.

Câu hỏi #2: Tại sao STEM chỉ có ở một số trường?

Học Khu cung cấp các chương trình giáo dục về Tập đọc/Phát triển Ngôn ngữ, Toán, Khoa học xã hội và Khoa học tự
nhiên như là thành phần chương trình nòng cốt. Dạy STEM– Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ và Toán – được nhắm vào
vài cách khác nhau ở FMSD. Trước hết, với những trường tập trung vào chương trình, Học khu điều hành năm trường
chú trọng vào STEM (Kennedy Học viện STEM, Tiểu học Jeanne R. Meadows (Tổng quát), Tiểu học Jason Dahl (Hàng
không), trường Los Arboles Literacy and Technology (K – 3), trường Lairon College Preparatory học viện STEAM. Thêm
vào đó, trường Cấp 2 Sylvandale điều hành dưới kiểu mẫu tổ chức của một trường nhỏ, là trường cấp 2 California Cộng
tác duy nhất trong tiểu bang với những học viện. Trong ba học viện, hai là hội tụ STEM – Học viện Y tế và Học viện Kỹ
Thuật Tin Học. Thêm vào đó, Kennedy, Meadows, Dahl, và Lairon, tất cả được chứng nhận là các Trường Kỹ Thuật Đổi
Mới, trong đó các giáo viên đã được đặc biệt huấn luyện chuyên môn để hỗ trợ hệ thống “tổ chức ý tưởng” trong chương
trình học của môn khoa học và toán. Mỗi trường nêu trên gửi một nhóm để tham gia Thi đua Kỹ thuật.
Một cách khác các trường tập trung vào STEM là qua chương trình phối hợp ngôn ngữ – SEAL – được cống hiến ở các
trường Santee, McKinley, Los Arboles và Dahl – trong đó môn khoa học được dạy phối hợp với chương trình ngôn ngữ.
Sau cùng, học khu tạo cơ hội cho học sinh tham gia thiết kế và học hỏi khoa học qua cả hai chương trình mùa hè
(Olympico Learning) và mở rộng học tập như Hội chợ Khoa học và Gate.
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Nếu quý vị muốn có thêm thông tin về STEM hoặc giáo dục khoa học, xin liên hệ hiệu trưởng của trường.

Câu hỏi #3: Làm thế nào phụ huynh có thể phối hợp sự hỗ trợ có phương
pháp hơn với giáo viên?
Có rất nhiều nghiên cứu về những cách phụ huynh ở nhà có thể giúp cho việc học tập không ngừng. Đây là một số thông
tin từ trang mạng: Colorin Colorado! Hai mươi cách qúy vị có thể giúp con em thành công ở trường
Là một phụ huynh, quý vị là giáo viên đầu tiên và quan trọng nhất của con em. Khi phụ huynh và gia đình tham gia vào
nhà trường của con em, các em tiến bộ hơn và có cảm nghĩ tốt hơn về việc đi học. Thực vậy, có nhiều nghiên cứu cho
thấy rằng cái mà gia đình làm quan trọng cho sự thành công của trẻ ở trường nhiều hơn là gia đình làm được bao nhiêu
tiền hoặc học thức của cha mẹ đến đâu. Có nhiều cách phụ huynh có thể hỗ trợ cho việc học của con em ở nhà và trong
suốt năm học. Đây là một số ý kiến để giúp quý vị khởi sự!
Phát triển sự cộng tác với giáo viên của em và nhân viên trường
1. Gặp gỡ giáo viên của em. Ngay khi năm học bắt đầu, tìm cách gặp gỡ giáo viên của em. Cho giáo viên biết quý vị
muốn giúp con em học. Khẳng định rõ ràng quý vị muốn giáo viên liên lạc với quý vị nếu con em bắt đầu có những vấn
đề. Talk with your child's teacher (Nói chuyện với giáo viên của em) cho một số những lời khuyên giá trị để phát triển một
sự cộng tác với giáo viên của con em.
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Nếu không cảm thấy thoải mái sử dụng tiếng Anh, đừng để chướng ngại ngôn ngữ ngăn chặn quý vị. Điều quý vị muốn
nói quan trọng hơn là ngôn ngữ quý vị dùng để nói! Hãy yêu cầu nhà trường tìm một người có thể thông dịch cho quý vị.
Một giáo viên hoặc một liên lạc viên phụ huynh có thể giúp quý vị. Hoặc quý vị có thể đem theo một người bạn hoặc thân
nhân biết hai thứ tiếng.
2. Tìm hiểu danh sách và nhiệm vụ của các nhân viên trường. Có nhiều người có mặt ở trường để giúp con em học,
phát triển về mặt tình cảm và xã hội, và hoạt động trong môi trường học tập. Who's Who at Your Child's School (Danh
sách và Nhiêm vụ của các nhân viên trường) mô tả trách nhiệm của giáo viên, ban diều hành, và viên chức học khu. Mỗi
trường đều khác nhau nhưng bài viết này sẽ giới thiệu tổng quát về nhân sự ở trường của con em.
3. Tham gia các buổi họp phụ huynh-giáo viên và giữ liên lạc với giáo viên của em. Thông thường các trường có
một hoặc hai buổi họp phụ huynh-giáo viên mỗi năm. Quý vị có thể đem theo một người bạn để thông dịch hoặc yêu cầu
nhà trường cung cấp một người thông dịch. Quý vị cũng có thể yêu cầu họp với giáo viên bất cứ lúc nào trong năm. Nếu
quý vị có những quan tâm và không thể gặp giáp mặt, gửi cho giáo viên một thư ngỏ ngắn hoặc sắp xếp giờ giấc nói
chuyện qua điện thoại. Để có thêm ý kiến làm sao chuẩn bị cho các buổi họp phụ huynh-giáo viên, xin xem Tips for
Successful Parent-Teacher Conferences at Your Child's School (Những lời khuyên cho các buổi họp Phụ huynh-Giáo
viên đạt được kết quả)
Hỗ trợ cho việc học của con em
4. Tìm hiểu xem con em học tập như thế nào. Hỏi giáo viên con em học như thế nào so với các em học sinh khác. Nếu
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em không theo kịp, riêng về tập đọc, hỏi xem quý vị hoặc nhà trường cần phải làm gì để giúp em. Điều quan trọng là phải
hành động sớm trước khi em bị bỏ xa. Đồng thời luôn luôn xem lại phiếu điểm của con em mỗi học kỳ được phát ra. Để
biết thêm thông tin, xin xem How To Know When Your Child Needs Extra Help (Làm sao biết được khi con em cần giúp
thêm).
5. Nộp đơn cho các dịch vụ đặc biệt nếu quý vị nghĩ rằng cần thiết cho con em. Nếu con em có các vấn đề về học
tập, yêu cầu nhà trường đánh giá con em bằng ngôn ngữ thành thạo nhất của em . Giáo viên có thể cung cấp những
thuận lợi cho em trong lớp. Nếu nhà trường thấy rằng con em có một khiếm khuyết về học tập, em có thể được thêm sự
giúp đỡ miễn phí. Để biết thêm thông tin, xin xem Where To Go For Help. (Tìm sự giúp đỡ ở đâu)
6. Bảo đảm con em hoàn tất các bài tập ở nhà. Cho con em biết rằng quý vị nghĩ giáo dục rất quan trọng và bài tập ở
nhà phải được hoàn tất mỗi ngày. Quý vị có thể giúp em làm bài tập bằng cách dành riêng một chỗ đặc biệt để học, thiết
lập một giờ nhất định để làm bài tập ở nhà, và dẹp bỏ những thứ có thể làm sao lãng như truyền hình và điện thoại bạn
bè trong giờ làm bài tập. Helping Your Child With Homework (Giúp con em các bài tập ở nhà) cung cấp một số sáng kiến
để đảm bảo con em hoàn tất các bài tập ở nhà. Nếu quý vị cảm thấy miễn cưỡng phải giúp con em với các bài tập ở nhà
bởi vì quý vị không hiểu rõ môn học hoặc bởi vì không nói hoặc đọc tiếng Anh, quý vị có thể giúp bằng cách biểu lộ sự
quan tâm của quý vị, giúp em tổ chức ngăn nắp, cung cấp học liệu cần thiết, hỏi thăm em về các bài vở hàng ngày, theo
dõi để biết chắc chắn bài vở đã hoàn tất, và khen ngợi tất cả những cố gắng của em. Xin nhớ rằng làm bài tập cho em sẽ
không giúp cho em về lâu về dài.
7. Tìm sự giúp đỡ cho con em về bài tập ở nhà nếu cần. Nếu quý vị cảm thấy giúp con em làm các bài tập hoặc
những dự án của trường là khó khăn, quý vị cố gắng tìm xem có người nào có thể giúp được. Xin liên hệ với nhà trường,
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các nhóm dạy kèm, những chương trình sau giờ học, nhà thờ, và thư viện. Hoặc tìm một học sinh nào lớn hơn, hàng xóm,
hoặc bạn bè có thể giúp được.
8. Giúp con em chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Các bài kiểm tra giữ một vai trò quan trọng để xác định điểm số của học
sinh. Con em quý vị cũng có thể sẽ có một hoặc nhiều bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa trong năm học, và giáo viên có thể
dùng giờ trong lớp để chuẩn bị cho các bài kiểm tra quanh năm. Là phụ huynh, có nhiều cách để quý vị có thể hỗ trợ con
em trước và sau khi thi kiểm tra tiêu chuẩn, cũng như mốt số cách quý vị có thể hỗ trợ thói quen học tập trên căn bản
hàng ngày hầu giúp em chuẩn bị kỹ càng hơn khi đến đến lúc kiểm tra. Tìm hiểu thêm về các kiểm tra tiêu chuẩn hóa và
kiểm tra tổng quát ở How to Help Your Child Prepare for Standardized Tests. (Làm thế nào để chuẩn bị cho con em các
Kiểm tra tiêu chuẩn)

Tham gia vào trường học của con em
9. Tìm hiểu xem nhà trường cống hiến những gì. Đọc những thông tin nhà trường gửi về nhà, và yêu cầu những thông
tin nhận được bằng tiếng mẹ đẻ nếu cần. Nói chuyện với các phụ huynh khác để tìm hiểu xem nhà trường có những
chương trình nào. Có thể có những chương trình như âm nhạc, sinh hoạt sau giờ học, những đội thể thao, hoặc chương
trình dạy kèm con em thích. Nhớ theo dõi các diễn tiến trong suốt năm học.
10. Tình nguyện trong trường của em và/hoặc gia nhập nhóm phụ huynh-giáo viên. Giáo viên rất cảm kích khi phụ
huynh giúp ở trường! Có nhiều cách đóng góp. Quý vị cí thể tình nguyện trong lớp hoặc trong thư viện của trường. Quý vị
có thể làm thức ăn cho những diễn tiến của trường. Nếu làm việc ban ngày, quý vị có thể tham dự những sinh hoạt “phụ

Trang 112 trên 116

PHẢN HỒI VÀ THẮC MẮC CỦA CỘNG ĐỒNG
BẢN KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRÁCH NHIỆM ĐỊA PHƯƠNG (2017 - 2018)

Một trong những điều kiện để thực hiện Bản Kế hoạch Kiểm Tra Trách Nhiệm Địa Phương là yêu cầu các học khu cung cấp cho phụ huynh và cộng
đồng một cách thức để nhận xét bản kế hoạch, đưa ra những đề nghị về các phạm vi nhu cầu và nêu thắc mắc về những chương trình được cung cấp qua
quỹ tài trợ Công Thức Tài Trợ Kiểm Tra Địa Phương (Local Control Funding Formula). Trong ba tháng vừa qua, học khu đã tham gia vào chu kỳ thâu
thập ý kiến và phản hồi. Dưới đây là danh sách các ưu tiên đã thu thập được trong các buổi diễn đàn. Dưới ba thể loại, các mục được liệt kê theo thứ tự
bao nhiêu lần đã được đề nghị. Một số những đề nghị này không thuộc chương trình LCFF, và được đánh dấu hoa thị (*) bên cạnh.

huynh vào buổi tối” hoặc các buổi trình diễn của em. Hầu hết các trường đều có một nhóm phụ huynh họp mặt thường
xuyên để nói về trường. Nhóm này thường được gọi là PTA hoặc PTO. Các buổi họp tạo điều kiện thuận tiện để quý vị
nói chuyện với các phụ huynh khác và cùng làm việc với nhau để cải tiến nhà trường. How to Get Involved in Your Child's
School Activities ( Làm thế nào để tham gia vào các hoạt động của trường con em). Cung cấp thêm một số ý kiến để quý
vị tham gia, đặc biệt cho những phụ huynh bận rộn.
Được thông tin và trở thành người ủng hộ của con mình
11. Đặt câu hỏi. Nếu quý vị có quan ngại về việc học tập hoặc hành vi của con mình, hỏi giáo viên hoặc hiệu trưởng về
điều đó và tìm lời khuyên từ những người này. Các câu hỏi của quý vị giống như thế này – Vấn đề cụ thể con tôi đang có
ở môn đọc là gì? Tôi có thể làm gì để giúp con mình với vấn đề này? Làm thế nào để tôi có thể dừng việc bắt nạt nhắm
vào con trai tôi? Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu con mình làm bài tập về nhà? Con tôi đang ở trong nhóm tập đọc
nào?
12. Tìm hiểu về các quyền của quý vị. Điều quan trọng là quý vị nên biết những quyền của mình với tư cách là phụ
huynh về các dịch vụ đặc biệt, giảng dạy Anh ngữ, tình trạng di trú, và hơn thế nữa. Tìm hiểu thêm tại Your Rights as the
Parent of a Public School Student (Quyền của Phụ huynh có con học Trường Công lập)
13. Hãy để nhà trường biết các quan ngại của quý vị. Con quý vị có học tốt ở trường không? Bé có vấn đề về học hỏi,
hành vi, hoặc học tập không? Bé có vấn đề với học sinh khác, với giáo viên, hoặc ban giám hiệu không? Nếu quý vị có
quan ngại, How to Let the School Know About Your Concerns (Làm thế nào để nhà trường biết được các quan ngại của

Trang 113 trên 116

PHẢN HỒI VÀ THẮC MẮC CỦA CỘNG ĐỒNG
BẢN KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRÁCH NHIỆM ĐỊA PHƯƠNG (2017 - 2018)

Một trong những điều kiện để thực hiện Bản Kế hoạch Kiểm Tra Trách Nhiệm Địa Phương là yêu cầu các học khu cung cấp cho phụ huynh và cộng
đồng một cách thức để nhận xét bản kế hoạch, đưa ra những đề nghị về các phạm vi nhu cầu và nêu thắc mắc về những chương trình được cung cấp qua
quỹ tài trợ Công Thức Tài Trợ Kiểm Tra Địa Phương (Local Control Funding Formula). Trong ba tháng vừa qua, học khu đã tham gia vào chu kỳ thâu
thập ý kiến và phản hồi. Dưới đây là danh sách các ưu tiên đã thu thập được trong các buổi diễn đàn. Dưới ba thể loại, các mục được liệt kê theo thứ tự
bao nhiêu lần đã được đề nghị. Một số những đề nghị này không thuộc chương trình LCFF, và được đánh dấu hoa thị (*) bên cạnh.

quý vị) sẽ mô tả một số bước để tiến hành.
Hỗ trợ việc học của con tại nhà
14. Thể hiện thái độ tích cực về giáo dục với con mình. Điều chúng ta nói và làm trong đời sống hàng ngày có thể
giúp con cái mình phát triển thái độ tích cực về trường học và học tập và xây dựng sự tự tin vào bản thân với tư cách là
những người học hỏi. Trình bày cho con chúng ta biết rằng chúng ta coi trọng việc giáo dục và sử dụng chúng vào đời
sống hàng ngày để cung cấp sự đóng góp lớn lao và có hiệu quả vào sự thành công ở trường học.
Hơn nữa, bằng cách thể hiện sự quan tâm đến việc giáo dục của con, phụ huynh và gia đình có thể kích thích sự nhiệt
huyết ở con cái mình và dẫn dắt các em đến sự hiểu biết rất quan trọng-học tập rất vui thích cũng như là phần thưởng và
xứng đáng với những nỗ lực của chúng ta đã bỏ ra.
15. Theo dõi việc sử dụng TV, trò chơi điện tử, và Internet của con mình. Các trẻ em Mỹ dành nhiều thời gian để
xem TV, chơi trò chơi điện tử và sử dụng Internet hơn là để hoàn thành bài tập về nhà hoặc các hoạt động khác của
trường học. How to Monitor TV Viewing and Video Game Playing và Help Your Child Learn to Use the Internet Properly
and Effectively cung cấp vài ý tưởng để giúp đỡ con quý vị sử dụng phương tiện truyền thông có hiệu quả.
16. Khuyến khích con quý vị đọc. Giúp con quý vị trở thành những độc giả là điều quan trọng nhất mà quý vị có thể làm
để giúp con mình thành công trong trường học và trong đời sống. Tầm quan trọng của việc đọc đơn giản không thể nói
quá mức. Đọc giúp trẻ em trong tất cả các môn học. Quan trọng hơn, đây là chìa khóa để học hỏi lâu dài. Tìm hiểu thêm
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tại Fun Reading Tips and Activities và Fun and Effective Ways to Read with Children.
17. Nói chuyện với con quý vị. Nói chuyện và lắng nghe đóng vai trò chính trong sự thành công ở trường của trẻ em.
Thông qua việc lắng nghe phụ huynh và các thành viên gia đình nói chuyện với nhau nói chuyện với nhau và thông qua
những phản hồi từ những nói chuyện đó, trẻ em bắt đầu thu thập được các kỹ năng ngôn ngữ các bé cần nếu các bé làm
tốt. Ví dụ, trẻ em không nghe nói chuyện nhiều và không được khuyến khích nói chuyện về mình nhiều hơn thường có
những vấn đề về tập đọc, có thể dẫn đến những vấn đề khác ở trường học. Thêm vào đó, trẻ em không học cách lắng
nghe có hiệu quả thường có vấn đề trong việc làm theo các chỉ dẫn và chú ý trong lớp học. Điều quan trọng cho quý vị là
thể hiện cho các em biết rằng quý vị thích những điều các bé phải nói. Talking With Your Child cung cấp một số ý tưởng
trong việc sử dụng hội thoại để kích thích sự phát triển ngôn ngữ.

18. Khuyến khích trẻ em sử dụng thư viện. Thư viện là nơi để mọi người học hỏi và khám phá. Giúp con mình tìm hiểu
về thư viện sẽ hình thành kỹ năng cho các em để trở nên một người học hỏi độc lập. Hãy nhớ rằng thư viện cũng là nơi
yên tĩnh để các học sinh hoàn thành bài tập về nhà, và thường mở cửa vào buổi tối. Tìm hiểu thêm về các sự hỗ trợ cho
học sinh ở Library Services for School-Aged Children.
19. Khuyến khích con cái trở nên người có trách nhiệm và làm việc độc lập. Chịu trách nhiệm và làm việc độc lập là
những phẩm chất quan trọng để thành công ở trường. Quý vị có thể giúp con mình phát triển những phẩm chất này bằng
cách thiết lập các quy tắc hợp lý mà quý vị thực hiện liên tục, rõ ràng với con của mình để các em phải chịu trách nhiệm
cho những gì các em làm, cả ở nhà và ở trường, trình bày cho các em biết cách chia nhỏ công việc thành những bước
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nhỏ, và theo dõi những gì con quý vị làm sau giờ học, vào buổi tối và vào các ngày cuối tuần. Nếu quý vị không có mặt ở
nhà khi con mình về nhà, giao trách nhiệm cho bé liên lạc quý vị qua điện thoại để thảo luận về các kế hoạch của bé. Tìm
hiểu thêm ở Encourage Responsibility, Independence, and Active Learning.
20. Khuyến khích việc chủ động học hỏi. Trẻ em cần chủ động học hỏi cũng như yên lặng học hỏi như đọc sách và
làm bài tập về nhà. Việc chủ động học hỏi bao gồm đặt các câu hỏi và trả lời, giải quyết vấn đề và khám phá các sở thích.
Chủ động học hỏi cũng diễn ra khi con quý vị chơi thể thao, dành thời gian cho bạn bè, chơi ở trường, chơi nhạc cụ hoặc
thăm viện bảo tàng hoặc nhà sách. Để tăng việc chủ động học hỏi, lắng nghe những ý kiến của con quý vị và trả lời. Để
bé đưa ra các câu hỏi và ý kiến khi cùng nhau đọc sách. Khi quý vị khuyến khích thực hiện dạng cho-và-nhận ở nhà, sự
tham gia của con cái và sự thích thú ở trường học tăng thêm.

Câu hỏi #4: Có thể nào lấy tiền từ một khoản tài trợ này để chi tiêu vào một
hoạt động khác không?
Tùy theo khoản tài trợ thuộc loại nào. Các học khu nhận được khoản tài trợ được xếp vào loại “hạn chế” – có nghĩa rằng
chỉ được phép dùng vào những mục đích riêng biệt, ví dụ như tài trợ từ thuế đất và trợ cấp. Loại tài trợ thứ hai là “không
hạn chế”. Những khoản tài trợ này có thể dùng vào các mục đích tổng quát của học khu miễn là thích hợp với các mục
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tiêu và ưu tiên của học khu. Hàng năm các học khu kiểm tra sổ sách để bảo đảm các hoạt động được tài trợ đúng đắn.

