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Mùa Xuân năm ngoái, theo kết quả của việc chuyển đổi của tiểu bang sang Công Thức Quỹ Kiểm Soát Địa Phương 
(LCFF),  Học Khu Sacramento tham gia cùng với cộng đồng để xác định những ưu tiên về học tập và nguồn quỹ của học 
khu chúng ta. Dựa vào tin tưc phản hồi của quí vị, các mục tiêu được lập ra ở địa phương, phản ánh 8 lĩnh vực ưu tiên của 
tiểu bang, hiện là nền tảng của các công việc trong học khu và các trường của chúng ta trong 3 năm tới.  Để đảm bảo các 
mục tiêu này tiếp tục hỗ trơ cho công việc và những ưu tiên của chúng ta, Học Khu Sacramento sẽ xem xét lại các ưu tiên 
này với quí vị hằng năm, như đã được nêu ra trong Kế Hoạch Thực Thi Trách Nhiệm Và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP).  
Sự tham gia và tin tức phản hồi thường xuyên của quí vị thì rất quan trọng cho tiến trình này và sẽ giúp hướng dẫn đến các 
tiến trình và kế hoạch trong tương lai của chúng ta.  Xin dành ra 5 phút để chia xẻ các suy nghĩ của quí vị.      
 
 
Cảm ơn quí vị,  
José L. Banda 
Giám Đốc Học Khu 
Học Khu Sacramento 
 
 
 
Tôi là:   

1. Phái nam  
2. Phái nữ 

 
Tôi là:   

1. Người châu á 
2. Nguời Hawaii hay đảo Thái Bình Dương 
3. Gốc Tây Ban Nha hay tiếng La tanh 
4. Người Mỹ gốc Phi Châu 
5. Người da trắng  
6. Dân tộc khác __________________ 

 

Tôi là ...   
1. Phụ huynh/người thân  
2. Nhân viên 
3. Học sinh 
4. Thành viên cộng đồng  
5. Đối tác cộng đồng 

 
Trình độ lớp nào quí vị thường có quan hệ mật thiết nhất?   

1. Bậc tiểu học 
2. Trung học/Nhiều trình độ lớp khác nhau 
3. K - 8 
4. Bậc sơ trung 
5. Quản trị giáo dục 
6. Loại khác __________________ 

 
 
Những câu hỏi theo sau không bắt buộc, quí vị không cần phải trả lời và nếu không cảm thấy thoải mái.  
 
Quí vị có con hay liên hệ với một học sinh là Học Sinh Học 
Tiếng Anh không?  

1. Có 
2. Không 
3. Từ chối phát biểu  

 
Quí vị có con hay liên hệ với một học sinh đã được tái sắp 
xếp là một học sinh Thành Thạo Tiếng Anh (RFEP) 

1. Có 
2. Không 
3. Không chắc chắn 

 
Quí vị có con hay liên hệ với một học sinh nhận dịch vụ 
các dịch vụ nhận nuôi dưỡng không?  

1. Có  
2. Không 
3. Từ chối phát biểu 

Quí vị có con hay liên hệ với một học sinh nhận dịch vụ ăn 
trưa miễn phí hay giảm giá không?  

1. Có  
2. Không 
3. Từ chối phát biểu 

 
Quí vị có con hay liên hệ với một học sinh nhận dịch vụ 
giáo dục đặc biệt không?  

1. Có 
2. Không 
3. Từ chối phát biểu 

 
 
Truờng nào quí vị liên hệ mật thiết nhất:  
1._________________________________ 
2._________________________________ 
3._________________________________ 
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Hướng dẫn: Cho điểm tùy theo sự đồng ý của quí vị vào các mục tiêu và hoạt động liên quan đến Kế Hoạch Thực Thi 
Trách Nhiệm Và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP) như sau, và dùng các hộp được đề nghị để cung cấp tin tức phản hồi của 
quí vị cho mỗi mục tiêu và hoạt động.   
 

Các Mục Tiêu và Hành Động của LCAP 
 
Mục Tiêu số 1 của LCAP: Gia tăng tỷ lệ phần trăm các học sinh đi đúng hướng để tốt nghiệp sẵn sàng cho đại học và 
hướng nghiệp.   
 

Các mục tiêu và hoạt động theo sau vẫn là một ưu tiên hàng đầu và cần tập trung trong học khu:   
 

 Hoàn toàn 
không đồng ý 

Không  
Đồng Ý 

Trung Lập Đồng Ý Hoàn Toán 
Đồng Ý 

Mục Tiêu 1. Gia tăng tỷ lệ phần trăm các học sinh đi đúng 
hướng để tốt nghiệp sẵn sàng cho đại học và hướng nghiệp.   

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hành động 1.1 Cung cấp giáo trình hiệu chỉnh theo tiêu 
chuẩn, đánh giá và giảng dạy chất lượng cao nhằm chuẩn bị 
cho các học sinh tốt nghiệp đại học và sẵn sàng cho nghề 
nghiệp.    

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hành động 1.2 Cung cấp một loạt các hỗ trợ học tập bao gồm 
sự giảng dạy khác biệt và những chương trình can thiệp cho 
học sinh có nhu cầu.   

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hành động 1.3 Phát triển nền tảng cho việc phân tích liên tục 
thành tich và sự tiến bộ của học sinh bằng cách tạo thời gian 
cần thiết cho giáo viên và thời gian cho giáo viên hợp tác 
nghiên cứu giảng dạy. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 
Xin chia xẻ các tin tức phản hồi, những quan tâm hay những sửa đổi được đề nghị trong các mục tiêu và hoạt động ở trên  
để gia tăng tỷ lệ phần trăm các học sinh sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp.   
 

 
 
 
 
 
 
Điều gì đang được làm?  
Xin chia xẻ cách thức gì trường quí vị đang thực hiện để chuẩn bị cho các học sinh sẵn sàng lên đại học và nghề nghiệp:  
 
 
 
 
 
 
 
Điều gì khác nên làm? 
Xin chia xẻ cách thức gì trường quí vị nên làm để giải quyết cho việc sẵn sàng lên đại học và nghề nghiệp:  
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Mục Tiêu Số 2 của LCAP: Nhà trường sẽ cung cấp cho các học sinh một môi trường học tập an toàn cả về tình cảm và 
thể chất, sạch sẽ và lành mạnh.  
 
Các mục tiêu và hành động theo sau vẫn là một ưu tiên hàng đầu và cần tập trung trong học khu:   
 

 Hoàn toàn 
không đồng ý 

Không  
Đồng Ý 

Trung Lập Đồng Ý Hoàn Toán 
Đồng Ý 

Mục tiêu 2: Nhà trường sẽ cung cấp cho các học sinh một 
môi trường học tập an toàn cả về tình cảm và thể chất, 
sạch sẽ và lành mạnh. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hành động 2.1: Các học sinh sẽ được cung cấp môi 
trường học tập luôn được bảo dưỡng sạch sẽ và cải thiện.   

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hành động 2.2: Tất cả các trường sẽ được an toàn hơn và 
có một môi trường văn hóa phù hợp, nơi các học sinh được 
học các kỹ năng xã hội và tình cảm và nhận được thêm sự 
hỗ trợ để tăng cường cho việc học tập của các em. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hành động 2.3: Các trường sẽ cung cấp nhiều cơ hội khác 
nhau cho các học sinh biết quan tâm hơn đến nhà trường 
và việc học thông qua các hoạt động áp dụng công nghệ, 
dự án, chương trình ngoại khóa kéo dài, và tham gia các 
chương trình học mở rộng. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
Xin chia xẻ các tin tức phản hồi, những quan tâm hay những sửa đổi được đề nghị cho các mục tiêu và hoạt động ở trên để 
cung cấp cho các học sinh một môi trường học tập an toàn cả về tình cảm và thể chất, sạch sẽ và lành mạnh: 
 
 
 
 
 
 
 
Điều gì đang được làm?  
Xin chia xẻ cách thức gì trường quí vị đang thực hiện để cung cấp cho các học sinh một môi trường học tập an toàn cả về 
thể chất và tình cảm, sạch sẽ và lành mạnh: 
 
 
 
 
 
 
 
Điều gì khác nên làm? 
Xin chia xẻ cách thức gì trường quí vị nên làm để cung cấp cho các học sinh một môi trường học tập an toàn cả về thể 
chất và tình cảm, sạch sẽ và lành mạnh: 
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Mục tiêu số 3 của LCAP:  Các phụ huynh, gia đình và các bên hữu quan của cộng đồng sẽ trở thành những đối tác tham 
dự đầy đủ hơn trong việc học tập của học sinh trong Học Khu Sacramento.   
 
 
Các mục tiêu và hành động theo sau vẫn là một ưu tiên hàng đầu và cần tập trung trong học khu:   
 

 Hoàn toàn 
không đồng ý 

Không  
Đồng Ý 

Trung Lập Đồng Ý Hoàn Toán 
Đồng Ý 

Mục tiêu số 3: Các phụ huynh, gia đình và những 
người liên đới của cộng đồng sẽ trở thành những đối 
tác tham dự đầy đủ hơn trong việc học tập của học 
sinh trong Học Khu Sacramento. 

     

Hành động 3.1: Các bên hữu quan sẽ nhận được 
những cơ hội được cải thiện để tham gia vào các hoạt 
động của học khu, nhà trường nhằm gia tăng các kỹ 
năng là những đối tác giáo dục. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hành động 3.2: Các bên hữu quan sẽ nhận được 
những tin tức trao đổi về trường và học khu được cải 
thiện, bao gồm các dịch vụ phiên và thông dịch. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 
Xin chia xẻ các tin tức phản hồi, những quan tâm hay những sửa đổi được đề nghị cho các mục tiêu và hoạt động để các 
phụ huynh, gia đình và các bên hữu quan của cộng đồng trở thành những đối tác tham dự đầy đủ hơn trong việc học tập 
của học sinh của Học Khu Sacramento. 
 
 
 
 
 
 
 
Điều gì đang được làm?  
Xin chia xẻ cách thức gì trường quí vị đang thực hiện để cung cấp cho các gia đình và các bên hữu quan của cộng đồng 
những cơ hội tham gia trong tiến trình giáo dục như là những đối tác:  
 
 
 
 
 
 
 
Điều gì khác nên làm? 
Xin chia xẻ cách thức gì trường quí vị nên làm để cung cấp cho các gia đình và các bên hữu quan của cộng đồng những cơ 
hội tham gia trong tiến trình giáo dục như là những đối tác: 
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