Khái Quát
Trong năm 2013-14, Tiểu bang Cali đã thực hiện Công Thức Nguồn Quỹ Kiểm Soát Địa Phương (LCFF).
LCFF yêu cầu việc phát triển Kế Hoạch Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP), mà mô tả các
mục tiêu về thành tích học tập của học sinh và vấn đề chi tiêu của học khu gắn liền với các mục tiêu
đó. Một khía cạnh quan trọng của tiến trình LCAP là sự tham gia đóng góp ý kiến cũng như tin tức
phản hồi của các phụ huynh/người giám hộ và học sinh.
Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP là gì?
Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP (PAC) họp mặt hằng tháng để nhận thông tin nhằm giúp họ hiểu
được các nhu cầu của học sinh và cách thức giải quyết các nhu cầu đó bằng các mục tiêu, hành động,
dịch vụ và chi tiêu có trong LCAP. Các thành viên cung cấp chi tiết và đóng góp ý kiến cho Hội Đồng
Giáo Dục và Giám Đốc Học Khu để xem xét. Các học khu phải tham khảo với tất cả các bên liên đới
(giáo viên, hiệu trưởng, các nhân sự khác của trường, phụ huynh, học sinh) trong việc phát triển
LCAP, nhưng PAC LCAP sẽ cung cấp các nhận xét bằng văn bản mà giám đốc học khu trả lời.
Tại sao cần phục vụ trong Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP?
Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP (PAC) là vị trí hàng đầu của một nhóm các phụ huynh rất giá trị trong
việc đưa ra các quyết định cho học khu. Các thành viên của PAC LCAP sẽ có cơ hội để hiểu được
nguồn ngân sách và tác động của nó vào các dịch vụ được cung cấp cho học sinh toàn học khu, đặc
biệt chú ý đến các học sinh được LCFF nhắm đến: các học sinh có thu nhập thấp, các Học Sinh Học
Tiếng Anh, thanh thiếu niên nhận nuôi và thanh thiếu niên vô gia cư.
Nhân Lực của Ủy Ban
Các thành viên PAC được Hội Đồng Giáo Dục và Giám Đốc Học Khu chỉ định. Mỗi thành viên của hội
đồng quản trị và giám đốc học khu chỉ định hai (2) cá nhân trong tổng số mười sáu (16) thành viên
của ủy ban. Các thành viên cũng như nhân viên của SCUSD được hoan nghênh để nộp đơn, vì các
thành viên PAC sẽ phản ánh thành nhân lực của học khu.
Hội Đồng Giáo Dục sẽ cố gắng để đảm bảo các đại diện trong tất cả các hạng mục bên dưới:
 Phụ huynh/người chăm sóc (chiếm đa số)
 Những người đại diện cho học sinh trong các nhóm nhân lực được chỉ định của
LCFF (các học sinh thu nhập thấp, các học sinh học tiếng Anh, thanh thiếu niên
nhận nuôi và thanh thiếu niên vô gia cư) cũng như các nhóm học sinh khác.
Các thành viên được chỉ định vào tháng 6 năm 2022 sẽ phục vụ một nhiệm kỳ hai năm bắt đầu vào
tháng 7 năm 2022 và chấm dứt vào tháng 6 năm 2024.

LCAP Parent Advisory Committee Application

Tất cả đơn phải được nộp vào ngày 20 tháng 5, 2022 lúc 5 giờ chiều.
Tên: __________________________________________________________

Địa chỉ: _______________________________________________________

Thành phố: ______________________________Tiểu bang: _____ Mã vùng: ___________

Số điện thoại: ______________________Email: _______________________

Khu vực Ủy Nhiệm (hay Thành Viên Hội Đồng Trường Quí Vị): ____________________
Tôi là một (chọn tất cả nếu có):
 Phụ huynh hay người chăm sóc
 Học sinh

 Phụ huynh hay người chăm sóc trước đây
 Nhân viên / Vai trò: ___________________________

 Thành viên Cộng đồng/Tên Tổ Chức là Đối Tác , nếu có:______________________________
Trường nào con quí vị đang theo học / quí vị có đại diện không?

Để đảm bảo sự đại diện của tất cả các nhóm học sinh trong ủy ban này, chúng tôi yêu cầu quí vị đánh
dấu vào hộp mô tả tốt nhất về quí vị và/hay học sinh của mình. Chọn tất cả nếu có.






 Gốc Tây ban Nha/La Tanh
 Gốc Á
 Mỹ Gốc Phi Châu
 Trắng
 Khác _____________________
 Từ chối trả lời
Xin bao gồm tin tức về quá trình phục vụ của quí vị (Hội đồng trường, Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học
Tiếng Anh, Hiệp Hội Phụ Huynh Giáo Viên (PTA) / Tổ Chức Giáo Viên Phụ Huynh (PTO), Tổ chức đảng
phái hay cộng đồng, hiệp hội khu phố, v.v. ).
Thu nhập thấp
Học sinh học tiếng Anh
Học sinh khuyết tật
Vô gia cư
Thanh thiếu niên nhận nuôi
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Điều gì khiến quí vị quan tâm khi phục vụ trong ủy ban này? Quí vị đại diện cho tiếng nói của ai?

Cho ví dụ về cách quí vị hợp tác làm việc trong môi trường nhóm, gồm bất kỳ kinh nghiệm nào về
những động lực đầy thử thách.

Xin mô tả mức độ hiểu biết của quí vị, và mức độ thoải mái với , vai trò cố vấn của công việc được
tiến hành trong ủy ban này.
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Trách Nhiệm của Ủy Ban
Việc phục vụ trong Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh LCAP đòi hỏi một cam kết đáng kể về thời gian bao gồm
nhưng không giới hạn, việc tham dự các buổi họp và đào tạo cũng như tham gia vào việc tiếp cận
cộng đồng. Việc vắng mặt không có lý do quá mức sẽ dẫn đến việc thành viên sẽ bị thay thế.
Xin cho thấy việc hiểu biết và đồng ý của quí vị với các trách nhiệm của ủy ban LCAP theo sau:
Đánh dấu nếu
đồng ý
Tôi đồng ý cam kết có mặt tối thiểu một buổi tối mỗi tháng trong cả năm



Tôi đồng ý tham gia vào một buổi định hướng nửa ngày.



Tôi đồng ý tham gia ít nhất một buổi họp LCAP của học khu (90 phút/buổi chiều).



Tôi thừa nhận rằng tôi sẽ phục vụ một nhiệm kỳ hai năm.



Tôi đồng ý tham gia vào những cơ hội tiếp cận cộng đồng để hỗ trợ việc thâu thập ý kiến đóng góp từ
cộng đồng của các bên liên đới.

Tôi đồng ý hợp tác làm việc với các thành viên khác của ủy ban và nhân viên học khu trong suốt quá
trình.


Chữ ký: _______________________________________________________________________

Ngày: ________________________________________________________________

Nếu quí vị có thắc mắc hay cần giúp đỡ, xin liên lạc Steven Fong (steven-ramirez-fong@scusd.edu)
hay số (916) 842-9611. Xin lưu ý mặc dù chúng tôi sẽ duy trì quyền riêng tư về thông tin nhận dạng
cá nhân, việc trả lời các thắc mắc có thể được chia sẻ công khai.
Nộp đơn tới Anne Maretti, Chuyên viên của Hội đồng tại anne-maretti@scusd.edu HOẶC:
SCUSD Board of Education
Box 701
5735 47th Ave.
Sacramento, CA 95824.

Tất cả đơn phải được nộp vào ngày 20 tháng 5, 2022 lúc 5 giờ chiều.
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