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Lời Giới Thiệu 

 
Mục đích của quá trình phát triển cộng đồng là nhằm thâu thập các tin tức phản hồi để lập ra và thực hiện các ưu tiên của học khu cho 
Kế Hoạch Thực Thi Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP).  Để hoàn thành tốt điều này, chúng tôi đang thâu thập các ý 
kiến của cộng đồng.  Việc tham gia của quí vị rất quan trọng cho tiến trình ra các quyết định, và chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của 
quí vị cho bản khảo sát này.  Công Thức Quỹ Kiểm Soát Địa Phương (LCFF) là một công thức mới của tiểu bang Cali nhằm xác định 
mức độ quỹ cho phép của tiểu bang để cung cấp tới các học khu trong các chương trình bổ sung và chương trình chung được tiểu bang 
tài trợ.  Kế Hoạch Thực Thi Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP) là một phương tiện của LCFF về sự minh bạch và việc 
tham gia.  Đó là cách thức mà các học khu được mong đợi để chia xẻ dữ liệu về thành tích, các hoạt động, các nhu cầu, và các kết quả 
được tiên liệu trước nhằm đưa ra cách thức sử dụng nguồn quỹ LCFF có sẵn.        
 
Tôi là:   

1. Phái Nam  
2. Phái Nữ 
 

Tôi là:   
1. Người Châu Á 
2. Người Hawaii hay người Đảo Thái Bình Dương 
3. Người nói tiếng Tây Ban Nha hay tiếng La Tanh 
4. Người Mỹ Phi Châu 
5. Người Da Trắng  
6. Dân tộc khác __________________ 

 
 

 
Cho chúng tôi biết về quí vị.  Tôi là...   

1. Phụ huynh/người thân  
2. Nhân viên 
3. Học sinh 
4. Thành Viên Cộng Đồng  
5. Đối Tác Cộng Đồng 

 

 
Những câu hỏi sau đây không bắt buộc, quí vị có quyền miễn trả lời nếu quí vị không cảm thấy thoải mái để trả lời.   
 
Em là một học sinh Học tiếng Anh phải không? 

1. Có 
2. Không 
3. Xin miễn trả lời 
4. Không biết 

 
Em đã được tái sắp xếp là học sinh thành thạo tiếng Anh 
(RFEP) chưa?  

1. Đã được 
2. Chưa được 
3. Không chắc chắn 
4. Không biết 

 

 
Em có được nhận dịch vụ con nuôi không? 

1. Có 
2. Không 
3. Xin miễn trả lời 
4. Không biết 

 
Em có nhận được dịch vụ ăn trưa giảm giá hay miễn phí 
không?  

1. Có  
2. Không 
3. Xin miễn trả lời 
4. Không biết 
 

 
Lựa chọn bất kỳ trường tiểu học hay trường K-8 nào quí vị liên hệ chặt chẽ nhất. 

1. Abraham Lincoln 
2. A.M. Winn Waldorf-

Inspired  
3. Alice Birney Waldorf- 

Inspired 
4. Bowling Green Chacon 

Language & Science 
Academy 

5. Bowling Green McCoy 
Academy for Excellence 

6. Bret Harte 
7. Caleb Greenwood 
8. Camellia Basic 
9. Caroline Wenzel 
10. Cesar E. Chavez 

11. Crocker/Riverside 
12. David Lubin 
13. Earl Warren 
14. Edward Kemble 
15. Elder Creek 
16. Ethel I. Baker 
17. Ethel Phillips 
18. Father Keith B. Kenny 
19. Genevieve F. Didion 
20. Golden Empire 
21. H.W. Harkness 
22. Hollywood Park 
23. Hubert H.  Bancroft 
24. Isador Cohen 
25. James W. Marshall 

26. John Bidwell 
27. John Cabrillo 
28. John Morse Therapeutic 

Center 
29. John D. Sloat 
30. John Still 
31. Leataata Floyd 
32. Leonardo da Vinci 
33. Mark Twain 
34. MLK, Jr. 
35. Matsuyama 
36. Nicholas 
37. O.W. Erlewine 
38. Oak Ridge 
39. Pacific 

40. Parkway 
41. Peter Burnett 
42. Phoebe A. Hearst 
43. Pony Express 
44. Rosa Parks 
45. Sequoia 
46. Susan B. Anthony 
47. Sutterville 
48. Tahoe 
49. Theodore Judah 
50. William Land 
51. Woodbine 
52. Not affiliated with an 
elementary school 
53. Other  
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Lựa chọn bất cứ trường sơ trung nào quí vị liên hệ chặt chẽ nhất.  

1. Albert Einstein 
2. California 
3. Fern Bacon 
4. Kit Carson 
5. Sam Brannan 

6. Sutter 
7. Will C. Wood 
8. Not affiliated 
9. Other  

 
Lựa chọn bất cứ trường Trung Học hay các trường có nhiều cấp lớp khác nhau mà quí vị liên hệ chặt chẽ nhất.  

1. Capital City School 
2. School of Engineering and 

Sciences 
3. Success Academy 
4. American Legion 
5. Arthur A. Benjamin Health 

Professions 

6. C.K. McClatchy 
7. Hiram Johnson 
8. John F. Kennedy 
9. Luther Burbank 
10. Rosemont 
11. Sacramento Accelerated 

Academy 

12. West Campus 
13. George Washington Carver 
14. Sacramento New Technology  
15. The Met 
16. Not affiliated 
17. Other  

 
Lựa chọn bất cứ trường Giáo Dục cho Người Trưởng Thành nào quí vị liên hệ chặt chẽ nhất.  

1. A. Warren McClaskey 
2. Charles A. Jones Business/Education Center 
3. Không xác nhập (Not affiliated) 
4. Trường khác  

 
Cho điểm tùy theo nhận thức của quí vị về các lĩnh vực sau đây liên quan đến vấn đề ngân sách của Học Khu Sacramento và quỹ 
LCFF (cho điểm 1 là “tôi chẳng biết gì cả” và điểm 4 là “ tôi hoàn toàn hiểu biết”).  
 

 Tôi chẳng biết 
gì cả 

 
1 

Tôi hiểu biết 
rất ít 

 
 
2 

Tôi hiểu biết 
chút ít về  

 
3 

Tôi hiểu biết rất 
rõ về 

 
4 

LCFF, đã trở thành luật năm 2013, thay đổi cách thức trường 
nhận được tài trợ của tiểu bang Cali � � �	 �

LCFF không tiên liệu để nhận được tài trợ đầy đủ cho mãi đến 
năm học 2020 – 2021 � � �	 �

Một khi LCFF được tài trợ đầy đủ, chúng tôi tiên liệu Học Khu 
Sacramento sẽ chỉ nhận được mức tài trợ trở lại như  

năm học 2007-2008 

� � �	 �

Các học khu được tài trợ nhờ chỉ số Bình Quân Chuyên Cần 
Mỗi Ngày (ADA)/Ghi Danh học.  ADA được tính toán theo số 

lượng học sinh đến trường mỗi ngày.   

� � �	 �

Học Khu Sacramento đã bị giảm sút đều đặn chỉ số ghi danh 
từ năm 2001, và học khu đang tiên liệu một sự giảm sút khác 

trong năm học 2014 - 2015 

� � �	 �
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Ưu Tiên 1 của Tiểu Bang: Thành Tích Học Sinh 

 
Xin cho điểm các nguồn hỗ trợ/các dịch vụ theo sau để hỗ trợ tốt nhất cho Ưu Tiên số 1 của tiểu bang, Thành Tích Học Sinh.  Định 
nghĩa: thành tích học sinh được đo lường bằng nhiều chỉ số phức tạp bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu đánh giá, sẵn sàng cho 
đại học, và thành thạo về ngôn ngữ.   

__________Nhiều lớp Chuyển Tiếp Mẫu Giáo hơn  
__________Nhiều chương trình trước, sau giờ học hay chương trình học hè hơn 
__________Nhiều sự hỗ trợ học tập cho các trẻ em hơn (ví dụ: dịch vụ phụ đạo)  
__________Các chương trình học tập sâu rộng hơn (ví dụ. những gì con quí vị học tập hằng ngày ở trường)  
__________Tiếp cận tốt hơn và nhiều kỹ thuật tiên tiến hơn (ví dụ. máy tính, lập trình, huấn luyện)  
__________Những vấn đề khác  

 
Nếu quí vị chọn mục “những vấn đề khác” nằm trong 3 mục đầu, xin cho biết rõ những vấn đề khác đó là gì. 
 
 
 
 
 
TÙY CHỌN:  Liệt kê các dịch vụ và hỗ trợ nào khác mà quí vị muốn học khu xem xét.  
 
 
 
 
 

Ưu Tiên số 2 của Tiểu Bang: Học Sinh Tham Gia 
 
Xin cho điểm các nguồn hỗ trợ/các dịch vụ theo sau để hỗ trợ tốt nhất cho Ưu Tiên số 2 của tiểu bang, Học Sinh Tham Gia.  Định 
nghĩa:  Học Sinh Tham Gia được đo lường bằng nhiều chỉ số phức tạp bao gồm, nhưng không giới hạn tới, tỉ lệ liên quan tới việc 
chuyên cần, vắng mặt thành thói quen, bỏ học (trường sơ và trung học), và việc tốt nghiệp trung học.    

__________Các hoạt động ngoại khóa (ví dụ. các câu lạc bộ, thể thao, ban nhạc, v.v.)  
__________Có Nhiều chương trình trước, sau giờ học hay chương trình học hè hơn  
__________Hỗ trợ học tập đáp ứng các nhu cầu của từng học sinh (ví dụ. giáo trình khác biệt)  
__________Liên kết học sinh tới các nguồn cộng đồng (ví dụ. thực tập, các trung tâm hỗ trợ, đối tác, người dẫn đường)  
__________Những vấn đề khác  
 

Nếu quí vị chọn mục “những vấn đề khác” nằm trong 3 mục đầu, xin cho biết rõ những vấn đề khác đó là gì. 
 
 
 
 
 
 
 
TÙY CHỌN:  Liệt kê các dịch vụ và hỗ trợ nào khác mà quí vị muốn học khu xem xét.  
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Ưu Tiên Số 3 của Tiểu Bang:  Những Kết Quả Khác của Học Sinh 

 
Xin cho điểm các nguồn hỗ trợ/các dịch vụ theo sau để hỗ trợ tốt nhất cho Ưu Tiên số 3 của tiểu bang, Những Kết Quả Khác của Học 
Sinh.  Định nghĩa:  Những kết quả của học sinh, nếu có, trong các lớp bao gồm lớp nghiên cứu mở rộng.     

__________Các lớp Advance Placement (AP) (các lớp cung cấp cho học sinh khả năng để nhận tín chỉ đại học)  
__________Liên kết lớp học để học các kinh nghiệm về thế giới thật (ví dụ. lộ trình cho nghề nghiệp, liên kết việc học, thực tập)  
__________Các kỳ thi chuẩn bị cho đại học (ví dụ. Các Chương Trình Đánh Giá Sớm, PSAT, ACT, SAT, AP) 
__________Tỉ lệ thi đậu Kỳ Thi Tốt Nghiệp Trung Học Cali (CAHSEE)  
__________Những vấn đề khác  

 
Nếu quí vị chọn mục “những vấn đề khác” nằm trong 3 mục đầu, xin cho biết rõ những vấn đề khác đó là gì. 
 
 
 
 
 
 
TÙY CHỌN:  Liệt kê các dịch vụ và hỗ trợ nào khác mà quí vị muốn học khu xem xét.  
 
 
 
 
 
 

Ưu Tiên Số 4: Môi Trường Học Đường 
 
Xin cho điểm các nguồn hỗ trợ/các dịch vụ theo sau để hỗ trợ tốt nhất cho Ưu Tiên số 4 của tiểu bang, Môi Trường Học Đường.  Định 
nghĩa:  Môi trường học đường được đo lường bằng nhiều chỉ số phức tạp bao gồm, nhưng không giới hạn tới, tỉ lệ đình chỉ và đuổi 
học học sinh cũng như các biện pháp tùy theo địa phương để đánh giá sự an toàn và mối quan hệ của trường.    

__________ Nghiên cứu tình cảm xã hội (nhận ra và kiểm soát tình cảm, quan tâm tới mọi người xung quanh, đưa ra các quyết 
định đúng đắn và phát triển mối quan hệ tích cực).   

__________Các chương trình trau dồi văn hóa tích cực (ví dụ. phòng ngừa nạn bắt nạt, khôi phục sự công bằng, can thiệp và hỗ 
trợ những hành vi tốt)  
__________Các hoạt động ngoại khóa (ví dụ. các câu lạc bộ, thể thao, ban nhạc, v.v.) 
__________Một môi trường học an toàn   
__________Hợp tác với các nguồn cộng đồng (ví dụ. sức khỏe tinh thần, phúc lợi trẻ em, các cơ quan tư pháp trẻ vị thành niên, 
v.v.) 
__________Những vấn đề khác  
 

Nếu quí vị chọn mục “những vấn đề khác” nằm trong 3 mục đầu, xin cho biết rõ những vấn đề khác đó là gì. 
 
 
 
 
 
 
TÙY CHỌN:  Liệt kê các dịch vụ và hỗ trợ nào khác mà quí vị muốn học khu xem xét.  
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Ưu Tiên Số 5:  Tham Gia của Phụ Huynh 

 
Xin cho điểm các nguồn hỗ trợ/các dịch vụ theo sau để hỗ trợ tốt nhất cho Ưu Tiên số 5 của tiểu bang, Tham Gia của Phụ Huynh. 
Định nghĩa:  Tham gia của phụ huynh, bao gồm các nỗ lực mà học khu làm để tìm kiếm các ý kiến của phụ huynh trong việc đưa ra 
các quyết định cho học khu và cho từng trường một, và bao gồm các cách mà học khu sẽ thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh vào các 
chương trình cho các học sinh gặp khó khăn về kinh tế, các học sinh học tiếng Anh, các thanh thiếu niên được nhận nuôi, và các cá 
nhân có nhu cầu khác biệt.   
 

__________Viếng thăm gia đình/Giáo Viên Viếng Thăm Gia Đình Phụ Huynh 
__________Nhóm Giáo Dục Phụ Huynh Giáo Viên (APTT) (ví dụ. công cụ giúp các gia đình hỗ trợ học sinh học ở nhà)  
__________Giao Tiếp giữa Nhà Trường và Gia Đình (ví dụ. điện thoại tự động, thư, thông cáo, và trang mạng)  
__________Hỗ trợ cộng đồng của trường (ví dụ. thông dịch, người liên lạc)  
__________Phụ huynh là những Đối Tác/Trường Đào Tạo Vai Trò Lãnh Đạo cho Phụ Huynh 
__________Liên kết phụ huynh tới các nguồn cộng đồng (ví dụ. trung tâm hỗ trợ phụ huynh, hội thảo phụ huynh, hỗ trợ tại gia, 

phụ đạo, dẫn dắt)   
__________Hỗ trợ cho phụ huynh tập hợp vào các nhóm và các tổ chức đoàn thể phụ huynh   
__________Những vấn đề khác  

 
Nếu quí vị chọn mục “những vấn đề khác” nằm trong 3 mục đầu, xin cho biết rõ những vấn đề khác đó là gì. 
 
 
 
 
 
TÙY CHỌN:  Liệt kê các dịch vụ và hỗ trợ nào khác mà quí vị muốn học khu xem xét.  
 
 
 
 
 

 
 

Ưu Tiên Số 6:  Các Dịch Vụ Cơ Bản 
 
Xin cho điểm các nguồn hỗ trợ/các dịch vụ theo sau để hỗ trợ tốt nhất cho Ưu Tiên số 5 của tiểu bang. Định nghĩa: Thể hiện việc chấp 
hành đúng theo những yêu cầu trong điều luật Williams.  Điều này bao gồm việc báo cáo phù hợp với sự chỉ định của giáo viên, tài 
liệu giảng dạy thích hợp, và cơ sở vật chất trong tình trạng tốt.    
  

__________Nhân viên vệ sinh và việc giữ cho trường sạch sẽ  
__________Kỹ thuật (ví dụ. hệ thống dây điện và tốc độ của hệ thống mạng tại các trường)  
__________Tiếp cận sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy  
__________Việc tuyển chọn giáo viên và sự hỗ trợ 
__________Liên tục bảo dưỡng các cơ sở của học khu  
__________Những vấn đề khác 

 
Nếu quí vị chọn mục “những vấn đề khác” nằm trong 3 mục đầu, xin cho biết rõ những vấn đề khác đó là gì. 
 
 
 
 
 
TÙY CHỌN:  Liệt kê các dịch vụ và hỗ trợ nào khác mà quí vị muốn học khu xem xét.  
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Ưu Tiên Số 7:  Thực Thi Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Phổ Biến 

 
Xin cho điểm các nguồn hỗ trợ/các dịch vụ theo sau để hỗ trợ tốt nhất cho Ưu Tiên số 7 của tiểu bang, Thực Thi Các Tiêu Chuẩn Cốt 
Lõi Phổ Biến.  Định nghĩa:  Thực thi nội dung học tập và các tiêu chuẩn về thành tích được công nhận bởi Ủy Ban Quản Trị Giáo 
Dục Tiểu Bang, bao gồm các thức mà các chương trình và dịch vụ sẽ giúp cho các học sinh Học Tiếng Anh tiếp cận được Những Tiêu 
Chuẩn Nội Dung Học Tập Cốt Lõi Phổ Biến và những tiêu chuẩn Phát Triển Tiếng Anh.   

__________Phát triển chuyên môn cho Cốt Lõi Phổ Biến  
__________Hôi thảo phụ huynh 
__________Tiếp cận các bài kiểm tra thực hành 
__________Hỗ trợ việc học cho các học sinh (ví dụ. chương trình học hè, phụ đạo trước và sau giờ học, các lớp can thiệp) 
__________Hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ. máy tính, phần mềm) 
__________Các tài liệu giảng dạy Cốt Lõi Phổ Biến  
__________Những vấn đề khác  

 
Nếu quí vị chọn mục “những vấn đề khác” nằm trong 3 mục đầu, xin cho biết rõ những vấn đề khác đó là gì. 
 
 
 
 
 
 
TÙY CHỌN:  Liệt kê các dịch vụ và hỗ trợ nào khác mà quí vị muốn học khu xem xét.  
 
 
 
 
 

 
Ưu Tiên Số 8: Tiếp Cận Môn Học 

 
Xin cho điểm các nguồn hỗ trợ/các dịch vụ theo sau để hỗ trợ tốt nhất cho Ưu Tiên số 8 của tiểu bang, Tiếp Cận Môn Học. Định 
nghĩa:  Mở rộng tới các học sinh đã tiếp cận, và đã ghi danh học, một lớp nghiên cứu mở rộng bao gồm các môn cốt lõi (ví dụ. tiếng 
Anh, toán, xã hội học, khoa học, nghệ thuật sân khấu, sức khỏe, thể dục, giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp), bao gồm các chương 
trình và dịch vụ được phát triển và cung cấp tới các học sinh khó khăn về tài chánh, các học sinh học tiếng Anh, thanh thiếu niên 
được nhận nuôi, và các cá nhân có nhu cầu khác biệt.   
 

__________Tiếp cân các chương trình chuyên (ví dụ. Giáo Dục Năng Khiếu và Tài Năng (GATE), chương trình Linked 
Learning Pathways, các chương trình dựa trên các tiêu chuẩn học tập) 

__________Những yêu cầu tốt nghiệp giống với tiêu chuẩn để vào học ở hệ thống Đại Học Cali (UC) và đại học tiểu bang Cali 
(CSU) (ví dụ. A-G)  

__________Hướng dẫn cho học sinh và gia đình và dẫn đường cho các lớp trung học   
__________Có nhiều Tư Vấn Giáo Dục hơn 
__________Những vấn đề khác  

 
Nếu quí vị chọn mục “những vấn đề khác” nằm trong 3 mục đầu, xin cho biết rõ những vấn đề khác đó là gì. 
 
 
 
 
 
 
TÙY CHỌN:  Liệt kê các dịch vụ và hỗ trợ nào khác mà quí vị muốn học khu xem xét.  
 
 
 
 
 


