Khảo Sát về LCAP năm học 2016-2017
Cảm ơn quí vị đã tham gia. Tin tức phản hồi thi rất quan trọng cho tiến trình này và sẽ giúp hướng dẫn cho kế hoạch trong tương lai. Xin dành ra ít
phút để chia xẻ suy nghĩ của quí vị với chúng tôi.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1.

Học Khu Sacramento mời cộng đồng đóng góp ý kiến. Quí vị có chia xẻ ý kiến của mình, hay tham dự bất kỳ buổi họp LCAP nào trong năm học
này (2015-16) không? Chọn tất cả nếu có:
o Bản khảo sát kế hoạch ưu thế vào mùa Thu

o Buổi Họp Ủy Ban Cố Vấn LCAP

o Buổi họp Ủy Ban Cố Vấn Trường hay ELAC

o Buổi Họp DELAC

o Hội thảo LCAP của SCUSD

o Buổi họp cộng đồng khác

o Hội thảo Ngân Sách LCAP của SCUSD

o Tôi chưa tham gia cho đến khi nhận bản khảo sát này

o Hội thảo Dữ Liệu LCAP của SCUSD
2.

Nếu quí vị chưa tham dự trong các hoạt động LCAP trước đây, xin chia sẻ lý do tại sao. Chọn tất cả nếu có:
o Thời gian không thuận lợi

o Không biết có các buổi họp LCAP hay Kế Hoạch Ưu Thế

o Trùng với giờ làm việc

o Không tin ý kiến của mình có tác động đến học khu

o Địa điểm không thuận tiện

o Không quan tâm đến chủ đề

3. Quí vị có muốn cho chúng tôi biết kinh nghiệm của quí vị về việc tiếp cận cộng đồng của chúng ta không?

Mục tiêu 1: Gia tăng phần trăm các học sinh đi đúng hướng để tốt nghiệp đại học và sẵn sàng cho nghề nghiệp..
4. Quí vị có tin rằng những hoạt động theo sau hỗ trợ cho mục tiêu gia tăng phần trăm các học sinh đi đúng hướng để tốt nghiệp đại

học và sẵn sàng cho nghề nghiệp?
Kích cỡ lớp nhò hơn từ lớp Tiền Mẫu Giáo đến lớp 3

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn không
đồng ý

Mở ra nhiều sự chọn lựa cho học sinh kinh nghiệm học tập dựa trên
công việc và giáo dục công nghệ cho nghề nghiệp tại các trường trung
học

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn không
đồng ý

Gia tăng số lượng cố vấn giáo dục tại các trường cấp hai và trung học

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn không
đồng ý

Duy trì chương trình Tiền Mẫu Giáo

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn không
đồng ý

Mở rộng các chương trình hỗ trợ cho các học sinh học tiếng Anh

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn không
đồng ý

1

5. Điều gì khác quí vị muốn cho chúng tôi biết về Mục Tiêu 1?

Mục Tiêu 2: Trường học sẽ cung ứng cho học sinh một môi trường học tập sạch sẽ, lành mạnh, an toàn về tình cảm lẫn thể chất.
6. Quí vị có tin rằng các hoạt động theo sau hỗ trợ mục tiêu cung ứng cho các học sinh một môi trường học tập sạch sẽ, lành mạnh, an toàn về tình cảm
lẫn thể chất?
Cung ứng nhân viên giữ vệ sinh cho trường

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn không
đồng ý

Các chương trình khắp học khu để hỗ trợ cho một môi trường tích
cực được chào đón với việc áp dụng các hình thức kỷ luật khác
nhau

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn không
đồng ý

Phân bổ quỹ cho các y tá học khu

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn không
đồng ý

Phân bổ quỹ cho các nhân viên xã hội

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn không
đồng ý

7. Điều gì khác quí vị muốn cho chúng tôi biết về Mục Tiêu 2?

Mục Tiêu 3: Các phụ huynh, gia đình và đối tác cộng đồng sẽ tham gia đầy đủ hơn như là những đối tác trong việc giáo dục các học sinh
trong Học Khu
8. Quí vị có tin rằng các hoạt động theo sau hỗ trợ mục tiêu về tăng cường việc tham gia của gia đình và cộng đồng?
Cung cấp việc tiếp cận và các dịch vụ giáo dục cho phụ huynh

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn
không đồng ý

Hỗ trợ các Dự Án Viếng Thăm Gia Đình của Giáo Viên

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn
không đồng ý

Cung ứng khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm các dịch vụ thông
dịch và dịch thuật

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không
chắc

Không
đồng ý

Hoàn toàn
không đồng ý
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9. Điều gì khác quí vị muốn cho chúng tôi biết về Mục Tiêu 3?

Tên: ________________________________________________________________________
Địa chỉ Email: _________________________________________________________________
o Có, Tôi muốn nghe nhiều hơn về tiến trình LCAP. Ghi tên tôi với email được cập nhật.
Nhân Chủng Học
Dân tộc (chọn một)
o Châu Á
o Mỹ gốc Da Đỏ hay Alaska bản xứ
o Đảo Hawaii hay Đảo Thái Bình Dương
o Gốc Tây Ban Nha hay LaTanh
o Mỹ gốc Phi
o Da Trắng
o Hợp chủng
o Từ chối phát biểu
Đóng Vai Trò Chính là (chọn một)
o
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Phụ huynh/người giám hộ
Học sinh
Nhân viên có giấy chứng nhận – giáo viên
Nhân viên có giấy chứng nhận - khác
Nhân viên phân loại - Trường
Nhân viên phân loại - Văn phòng học khu
Nhân viên phân loại - Địa điểm khác
Điều hành/Quản trị giáo dục
Thành viên cộng đồng/Đối tác

Trường nào quí vị đang tiếp cận với?

Xin nộp bản khảo sát lại cho Cathy Morrison (box 744) hay thực hiện bản khảo sát trên mạng tại
http://www.scusd.edu/lcapsurvey2016
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