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Sacramento City Unified School District

1

   Jonathan P. RaymondVietnamese/Strategic Plan Letter to Parents/TD/TV 

Caùc gia ñình, nhaân vieân vaø nhöõng baïn beø cuûa hoïc khu Sacramento thaân meán:  

Chuùng ta ñang soáng trong moät giai ñoaïn thay ñoåi luyõ tieán.   

Haõy caân nhaéc nhöõng ñieàu döôùi ñaây:  

• 10 coâng coâng taùc ñoøi hoûi haøng ñaàu trong naêm 2010 ñaõ khoâng hieän höõu trong naêm 2004.  
• Trung Hoa chaúng maáy choác seõ trôû thaønh quoác gia noùi Tieáng Anh soá 1 treân theá giôùi. 
• AÁn ñoä coù nhieàu hoïc sinh danh döï hôn daân soá Hoa Kyø. 
• Boä Lao Ñoäng Hoa Kyø öôùc tính caùc hoïc sinh ñang hoïc ngaøy hoâm nay seõ coù töø 10 ñeán 14 coâng vieäc vaøo ñoä tuoåi 38.  
• Ñoái vôùi caùc hoïc sinh baét ñaàu vôùi moät baèng caáp kyõ thuaät 4 naêm, nöûa trong soá nhöõng gì caùc em hoïc trong naêm ñaàu seõ bò 

loãi thôøi vaøo naêm thöù ba.* 

Söï thay ñoåi nhanh choùng naøy ñoøi hoûi chuùng ta caàn boû nhöõng yù tuôûng loãi thôøi sang moät beân –  vaø maûnh baèng toát nghieäp trung hoïc 
vaø moät vieäc laøm ôû moät nhaø maùy laø loä trình  daãn ñeán  thaønh coâng – vaø baùm chaéc vieäc tieáp caän ngay vôùi neàn giaùo duïc coù giaù trò 
vôùi thöïc teá  nôi nhieàu caùnh cöûa môû ra cho nhöõng hoïc vieân  toát nghieäp cuûa chuùng ta neáu chuùng ñuôïc chuaån bò ñuùng möùc.   

Keá Hoaïch coù tính Quyeát Ñònh naêm 2010-14 töôïng tröng cho nhöõng noã löïc lieân tuïc cuûa hoïc Khu Sacramento nhaèm caûi thieän vieäc 
hoïc taäp maø chuùng ta ñöa tôùi töøng hoïc sinh trong moïi lôùi sao cho caùc em coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng thöû thaùch cuûa theá kyû 21 naøy. 

Noäi dung laø keát quûa cuûa nhöõng cuoäc thaûo luaän vôùi raát nhieàu coäng söï vieân coäng ñoàng cuøng quan taâm trong söï thaønh coâng lieân tuïc 
cuûa chuùng ta laø moät toå chöùc.  Nhöõng coäng söï vieân  ñoù bao goàm caùc hoïc sinh, giaùo vieân, quaûn trò giaùo duïc, nhaân vieân trôï giuùp, 
phuï huynh, caùc truôøng ñaïi hoïc, cô sôû thuông maõi, vaø caùc toå chöùc baát vuï lôïi ñang hoã trôï coâng vieäc cuûa chuùng ta.   

Toâi muoán noùi leân loøng bieát ôn saâu sa cuûa toâi ñeán taát caû nhöõng ai tham gia trong tieán trình naøy.  Quùi vò ñaõ chia xeû nhöõng yù nghó 
saâu saéc vaø nhöõng quan taâm, muïc tieâu vaø nhöõng phuông phaùp.  Vieäc ñoùng goùp yù kieán naøy thaät laø quan troïng ñoái vôùi muïc tieâu cuûa 
chuùng ta nhaèm taïo ra moät taøi lieäu huôùng daãn nhöõng coâng vieäc cuûa chuùng ta khi chuùng ta caàn gia taêng toác ñoä thay ñoåi.   

Keát quûa cuûa söï hôïp taùc naøy laø moät keá hoaïch thaát baïi cuøng vôùi keá hoaïch toång quaùt trong quaù khöù .  Chuùng ta baét ñaàu vôùi vieäc 
tuôøng thuaät theo nhaõn quan –  tieát loä  ñieàu chuùng ta ñang tuôûng tuôïng laø hoïc khu chuùng ta seõ troâng nhö theá naøo trong tuông lai.    

Moïi ngöiôøi hy voïng vieäc töôøng thuaät laø ñeå gieo nieàm phaán khôûi vaø soi ñöôøng chæ loái.  Noù coù nghóa nhö moät nguôøi baïn ñoàng haønh 
bieát moâ taû vôùi UÛy Ban Quaûn Trò Giaùo Duïc – nhö lôøi phaùt bieåu veà söù maïng ñaõ ñuôïc coâng nhaän: caùc hoïc sinh toát nghieäp gioáng nhö 
nhöõng nguôøi hoïc taäp suoát ñôøi luoân gaëp söï caïnh tranh toaøn caàu, ñuôïc chuaån bò ñeå thaønh coâng trong moät moâi tröôøng ngheà nghieäp 
vaø giaùo duïc cao hôn theo choïn löïa cuûa mình ñeå baûo ñaûm vieäc laøm coù thu nhaäp khaù cuõng nhö vieäc ñoùng goùp cho xaõ hoäi.   

Chuùng ta theo vieäc tuôøng thuaät  nhaõn quan vôùi lôøi tuyeân boá  cam keát tôùi 3 coät truï neàn taûng maø chuùng ta ñaõ choïn ñeå baùm chaët keá 
hoaïch naøy:  Caùc hoïc sinh saün saøng vaøo Ñaïi Hoïc vaø Tröôøng Daïy Ngheà; Cam Keát cuûa Coäng Ñoàng vaø Gia Ñình; vaø Chuyeån Bieán 
Theo Toå Chöùc.  

Sau cuøng, töï keá hoaïch chính noù bao goàm caùc phuông phaùp vaø caùc bieän phaùp ñeå thuùc ñaåy hoïc khu tieán veà phiaù muïc tieâu chuùng ta 
ñaõ ñeà ra.     

Muïc Ñích laø ñeå trình baøy moät lôøi phaùt bieåu thaät roõ raøng laø seõ thoáng nhaát hoïc khu theo moät lôøi keâu goïi hôïp taùc haønh ñoäng: Chuùng 
ta khoâng theå duy trì tình traïng nhö vaäy maõi – moät söï gia taêng nhoû ôû ñaây, moät söï maát maùt nhoû ôû kia – vaø ñaùp öùng tieàm naêng cuûa 
chuùng ta ñeå trôû thaønh moät toå chöùc giaùo duïc caáp toaøn caàu.   

Trong thôøi ñieåm thay ñoåi luõy tieán, haønh ñoäng theo töøng buôùc moät thì khoâng ñuû.  

Chaân thaønh,  

Jonathan P. Raymond 

*Nguoàn: Did You Know?/Shift Happens by Karl Fisch and Scott McLeod 
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Vietnamese/Our Vision Letter/TD 

 Ñònh Huôùng cuûa Chuùng Ta 
 

Chuùng ta haõy laáy moät yù tuôûng ñôn giaûn vaø khôûi ñaàu moät söï ñoåi môùi. 
 
Chuùng ta haõy cam keát ñaët treû em leân haøng ñaàu trong Hoïc Khu Sacramento.  Chuùng ta haõy höùa raèng 

ñaët moät quyeàn lôïi toát nhaát cuûa treû vaøo trong traùi tim cho moãi quyeát ñònh chuùng ta ñang laøm.  Chuùng ta haõy 
cuøng ñöùng daäy.     

 
Ñieàu gì seõ xaûy ra?  
 
Caùc giaùo vieân, ñuôïc huaán luyeän hieäu quûa, nhaän söï hoã trôï cuûa caùc baïn ñoàng nghieäp vaø ñöôïc daãn daét 

bôûi taøi lieäu cho söï tieán boä cuûa töøng hoïc sinh, seõ cam keát caùc hoïc sinh veà caùc giaùo trình mang ñaày yù nghóa 
vaø haáp daãn.  Caùc giaùo vieân seõ ñoùng goùp nhöõng yù kieán giuùp caùc hoïc sinh chuùng ta saün saøng cho moät theá giôùi 
ñaày tieán boä nhaèm khuyeán khích moãi hoïc sinh suy nghó, bieát giaûi quyeát vaán ñeà, laøm vieäc maät thieát vôùi caùc 
baïn khaùc, naém vöõng nhöõng tieâu chuaån caàn thieát.  Ñeå trao ñoåi.   

 
Caùc hieäu truôûng, giaùo vieân vaø taát caû caùc nhaân vieân hoïc khu seõ tin tuôûng raèng moãi hoïc sinh coù theå 

hoïc taäp vaø ñaït nhöõng keát quûa nhaèm chöùng minh ñieàu ñoù.    
 
Caùc hoïc sinh ñeán truôøng haèng ngaøy ñang mong ñôïi ñoùn nhaän nhöõng thöû thaùch, baát chaáp möùc ñoä 

khaû naêng hay kinh nghieäm cuûa chuùng.  Khi caùc em toát nghieäp, chuùng seõ rôøi chuùng ta khi ñuôïc chuaån bò chu 
ñaùo ñeå choïn moät truôøng ñaïi hoïc hay ngheà nghieäp ñuùng vôùi chuùng.  Caùc em seõ rôøi chuùng ta duø bieát raèng 
khoâng coù ñieàu gì laøm thoûa maõn tôùi tinh thaàn hay haïn cheá nhöõng tính caùch hôn laø cuøng mang taát caû tôùi moät 
coâng vieäc ñaày khoù khaên.    

 
Caùc ñoàng minh quan troïng cuûa chuùng ta trong coäng ñoàng-gia ñình, truôøng ñaïi hoïc, coâng sôû vaø caùc 

ñoái taùc phi chính phuû – seõ cuøng tham gia trong söï vieäc cuûa chuùng ta vaø chuùng ta saün saøng nhaän lôïi ích töø 
nhöõng trí tueä taäp theå naøy.  Moät khi caùc truôøng hoaït ñoäng nhö nhöõng hoøn ñaûo taùch rôøi, chæ môû cöûa trong suoát 
giôø hoïc ôû truôøng, seõ trôû thaønh nhöõng trung taâm hoaït ñoäng soâi noåi sau tieáng chuoâng cuoái cuøng cuõng nhö vaøo 
cuoái tuaàn.   

 
Caùc buôùc tuôøng thaønh seõ ñoå saäp.  Caùc lôùp hoïc seõ maát ñi ñuôøng bieân giôùi vaø bò  ñuôøng ranh giôùi noái 

lieàn vôùi caùc truôøng laùng gieàng- vaø theá giôùi.  Caùc truôøng seõ bieán maát nhöõng boä phaän chuyeân daäp taét nhöõng yù 
kieán toát.  Söï baát ñoàng giöõa vaên phoøng trung taâm vaø caùc truôøng hoïc seõ thu heïp daàn vaø bieán maát.   

 
Caùc nguyeân taéc môùi cho moät neàn kinh teá môùi seõ hôïp nhaát: Suy nghó laïi, Caûi Thieän, Vuôït Troäi.  
 
Ñaây laø Hoïc Khu Sacramento maø chuùng toâi muôøng tuôïng.  Ñeå laøm ñuôïc ñieàu ñoù, chuùng ta ñaõ xaây 

döïng 3 coät truï caên baûn ñan vaøo nhau ñeå hoã trôï moät theå luaän tieán daàn tôùi neàn giaùo duïc.  Nhö Aristole, chuùng 
ta tin tuôûng vaøo toång theå thì quan troïng hôn laø coäng nhöõng phaàn cuûa noù laïi.  Nhöõng coät truï naøy daønh cho caû 
vieäc giöõ chaët caùc quyeát ñònh cuûa chuùng ta cuõng nhö ñaåy maùi cheøo ñöa chuùng ta tieán veà phiaù truôùc trong luùc 
chuùng ta gia toác tæ leä thay ñoåi ñeå giöõ toác ñoä chung vôùi theá giôùi ñang thay ñoåi nhanh choùng.  Nhöõng coät truï 
naøy - Caùc hoïc sinh Saün Saøng cho Ñaïi Hoïc vaø Ngheà Nghieäp, Cam Keát Coäng Ñoàng vaø Gia Ñình , vaø Chuyeån 
Bieán Cô Caáu – ñaïi dieän cho vieäc cam keát tôùi caùc hoïc sinh chuùng ta.   

 
Lôøi höùa cuûa chuùng ta.  
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Coät truï I:  Caùc Hoïc Sinh Saün Saøng cho Ñaïi Hoïc vaø Ngheà Nghieäp 
“Toâi yeâu caàu moãi coâng daân Hoa Kyø cam keát theo hoïc ôû trình ñoä cao hôn hay huaán luyeän huôùng 
nghieäp toái thieåu moät naêm hoaëc nhieàu hôn.  Noù coù theå laø truôøng cao ñaúng coâng laäp hay ñaïi hoïc 4 
naêm;truôøng huaán luyeän ngheà nghieäp hay hoïc ngheà.  Nhöng duø baát kyø nhaän söï huaán luyeän naøo ñi 

nöõa, moãi coâng daân hoa kyø caàn coù nhieàu hôn laø moät baèng toát nghieäp trung hoïc.” 
 Toång Thoáng Barack Obama 

 
Taïi sao ñieàu naøy quan troïng:  Nhaèm ñöa cho caùc hoïc sinh chuùng ta kieán thöùc, nhöõng thoùi quen 
vaø kyõ naêng maø chæ coù theå ñeán töø moät neàn giaùo duïc phaùt trieån toaøn dieän, tuông quan vaø nghieâm 
tuùc, chuùng ta ñang chuaån bò cho con em coù ñònh huôùng ñuùng:  Hoïc ngheà trong caùc truôøng huôùng 
nghieäp vaø thuông maõi, cao ñaúng coâng laäp hay ñaò hoïc 4 naêm.  Chuùng ta khoâng theå bieát ñuôïc ñieàu 
gì trong tuông lai; söï ruæ ro trong vieäc thieáu chuaån bò cho caùc hoïc sinh veà moät theá giôùi ñang phaùt 
trieån chöa töøng coù vaø baèng caùch naøo ñoù ñang giôùi haïn söï löïa choïn cuûa caùc em.  Ñieåm coát yeáu: ñaëc 
tröng tuông töï laøm haáp daãn caùc hoïc sinh tìm tôùi caùc truôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu – laø khaû naêng suy 
nghó, caùch giaûi quyeát vaán ñeà, quan heä coâng vieäc toát vôùi moïi nguôøi xung quanh vaø khaû naêng giao 
tieáp – cuõng nhö giuùp caùc em trôû thaønh nhöõng öùng cöû vieân cho caùc coâng vieäc lyù tuôûng.  Coâng vieäc 
cuûa chuùng ta laø nhaèm tieát loä caùc hoïc sinh moät daõy nhöõng löïa choïn sau trung hoïc vaø roài, daãn daét 
caùc em nhöõng kyõ naêng caàn thieát ñeå theo ñuoåi nhöõng cô hoäi ñoù.  Coâng vieäc naøy baét ñaàu cho moät 
ngaøy moät hoïc sinh buôùc qua caùnh cöûa chuùng ta vaø tieáp tuïc cho ñeán khi caùc em ra truôøng.  
 
Chuùng ta quí troïng gì.  Chuùng ta seõ laøm gì. Chuùng ta seõ laøm noù nhö theá naøo.  
 

A. Moãi hoïc sinh phaûi ñuôïc quyeàn coù nhöõng uôùc voïng cao hôn.  
Chuùng ta seõ cung öùng cho caùc hoïc sinh moät neàn giaùo duïc phaùt trieån toaøn dieän, tuông quan 
vaø nghieâm tuùc bao goàm vieäc khaùm phaù ngheà nghieäp trong theá kyû 21, ngheä thuaät trình baøy 
vaø thuôûng ngoaïn baèng maét vaø ñaùp öùng nhöõng ñoøi hoûi cuûa caùc truôøng cao ñaúng vaø ñaïi hoïc 4 
naêm.  Muïc tieâu cuûa chuùng ta laø giuùp ñôõ taát caû caùc truôøng duy trì caùc hoïc sinh coù uôùc voïng 
ñuôïc hoïc taäp cao nhaát.  Chuùng toâi seõ ñaùp öùng muïc tieâu naøy baèng vieäc ñöa ra nhöõng caûi 
thieän giaùo trình theo sau:   

1. Phaùt trieån giaùo trình vaø coâng taùc giaûng daïy cho caùc moân ngöõ vaên, toaùn, khoa hoïc vaø 
khoa hoïc xaõ hoäi nhaèm naém baét moái quan taâm vaø ñoäng cô hoïc taäp cuûa hoïc sinh vaø 
thöû thaùch töøng em moät – baát keå trình ñoä khaû naêng – ñeå ñaït thaønh tích cao hôn.   

2. Môû roäng vaø moâ phoûng caùc chuông trình vaø truôøng hoïc coù thaønh tích hoïc taäp cao 
nhaát.   

3. Phaùt trieån söï mong ñôïi roõ reät veà ñieàu caùc hoïc sinh caàn bieát vaø naém vöõng theo töøng 
trình ñoä lôùp.    
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4. Phaùt trieån giaùo trình vaø coâng taùc giaûng daïy gaén lieàn vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh vôùi 
theá giôùi hieän thöïc.   

                      
B. Chuùng toâi cam keát caûi thieän vieäc hoïc taäp lieân tuïc vaø suoát ñôøi – cho caùc hoïc sinh vaø ñoäi nguõ 

nhaân vieân chuùng ta.  
Chuùng toâi tin tuôûng taát caû caùc nhaân vieân vaø hoïc sinh seõ phaùt trieån trong moät moâi truôøng taäp 
trung vaøo vieäc hoïc taäp vaø caûi tieán khoâng ngöøng.  Chuùng toâi seõ taïo ra nhöõng cô hoäi phaùt 
trieån chuyeân moân thöïc teá vaø coù aûnh huôûng quan troïng ñeán vieäc hoïc taäp cuûa caùc hoïc sinh.  
Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø ñeå caùc truôøng söû duïng tieán trình Duyeät Xeùt Phaåm Chaát Truôøng 
nhaèm huôùng daãn nhöõng noã löïc caûi tieán cuûa hoï vaø döõ lieäu coäng taùc ñoøi hoûi caùc nhoùm gioáng 
nhö moät chieác xe ñuôïc caûi tieán lieân tuïc.  Chuùng toâi seõ ñaùp öùng muïc tieâu naøy nhö sau:    

1. Ñaàu tö phaùt trieån chuyeân moân cho caùc giaùo vieân vaø hieäu truôûng nhaèm thuùc ñaåy 
vieäc hoïc taäp cuûa caùc hoïc sinh baèng caùch ñöa cho caùc em nhöõng cô hoäi ñaày ñuû ñeå 
suy nghó saâu saéc, laøm vieäc vôùi caùc baïn, giaûi quyeát vaán ñeà, noã löïc vôùi caùc coâng vieäc 
khoù vaø thích ñi hoïc.   

2. Phaùt trieån coâng taùc huaán luyeän ñuôïc laäp ra ñeå xaùc ñònh moãi khu vöïc cuûa tieán trình 
Duyeät Xeùt Phaåm Chaát Truôøng.   

3. Huaán luyeän caùc hieäu truôûng vaø caùc giaùo vieân söû duïng döõ lieäu ñoøi hoûi caùc nhoùm gaén 
lieàn vôùi keát quûa cuûa hoïc sinh ñeå thöïc haønh giaûng daïy hieäu quûa.   
 

C. Chuùng toâi cam keát giôùi haïn nhöõng khaùc bieät veà thaønh tích hoïc taäp.   
Nhö keát quûa, chuùng toâi seõ phaùt trieån ñaùnh giaù theå luaän nghieâm tuùc ñeå xem xeùt söï tieán boä 
lieân tuïc cuûa caùc hoïc sinh.  Muïc tieâu cuûa chuùng toâi nhaèm giaûm thieåu söï khaùc bieät veà thaønh 
tích hoïc taäp giaûm 20 phaàn traêm haèng naêm cho taát caùc bieän phaùp.  Chuùng toâi seõ ñaùp öùng 
muïc tieâu naøy nhö theo sau:   

1. Phaùt trieån bieän phaùp ñeå thuùc ñaåy moät naêm cho moãi moân hoïc vaø trình ñoä lôùp.   
2. Phaùt trieån vaø huaán luyeän caùc giaùo vieân trong vieäc ñaùnh giaù chung veà thoâng baùo 

giaûng daïy.   
3. Phaùt trieån söï hieåu bieát chung veà kyõ naêng vieát cuûa hoïc sinh ñeå laøm giöông vaø coù theå 

söû duïng nhö moät tieâu chuaån ñaùnh giaù cho vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh.   
 
Chuùng toâi bieát nhö theá naøo khi chuùng toâi thaønh coâng?   
 
Chuùng toâi seõ bieát chuùng toâi thaønh coâng khi:  100 phaàn traêm caùc truôøng nhaän ñuôïc söï caûi tieán 
Duyeät Xeùt Phaåm Chaát Truôøng laàn thöù hai theâm moät möùc ñoä thaønh tích; 100 phaàn traêm caùc hoïc 
sinh ñaït thaønh tích nhieàu hôn moät naêm so vôùi nhöõng gì caùc em hoïc trong thôøi gian moät naêm; vaø 
chuùng toâi thu heïp söï khaùc bieät veà thaønh tích giöõa caùc hoïc sinh coù thaønh tích hoïc taäp keùm nhaát so 
vôùi hoïc sinh coù thaønh tích cao nhaát.   
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II.
Cột Trụ II: Cam Kết của Gia Ðình và Cộng Ðồng 

"Chúng ta không thể tìm kiếm những thành tích cho chính chúng ta và quên đi sự tiến bộ và thịnh vuợng 
của cộng đồng chúng ta...Khát vọng của chúng ta phải đuợc mở rộng đủ bao gồm cả những khát vọng và 
nhu cầu của nguời khác, cho lợi ích của họ và cho riêng chúng ta." 

Cesar Chavez 

Tại sao điều này thì quan trọng; Ai trong số chúng ta quá mạnh mẽ đến nỗi họ không cần sự giúp đỡ? 
Các học khu công lập ở những nơi đô thị đuơng đầu với những thử thách to lớn mà không thể đáp ứng 
nếu không có những đối tác cộng đồng và gia đình. Học khu chúng ta cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó- 
chúng ta không thể đạt thành tích quan trọng để tự thay đổi một mình. Chúng ta cần mối quan hệ. Chúng 
ta cần một sự chuyển đổi liên tục trong văn hóa của chúng ta từ việc nhìn thấy các truờng như những hòn 
đảo đang hoạt động riêng biệt và chỉ mở cửa trong giờ học. Hình ảnh mới của chúng ta nên là những 
khuôn viên truờng như những nơi công cộng sôi nổi, những trung tâm sinh hoạt cộng đồng trong giờ học, 
chuơng trình sau giờ học và cuối tuần. Cam kết của chúng ta nên có hai chiều: Chúng ta nên nhiệt tâm để 
học hỏi từ những bạn bè khác như khi chúng ta đang dạy. Sự hợp tác của chúng ta nên trải dài theo bề 
rộng như nhu cầu chúng ta - tài chánh, nguồn tài nguyên, nhân lực và sự thông tuệ.  

 

Chúng ta qúi trọng gì. Chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta sẽ làm nó như thế nào.  

A. Gia đình là những đối tác quan trọng nhất của chúng ta.  

Chúng ta sẽ phát triển những cơ hội đầy ý nghĩa sẽ cho phép các gia đình tham gia trong việc 
giáo dục con em họ. Mục tiêu của chúng ta là đưa ra những lựa chọn cho tất cả phụ huynh 
tham gia trong giờ học và hội nghị tại truờng và để tất cả các truờng có trách nhiệm trong các 
kế hoạch thăm viếng các gia đình phụ huynh của giáo viên. Ðể đáp ứng các mục tiêu này, 
chúng ta sẽ:  

1. Ðưa ra các lớp học, giờ học và hội nghị để cho các gia đình giúp đỡ con em thành công 
tại truờng.  

2. Tạo ra môi truờng học tập thoải mái nhằm khuyến khích sự tham gia của học sinh, gia 
đình, hội phụ huynh và cộng đồng.  

3. Mở rộng Dự Án Thăm Viếng Nhà Phụ huynh/Giáo Viên. 

4. Ðảm bảo rằng Các Ủy Ban Truờng hoạt động tối đa.  

5. Ðòi hỏi mỗi truờng phải có một kế hoạch - phát triển cùng với cộng đồng duy nhất - 
hợp tác chặt chẽ với các gia đình trong việc học tập của học sinh tại nhà, tại truờng hay 
tại các cơ sở giáo dục thuộc học khu Sacramento.  

B. Chúng ta tin tuởng các truờng là những trung tâm cộng đồng. 

Chúng ta sẽ đảm bảo rằng mỗi truờng sẽ trở thành một trung tâm cần thiết cho đời sống của cộng 
đồng có địa điểm mở cửa và tiếp cận các nguồn lực. Mục tiêu của chúng ta nhằm đảm bảo rằng 
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tất cả các truờng đều mở trung tâm, chào mừng các gia đình và những đối tác cộng đồng. Ðể đạt 
đuợc mục tiêu này, chúng ta sẽ:  

1. Xây dựng một trung tâm hỗ trợ gia đình tại mỗi truờng để giúp các gia đình tìm kiếm 
nguồn lực nhằm giúp hỗ trợ việc học tập của con em họ.  

2. Huấn luyện các quản trị giáo dục và giáo viên trong việc phát triển sự hợp tác giữa gia 
đình và truờng để tập trung vào việc học tập của học sinh.  

3. Hợp tác để mở những cơ sở vào buổi tối, cuối tuần và những ngày lễ.  

4. Tạo ra những điểm giải trí cộng đồng tại truờng của chúng ta.  

C. Chúng ta tin tuởng sự hợp tác đưa ra những cơ hội cho các học sinh học tập vuợt ra ngoài 
khuôn viên truờng.  

Chúng ta sẽ tăng cuờng sự hợp tác đầy ưu thế nhằm tiết lộ cho các học sinh những huớng dẫn 
nghề nghiệp qua thực tập công việc và dịch vu học tập. Mục tiêu của chúng ta là giúp tất cả các 
truờng đều tham gia thúc đẩy hợp tác vào mùa hè, những cơ hội trong giờ và sau giờ học cho các 
học sinh. Ðể đạt đuợc mục tiêu này, chúng ta sẽ:  

1. Liên lạc với các truờng công lập hay tư thục có thể cung ứng cho học sinh những kinh 
nghiệm phong phú nhằm dạy các em biết cách phát triển trong môi truờng học tập.  

2. Phát triển hợp tác trong học khu nhằm cung ứng nguồn lực hỗ trợ học tập để nhắm vào 
việc tạo ra những cơ hội tham gia của phụ huynh và tốt nghiệp mang tính cạnh tranh toàn 
cầu.  

Chúng ta biết như thế nào khi chúng ta thành công?  

Chúng ta sẽ biết chúng ta thành công khi 100 phần trăm các truờng chúng ta đều mở và chào mừng các 
gia đình và cam kết hợp tác để gia tăng những cơ hội cho học sinh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cột Trụ II: Cam Kết của Gia Ðình và Cộng Ðồng 

"Chúng ta không thể tìm kiếm những thành tích cho chính chúng ta và quên đi sự tiến bộ và thịnh vuợng 
của cộng đồng chúng ta...Khát vọng của chúng ta phải đuợc mở rộng đủ bao gồm cả những khát vọng và 
nhu cầu của nguời khác, cho lợi ích của họ và cho riêng chúng ta." 

Cesar Chavez 

Tại sao điều này thì quan trọng; Ai trong số chúng ta quá mạnh mẽ đến nỗi họ không cần sự giúp đỡ? 
Các học khu công lập ở những nơi đô thị đuơng đầu với những thử thách to lớn mà không thể đáp ứng 
nếu không có những đối tác cộng đồng và gia đình. Học khu chúng ta cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó- 
chúng ta không thể đạt thành tích quan trọng để tự thay đổi một mình. Chúng ta cần mối quan hệ. Chúng 
ta cần một sự chuyển đổi liên tục trong văn hóa của chúng ta từ việc nhìn thấy các truờng như những hòn 
đảo đang hoạt động riêng biệt và chỉ mở cửa trong giờ học. Hình ảnh mới của chúng ta nên là những 
khuôn viên truờng như những nơi công cộng sôi nổi, những trung tâm sinh hoạt cộng đồng trong giờ học, 
chuơng trình sau giờ học và cuối tuần. Cam kết của chúng ta nên có hai chiều: Chúng ta nên nhiệt tâm để 
học hỏi từ những bạn bè khác như khi chúng ta đang dạy. Sự hợp tác của chúng ta nên trải dài theo bề 
rộng như nhu cầu chúng ta - tài chánh, nguồn tài nguyên, nhân lực và sự thông tuệ.  

 

Chúng ta qúi trọng gì. Chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta sẽ làm nó như thế nào.  

A. Gia đình là những đối tác quan trọng nhất của chúng ta.  

Chúng ta sẽ phát triển những cơ hội đầy ý nghĩa sẽ cho phép các gia đình tham gia trong việc 
giáo dục con em họ. Mục tiêu của chúng ta là đưa ra những lựa chọn cho tất cả phụ huynh 
tham gia trong giờ học và hội nghị tại truờng và để tất cả các truờng có trách nhiệm trong các 
kế hoạch thăm viếng các gia đình phụ huynh của giáo viên. Ðể đáp ứng các mục tiêu này, 
chúng ta sẽ:  

1. Ðưa ra các lớp học, giờ học và hội nghị để cho các gia đình giúp đỡ con em thành công 
tại truờng.  

2. Tạo ra môi truờng học tập thoải mái nhằm khuyến khích sự tham gia của học sinh, gia 
đình, hội phụ huynh và cộng đồng.  

3. Mở rộng Dự Án Thăm Viếng Nhà Phụ huynh/Giáo Viên. 

4. Ðảm bảo rằng Các Ủy Ban Truờng hoạt động tối đa.  

5. Ðòi hỏi mỗi truờng phải có một kế hoạch - phát triển cùng với cộng đồng duy nhất - 
hợp tác chặt chẽ với các gia đình trong việc học tập của học sinh tại nhà, tại truờng hay 
tại các cơ sở giáo dục thuộc học khu Sacramento.  

B. Chúng ta tin tuởng các truờng là những trung tâm cộng đồng. 

Chúng ta sẽ đảm bảo rằng mỗi truờng sẽ trở thành một trung tâm cần thiết cho đời sống của cộng 
đồng có địa điểm mở cửa và tiếp cận các nguồn lực. Mục tiêu của chúng ta nhằm đảm bảo rằng 
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Coät Truï III:  Chuyeån Bieán Cô Caáu 

“Chuùng ta ñang ñöùng taïi moät thôøi ñieåm nôi chuùng ta phaûi raêng daïy con em veà ñieàu maø chöa ai bieát 
ñuôïc ngaøy hoâm qua, vaø chuaån bò cho caùc truôøng veà ñieàu maø chöa ai bieát caû.”  

Margaret Mead 

Taïi sao ñieàu naøy thì quan troïng:  Moät hoïc khu laø moät toå chöùc cuûa moïi nguôøi.  Ñeå ñaùp öùng ñuôïc 
nhöõng thöû thaùch trong tuông lai, ñoäi nguõ nhaân vieân chuùng ta caàn phaûi ñuôïc caûi tieán, thaùo vaùt, linh 
hoaït vaø saùng taïo.  Hoï phaûi quí troïng söï hôïp taùc vaø laøm vieäc höõu hieäu trong cuøng moät nhoùm.  
Chuùng ta phaûi caûi tieán phuông caùch tuyeån choïn, thueâ muôùn, huaán luyeän vaø gìn giöõ ñoäi nguõ nhaân 
vieân.  Chuùng ta phaûi cho pheùp moò nguôøi trôû thaønh nhöõng nhaø laõnh ñaïo giaùo duïc.  Chuùng ta phaûi 
ñuôïc daãn daét bôûi söï nghieân cöùu vaø söï thích öùng lieân tuïc trong aùnh saùng cuûa caùc chöùng cöù.  Chuùng 
ta phaûi tìm kieám ñeå phaûn aùnh cho löïïc luôïng cuûa chuùng ta veà söï ña daïng cuûa coäng ñoàng.  Trong 
moät möùc ñoä hoaït ñoäng naøo ñoù, hoïc khu caàn loaïi boû haøng raøo ngaên caùch giöõa vaên phoøng trung taâm 
vôùi caùc truôøng ñeå taoï ra moät doøng luaân chuyeån caùc hoaït ñoäng dòch vuï ñaït hieäu quûa hôn.  Nhöõng 
dòch vuï ñoù neân bao goàm moïi thöù caàn thieát cho caùc truôøng cuûa chuùng ta ñuôïc saïch seõ, an toaøn, tieáp 
ñoùn aân caàn vaø laønh maïnh.  Giöõ laïi söï xuaát saéc – caùc chuông trình vaø döï aùn ñeå chöùng minh cho 
vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh - neân ñöôïc laäp laïi vaø coù heä thoáng.     
 
Chuùng ta quùi troïng gì.  Chuùng ta seõ laøm gì. Chuùng ta seõ laøm noù nhö theá naøo.  

A. Chuùng ta ñöùng leân ñeå theo ñuoåi lieân tuïc söï xuaát saéc. 
Chuùng ta seõ taïo ra moät neàn vaên hoùa “khoâng bieän minh” ñeå taäp trung vaøo caùc keát quûa vaø söï 
caûi tieán lieân tuïc.  Muïc tieâu cuûa chuùng ta laø ñeå taïo ra vaø môû roäng nhöõng ñieån hình veà nhöõng 
thaønh coâng ñuôïc chöùng minh cho caû truôøng hoïc laãn vaên phoøng trung taâm.  Ñeå ñaùp öùng 
ñuôïc yeâu caàu naøy, chuùng ta seõ:  

1. Söû duïng caùc Truôøng Öu Tieân nhö nhöõng nôi caàn caûi tieán ñeå taán coâng kieân trì vaøo 
nhöõng khaùc bieät veà thaønh tích hoïc taäp keùm.  

2. Caân ñoái Keá Hoaïch Caûi Tieán Truôøng, tieán trình Duyeät Xeùt Phaåm Chaát Truôøng vaø 
ngaân saùch.   

3. Taïo ra moät tieán trình ñieàu haønh döï aùn ñeå thi haønh Keá Hoaïch Öu Theá.   
4. Phaùt trieån moät Baûn Ñieàu Khieån Döõ Lieäu ñeå giaùm saùt tieán trình cuûa Keá Hoaïch Öu 

Theá.  
5.  Ñaûm baûo caùc truôøng ñuôïc toå chöùc ñeå thuùc ñaåy hoïc sinh hoïc taäp vôùi söï hoã trôï vaø 

can thieäp ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cuûa töøng truôøng.    
 

B. Söï ña daïng laø söùc maïnh cuûa chuùng ta. 
Chuùng ta seõ tuyeån choïn, huaán luyeän, gìn giöõ vaø hoã trôï moät nguoàn nhaân löïc ña daïng, taøi 
naêng vaø nhieät huyeát.  Muïc tieâu cuûa chuùng ta laø ñaûm baûo taát caû caùc nhaân vieân caûi thieän 
coâng vieäc cuûa hoï naêm naøy qua naêm khaùc vaø 100 phaàn traêm caùc nhaân vieân chuùng ta coù moät 
keá hoaïch tieán boä trong ngheà nghieäp.  Ñeå ñaùp öùng muïc tieâu naøy, chuùng taseõ:   
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Chủ Tịch, Khu Vực 1 
 

Patrick Kennedy 
Phó Chủ Tịch, Khu Vực 7 
 

Roy Grimes, MPA, MBA, CGFM 
Phó Chủ Tịch 2, Khu Vực 6 
 

Jerry Houseman, Ed.D. 
Khu Vực 2 
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Khu Vực 3 
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Khu Vực 4 
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Khu Vực 5 
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B. Sự đa dạng là sức mạnh của chúng ta. 

Chúng ta sẽ tuyển chọn, huấn luyện, gìn giữ và hỗ trợ một nguồn nhân lực đa dạng, tài năng và 
nhiệt huyết. Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo tất cả các nhân viên cải thiện công việc của họ năm 
này qua năm khác và 100 phần trăm các nhân viên chúng ta có một kế hoạch tiến bộ trong nghề 
nghiệp. Ðể đáp ứng mục tiêu này, chúng tasẽ:  

1. Ðưa ra hệ thống đánh giá việc giảng dạy tới tất cả các vị trí đuợc xác định rõ rệt, hiệu 
qủa, biện pháp hiệu qủa và đảm bảo tính công bằng trong các quyết định tuyển chọn. 

2. Xây dựng các phuơng pháp - chẳng hạn như một hội đồng tuyển chọn, một Chuơng 
Trình Phát Triển Ðồng Nghiệp Cho Hiệu Truởng và Học Viện Tu Nghiệp Giáo Viên - để 
hấp dẫn, huấn luyện và gìn giữ một nhân lực đa dạng.  

3. Tạo ra một hệ thống định huớng các nhân viên mới khi họ đến và cung cấp huớng dẫn 
rõ ràng để thăng chức cho tất cả các nhân viên.  

 

C. Chúng ta đặt trẻ em lên hàng đầu.  

Chúng ta tin tuởng công việc cốt lõi của tổ chức chúng ta là dạy và học. Chúng ta sẽ tập trung 
vào mỗi phòng ban, nhóm và từng cá nhân trong tổ chức để hỗ trợ việc giảng dạy và học tập. 
Mục tiêu của chúng ta là có 100% các truờng bày tỏ sự thỏa mãn với các dịch vụ của văn 
phòng trung tâm và có 100% các truờng báo cáo việc văn phòng trung tâm đã trợ giúp trong 
việc cải tiến việc giảng dạy và học tập tại truờng họ. Ðể đáp ứng mục tiêu này, chúng ta sẽ:  

1. Ðưa ra quyết định căn cứ trên những gì tốt đẹp nhất cho các em, kết hợp tiếng nói của 
học sinh vào tiến trình tạo ra quyết định.  

2. Ðảm bảo rằng môi truờng nhà truờng, từ trung tâm tới các lớp học, đều nhằm vào việc 
học tập của học sinh.  

3. Tái tổ chức văn phòng trung tâm để taọ thuận lợi cho việc hợp tác, cải thiện trách 
nhiệm tập thể, và tăng cuờng chất luợng giảng dạy và học tập của học sinh.  

  

Chúng ta biết như thế nào khi chúng ta thành công?  

Chúng ta sẽ biết chúng ta thành công khi 100 phần trăm các truờng của chúng ta bày tỏ sự thỏa mãn với 
các dịch vụ của văn phòng trung tâm. 



Trang Bìa 

Kế Hoạch Ưu Thế 2010 – 2014 ‐ 

Suy Nghĩ lại, Cải Thiện, Vượt Trội –  

Đặt Trẻ Em Lên Hàng Đầu‐  

 

Trang 1 

Thông Điệp của Giám Đốc Học Khu  ‐  

 

Trang Cuối 

Học Khu Sacramento 
Trình Bày Sứ Mệnh 

Các học sinh tốt nghiệp như những người học tập suốt đời mang tính cạnh tranh toàn cầu, được 
chuẩn bị để thành công trong nghề nghiệp cũng như thói quen học tập ở trình độ cao hơn theo sự 
lựa chọn của các em để đảm bảo công việc có thu nhập cũng như đóng góp cho xã hội.   
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Ellyne Bell, MA, LMSW 
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Phó Chủ Tịch 2, Khu Vực 6 
 

Jerry Houseman, Ed.D. 
Khu Vực 2 
 

Donald Terry 
Khu Vực 3 
 

Gustavo Arroyo 
Khu Vực 4 
 

Diana Rodriguez 
Khu Vực 5 
 

Arthur Fong 
Thành Viên Đại Diện Học Sinh 
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Vietnamese/Strategic Plan, Glossary of Terms/TD/TV 

Chuù Thích caùc Thuaät Ngöõ 

Vieát Luaän Vaên (Academic writing): Vieát luaän vaên caên cöù treân söï phaân tích – tieán trình phaân tích nhöõng yù tuôûng – nhaèm gia taêng söï hieåu bieát.  
Muïc ñích toång quaùt vieäc vieát luaän vaên laø ñeå ñöa caùc tin töùc trình baøy söï hieåu bieát roõ raøng veà moät ñeà taøi.  Nhöõng ñaùnh giaù chaúng haïn nhö nhöõng baøi 
nghieân cöùu, baøi luaän, baøi dieãn thuyeát vaø nhöõng baøi kieåm tra traû lôøi ngaén vaø daøi ñeå yeâu caàu caùc hoïc sinh thöïc haønh caùch vieát luaän vaên.   

Traùch Nhieäm (Accountability): yeâu caàu bôûi moät coäng ñoàng (caùc nhaân vieân coäng ñoàng, chuû nhaân vaø nhöõng nguôøi traû thueá) ñoái vôùi caùc nhaân vieân 
truôøng ñeå chöùng minh soá tieàn ñaàu tö vaøo giaùo duïc nhaèm ñaït ñuôïc nhöõng keát quûa hoïc taäp ñaùng keå.   
 

Khaùc Bieät veà Thaønh Tích (Achievement gap): Söï khaùc bieät veà thaønh tích hoïc taäp trong soá caùc nhoùm hoïc sinh ñuôïc xaùc nhaän theo chuûng toäc, 
khaû naêng, vaø möùc ñoä lôïi töùc.   Khaùc bieät veà thaønh tích coù theå ñuôïc quan saùt baèng baèng nhieàu bieän phaùp, bao goàm ñieåm kieåm tra tieâu chuaån, ñieåm 
trung bình vaø tæ leä boû hoïc.   
 

Ñaùnh giaù chung (Common Assessment):  Ñaùnh giaù ñuôïc duøng bôûi taát caû caùc giaùo vieân cuûa moät trình ñoä lôùp hay moân hoïc ñeå ño luôøng keát quaû 
hoïc taäp cuûa hoïc sinh.  Vieäc ñaùnh giaù coù theå söû duïng nhieàu hình thöùc khaùc nhau:  moät baøi kieåm tra, moät baøi luaän vaên, moät baøi dieãn thuyeát, moät döï 
aùn nhoùm, vaân... vaân.....  
 

Tuông quan veà vaên hoaù (Culturally relevant):  Giaûng daïy trong moái tuông quan veà vaên hoaù thuôøng ñeà caäp tôùi söï giaûng daïy vaø giaùo trình nhaèm 
taïo cho caùc hoïc sinh coù ñaày ñuû khaû naêng trí tueä, xaõ hoäi, tình caûm, laãn khaû naêng chính trò baèng caùch söû duïng nhöõng giaù trò tham khaûo veà vaên hoaù ñeå 
giao tieáp vôùi caùc hoïc sinh vaø chia xeû kieán thöùc, kyõ naêng vaø thaùi ñoä.   
 

Giaùo trình (Curriculum): moät taøi lieäu hoïc taäp ñuôïc ñöa ra bôûi moät truôøng, lôùp hoïc hay moät giaùo vieân.   
 

Baûn ñieàu khieån döõ lieäu (Data dashboard):  moät “baûn ñieàu khieån döõ lieäu” laø moät duïng cuï treân maïng ñeå quan saùt vaø phaân tích döõ lieäu hoïc taäp vaø 
thaønh tích hoïc sinh.  Döõ lieäu chính ñeå giaùm saùt thaønh tích hoïc sinh vaø huôùng daãn nhöõng quyeát ñònh veà keá hoaïch theo caáp ñoä ñuôïc ñöa ra trong moät 
chuoãi nhöõng bieåu ñoà vaø ñoà thò treân maïng hay “ño luôøng” gioáng nhö baûn ñieàu khieån cuûa moät xe hôi.   
 

Nhoùm ñieàu tra döõ lieäu (Data inquiry teams):  Ñieàu tra caên cöù vaøo döõ lieäu vaø ñöa quyeát ñònh laø moät tieán trình trong ñoù caùc nhaân söï truôøng cam 
keát phaân tích caùc döõ lieäu ñang xaûy ra töø nhieàu nguoàn ñeå cung öùng moät böùc tranh toång theå veà nhöõng caùi maïnh vaø caùc thöû thaùch cuûa moät truôøng.  
Sau ñoù, caùc truôøng phaùt trieån moät keá hoaïch caàn öu tieân vaø xaùc ñònh nhöõng thöû thaùch ñoù.     
 

Ñaùnh giaù toaøn boä (Holistic Assessment):  Ñeå ñaùnh giaù vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh, moät söï ñaùnh giaù toaøn boä aán ñònh moät thang ñieåm rieâng bieät caên 
cöù treân toaøn boä keát quûa hoïc taäp hôn laø vieäc cho ñieåm hay phaân tích khiaù caïnh cuûa töøng caù nhaân.  Thaønh phaåm ñuôïc ñaùnh giaù möùc ñoä nhieàu hôn laø 
toång soá nhöõng phaàn cuûa noù vaø vì theá chaát luôïng cuûa moät saûn phaåm hay vieäc hoïc taäp cuoái cuøng ñuôïc ñaùnh giaù nhieàu hôn laø tieán trình hay khiaù caïnh 
cuûa vieäc hoïc taäp.   

Döï aùn thaêm vieáng gia ñình cuûa Giaùo Vieân/Phuï Huynh (Parent/Teacher Home Visit Project):  moät toå chöùc baát vuï lôïi taêng cuôøng vieäc tham 
gia cuûa gia ñình vaø xaây döïng nieàm tin coäng ñoàng baèng vieäc huaán luyeän caùc giaùo vieân vaø ñoäi nguõ nhaân vieân hoïc khu ñeå vieáng thaêm gia ñình hoïc 
sinh.   
 

Truôøng Öu tieân (Priority school):  Caùc truôøng ñöôïc löïa choïn trong hoïc khu coù thaønh tích hoïc taäp xeáp loaïi thaáp nhaát trong soá 20 phaàn traêm veà keát 
quaû hoïc vaán taïi Cali vaø laø muïc tieâu cho vieäc caûi tieán qua söï taäp chuù vaøo ñoäi nguõ nhaân vieân, taøi nguyeân, coâng taùc giaûng daïy vaø hoïc taäp.   
 

Phaùt trieån chuyeân moân (Professional development):  Caùc khoaù huaán luyeän cho nhaân vieân hoïc khu nhaèm phaùt trieån kyõ naêng vaø kieán thöùc haàu 
caûi thieän caùc dòch vuï cho hoïc sinh cuõng nhö naâng cao ngheà nghieäp.  
 

Nghieâm tuùc (Rigorous):  caùc giaùo trình nghieâm tuùc laø nhöõng giaùo trình ñang thöû thaùch tôùi töøng hoïc sinh, chuaån bò cho chuùng ñeå vaøo ñaïi hoïc hay 
ngheà nghieäp baèng vieäc cam keát caùc em bieát töï hoïc, vaø ñoøi hoûi nhieàu hôn moãi em ñeå ñaït tôùi giôùi haïn tieàm naêng cuûa chuùng.    
 

Keá hoaïch caûi thieän truôøng (School Improvement Plan):  Keá hoaïch caûi thieän truôøng baèng vaên baûn cho moãi truôøng bao goàm caùc phuông phaùp caûi 
tieán thaønh tích hoïc taäp trong vuøng muïc tieâu cuï theå cho hoïc sinh, thoâng tin laø laøm caùch naøo vaø khi naøo vieäc caûi tieán seõ ñuôïc thi haønh cuõng nhö tin 
töùc veà vieäc söû duïng nguoàn quõy tieåu bang vaø lieân bang.    

Duyeät Xeùt Chaát Luôïng Truôøng (School Quality Review):  Duyeät xeùt chaát luôïng truôøng laø moät tieán trình ñuôïc ñeà ra ñeå phaùt trieån moät böùc tranh 
roõ raøng veà chaát luôïng giaùo duïc nhaèm cung öùng cho truôøng.  Noù trôï giuùp truôøng xaây döïng moät caùi nhìn roõ raøng veà söùc maïnh, khu vöïc caàn phaùt trieån, 
söï thöû thaùch vaø thaønh coâng cuûa tröôøng. 

UÛy Ban Truôøng (School Site Council):  UÛy Ban Truôøng laø moät hoäi ñoàng ñaïi dieän cho coäng ñoàng truôøng, ñuôïc baàu bôûi nhaân vieân truôøng, caùc phuï 
huynh vaø thaønh vieân coäng ñoàng, vaø ôû möùc ñoä thöù hai, hoïc sinh.    

Söï giaùo duïc roäng raõi vaø ña daïng (Well-rounded education):  Moät söï giaùo duïc roäng raõi vaø ña daïng laø moät söï giaùo duïc phaùt trieån toaøn dieän vaø 
caân ñoái nhaèm tieát loä cho caùc hoïc sinh nhöõng boä moân ngheä thuaät bieåu dieãn vaø thuôûng ngoaïn baèng maét vaø caùc hoaït ñoäng phong phuù cuøng vôùi nhöõng 
bieän phaùp kyû luaät coát yeáu.   





www.scusd.edu

5735 - 47th Avenue 
Sacramento, CA 95824

(916) 643-7400


