Các Mục Tiêu, Hoạt Động, & Dịch Vụ
Chi Tiết và Trách Nhiệm của Kế Hoạch Ưu Thế
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi mục tiêu của LEA. Sao chép bảng khi cần.
(Chọn Mục Tiêu Mới, Mục Tiêu Bổ Sung, hay Mục Tiêu không đổi)
X Mục

Tiêu Không Đổi

Mục Tiêu 2
Các học sinh sẽ tham gia vào môi trường học tập an toàn, lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần.
•
•

•

Tất cả các trường sẽ an toàn hơn, môi trường học với nền văn hoá hiệu quả hơn, nơi các học sinh học tập các kỹ năng tình
cảm xã hội và nhận được sự hỗ trợ bổ sung để thúc đẩy việc tham gia học tập của các em. (Hoạt động 2.1)
Các trường sẽ cung cấp nhiều cơ hội đa dạng hơn để nhận được nhiều sự quan tâm về học tập và nhà trường thông qua các
hoạt động dựa trên công nghệ, học tập dựa trên dự án, tham gia vào chương trình ngoại khoá mở rộng và chương trình học tập
mở rộng, bao gồm bất kỳ chi phí khác có liên quan tới những cơ hội phong phú khác (các chương trình nghệ thuật, tham quan
học tập, hội nghị, ban nhạc, thể thao, v.v. ). (Hoạt động 2.2)
Duy trì cơ sở vật chất sạch sẽ, an toàn và hấp dẫn giúp ích cho việc học. (Hoạt động 2.3)

Những Ưu Tiên của Tiểu Bang và/hay Địa Phương được giải quyết theo mục tiêu này:
Ưu Tiên của tiểu bang:

X
X
X

Ưu tiên của địa phương:

Ưu tiên 1: Cơ Bản (Điều Kiện Học Tập)
Ưu tiên 5: Học sinh tham gia (Tham gia)
Ưu tiên 6: Môi Trường Học Đường (Tham gia)
Kế Hoạch Ưu Thế của Học Khu Sacramento

Nhu Cầu Được Xác Định:
Học khu xác định cải thiện tỉ lệ tốt nghiệp và chuyên cần, giảm thiểu tỉ lệ vắng mặt thường xuyên, và ngăn ngừa nạn bỏ học là một tiêu
chí. Việc xem xét dữ liệu kỷ luật của học khu cũng cho thấy sự cần thiết giảm thiểu tỉ lệ đình chỉ học cho tất cả các học sinh, và giảm
tình trạng bất hợp lý về tỉ lệ đình chỉ học đối với các thanh thiếu niên Mỹ Phi Châu, và các học sinh khuyết tật.
Khoảng 68% các học sinh của SCUSD nhận bữa ăn trưa miễn phí hay giảm giá, đó là một chỉ số cho thấy rào cản tiềm năng đến việc
học tập (thách thức về sức khoẻ và sức khoẻ tinh thần, vấn đề chuyên chở, và giao tiếp hay những cơ hội để cải thiện và các hoạt
động ngoại khoá). Các học sinh và gia đình cần sự hỗ trợ về mặt xã hội để được thành công.
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Kết Quả Đo Lường Hằng Năm Được Mong Đợi
Số Liệu/Chỉ Số

Bảo dưỡng tốt khuôn
viên trường
Nguồn:
Học Bạ Trách Nhiệm
Trường

Cơ Bản

100% các trường được
kiểm tra đạt tỉ lệ giương
mẫu hay tốt về Công Cụ
Kiểm Tra Cơ Sở Vật
Chất (FIT).

Nguồn: Phân tích giữa
năm của SCUSD
Tỉ lệ đình chỉ học
Nguồn: Phân tích giữa
năm của SCUSD

2018-19

2019-20

Duy trì FIT (Công Cụ
Kiểm Tra Cơ Sở Vật
Chất) tỉ lệ kiểm tra đạt
100%.

Duy trì FIT (Công Cụ
Kiểm Tra Cơ Sở Vật
Chất) tỉ lệ kiểm tra đạt
100%.

Duy trì FIT (Công Cụ
Kiểm Tra Cơ Sở Vật
Chất) tỉ lệ kiểm tra đạt
100%.

Duy trì một Quản Lý Cây
Xanh và tối thiểu có 12
giờ vệ sinh tại mỗi
trường.

Duy trì một Quản Lý Cây
Xanh và tối thiểu có 12
giờ vệ sinh tại mỗi
trường

Duy trì một Quản Lý Cây
Xanh và tối thiểu có 12
giờ vệ sinh tại mỗi
trường

2015-16: 93.8%
2016-17: Giữa năm
95.3%

Tỉ lệ chuyên cần toàn
học khu sẽ tăng lên .2%
đạt 95.5%

Tỉ lệ chuyên cần toàn
học khu sẽ tăng lên .5%
đạt 96%

Tỉ lệ chuyên cần toàn
học khu sẽ duy trì ở
mức 96% hay cao hơn.

2016-17: Giữa năm
3.8%

Tỉ lệ đình chỉ học thấp
hơn cho tất cả xuống
2.5%

Tỉ lệ đình chỉ học thấp
hơn cho tất cả xuống
2.3%

Tỉ lệ đình chỉ học thấp
hơn cho tất cả xuống
2.1%

Tỉ lệ đình chỉ học thấp
hơn cho:
Mỹ Phi Châu là 3%
Tây ban nha là .5%
Thiếu niên nhận nuôi là
3%
Học sinh khuyết tật là
2%

Tiếp tục để tỉ lệ đình chỉ
học thấp hơn các nhóm
học sinh bị tác động
không cân xứng:
Mỹ Phi Châu
Tây Ban Nha
Thanh Thiếu Niên Nhận
Nuôi
Học sinh Khuyết Tật

Tiếp tục để tỉ lệ đình chỉ
học thấp hơn các nhóm
học sinh bị tác động
không cân xứng:
Mỹ Phi Châu
Tây Ban Nha
Thanh Thiếu Niên Nhận
Nuôi
Học sinh Khuyết Tật

Mỗi trường có một Quản
Lý Cây Xanh và tối thiểu
có 12 giờ vệ sinh trường
lớp hằng tuần.
Chuyên cần

2017-18

Tình trạng Nhóm Học
Sinh Cụ Thể::
Thu nhập thấp: 4.5%
Học sinh EL: 3.0%
Học sinh khuyết tật:
8.4%
Thiếu niên nhận nuôi:
18.1%
Vô gia cư: 10.0%
Mỹ Phi Châu: 10.0%
Châu Á: .7%
Tây Ban Nha: 3.5%
Trắng: 2.1%
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Số Liệu/Chỉ Số

Cơ Bản

Tỉ lệ bỏ học

2015-16: 10.9%

Nguồn: CDE DataQuest

Tình trạng Nhóm Học
Sinh Cụ Thể::
Thu nhập thấp: 12.2%
Học sinh EL: 13.3%
Học sinh khuyết tật:
18%
Thiếu niên nhận nuôi:
n/a
Vô gia cư: n/a

2017-18

2018-19

2019-20

Tỉ lệ bỏ học sẽ giảm
xuống tới 10.4% cho tất
cả, 11.7% cho thu nhập
thấp, 12.8% cho EL.

Tỉ lệ bỏ học sẽ giảm
xuống tới 9.9% cho tất
cả, 10.2% cho thu nhập
thấp, 12.3% cho EL.

Tỉ lệ bỏ học sẽ giảm
xuống tới 9.4% cho tất
cả, 9.7% cho thu nhập
thấp, 11.3% cho EL.

Duy trì tỉ lệ bỏ học tại
một trường cấp hai thấp
hơn 1 phần trăm.

Duy trì tỉ lệ bỏ học tại
một trường cấp hai thấp
hơn 1 phần trăm.

Duy trì tỉ lệ bỏ học tại
một trường cấp hai thấp
hơn 1 phần trăm.

Duy trì tỉ lệ bị đuổi học
thấp (it hơn 0.1 phần
trăm)

Duy trì tỉ lệ bị đuổi học
thấp (it hơn 0.1 phần
trăm)

Duy trì tỉ lệ bị đuổi học
thấp (it hơn 0.1 phần
trăm)

Cải thiện phần trăm việc
phản hồi tích cực tới 3%
hằng năm

Cải thiện phần trăm việc
phản hồi tích cực tới 3%
hằng năm

Cải thiện phần trăm việc
phản hồi tích cực tới 3%
hằng năm

Mỹ Phi Châu: 19%
Châu Á: 5.2%
Tây Ban Nha: 10.9%
Trắng: 9.8%

Tỉ lệ bỏ học tại một
trường cấp hai thấp
hơn 1 phần trăm.
Tỉ lệ bị đuổi học

2014-15: 0.0% (10 học
sinh)

Nguồn: CDE DataQuest
2015-16: 0.0%

Khảo Sát Môi Trường
Học
Nguồn: Địa Phương

Các Kết Quả Cơ Bản
Khảo Sát Môi Trường
Học về tỉ lệ phần trăm
của sự phản hồi tích
cực do xây dựng vào
6/15/17:
Các học sinh lớp 3-12
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Cơ Bản

Số Liệu/Chỉ Số

2017-18

2018-19

2019-20

(N = 12,347)
Tiểu học:
An toàn: 59%
Thân quen: 68%
K-8:
An toàn: 61%
Thân quen: 68%
Cấp hai:
An Toàn: 65%
Thân quen: 66%
Trung học :
Safety: 65%
Thân quen: 62%
Các giáo viên (N = 695)
An toàn: 61%
Thân quen: 74%
Gia đình (N = 1,074)
An toàn: 83%
Thân quen: 81%

Các Hoạt Động/ Dịch Vụ Được Dự Toán
Hoàn tất một bản sao của bảng theo sau cho mỗi hoạt động/dịch vụ của LEA. Sao chép bảng, bao gồm Chi Phí Dự Toán, khi cần.
startcollapse

Hoạt động 1
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY
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Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh Thiếu Niên Nhận Nuôi
XThu Nhập Thấp

XToàn LEA

XTất cả các trường

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động không đổi

Hoạt động/dịch vụ 2017-18

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/dịch vụ 2018-19

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/dịch vụ 2019-20

Đảm bảo răng các trường sạch sẽ, chào đón
và được bảo dưỡng tốt với đầy đủ nhân viên.

Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền

2017-18
15,162,256
15,162,256
LCFF

2018-19
15,339,989
15,339,989
LCFF

2019-20
15,734,227
15,734,227
LCFF

Ngân sách
tham khảo

15,162,256
2000-3000
Duy trì đội ngũ nhân viên vệ sinh và
quản lý cây xanh.

15,339,989
2000-3000

15,734,227
2000-3000

Số tiền

650,000
650,000
Suppl/Con

699,801
699,801
LCFF

717,786
717,786
LCFF

650,000
4000-4999: Sách và Học cụ
Vật dụng giữ vệ sinh gắn với việc hỗ
trợ các chương trình nghiên cứu mở
rộng.

699,801
4000-4999: Sách và Học Cụ

717,786
4000-4999: Sách và Học Cụ

Nguồn

Nguồn
Ngân sách
tham khảo
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Số tiền
Nguồn
Ngân sách
tham khảo

175,256
175,256
LCFF
175,256
4000-4999: Sách và Học Cụ

Hoạt động 2
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh Thiếu Niên Nhận Nuôi
XThu Nhập Thấp

XToàn LEA

XTất cả các trường

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động Mới

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18
Thực hiện sáng kiến Trú Ẩn An Toàn, đảm
bảo rằng cộng đồng SCUSD biết được
toàn bộ cơ sở vật chất của học khu được
xem là một nơi Trú Ẩn An Toàn từ Cơ
Quan Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE).
Sáng kiến này bao gồm nhưng không giới
hạn tới:

XHoạt

động sửa đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19
Mở rộng Sáng Kiến Trú Ần An Toàn
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XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

•
•

•

Học tập chuyên môn tự nguyện cho
nhân viên;
Cầu nối về các nguồn hỗ trợ cho
học sinh và gia đình chẳng hạn như
các lớp học thi quốc tịch và Tiếng
Anh là sinh ngữ thứ hai;
Hỗ trợ cho các học sinh đủ tiêu
chuẩn cho DACA.

Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền
Nguồn
Ngân sách
tham khảo

2017-18
40,000
40,000
Suppl/Con

2018-19
270,680
270,680
Suppl/Con

2019-20
272,993
272,993
Suppl/Con

40,000
1000-4000

270,680
1000-4000

272,993
1000-4000

Hoạt động 3
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

X Tất

X Tất

cả

cả các trường

HAY
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở
đây]

[Chọn Phạm Vi Phục Vụ bổ sung ở đây]
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[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]

Hoạt động / Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Giám Đốc phụ trách An Toàn trường và
Viên Chức Hỗ Trợ Trường trợ giúp việc
phát triển và duy trì các kế hoạch an toàn
trường, và gìn giữ mối quan hệ với học
sinh và nhân viên để giữ môi trường học
an toàn và tích cực hơn.

Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền
Nguồn

2017-18
122,353
122,353
LCFF

2018-19
170,693
170,693
LCFF

2019-20
175,080
175,080
LCFF

Ngân sách
tham khảo

122,353
2000-3000
Giám Đốc về An Toàn Trường

170,693
2000-3000

175,080
2000-3000

Số tiền

1,120,000
1,120,000
LCFF

1,284,460
1,284,460
LCFF

1,317,471
1,317,471
LCFF

1,120,000
5000-5999: Dịch Vụ và Chi Phí Hoạt
Động Khác
Viên Chức Hỗ Trợ Trường (Hợp
đồng với Phòng Cảnh Sát
Sacramento) 8.0 FTE

1,284,460
5000-5999: Dịch Vụ và Chi Phí Hoạt
Động Khác

1,317,471
5000-5999: Dịch Vụ và Chi Phí Hoạt
Động Khác

Nguồn
Ngân sách
tham khảo
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Hoạt động 4
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh thiếu niên nhận nuôi
XThu nhập thấp
T

XToàn Trường

Trình Độ Lớp cụ thể: Các trường cấp hai
và trung học

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
Hoạt động không đổi

X

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

Hoạt động không đổi

X

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

Chỉ định các Phụ Tá Hiệu Trưởng các
trường trung học bao gồm có thêm các
quản trị giáo dục theo công thức ở trên để
trợ giúp trường trong việc phát triển và duy
trì các kế hoạch an toàn trường, và duy trì
mối quan hệ với các học sinh và nhân viên
để giữ cho môi trường học được an toàn
và tích cực hơn.
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Hoạt động không đổi

X

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền

2017-18
812,650
812,650
LCFF

2018-19
876,994
876,994
LCFF

2019-20
899,533
899,533
LCFF

Ngân sách
tham khảo

812,650
1000-3000
Các phụ tá hiệu trưởng (1 FTE một
trường Trung Học Tổng Hợp)

876,994
1000-3000

899,533
1000-3000

Số tiền

2,023,304
2,023,304
Suppl/Con

2,559,902
2,559,902
Suppl/Con

2,625,691
2,625,691
Suppl/Con

2,023,304
1000-3000
Bổ sung các Phụ Tá Hiệu Trưởng
theo công thức ở trên

2,559,902
1000-3000

2,625,691
1000-3000

Nguồn

Nguồn
Ngân sách
tham khảo

Hoạt động 5
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh thiếu niên nhận nuôi
XThu nhập thấp

XToàn LEA

XTất cả các trường

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động sửa đổi

XHoạt

động không đổi
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XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Thực hiện việc tiếp cận hợp tác tới môi
trường học để giúp các trường trở thành
một nơi tích cực, năng động và trợ giúp
cho viêc học tập. Việc tiếp cận kết hợp với
năng lực Học Tập Tình Cảm Xã Hội, Hỗ
Trợ Can Thiệp Các Hành Vi Tích Cực, và
Thực Tiễn Hồi Phục.
Chi phí dự toán bao gồm:
• Giám Đốc SEL
• Nguời huấn luyện về Công Bằng
• Học Tập Chuyên Môn và Các Hội
Nghị
•

Sách và Các tài liệu giảng dạy bổ sung

Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền

2017-18
1,621,862
1,621,862
Suppl/Con

2018-19
538,110
538,110
Suppl/Con

2019-20
551,939
551,939
Suppl/Con

Ngân sách
tham khảo

1,621,862
1000-4000

538,110
1000-4000
Học tập tình cảm xã hội

551,939
1000-4000

Số tiền

244,683
244,683
Title I

329,830
329,830
Suppl/Con

338,307
338,307
Suppl/Con

244,683
1000-4000

329,830
1000-4000
Can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực
(PBIS)

338,307
1000-4000

Nguồn

Nguồn
Ngân sách
tham khảo
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Số tiền
Nguồn
Ngân sách
tham khảo

225,000
225,000
Grant
225,000
1000-4000

Hoạt động 6
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

X Tất

X Tất

cả

cả các trường

HAY
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn Phạm Vi Phục Vụ bổ sung ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay thay không đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

Không ngừng hỗ trợ và huấn luyện việc
ngăn ngừa bắt nạt. Đưa ra giải pháp cho
các báo cáo nghi ngờ có sự bắt nạt với
các kế hoạch an toàn và hành động đối với
các học sinh có liên đới. Đảm bảo việc
nhận ra các hậu quả của đặc quyền, sự áp
bức và tấn công ở mức độ vi mô về việc
nghi ngờ bắt nạt.
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XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền
Nguồn

2017-18
52,472
52,472
Title I

2018-19
97,240
97,240
Grant

2019-20
99,739
99,739
Grant

Ngân sách
tham khảo

52,472
2000-3000
Chuyên viên Ngăn Ngừa Bắt Nạt

97,240
2000-3000

99,739
2000-3000

Số tiền

67,500
67,500
Grant

Nguồn
Ngân sách
tham khảo

67,500
2000-3000

Hoạt động 7
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

X Tất

X Tất

cả

cả các trường

HAY
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn Phạm Vi Phục Vụ bổ sung ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động Mới

XHoạt

động sửa đổi
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XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18
Thực hiện chương trình tổng hợp để tăng
cường vấn đề chuyên cần và giảm thiểu
sự vắng mặt thường xuyên. Chương trình
("Chuyên Cần, Thành Tích, Thành Công")
bao gồm 4 hoạt động chính:
•
•
•
•

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19
Các hoạt động được tiếp tục như được mô
tả trong năm học 2017-18, với việc mở
rộng các dịch vụ được cung ứng bằng việc
bổ sung 10 tiết học cho các lớp Học cách
Lãnh Đạo tại các trường trung học với một
số lượng đáng kể các học sinh rủi ro.

Tìm kiếm và giám sát dữ liệu
chuyên cần;
Trao đổi tầm quan trọng của việc
chuyên cần;
Giảm biện pháp trừng phạt để tránh
học sinh không đi học
Cung cấp việc hỗ trợ cho các học
sinh rủi ro

Tất cả các trường của SCUSD sẽ nhận
toàn bộ việc hỗ trợ, và 21 trường có tỉ lệ
vắng mặt thường xuyên sẽ nhận các dịch
vụ quan trọng và chuyên sâu.

Chi Phí Dự Kiến
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Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Năm
Số tiền
Nguồn
Ngân sách
tham khảo

2017-18
502,302
502,302
Grant

2018-19
493,336
493,336
Grant

2019-20
506,015
506,015
Grant

502,302
1000-4000
Điều Phối Viên Dự Án (1.0 FTE)
Chuyên Viên Sức Khoẻ Tâm Thần
cho Gia Đình và Thanh Thiếu Niên
(2.0 FTE)
Chuyên Viên Phụ Trách Chuyên Cần
và Phúc Lợi Xã Hội của Trẻ Em (1.0
FTE)

493,336
1000-4000
Điều Phối Viên Dự Án (1.0 FTE)
Chuyên Viên Sức Khoẻ Tâm Thần
cho Gia Đình và Thanh Thiếu Niên
(2.0 FTE)
Chuyên Viên Phụ Trách Chuyên Cần
và Phúc Lợi Xã Hội của Trẻ Em (1.0
FTE)
Trả theo giờ cho giáo viên MLA và
WLA (180 giờ x 10)

506,015
1000-4000
Không thay đổi so với năm trước

271,175
271,175
Suppl/Con

278,144
278,144
Suppl/Con

271,175
1000-3000
Giám Đốc, Dịch Vụ Học Sinh và Giáo
Dục Thay Thế (.5 FTE), và một điều
phối viên tại Trung Tâm Ghi Danh

278,144
1000-3000

Số tiền
Nguồn
Ngân sách
tham khảo

Hoạt động 8
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)
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XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh thiếu niên nhận nuôi
XThu nhập thấp

XToàn LEA

XTất cả các trường

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Hỗ trợ sức khoẻ tâm thần và việc chăm
sóc y tế được các y tá học khu và nhân
viên xã hội cung cấp.

Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền
Nguồn

2017-18
1,804,251
1,804,251
Suppl/Con

2018-19
2,007,973
2,007,973
Suppl/Con

2019-20
2,059,578
2,059,578
Suppl/Con

Ngân sách
tham khảo

1,804,251
1000-3000
Các Y Tá Học Khu (14.2 FTE)

2,007,973
1000-3000

2,059,578
1000-3000

Số tiền
Nguồn

132,987
132,987
Title I

172,981
172,981
Title I

177,427
177,427
Title I

Ngân sách
tham khảo

132,987
1000-3000
Các Y Tá Học Khu (1.2 FTE)

172,981
1000-3000

177,427
1000-3000
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Số tiền

645,295
645,295
LCFF

661,427
661,427
LCFF

678,426
678,426
LCFF

Ngân sách
tham khảo

645,295
1000-3000
Các Y Tá Học Khu cho Giáo Dục
Đặc Biệt (5.0 FTE)

661,427
1000-3000

678,426
1000-3000

Số tiền
Nguồn

15,400
15,400
Suppl/Con

15,817
15,817
Suppl/Con

16,223
16,223
Suppl/Con

Ngân sách
tham khảo

15,400
1000-4000
Phòng Tiêm Chủng Học Khu

15,817
1000-4000

16,223
1000-4000

Số tiền
Nguồn

682,055
682,055
Suppl/Con

839,763
839,763
Suppl/Con

861,345
861,345
Suppl/Con

Ngân sách
tham khảo

682,055
1000-3000
Nhân Viên Xã Hội (5.5 FTE)

839,763
1000-3000

861,345
1000-3000

Số tiền
Nguồn

338,150
338,150
Title I

273,513
273,513
Title I

280,542
280,542
Title I

Ngân sách
tham khảo

338,150
1000-3000
Nhân Viên Xã Hội (2.8 FTE)

273,513
1000-3000

280,542
1000-3000

Nguồn

Trang 17 của 26: Draft for Public Hearing

Số tiền
Nguồn
Ngân sách
tham khảo

794,251
794,251
LCFF

814,107
814,107
LCFF

835,030
835,030
LCFF

794,251
1000-3000
Nhân viên xã hội cho giáo dục đặc
biệt (7.34 FTE)

814,107
1000-3000

835,030
1000-3000

Hoạt động 9
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

X Tất

Trường Cụ Thể: 61 trường

cả
HAY

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở
đây]

[Chọn Phạm Vi Phục Vụ bổ sung ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động sửa đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

Cung cấp chương trình Học Tập Mở Rộng,
bao gồm trước và sau giờ học, học hè, và
kinh nghiệm học tập giữa hai mùa học.
Chương trình học tập mở rộng nâng cao
về các nhu cầu tình cảm, xã hội và thể
chất và những lợi ích của học sinh.
Trang 18 của 26: Draft for Public Hearing

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Những cơ hội học tập mở rộng được đưa
ra đầy hấp dẫn, tập trung vào học sinh,
hướng tới các kết quả, và bổ sung các
hoạt động học tập trong năm học/ngày học
bình thường.
Các dịch vụ được các đối tác cộng đồng
cung cấp, với sự giám sát, hỗ trợ và đảm
bảo chất lượng, bởi Phòng Phát Triển
Thanh Thiếu Niên. Học Khu Sacramento
có 11 nhà cung ứng chất lượng chính, bao
gồm nhưng không giới hạn tới: Trung Tâm
Dịch Vụ Cộng Đồng Người Hoa
Sacramento, Target Excellence, Tập Trung
vào Gia Đình, Câu Lạc Bộ Boys & Girls, và
Trung Tâm cho Các Ông Bố và Gia Đình.
Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền
Nguồn

2017-18
7,600,000
7,600,000
Tài trợ

2018-19
8,270,109
8,270,109
Tài trợ

2019-20
8,482,651
8,482,651
Tài trợ

Ngân sách
tham khảo

7,600,000
1000-4000
ASES Grant

8,270,109
1000-4000

8,482,651
1000-4000

Số tiền

2,750,000
2,750,000
LCFF

1,200,000
1,200,000
Suppl/Con

1,230,840
1,230,840
Suppl/Con

Ngân sách
tham khảo

2,750,000
1000-4000

1,200,000
1000-4000

1,230,840
1000-4000

Số tiền

500,000
500,000
Title I

500,000
500,000
Title I

512,850
512,850
Title I

500,000
1000-4000

500,000
1000-4000

512,850
1000-4000

Nguồn

Nguồn
Ngân sách
tham khảo

Trang 19 của 26: Draft for Public Hearing

Hoạt động 10
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh Thiếu Niên Nhận Nuôi
XThu Nhập Thấp

XToàn LEA

XTất cả các trường

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
Hoạt động sửa đổi

X

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

Hoạt động không đổi

X

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

Trung Tâm Liên Lạc là một nơi tập trung Hỗ
Trợ Học Sinh nhằm phục vụ như là một “cánh
cổng” tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ quan trọng
cho các học sinh và gia đình. Trung tâm này
cung cấp một điểm truy cập và trợ giúp duy
nhất, dễ xác nhận để giải quyết các nhu cầu y
tế, tình cảm, xã hội cho tất cả các học sinh.
Các dịch vụ cung cấp bao gồm: tin tức và giới
thiệu; tham khảo các nơi tiêm chủng; điều phối
trường hợp; hỗ trợ và can thiệp vấn đề chuyên
cần; tư vấn cho gia đình và cá nhân; can thiệp
khủng hoảng; ghi danh bảo hiểm y tế.

Trang 20 của 26: Draft for Public Hearing

Hoạt động không đổi

X

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền

2017-18
209,707
209,707
Suppl/Con

2018-19
134,306
134,306
Suppl/Con

2019-20
137,758
137,758
Suppl/Con

Ngân sách
tham khảo

209,707
1000-4000
Nhân viên Trung Tâm Liên Lạc và
Chuyên Viên Ngăn Ngừa Bỏ Học

134,306
1000-4000

137,758
1000-4000

Số tiền

74,634
74,634
Tài trợ

263,029
263,029
Tài trợ

269,789
269,789
Tài trợ

Ngân sách
tham khảo

74,634
1000-4000

263,029
1000-4000

269,789
1000-4000

Số tiền

292,391
292,391
Title I

148,192
148,192
Title I

152,001
152,001
Title I

292,391
1000-4000

148,192
1000-4000

152,001
1000-4000

Nguồn

Nguồn

Nguồn
Ngân sách
tham khảo

Hoạt động 11
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

Trang 21 của 26: Draft for Public Hearing

XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh thiếu niên nhận nuôi
XThu nhập thấp

XGiới hạn tới nhóm học sinh Unduplicated

XTất cả các trường

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Hỗ trợ việc ghi danh, chuyên cần, và thành
tích học tập của các học sinh vô gia cư để
đảm bảo các em tiếp cận công bằng tới
các cơ hội học tập. Dịch vụ cụ thể bao
gồm việc trợ giúp trong các lãnh vực sau:
ghi danh nhập học và dịch vụ hỗ trợ vấn
đề chuyên cần, hồi phục hổ sơ, thiết bị vệ
sinh và của trường, giới thiệu tiêm chủng
ngừa/sức khoẻ, giới thiệu cộng đồng và
nhà/nơi trú ngụ, và các dịch vụ hỗ trợ học
tập dưới Đạo Luật Trợ Giúp Gia Đình Vô
Gia Cư McKinney-Vento: Giáo Dục cho
Trẻ Vô Gia Cư và Thanh Thiếu Niên.
Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền
Nguồn
Ngân sách
tham khảo

2017-18
161,872
161,872
Title I

2018-19
161,872
161,872
Title I

2019-20
166,032
166,032
Title I

161,872
1000-4000
Điều phối viên và một phần cho hỗ
trợ nhân viên văn phòng

161,872
1000-4000

166,032
1000-4000

Hoạt động 12
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:
Trang 22 của 26: Draft for Public Hearing

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh thiếu niên nhận nuôi
XThu nhập thấp

XToàn trường

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

Các hoạt động được từng nhóm Lãnh Đạo
Trường và Ủy Ban Trường xác định được
hướng dẫn chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các
học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt và được
phản ảnh trong Kế Hoạch Riêng về Thành
Tích Học Sinh (SPSA), để phục vụ cho
việc ra quyết định ở địa phương để hỗ trợ
cho Các Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh
trong 24 trường.
Lưu ý: Một số Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh
đã nhận được nguồn quỹ từ nguồn Tài Trợ
Cải Tiến Trường, không bao gồm trong
LCAP.
Chi Phí Dự Kiến
Trang 23 của 26: Draft for Public Hearing

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Năm
Số tiền

2017-18
692,654
692,654
Suppl/Con

2018-19
360,000
360,000
Suppl/Con

2019-20
360,000
360,000
Suppl/Con

Ngân sách
tham khảo

692,654
1000-4000
Điều Phối Viên Hỗ Trợ Học Tập, Các
Chuyên Viên, Nhân Viên Xã Hội và
Người Ủng Hộ Gia Đình; Học Tập
Chuyên Môn; Tài Liệu Bổ Sung

360,000
1000-4000

360,000
1000-4000

Số tiền
Nguồn

2,044,223
2,044,223
Tài trợ

1,933,802
1,933,802
Tài trợ

2,096,760
2,096,760
Tài trợ

Ngân sách
tham khảo

2,044,223
1000-4000
Qũy tài trợ cải thiện trường

1,933,802
1000-4000

2,096,760
1000-4000

Nguồn

Hoạt động 13
Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ không bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ tất cả, các học sinh khuyết tật, hay các nhóm học sinh cụ thể)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay trình độ lớp cụ thể)

[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY

Cho các Hoạt Động/Dịch Vụ bao gồm khi đóng góp để đáp ứng Yêu Cầu Dịch Vụ được Cải Thiện hay Tăng Cường:

Các học sinh được phục vụ:

Phạm vi phục vụ:

Địa điểm:

(Chọn từ Học Sinh EL, Thanh Thiếu Niên nhận
nuôi, và/hay thu nhập thấp)

(Chọn từ khắp LEA, toàn trường, hay bị giới hạn
tới nhóm học sinh unduplicated)

(Chọn từ tất cả các trường, trường cụ thể, và/hay
trình độ Lớp Cụ Thể)

XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh thiếu niên nhận nuôi
XThu nhập thấp

XToàn trường

Trường cụ thể: TBA

Hoạt động/ Dịch vụ
Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho Chọn Mới, Sửa Đổi, hay không thay đổi cho
năm học 2017-18
năm học 2018-19
năm học 2019-20
Trang 24 của 26: Draft for Public Hearing

XHoạt

động sửa đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2017-18

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2018-19

XHoạt

động không đổi

Hoạt động/ Dịch vụ năm 2019-20

Các hoạt động được xác định bởi mỗi
nhóm lãnh đạo mỗi Trường và Ủy Ban
Trường để trực tiếp hỗ trợ các học sinh
cần sự hỗ trợ đặc biệt và phản ánh trong
Kế Hoạch Riêng về Thành Tích Học Sinh
(SPSA), trong các dịch vụ để ra quyết định
tại cơ sở để hỗ trợ cho Hoạt Động 2.1 và
2.2:
•
•

•
•

Các tài liệu giảng dạy bổ sung để
hỗ trợ cho Môi Trường Học Tập
Tích Cực
Nhân sự tại trường để hỗ trợ cho
vấn đề an toàn, chuyên cần, y tế,
sức khoẻ tâm thần, quản lý trường
hợp
Các hoạt động ngoại khoá xúc tích,
bao gồm thể dục thể thao
Các chương trình âm nhạc và nghệ
thuật

Chi Phí Dự Kiến
Năm
Số tiền
Nguồn
Ngân sách
tham khảo

2017-18
1,001,863
1,001,863
Suppl/Con

2018-19
920,000
920,000
Suppl/Con

2019-20
920,000
920,000
Suppl/Con

1,001,863
1000-4000

920,000
1000-4000

920,000
1000-4000

Trang 25 của 26: Draft for Public Hearing

Hoạt động 14
[Chọn học sinh bổ sung được phục vụ ở đây]

[Chọn địa điểm bổ sung ở đây]
HAY

XHọc sinh học tiếng Anh
XThanh thiếu niên nhận nuôi
XThu nhập thấp

XGiới hạn tới nhóm học sinh Unduplicated

Trình độ lớp cụ thể: Cấp hai và trung học

Hoạt động/ Dịch vụ
XHoạt

động Mới

Hội Nghị Lãnh Đạo Học Sinh
Chi Phí Dự Kiến
Số tiền
Nguồn

50,000
50,000
Suppl/Con

51,285
51,285
Suppl/Con

Ngân sách
tham khảo

50,000
5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
hoạt động khác

51,285
5000-5999: Dịch vụ và các chi phí
hoạt động khác

Trang 26 của 26: Draft for Public Hearing

