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Trường: Trường Tiểu Học Hisamatsu Tamura  

CDS Code:  30-66498-6027924 

Học Khu: Học Khu Fountain Valley  

Hiệu Trưởng:  Kathy Davis 

Ngày Sửa Đổi: Ngày 18 tháng 2, 2015 

 
Kế Hoạch Giúp Cho Thành Tích Học Sinh (SPSA) là một kế hoạch của hành động để nâng cao thành tích học tập cho tất cả 
học sinh. Luật Giáo Dục của California các phần 41507, 41572, và 64001 và Đạo Luật Giáo Dục cho Tiểu Học và Trung Học 
của liên bang (ESEA) yêu cầu mỗi trường học phải tổng hợp tất cả các kế hoạch cho những chương trình được tài trợ qua 
ConApp và ESEA Chương Trình Cải Tiến vào trong SPSA.  
 

Để có thêm thông tin về những chương trình của trường và làm thế nào để quý vị có thể tham gia vào tại địa phương, xin 
vui lòng liên lạc với người sau đây: 
 

Người để liên lạc:  Kathy Davis 

Chức vụ:  Hiệu Trưởng 

Số điện thoại: (714) 375-6226 

Địa chỉ:  17340 Santa Suzanne Street 
Fountain Valley, CA 92708 

Điện thư: Davisk@fvsd.us 

 
 

Hội Đồng Quản Trị Học Khu đã phê chuẩn sự sửa đổi này của SPSA vào ngày 16 tháng 4, 2015. 
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Tầm Nhìn và Nhiệm Vụ của Trường 

 
Báo Cáo về Tầm Nhìn và Nhiệm Vụ của Trường Tiểu Học Hisamatsu Tamura  
Nhiệm Vụ của chúng tôi: 
Nhiệm vụ của Tamura, cùng với Học Khu Fountain Valley, là để thúc đẩy một nền tảng học tập xuất sắc, đạt được những kỹ năng cơ 
bản, công dân có trách nhiệm, và một sự mong muốn của học sinh là đạt được tiềm năng cao nhất của các em qua sự quan hệ với 
gia đình và cộng đồng. 
 
 
Tầm Nhìn của chúng tôi: 
Trường Tamura, có văn hóa, sự quan tâm của cộng đồng, cùng làm việc trong một môi trường an toàn và tôn trọng. Chương trình 
liên kết toàn trường của Tamura, được xây dựng trên tinh thần đồng đội, bảo đảm rằng các thành viên của cộng đồng trường sẽ 
thành đạt đầy đủ tiềm năng của họ như những người giải quyết khó khăn và là nhà tư tưởng độc lập. 
 

 
 

 
Sơ Lược Tiểu Sử của Trường 

 
Giáo viên, nhân viên, và quản trị viên của chúng tôi thi hành nguyên tắc là học sinh trên hết. Các chương trình giáo dục tại trường 
được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của số học sinh luôn thay đổi. Trường Tamura tận tâm để bảo đảm sự thành công cho mỗi học 
sinh, cung cấp cho các em với một kinh nghiệm giáo dục toàn diện trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các em. 
 
Trường Tamura cam kết cung cấp một môi trường an toàn và đầy thử thách cho học sinh. Kỳ vọng của chúng tôi là muốn học sinh sẽ 
thành công trong việc đạt được các kỹ năng cơ bản và trở thành những người công dân có kiến thức và ưu tú trong cuộc đời. Giáo 
viên, quản trị viên, nhân viên hỗ trợ, và cộng đồng phụ huynh làm việc với nhau để đạt được sứ mệnh này. 
Cộng đồng phụ huynh của chúng tôi mạnh mẽ và tích cực hỗ trợ chương trình giảng dạy và học sinh nhận được những cơ hội phong 
phú là kết quả của vô số giờ dành riêng cho các em.  Trường Tamura sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có trong cộng đồng để giúp 
học sinh phát triển tình cảm và học vấn của các em.  Phụ huynh tận dụng nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động có lợi cho học 
sinh. 
 
Parent Teacher Organization-Tổ Chức Phụ Huynh Giáo Viên 
School Site Council-Hội Đồng Trường 
Fountain Valley Schools Foundation-Tổ Chức Hỗ Trợ Học Đường 
Classroom Volunteers-Tình nguyện viên trong lớp 
ST Math/Accelerated Reading Program- Chương trình Toán ST/Chương trình luyện đọc 
Action Committee for Education-Ủy ban hành động cho Giáo dục 
Art Masters-Nghệ thuật 
Intergenerational Volunteer Program-Chương trình tình nguyện giữa các thế hệ 
Jog-A-Thon/ Jump-For-Heart 
 
Sự cống hiến đã cam kết của các lãnh đạo, giáo viên và nhân viên—kết hợp với một cộng đồng phụ huynh không thể mô phỏng—
thành lập một phạm vi trẻ em-là trọng tâm nơi mỗi học sinh được thành công. Chúng tôi rèn luyện những học sinh giỏi những em sẽ 
thành công trong một sự hiểu biết, học trình chính yếu và một sự chuyển tiếp tích cực từ lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp đến trường 
trung cấp và cao hơn.  Trường Tiểu Học Tamura là một trường năng động trong Quận Cam xinh đẹp ở thành phố Fountain Valley. 
Chúng tôi là một trong bảy trường tiểu học và ba trường trung cấp phục vụ hơn sáu ngàn học sinh toàn học khu. Cơ sở nhà trường 
thật thu hút, được chăm sóc tốt, và nằm trong một khu vực dân cư ở phía bắc của học khu. Có 22 lớp học được phân bổ cho các lớp 
phổ thông và đặc biệt, cũng như các dịch vụ hỗ trợ. Những buổi tập hợp, những chương trình cho học sinh, và những sinh hoạt lớn 
được tổ chức trong phòng Đa Dụng rộng lớn đầy đủ với sân khấu, ánh sáng mỹ thuật và hệ thống âm thanh. Trường Tamura phải đối 
diện với nhiều thử thách và cơ hội với các trường trong miền nam của California. Từ chối nhận học sinh và những nhu cầu đặc biệt 
của chúng tôi có nguy cơ cao dẫn đến những thử thách và những thay đổi trong truyền thống. Như một kết quả của những thử 
thách này, Tamura đã bắt đầu đón nhận và tích cực tranh thủ giữ lấy cộng đồng của chúng tôi—tìm thêm thành viên trong cộng 
đồng từ tất cả các nơi để tăng cường các chương trình học của chúng tôi. Hiện nay, hơn ba mươi phần trăm dân số của chúng tôi 
bao gồm các học sinh chuyển trường—những học sinh đã chọn để đến Tamura vì thành tích chứng minh sự xuất sắc của chúng tôi. 
Tamura có một đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có tài năng, và đầy nhiệt huyết. Đội ngũ giảng dạy của chúng tôi bao gồm 22 giáo 
viên lớp học toàn thời gian những người cộng tác làm việc để phát triển và thực hiện các chương trình ích lợi, động viên, và thu hút 
tất cả học sinh. Giáo viên của chúng tôi quan tâm sâu sắc về tất cả các khía cạnh của chương trình học, tham gia và chia sẻ việc quyết 
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định, và tham gia những hoạt động trong phát triển chuyên môn để đáp ứng những nhu cầu của học sinh, tăng cường sự giảng dạy 
của họ, và thực hiện một cách độc đáo. Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi không phải là giáo viên cùng làm việc với nhau để bồi dưỡng 
năng lực trí tuệ, thể chất, và tình cảm của mỗi đứa trẻ. Họ được đào tạo, giàu kinh nghiệm, và nhiệt tình đáp ứng nhu cầu của học 
sinh. Học sinh của chúng tôi bao gồm 38 học sinh có giáo dục đặc biệt, 115 học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, và 160 học 
sinh chưa thông thạo Anh Ngữ họ là một phần của hầu hết 640 học sinh. Học sinh của chúng tôi đến từ một sự pha trộn nền văn 
hóa, chủng tộc, và dân tộc, cũng như một sự phô bày của khả năng— từ không khả năng học tập đến trí tuệ thiên tài. Các bậc phụ 
huynh và các thành viên cộng đồng là một phần hoạt động của đội ngũ Tamura. Họ hành động trong lớp học và/hoặc chương trình 
tình nguyện viên, những khách diễn thuyết, và thành viên hội đồng trường—giúp hướng dẫn học sinh của chúng tôi qua học 
đường—đời sống! 
 
 
 

 
 

 
Những Thành Phần Đánh Giá Nhu Cầu Toàn Diện 

 
Phân Tích Dữ Liệu 

Xin vui lòng xem mục Dữ Liệu Thành Tích của Trường và Học Sinh trong phần phân tích được cung cấp. 
 

Sự Thăm Dò 
Phần này cung cấp một sự mô tả của những sự thăm dò (như là, Học sinh, Phụ huynh, Giáo viên) đã xảy ra trong năm học, và một 
bản tóm tắt những kết quả từ những sự thăm dò. 
 
Chương Trình Cải Tiến: Bởi vì không có điểm của kỳ thi tiêu chuẩn, Tình trạng Chương Trình Cải Tiến đã dừng lại cho tất cả các 
trường và học khu. Fountain Valley sẽ vẫn giữ nguyên năm 3 trong năm học 2014/2015. 
 

Quan Sát Trong Lớp Học 
Phần này cung cấp một sự mô tả hình thức và số lần của những sự quan sát lớp học được thực hiện trong năm học và một bản tóm 
tắt những sự phát hiện. 
 
Hội Đồng Quản Trị và những quản trị viên của Học Khu xem trọng sự học hỏi và sự giảng dạy.  Trong suốt năm, các lãnh đạo giảng 
huấn cấp Học khu đặt vấn đề đến tham quan mỗi trường học nhiều lần lên hàng đầu.  Các thành viên Hội Đồng Trường và Tổng Giám 
Đốc Học Khu cũng kế hoạch những cuộc tham quan trường trong suốt năm học. 
 
Mỗi năm hiệu trưởng thực hiện sự quan sát lớp học thường xuyên mỗi tuần. Hiệu trưởng sử dụng những sự tham quan này để 
hướng dẫn kế hoạch phát triển nhân viên, đánh giá hiệu quả những phương pháp giảng dạy và ghi xuống những thực hành tốt nhất 
để cùng chia sẻ với các đồng nghiệp. Những giáo viên đương nhiệm được chính thức quan sát hai lần trong một năm và cách mỗi 
năm. Hiệu trưởng thực hiện một buổi họp chính thức trước khi quan sát, Một sự quan sát chính thức và một buổi họp sau đó với 
một văn bản tóm tắt. 
 

 
 

Phân Tích Chương Trình Giảng Dạy Hiện Tại 
 
Tám lĩnh vực ưu tiên của Tiểu Bang được liệt kê dưới đây đã được nêu trong những quy định của Kế Hoạch Kiểm Tra và Trách Nhiệm 
của Địa Phương.  Những lĩnh vực trọng tâm này được sử dụng để phân tích sự giảng dạy hiện tại cho tất cả học sinh bao gồm các học 
sinh chưa thông thạo Anh Ngữ, học sinh có khó khăn về kinh tế, học sinh khuyết tật, và trẻ em con nuôi.   
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Những Điều Kiện của Sự Học Hỏi 
 

Những Dịch Vụ Căn Bản 
 
Giáo viên 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Tất cả giáo viên có trình độ cao/có bằng cấp; không dạy ngoài 
lĩnh vực được cấp bằng 

•    Thời gian và làm quen với Common Core và Sự Giảng Dạy 
       theo Nhu Cầu 

 
Sách Giáo Khoa  

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Sách giáo khoa cho tất cả các môn học có tại trường hoặc tại 
học khu  

• 2014/15 Học khu làm thí điểm cho hai chương trình toán. 
 

• Cần sách giáo khoa Common Core/tài liệu 
• Cần bản văn thông tin sự thật 
• Tài liệu hiện tại không thích hợp với Common Core 
 

 
Cơ Sở Vật Chất  

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Sân vườn được bảo trì thường xuyên bởi các nhân viên làm 
vườn của học khu  

• Một khuôn viên tuyệt vời cho học sinh của chúng tôi chơi 
đùa, với sự tiếp cận các thiết bị của sân chơi và các sân cỏ 
rộng mở.  

• Quá trình làm sạch sẽ luôn được duy trì bởi các nhân viên 
chăm sóc. 

• Những tấm năng lượng mặt trời 
• 40 giờ làm thật sạch toàn trường 
 

• Chăm sóc sạch sẽ và liên tục duy trì sự sạch sẽ cần được cải 
thiện ; chẳng hạn như làm thật sạch thảm, những cửa thông 
khí, vv..thường xuyên hơn 

• Sân trải nhựa và bê tông đã cũ (Hoãn Kế Hoạch Bảo Trì-Ngân 
sách) 

 

 
Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang 
 
Tất cả học sinh 
CCSS (Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang) 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Đào tạo nhân viên về CCSS cho Ngữ Văn và Toán  
• Chương Trình Huấn Luyện Hiệu Trưởng – Pivot và những 

cuộc họp Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học PLC  
• Đánh giá lâm thời soạn thảo bởi ban chỉ đạo 
 

• Nhiều tài liệu giảng dạy Common Core hơn 
• Sắp xếp thích hợp các kỳ thi benchmark. Ban Chỉ Đạo 

Common Core sẽ tiếp tục theo dõi và kiểm tra benchmarks 
• Các tài liệu được Tiểu Bang chấp thuận phù hợp với Common 

Core 
 

 
Học Sinh Chưa Thông Thạo Anh Ngữ 
CCSS 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Sự giúp đỡ của trợ giáo song ngữ 
• Học sinh EL có thành tích cao trong những kỳ thi tiêu chuẩn 
• Học sinh EL có đầy đủ cơ hội để cộng tác với những người 

bản xứ  
• Các đánh giá lâm thời được soạn thảo bởi ủy ban chỉ đạo 
 

• Tài liệu/học trình đồng nhất của ELD  
• Cần những tài liệu được Tiểu Bang chấp thuận 
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Phát Triển Anh Ngữ 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Sự trợ giúp trước giờ học cho học sinh EL  
• Các đánh giá lâm thời được soạn thảo bởi ủy ban chỉ đạo 
 

• Chương trình ELD không phù hợp với Common Core 
• Cần những tài liệu mới được Tiểu Bang chấp thuận 
 

 
Sự Đánh Giá Lâm thời cho Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang của Học Khu Fountain Valley 
Ngữ Văn 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Sự tham gia của giáo viên: Ban Chỉ Đạo Common Core làm 
việc để điều chỉnh những Đánh Giá Lâm Thời với Tiêu Chuẩn 
Liên Tiểu Bang mới 

• Các đánh giá lâm thời được soạn thảo bởi ủy ban chỉ đạo 
 

• Thời gian để suy nghĩ và điều chỉnh những đánh giá khi cần. 

 
Toán 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Sự tham gia của giáo viên: Ban Chỉ Đạo Common Core làm 
việc để điều chỉnh những Đánh Giá Lâm Thời với Tiêu Chuẩn 
Liên Tiểu Bang mới 

• Những tài liệu được sáng tạo bởi giáo viên 
 

• Thời gian để suy nghĩ và điều chỉnh những đánh giá khi cần. 

 
Tiếp Cận Môn Học 
 
Tất cả học sinh 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Thời gian Ngữ Văn/Toán đồng nhất cho các cấp lớp 
• Thực hiện sự giảng dạy theo nhu cầu, nhóm nhỏ 
• Nhấn mạnh nhiều hơn về sự thật, bản văn cung cấp thông tin 
•  Lịch trình của Giáo Dục Đặc Biệt đã được phát triển để tối đa 

 hóa việc học tập của học sinh.  

• Sự giảng dạy theo nhu cầu của học sinh đồng nhất trong 
cùng cấp lớp/Thực hiện trong nhóm nhỏ  

• Giới hạn thời gian của phụ giáo song ngữ làm cản trở lịch 
trình cho sự học hỏi tối đa. 

 
 
Học Sinh Chưa Thông Thạo Anh Ngữ 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Sự giúp đỡ của trợ giáo song ngữ 
• Những cơ hội cộng tác trong nhóm với người bản xứ  
• Sự nhận diện thích hợp cho học sinh 
• Sự giảng dạy trong nhóm nhỏ 
 

• Giới hạn thời gian của phụ giáo song ngữ làm cản trở lịch trình 
   cho sự học hỏi tối đa. 

 
Học Sinh trong gia đình có Lợi Tức Thấp 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Tiếp cận bình đẳng 
• Sự giảng dạy trong nhóm nhỏ 
 

• Thêm cơ hội để giúp đỡ và hỗ trợ cần phải sẵn sàng cho học 
sinh trong gia đình có lợi tức thấp của chúng tôi. 

• Hỗ trợ tư vấn và cảm xúc 
 

 



 

The Single Plan for Student Achievement 7 of 36 5/5/15 
 

Học Sinh có Khuyết Tật 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Sắp xếp thích hợp cho học sinh căn cứ vào IEP; trong đó bao 
gồm sự thích ứng và cho phép 

• Tiêu chuẩn IEP có thể thực hiện cho mỗi học sinh  

• Cân bằng giữa “ra khỏi lớp” với tiếp cận bài học chính 
• Thêm các cơ hội đồng hòa nhập 
 

 
Những Kết Quả của Học Sinh 

(Tham khảo phần Dữ Liệu Thành Tích của Trường và Học Sinh cho điểm hạng trong nhiều năm.) 
 
Mức Tiến Bộ Tối Thiểu Hàng Năm 
Tất cả học sinh 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Tăng trưởng tích cực toàn trường về Toán theo dõi trong 3 
năm…2011 đến 2013 

• Tăng trưởng tích cực toàn trường về ELA trong 2 năm…2011 
và 2012 

• 2011 - 2013 AYP vẫn duy trì không thay đổi bởi vì không có 
điểm thi trong năm 2013-2014 

 

• Cần % cao hơn để đạt đến 89.2% 

 
Người Da Trắng 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Học sinh Da Trắng tăng từ 85.7% đến 89.6% đủ trình độ và Cao 
cấp  

 

 
Người Châu Á 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Học sinh Châu Á của chúng tôi giảm từ 93.3% xuống 87.1% 
• Mặc dù điểm của học sinh Châu Á là 87.1% về ELA, các 
em đã không đạt được chỉ tiêu của AYP là 89.2% trong ELA.  

 
Người Tây Ban Nha 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha đạt gần 71.7% đủ trình độ 
hoặc Cao cấp…cũng trên mức trung bình của Tiểu Bang.  

• Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi điểm luôn 
khoảng từ 10% - 15% dưới mức trung bình của trường.  

 
Học Sinh Chưa Thông Thạo Anh Ngữ 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Học sinh EL của chúng tôi chỉ có 7.1% dưới mức trung bình của 
trường, dễ dàng để đạt tiến bộ trong tương lai 

• Xác định các nhu cầu đặc biệt cho học sinh EL của chúng tôi. 

 
Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• 74.7% Đủ trình độ hoặc Cao cấp, điểm trên mức trung bình của 
tiểu bang 

• Số điểm 15% dưới mức trung bình của trường. 
• Tiến bộ không đồng nhất 
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Học Sinh có Khuyết Tật 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Tăng trưởng 2.4% giữa 2012-2013.   

 
Chỉ Số Thành Tích Học Vấn 
Tất cả học sinh 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• 936 API cho 2013, đạt được API • Đồng nhất; cấp lớp và lớp học 

 
Da Trắng 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Học sinh Da Trắng đã đạt API  • API của học sinh Da Trắng giảm 11 điểm từ 2012-2013.  

 
Châu Á 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• API của học sinh Châu Á thì cao hơn điểm trung bình của 
trường ở 958 

• API của học sinh Châu Á giảm bởi 12 điểm từ 2012 đến 
              2013.  

 
Tây Ban Nha 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• API của học sinh nói tiếng Tây Ban Nha đã giảm 37 điểm 
từ 2012 đến 2013.  

• API của học sinh nói tiếng Tây Ban Nha thì 72 điểm thấp 
              hơn điểm trung bình của trường.  

 
Học Sinh Chưa Thông Thạo Anh Ngữ 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• API của học sinh EL tăng 37 điểm từ 2011 đến 2013. • API của học sinh EL đã giảm bởi 14 điểm từ 2012.  

 
Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Nhóm lợi tức thấp đã giảm bởi 23 điểm kể từ 2012.  
Một khoảng cách là 35 điểm vẫn còn tồn tại giữa lợi tức thấp và 
điểm trung bình của trường.  

 
Học Sinh có Khuyết Tật 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Vẫn giống như năm 2012 • Một khoảng cách là 201 điểm vẫn còn tồn tại.  

 
Kỳ Thi Khả Năng Anh Ngữ của California 
AMAO 1 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• 89.8% đã đạt chỉ tiêu AMAO1 trong 2014, đây là một sự tiến bộ 
từ 82.1% (2013). 

 

 
AMAO 2 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• 65.1 % đã đạt chỉ tiêu AMAO2 cho 2014, đã tăng từ 46.9% 
trong 2013 
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Tỷ Lệ Tái Xếp Hạng Lại 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

•     Tỷ lệ R-FEP đã đạt hoặc cao hơn mức trung bình của quận    

 
Kỳ Thi Thể Lực của California  

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• 56% đạt được ít nhất 5 trong 6 tiêu chuẩn thể dục 
• Wellness Wednesdays 
• Noon Leagues 
 

• Mục đích là đạt được 100% cho 5 trong 6 tiêu chuẩn 
• Tham gia vào những thời gian được yêu cầu cho P.E.  
• Phụ huynh và cộng đồng hỗ trợ bằng cách giáo dục cho học 

sinh về tầm quan trọng của thể dục và tăng cường hoạt động 
thể chất. 

 
 
Writing Benchmarks – Bài Thi Viết theo Tiêu Chuẩn 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Các thể loại đồng nhất ở mỗi cấp lớp. 
• Dễ dàng trong việc lực chọn thể loại. 
• Dữ liệu của bài thi viết được dùng cho sự tái xếp hạng lại và 

sự tiến bộ của học sinh 
• Đang tiến hành; sẽ có nhiều dữ liệu hơn 
 

• Thi viết Benchmark phải gần phù hợp với SBAC mới…chứng 
minh bản văn trích dẫn  

• Hướng dẫn có liên quan nhiều hơn 
• Trích dẫn bằng chứng bản văn 
• Cần biết thêm tài liệu bản văn để thực hành kỹ năng viết 
 

 
 
 
Các Kết Quả Khác của Học Sinh 
 
Dibels Next 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• DIBELS Next cho tất cả các cấp lớp 
• DIBELS Next được sử dụng để xác định học sinh có thể cần 

sự hỗ trợ/trợ giúp 
 

• Thời gian để đánh giá tất cả học sinh vào đầu năm học 

 
Sự Thể Hiện 

 
Sự Tham Gia của Phụ Huynh 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Sự tham gia của phụ huynh ở trường như là; giúp đỡ trong lớp 
học, Hội Đồng Trường, ELAC, Tết Nguyên Đán, phòng thực tập  
Chương Trình Luyện Đọc và PTO 

• Thông tin liên lạc tốt hơn 

 
Sự Thể Hiện của Học Sinh 
 
Đi Học Chuyên Cần  

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Trên mức trung bình của Học Khu về chuyên cần là 97.1% 
• Sự chuyên cần mỗi tháng tăng chậm từ 2011-2013 
• Tỷ lệ chuyên cần đã có một sự tiến bộ nhỏ trong 2013-2014 

từ 97.34% đến 97.71% 
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Sự Vắng Mặt Thường Xuyên 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Dưới mức trung bình của Học Khu từ 2011 - 2013  

 
Môi trường Học Đường 
 
Đình Chỉ Học Tập 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• PBIS và sự giao tiếp tốt 
• Tiến hành kỷ luật; quản lý lớp học chặt chẽ 
 

 

 
Đuổi Học  

Ưu Điểm Nhu Cầu 

• Không có báo cáo về sự đuổi học trong 3 năm vừa qua. 
• PBIS và sự giao tiếp 
 

 

 

 
Sự Thăm Dò (Kết quả Sự Thăm Dò Trẻ Em Khỏe Mạnh của California và của Trường) 

Ưu Điểm Nhu Cầu 

•  % số học sinh liên kết với trường cao 
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Sự Mô Tả của những Trở Ngại và Sự Liên Hệ những Mục Tiêu của Trường 

 
Mô tả những trở ngại có thể liên quan đến mục tiêu: Sự thực hiện CCSS  

 Thiếu thời gian cho sự hợp tác 
 Thiếu thời gian để phân tích dữ liệu 
 Thiếu thời gian cho sự phát triển chuyên môn 
 Thiếu thời gian tiếp tục cho phát triển chuyên môn về CCSS 
 Thiếu một chương trình đồng nhất về viết cho (trường và toàn học khu) 

 
Mô tả những trở ngại có thể liên quan đến mục tiêu: Thành Tích Học Sinh 

 Thiếu sự vận dụng bằng tay và/hoặc bộ dụng cụ bổ sung để dạy toán 
 Thiếu sự phát triển chuyên môn về phương pháp toán học 
 Thêm thời gian cần thiết cho việc giảng dạy toán trong nhóm nhỏ 
 Thêm những lớp trợ giúp cần thiết sau giờ học để hỗ trợ cho học sinh EL và Giáo Dục Đặc Biệt của chúng tôi 

 
Mô tả những trở ngại có thể liên quan đến mục tiêu: Sự Tham Gia của Phụ Huynh 

 Phụ huynh không muốn tham gia vào PTO hoặc phục vụ trong các vị trí tình nguyện viên 
 Phụ huynh của học sinh lớn tuổi có xu hướng tham gia ủy ban PTO trong các cấp lớp 3rd-5th  
 Trở ngại về ngôn ngữ cho phụ huynh EL của chúng tôi 

 
Mô tả những trở ngại có thể liên quan đến mục tiêu: Sự Thể Hiện của Học Sinh và Môi Trường Học Đường 

 Nhân viên cần phải đồng nhất hơn với những phần thưởng PBIS và các yếu tố của chương trình 
 Cần bổ túc những chương trình sau giờ học giúp cho học sinh tiếp cận nhiều để trở nên "liên kết" với trường nhiều hơn 
 Sự hỗ trợ cần thiết từ các bậc phụ huynh là không lấy những kỳ nghỉ trong thời gian học và không cho phép các học sinh ở 

nhà khi không bị bệnh  
 
  

Dữ Liệu Thành Tích của Trường và Học Sinh 

 
Chỉ Số Thành Tích Học Vấn Bởi Nhóm Học Sinh 

 

TRÌNH ĐỘ  
THÔNG THẠO 

API GIA TĂNG BỞI NHÓM HỌC SINH 

Tất cả học sinh Da trắng Mỹ-Gốc Châu Phi Châu Á 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Tổng số 327 385  119 126  4 5  149 186  

API gia tăng 952 936  937 926     972 958  

API căn bản 946 951  934 937     975 970  

Chỉ tiêu-- A A  A A     A A  

Gia tăng 6 -15  3 -11     -3 -12  

Đạt chỉ tiêu Có Có  Có Có     Có Có  
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TRÌNH ĐỘ 
THÔNG THẠO 

API GIA TĂNG BỞI NHÓM HỌC SINH 

Tây Ban Nha 
Học Sinh Giới Hạn  

Anh Ngữ 
Hoàn Cảnh Kinh tế 

Xã Hộ Khó Khăn 
Học Sinh Có 
Khuyết Tật 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Tổng số 39 46  90 106  77 94  13 24  

API gia tăng 901 864  942 929  924 899  735 747  

API căn bản 865 899  938 940  921 923  796 736  

Chỉ tiêu--    A A  A A     

Gia tăng--    4 -11  3 -24     

Đạt chỉ tiêu    Có Có  Có Có     

 

Kết luận đã căn cứ trên dữ liệu này: 

 
*Xem kết luận trong phần Phân Tích Chương Trình Giảng Dạy Hiện Tại Những Kết Quả của Học Sinh. 
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Dữ Liệu Thành Tích của Trường và Học Sinh 
 

Mức Tiến Bộ Tối Thiểu Hàng Năm (AYP) về Tiếng Anh-Ngữ Văn 
 

AYP 
TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO 

DỮ LIỆU THÀNH TÍCH VỀ TIẾNG ANH-NGỮ VĂN BỞI NHÓM HỌC SINH 

Tất cả học sinh Da trắng My-Gốc Châu Phi Châu Á 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Tỷ lệ Tham gia 100 100  100 99  100 100  100 100  

Số Thông thạo hoặc Cao hơn 290 330  102 112  --   139 162  

Phần trăm Thông thạo hoặc Cao hơn 88.7 85.9  85.7 89.6  -- --  93.3 87.1  

AYP Chỉ tiêu: ES/MS 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 

Đạt Tiêu chuẩn AYP  Có Không  Có Có  -- --  Có Có  

 

AYP 
TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO 

DỮ LIỆU THÀNH TÍCH VỀ TIẾNG ANH-NGỮ VĂN BỞI NHÓM HỌC SINH 

Tây Ban Nha 
Học Sinh Giới Hạn  

Anh Ngữ 
Hoàn Cảnh Kinh Tế 

Xã Hội Khó Khăn 
Học Sinh có 
Khuyết Tật 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Tỷ lệ Tham gia 100 100  100 100  100 99  100 96  

Số Thông thạo hoặc Cao hơn 31 33  78 87  65 69  5 10  

Phần trăm Thông thạo hoặc Cao hơn 79.5 71.7  86.7 82.1  84.4 74.2  38.5 43.5  

AYP Chỉ tiêu: ES/MS 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 

Đạt Tiêu chuẩn AYP  -- --  Có Không  Có Không  -- --  

 

Kết luận đã căn cứ trên dữ liệu này: 

 
*Xem kết luận trong phần Phân Tích Chương Trình Giảng Dạy Hiện Tại Những Kết Quả của Học Sinh. 
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Dữ Liệu Thành Tích của Trường và Học Sinh 
 

Mức Tiến Bộ Tối Thiểu Hàng Năm (AYP) về Toán Học 
 

AYP 
TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO 

DỮ LIỆU THÀNH TÍCH VỀ TOÁN HỌC BỞI NHÓM HỌC SINH 

Tất cả học sinh Da trắng Mỹ-Gốc Châu Phi Châu Á 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Tỷ lệ Tham gia 100 100  100 100  100 100  100 100  

Số Thông thạo hoặc Cao hơn 296 341  104 107  --   143 174  

Phần trăm Thông thạo hoặc Cao hơn 90.5 88.6  87.4 84.9  -- --  96.0 93.5  

AYP Chỉ tiêu: ES/MS 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 

Đạt Tiêu chuẩn AYP  Có Có  Có Không  -- --  Có Có  

 

AYP 
TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO 

DỮ LIỆU THÀNH TÍCH VỀ TOÁN HỌC BỞI NHÓM HỌC SINH 

Tây Ban Nha 
Học Sinh Giới Hạn  

Anh Ngữ 
Hoàn Cảnh Kinh Tế 

Xã Hội Khó Khăn 
Học Sinh có 
Khuyết Tật 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Tỷ lệ Tham gia 100 100  100 100  100 100  100 100  

Số Thông thạo hoặc Cao hơn 29 36  81 92  66 78  8 12  

Phần trăm Thông thạo hoặc Cao hơn 74.4 78.3  90.0 86.8  85.7 83.0  61.5 50.0  

AYP Chỉ tiêu: ES/MS 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 

Đạt Tiêu chuẩn AYP  -- --  Có Có  Có Không  -- --  

 

Kết luận đã căn cứ trên dữ liệu này: 

 
*Xem kết luận trong phần Phân Tích Chương Trình Giảng Dạy Hiện Tại Những Kết Quả của Học Sinh. 
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Dữ Liệu Thành Tích của Trường và Học Sinh 
 

Kết Quả (Đánh Giá Hàng Năm) của CELDT 
 

Cấp Lớp 

Kết Quả (Đánh Giá Hàng Năm) của CELDT 2013-14 

Cao Cấp Tiền Cao Cấp Trung Cấp Tiền Trung Cấp Sơ Cấp Số học sinh thi 

# % # % # % # % # % # 

K 2 25 5 63 1 13     8 

1 14 47 14 47 2 7     30 

2 9 39 10 43 4 17     23 

3 12 46 9 35 4 15 1 4   26 

4 7 47 7 47 1 7     15 

5 4 67 2 33       6 

Tổng cộng 48 44 47 44 12 11 1 1   108 

 

Kết luận đã căn cứ trên dữ liệu này: 

 
*Xem kết luận trong phần Phân Tích Chương Trình Giảng Dạy Hiện Tại Những Kết Quả của Học Sinh. 
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Dữ Liệu Thành Tích của Trường và Học Sinh 
 

Kết Quả (Tất cả các Đánh Giá) của CELDT 
 

Cấp Lớp 

Kết Quả (Tất cả các Đánh Giá) của CELDT 2013-14 

Cao Cấp Tiền Cao Cấp Trung Cấp Tiền Trung Cấp Sơ Cấp Số học sinh thi 

# % # % # % # % # % # 

K 4 9 12 27 13 30 9 20 6 14 44 

1 14 47 14 47 2 7     30 

2 9 38 10 42 4 17 1 4   24 

3 12 44 9 33 4 15 1 4 1 4 27 

4 7 47 7 47 1 7     15 

5 4 67 2 33       6 

Tổng cộng 50 34 54 37 24 16 11 8 7 5 146 

 

Kết luận đã căn cứ trên dữ liệu này: 

 
*Xem kết luận trong phần Phân Tích Chương Trình Giảng Dạy Hiện Tại Những Kết Quả của Học Sinh. 
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Dữ Liệu Thành Tích của Trường và Học Sinh 
 

Title III Trách Nhiệm (Dữ Liệu của Trường) 
 

AMAO 1 
Gia Tăng Hàng Năm 

2011-12 2012-13 2013-14 

Số học sinh thi hàng năm 83 95 108 

Phần trăm với dữ liệu năm trước 100.0% 100.0% 100.0% 

Số học sinh cùng nhóm 83 95 108 

Số học sinh đạt được 75 78 97 

Phần trăm đạt được 90.4% 82.1% 89.8% 

Chỉ tiêu NCLB  56.0 57.5 59.0 

Đạt chỉ tiêu Có Có Có 

 

AMAO 2 

Đạt Được Thông Thạo Anh Ngữ 

2011-12 2012-13 2013-14 

Số năm trong chương trình EL Số năm trong chương trình EL Số năm trong chương trình EL 

Dưới 5 năm 5 năm hoặc hơn Dưới 5 năm 5 năm hoặc hơn Dưới 5 năm 5 năm hoặc hơn 

Số học sinh cùng nhóm 108 5 128 10 129 7 

Số học sinh đạt được 62 -- 60 -- 84 -- 

Phần trăm đạt được 57.4% -- 46.9% -- 65.1% -- 

Chỉ tiêu NCLB  20.1 45.1 21.4 47.0 22.8 49.0 

Đạt chỉ tiêu Có * Có * Có -- 

 

AMAO 3 
Mức Tiến Bộ Tối Thiểu Hàng Năm cho Nhóm Giới Hạn Anh Ngữ 

2011-12 2012-13 2013-14 

Tiếng Anh-Ngữ Văn    

Đạt tỷ lệ tham gia Có Có  

Đạt phần trăm thông thạo hoặc cao 
hơn 

Có Không  

Toán Học    

Đạt tỷ lệ tham gia Có Có  

Đạt phần trăm thông thạo hoặc cao 
hơn 

Có Có  

 

Kết luận đã căn cứ trên dữ liệu này: 

 
*Xem kết luận trong phần Phân Tích Chương Trình Giảng Dạy Hiện Tại Những Kết Quả của Học Sinh. 
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Dữ Liệu Thành Tích của Trường và Học Sinh 
 

Title III Trách Nhiệm (Dữ Liệu của Học Khu) 
 

AMAO 1 
Gia Tăng Hàng Năm 

2011-12 2012-13 2013-14 

Số học sinh thi hàng năm 623 635 666 

Phần trăm với dữ liệu năm trước 100.0 100.0 100.0 

Số học sinh cùng nhóm 623 635 666 

Số học sinh đạt được 493 504 550 

Phần trăm đạt được 79.1 79.4 82.6 

Chỉ tiêu NCLB  56.0 57.5 59.0 

Đạt chỉ tiêu Có Có Có 

 

AMAO 2 

Đạt Được Thông Thạo Anh Ngữ 

2011-12 2012-13 2013-14 

Số năm trong chương trình EL Số năm trong chương trình EL Số năm trong chương trình EL 

Dưới 5 năm 5 năm hoặc hơn Dưới 5 năm 5 năm hoặc hơn Dưới 5 năm 5 năm hoặc hơn 

Số học sinh cùng nhóm 597 150 626 162 643 149 

Số học sinh đạt được 312 112 326 120 359 119 

Phần trăm đạt được 52.3 74.7 52.1 74.1 55.8 79.9 

Chỉ tiêu NCLB  20.1 45.1 21.4 47.0 22.8 49.0 

Đạt chỉ tiêu Có Có Có Có Có Có 

 

AMAO 3 
Mức Tiến Bộ Tối Thiểu Hàng Năm cho Nhóm Giới Hạn Anh Ngữ ở Trình Độ LEA 

2011-12 2012-13 2013-14 

Tiếng Anh-Ngữ Văn    

Đạt tỷ lệ tham gia Có Có Có 

Đạt phần trăm thông thạo hoặc cao 
hơn 

Có Không Không 

Toán Học    

Đạt tỷ lệ tham gia Có Có Có 

Đạt phần trăm thông thạo hoặc cao 
hơn 

Có Không Không 

Đạt chỉ tiêu cho AMAO 3 Có Không Không 

 

Kết luận đã căn cứ trên dữ liệu này: 

 
*Xem kết luận trong phần Phân Tích Chương Trình Giảng Dạy Hiện Tại Những Kết Quả của Học Sinh. 
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Kế Hoạch Cải Tiến trong Thành Tích Học Sinh 

 
Mục Tiêu #1 của Trường 

 
Hội Đồng Trường đã phân tích tám lĩnh vực ưu tiên của Tiểu Bang và đã thông qua các mục tiêu sau đây của trường, những hành động liên quan và các chi phí để hỗ trợ cho 
những kết quả của học sinh.   
 

HẠNG MỤC/CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN: Thực hiện Common Core (Kỳ Thi Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang) 

Mục Tiêu của LEA Local Control and Accountability (LCAP) - Kế Hoạch Kiểm Tra và Trách Nhiệm Địa Phương: 

Mục tiêu 2: Tất cả học sinh sẽ được tiếp cận với sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy phù hợp với các Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang (CCSS), Phát Triển Anh Ngữ của California (ELD), 
và Next Generation Science Standards (NGSS). 
Mục tiêu 4: Để hỗ trợ sự thực hiện CCSS có hiệu quả, cung cấp phát triển chuyên môn bao gồm đào tạo chuyên ngành, nhóm lập kế hoạch trong phạm vi và qua các cấp lớp, và 
sự tham quan lớp học trong phạm vi và giữa các trường. 
Mục tiêu 6: Cung cấp các phụ tùng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc thực hiện CCSS và các đánh giá Smarter Balanced, bao gồm nhân viên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.  
 

MỤC TIÊU #1 CỦA TRƯỜNG: 

Để hỗ trợ thực hiện Kỳ Thi Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang, Tamura sẽ kết hợp phát triển chuyên môn, kỹ thuật, và điều chỉnh tài liệu giảng dạy của Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang mới khi 
có được. -------- 

Dữ liệu được Sử dụng để Hình thành Mục tiêu này: 

Tài liệu Giảng dạy: quá trình chọn lọc sách giáo khoa và thành viên ủy ban 
Phát triển Chuyên Môn: Ủy Ban Chỉ Đạo CCSS, lịch trình, những đánh giá lâm thời 
Kỹ thuật: nghiên cứu kỹ thuật, tỷ lệ thiết bị học sinh, lịch trình cho Chromebook  
Các Đánh Giá Lâm Thời về Common Core của FVSD 

Các Kết Quả của những Phân Tích về Dữ Liệu này: 

Mô tả những trở ngại có thể liên quan đến mục tiêu: Sự thực hiện của CCSS 

 Thiếu thời gian cho sự hợp tác giữa nhân viên.  Không đủ thời gian và có ít cơ hội cho sự hợp tác giữa và qua các cấp lớp. 
 Thiếu thời gian để phân tích dữ liệu 
 Thiếu thời gian cho sự gia tăng về chuyên môn và tiếp tục sự phát triển chuyên môn về CCSS. 

 Thiếu những tài liệu được chấp thuận hiện tại phù hợp với Common Core 
 Thiếu một chương trình đồng nhất về viết cho (trường và toàn học khu) 

 
Các trở ngại sau đây tiếp tục là một mối quan tâm ngày càng tăng làm cản trở trường của chúng tôi nói chung: Tamura thiếu kinh phí để thay thế kỹ thuật hiện có như kéo dài 
thời gian sử dụng trên nhiều vật liệu hết hạn. Chúng bao gồm: hệ thống tăng cường âm thanh lớp học (tốc độ ánh sáng), các máy điện toán của giáo viên, máy chiếu hình, máy 
in, và máy điện toán cho học sinh. 

Trường sẽ Đánh giá sự Tiến Bộ của Mục Tiêu này thế nào: 

Tài liệu Giảng dạy: quá trình chọn lọc sách giáo khoa và thành viên ủy ban 
Phát triển Chuyên Môn: Ủy Ban Chỉ Đạo CCSS, lịch trình, những đánh giá lâm thời 
Kỹ thuật: nghiên cứu kỹ thuật, tỷ lệ thiết bị học sinh, lịch trình cho Chromebook -------- 
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Hành Động sẽ được Thực hiện 
để Đạt Được Mục Tiêu này 

Lịch trình 
Người chịu 

Trách Nhiệm 

Chi Phí Đề Nghị 

Sự Mô Tả Loại Chi phí  Nguồn Tài trợ Số tiền 
 

Tham dự vào Phát Triển Chuyên Môn 
về Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang do Học 
Khu cung cấp 

09/2013-06/2016 Các Giáo viên, các 
Quản trị viên của 
Trường 

những người thay thế, 
tiền lương 

1000-1999:  
Tiền lương Nhân viên 
có bằng cấp 

Common Core 5,821 

 

Dự các cuộc tham quan trong lớp 
và/hoặc trường cho những phương 
pháp sử dụng của toàn Học Khu để 
cung cấp sự Phát Triển Chuyên Môn 
cho Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang  

09/2014-06/2016 Các Giáo viên, các 
Quản trị viên của 
Trường 

những người thay thế, 
tiền lương 

1000-1999:  
Tiền lương Nhân viên 
có bằng cấp 

LCFF - Bổ sung 5,198 

 

Gia tăng sự tiếp cận vào kỹ thuật cho 
học sinh và gia tăng tỷ lệ thiết bị cho 
học sinh 

09/2013-06/2015 Các Giáo viên, Quản 
trị viên của Trường 
và các Quản trị viên 
Học khu 

Máy điện toán, mice- 
phụ tùng máy điện toán, 
headsets-bộ ống nghe 

5000-5999: Chi phí 
cho những dịch vụ và 
hoạt động khác 

Common Core 41,267 

 

Làm thí điểm cho tài liệu Toán của 
Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang 

09/2014-06/2015 Các giáo viên nơi 
làm thí điểm 

những người thay thế, 
tiền lương 

1000-1999:  
Tiền lương Nhân viên 
có bằng cấp 

Common Core 2,757 

 

Mua tài liệu Toán của Tiêu Chuẩn 
Liên Tiểu Bang 

Mùa xuân 2015 Các Quản trị viên 
Học khu 

Tài liệu giảng dạy 4000-4999: Sách và 
Học cụ 

Common Core 48,980 

 

Áp dụng tài liệu toán của Tiêu Chuẩn 
Liên Tiểu Bang và tham gia trong sự 
phát triển chuyên môn  

09/2015-06/2016 Các Giáo viên, Quản 
trị viên của Trường 
và các Quản trị viên 
Học khu 

người thay thế, 
tiền lương 

1000-1999:  
Tiền lương Nhân viên 
có bằng cấp 

LCFF - Căn bản 5,821 

 

Làm thí điểm cho tài liệu Ngữ Văn của 
Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang 

09/2015-06/2016 Các giáo viên nơi 
làm thí điểm 

Giáo viên thay thế 1000-1999:  
Tiền lương Nhân viên 
có bằng cấp 

Từ các cuộc xổ số:   
Tài liệu Giảng dạy 

2,757 

 

Mua tài liệu Ngữ Văn của Tiêu Chuẩn 
Liên Tiểu Bang 

Mùa xuân 2016 Quản trị viên Học 
khu 

Tài liệu giảng dạy 4000-4999: Sách và 
Học cụ 

LCFF - Căn bản 48,980 

 

Cung cấp sự huấn luyện về CCSS cho 
nhân viên trợ huấn 

 09/2014-06/2016 Các Quản trị viên 
Học khu 

tiền lương 2000-2999: Tiền 
lương cho nhân viên 
được phân loại 

LCFF - Bổ sung 800 

 

    Không định rõ Không định rõ  
 

Đổi mới các thiết bị đang có của nhân 
viên và kỹ thuật trong lớp học 
 

9/2013-6/2016 Quản trị viên của 
Trường và các Quản 
trị viên Học khu 

Máy điện toán cho nhân 
viên văn phòng trường 

5000-5999: Chi phí 
cho những dịch vụ và 
hoạt động khác 

LCFF - Căn bản 3,066 
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Hành Động sẽ được Thực hiện 
để Đạt Được Mục Tiêu này 

Lịch trình 
Người chịu 

Trách Nhiệm 

Chi Phí Đề Nghị 

Sự Mô Tả Loại Chi phí  Nguồn Tài trợ Số tiền 
 

Phát triển Chuyên môn về Kỹ thuật 
 

9/2013-6/2016 Các Giáo viên, các 
Quản trị viên của 
Trường 

những người thay thế, 
tiền lương 

1000-1999:  
Tiền lương Nhân viên 
có bằng cấp 

LCFF - Căn bản 1,000 

 

Phát triển chuyên môn căn bản ở 
trường 

09/2013 -06/2016 Các Giáo viên, các 
Quản trị viên của 
Trường 

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 
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Kế Hoạch Cải Tiến trong Thành Tích Học Sinh 
 

Mục Tiêu #2 của Trường 
 

Hội Đồng Trường đã phân tích tám lĩnh vực ưu tiên của Tiểu Bang và đã thông qua các mục tiêu sau đây của trường, những hành động liên quan và các chi phí để hỗ trợ cho 
những kết quả của học sinh.  
 

HẠNG MỤC/CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN: Thành Tích Học Sinh 

Mục Tiêu của LEA Local Control and Accountability (LCAP) - Kế Hoạch Kiểm Tra và Trách Nhiệm Địa Phương: 

Mục tiêu 9: Học sinh sẽ chứng minh thành tích trong môn Ngữ Văn và Toán được bằng với hoặc cao hơn trung bình của Tiểu Bang. 
Mục tiêu 10: Giảm Sự khác biệt trong Thành Tích về Ngữ Văn và Toán còn tồn tại giữa các nhóm học sinh để được bằng với hoặc cao hơn trung bình của Tiểu Bang. 

 

MỤC TIÊU #2 CỦA TRƯỜNG: 

Tất cả học sinh, bao gồm các phân nhóm quan trọng , sẽ chứng minh thành tích được bằng với hoặc cao hơn trung bình của Tiểu Bang trong Ngữ Văn và Toán, qua đó giải quyết 
về sự khác biệt trong thành tích. 

Dữ liệu được Sử dụng để Hình thành Mục tiêu này: 

Đánh giá của Smarter Balanced  
DIBELS Next 
Writing Benchmarks của Học Khu Fountain Valley  
Kết quả của CELDT 
AMAO I & II 
AYP 
API -------- 

Các Kết Quả của những Phân tích về Dữ liệu này: 

Mô tả những trở ngại có thể liên quan đến mục tiêu: Thành Tích Học Sinh 

 Thiếu sự vận dụng bằng tay và/hoặc bộ dụng cụ bổ sung để dạy toán 
 Thiếu sự phát triển chuyên môn về những phương pháp của CCSS (CGI, fosnot, Jr. Great Books) 
 Thêm thời gian cần thiết cho việc giảng dạy toán trong nhóm nhỏ 
 Thêm những lớp trợ giúp cần thiết sau giờ học để hỗ trợ cho học sinh EL và Giáo Dục Đặc Biệt của chúng tôi 
 Thiếu máy điện toán và kỹ thuật cho học sinh để có thời gian đầy đủ cấp lớp K-2, sử dụng toán ST và các chương trình kỹ thuật khác có sẵn cho học sinh. 

-------- 

Trường sẽ Đánh giá sự Tiến Bộ của Mục Tiêu này thế nào: 

SBAC, DIBELS Next, Writing Benchmarks, CELDT, AMAO I & II, AYP, API-------- 
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Hành Động sẽ được Thực hiện 
để Đạt Được Mục Tiêu này 

Lịch trình 
Người chịu 

Trách Nhiệm 

Chi Phí Đề Nghị 

Sự Mô Tả Loại Chi phí  Nguồn Tài trợ Số tiền 
 

Trợ giáo song ngữ hỗ trợ cho học sinh 
ở trình độ Sơ Cấp và Tiền Trung Cấp 
tạo điều kiện để nắm vững nội dung. 

09/2013-06/2016 Các giáo viên, nhân 
viên hỗ trợ, quản trị 
viên 

Nhân viên 2000-2999: Tiền 
lương Nhân viên 
được phân loại 

LCFF-EL 17,050 

 

Những lớp học hỗ trợ trước và sau 
giờ học để giúp cho học sinh EL 

03/2014-06/2015 Quản trị viên và các 
giáo viên 

 tiền lương 1000-1999: 
Tiền lương nhân viên 
có bằng cấp 

Title III 3,340 

 

Giáo viên sẽ tiếp tục giảng dạy sử 
dụng CCSS và Sự giảng dạy theo nhu 
cầu của học sinh  

09/2013-06/2016 Các giáo viên Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

Sự cộng tác: Dành một ngày trong 
tháng chính thức hợp tác trong cấp 
lớp để lên kế hoạch và phân tích dữ 
liệu. 

Tháng ba 2012 - 
2015 

Các giáo viên, các 
Quản trị viên của 
trường 

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

Phân tích và đánh giá riêng biệt dữ 
liệu thành tích học sinh trong sự phát 
triển Anh Ngữ, Tiếng Anh/Ngữ Văn, 
và Toán để cung cấp sự trợ giúp kịp 
thời và giảm bớt sự khác biệt trong 
thành tích 

9/2013-6/2016 Các giáo viên, Quản 
trị viên của trường 

Hợp đồng dịch vụ hàng 
năm 

5000-5999: Chi phí 
cho những dịch vụ và 
hoạt động khác 

LCFF - Căn bản 2,321 

  LCFF - Bổ sung  
 

Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang:  
Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa 
những tiêu chuẩn chính của California 
và CCSS mới. 

1/2013 - 2015 Các giáo viên Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

Giáo viên sẽ hợp tác để chia sẻ những 
ý kiến và phương pháp, cũng như 
"các thực hành tốt nhất". Learning 
walks qua các lớp học sẽ được dùng 
để hỗ trợ quá trình hợp tác. 

3/2013 -6/2015 Các giáo viên, các 
quản trị viên của 
trường 

Chi phí được ghi trong 
Mục tiêu 1 

   

 

Thực hiện Hệ Thống Hỗ Trợ Tác 
Phong và Hạnh Kiểm (PBIS) 

 9/2013 - 6/2015 Các giáo viên, các 
quản trị viên của 
trường 

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

Tham gia vào chương trình của thư 
viện trường 

9/2013-6/2016 Chuyên viên thư 
viện truyền thông 

Nhân viên 2000-2999: Tiền 
lương nhân viên được 
phân loại 

LCFF – Căn bản 12,161 

  LCFF - Bổ sung  
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Hành Động sẽ được Thực hiện 
để Đạt Được Mục Tiêu này 

Lịch trình 
Người chịu 

Trách Nhiệm 

Chi Phí Đề Nghị 

Sự Mô Tả Loại Chi phí  Nguồn Tài trợ Số tiền 
 

Sử dụng Toán ST để hỗ trợ học sinh 
giới hạn Anh Ngữ, thanh thiếu niên 
trong gia đình có lợi tức thấp, và số 
học sinh có nhu cầu cao khác 

9/2014-6/2016 Giáo viên Chi phí hợp đồng dịch vụ 5000-5999: Chi phí 
cho những dịch vụ và 
hoạt động khác 

Tiền quyên tặng 25,000 

Chi phí hợp đồng dịch vụ 5000-5999: Chi phí 
cho những dịch vụ và 
hoạt động khác 

LCFF - Bổ túc 25,000 

 

Cung cấp ít nhất 30 phút của ELD trên 
căn bản mỗi ngày qua việc sử dụng 
Avenues và những sự trợ giúp/học 
trình khác mà học khu chấp thuận. 
 

 

9/2013-6/2016 Các giáo viên, quản 
trị viên của trường 

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

Tất cả giáo viên sẽ sử dụng Thinking 
Maps để gia tăng sự giảng dạy trong 
học trình. 

9/2013-6/2016 Giáo viên, quản trị 
viên của trường 

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

Tham gia trong lớp và/hoặc sự tham 
quan trường về những phương pháp 
sử dụng toàn học khu để hỗ trợ cho 
những Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang. 

9/2013-6/2016 Các giáo viên, quản 
trị viên của trường 

Chi phí được ghi trong 
Mục tiêu 1 

   

 

Dành một ngày trong tháng chính 
thức hợp tác trong cấp lớp để phân 
tích sự giảng dạy EL. 

9/2013-6/2016 Các giáo viên, quản 
trị viên của trường 

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

DIBELS Next: Sử dụng những kết quả 
của sự đánh giá để nổ lực giảng dạy 
và theo dõi sự tiến bộ của những học 
sinh yếu kém. 

9/2013-6/2016 Các giáo viên, quản 
trị viên của trường 

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

Tham dự sự phát triển chuyên môn 
về Tiêu Chuẩn Liên Tiểu Bang do Học 
Khu cung cấp 

9/2013-6/2016 Các giáo viên, các 
quản trị viên của 
trường và Học Khu 

Chi phí được ghi trong 
Mục tiêu 1 

   

 

Sự phát triển chuyên môn ở trường 9/2013-6/2016 Các giáo viên, quản 
trị viên của trường 

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

Đánh giá học sinh trong một hình 
thức tương tự như SBAC 

09/2014-06/2017 Các giáo viên, quản 
trị viên của trường 

Tài liệu 4000-4999: Sách và 
học cụ 

LCFF – Căn bản 1000 

 

PLC cho thời gian vắng mặt để chấm 
điểm và phân tích đánh giá của Học 
Khu sử dụng thời gian lớp âm nhạc. 

09/2014-06/2017 Các giáo viên và 
quản trị viên của 
trường 

Tiền lương nhân viên có 
bằng cấp 

1000-1999:  
Tiền lương nhân viên 
có bằng cấp 

LCFF - Bổ sung 11,200 
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Hành Động sẽ được Thực hiện 
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Sự Mô Tả Loại Chi phí  Nguồn Tài trợ Số tiền 
 

Chấm điểm và phân tích những đánh 
giá của Học Khu 

09/2014-06/2017 Các giáo viên và 
quản trị viên của 
trường 

Tiền lương nhân viên có 
bằng cấp 

1000-1999:  
Tiền lương nhân viên 
có bằng cấp 

Title I 4,012 
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Kế Hoạch Cải Tiến trong Thành Tích Học Sinh 
 

Mục Tiêu #3 của Trường 
 

Hội Đồng Trường đã phân tích tám lĩnh vực ưu tiên của Tiểu Bang và đã thông qua các mục tiêu sau đây của trường, những hành động liên quan và các chi phí để hỗ trợ cho 
những kết quả của học sinh.     
 

HẠNG MỤC/CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN: Sự Tham Gia của Phụ Huynh 

Mục Tiêu của LEA Local Control and Accountability (LCAP) - Kế Hoạch Kiểm Tra và Trách Nhiệm Địa Phương: 

Mục tiêu11: Gia tăng sự cam kết và tham gia của phụ huynh vì trong quá khứ đã không có đủ dịch vụ và số học sinh có nhu cầu cao khác.  ------- 

MỤC TIÊU #3 CỦA TRƯỜNG: 

Gia tăng sự tham gia của phụ huynh những học sinh cần sự giúp đỡ vào những sự kiện ở trường (như là, những đêm cung cấp thông tin cho phụ huynh, sự tham gia vào PTO, 
SSC, những sinh hoạt của trường, những buổi họp).-------- 

Dữ liệu được Sử dụng để Hình thành Mục tiêu này: 

bảng phân công của SSC, PTO, danh sách tình nguyện viên, sự tham dự các buổi họp phụ huynh, hồ sơ tài liệu cố vấn Học Sinh Giới Hạn Anh Ngữ 

Các Kết Quả của những Phân tích về Dữ liệu này: 

Mô tả những trở ngại có thể liên quan đến mục tiêu: Sự Tham Gia của Phụ Huynh 

 Phụ huynh không muốn tham gia vào PTO hoặc phục vụ trong các vị trí tình nguyện viên 
 Phụ huynh của học sinh lớn tuổi có xu hướng tham gia ủy ban PTO trong các cấp lớp 3rd-5th  

 Trở ngại về ngôn ngữ cho phụ huynh EL của chúng tôi 
-------- 

Trường sẽ Đánh giá sự Tiến Bộ của Mục Tiêu này thế nào: 

Hồ sơ tài liệu Hội Đồng Trường;  Hồ sơ tài liệu Cố vấn Học Sinh Giới Hạn Anh Ngữ; Hồ sơ tài liệu Cố vấn Học Sinh Giới Hạn Anh Ngữ của Học Khu; Số cơ hội của giáo dục phụ 
huynh; ký tên khi đến dự buổi họp, chương trình nghị sự, và các nguồn lực; chi phí cho việc thông dịch, phiên dịch, và giữ trẻ; sự hồi đáp các bản thăm dò cho phụ huynh--- 
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Hành Động sẽ được Thực hiện 
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Lịch trình 
Người chịu 

Trách Nhiệm 

Chi Phí Đề Nghị 

Sự Mô Tả Loại Chi phí  Nguồn Tài trợ Số tiền 
 

Tiếp tục cung cấp một Liên lạc viên 
Cộng đồng Song ngữ để hỗ trợ phụ 
huynh nhiều hơn 

9/2013- 6/2016 Nhân viên Học khu Nhân viên 2000-2999: Tiền 
lương nhân viên phân 
loại 

LCFF-EL 4,100 

 

Sử dụng kỹ thuật và truyền thông xã 
hội để giao thiệp với phụ huynh, thúc 
đẩy sự tham gia, và khuyến khích sự 
đóng góp 

9/2013 - 6/2016 Nhân viên Học khu 
Quản trị viên của 
Trường 
 

Hợp đồng dịch vụ của 
nhân viên 
 

2000-2999: Tiền 
lương nhân viên phân 
loại 

LCFF - Căn bản 10,120 

 

Tiếp tục cung cấp thông tin liên lạc 
giữa nhà và trường 

09/2013-06/2015 Các giáo viên 
Quản trị viên  

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 

   

 

Cung cấp dịch vụ phiên dịch bản văn 
khi cần hoặc được yêu cầu 

09/2014- 06/2015 Nhân viên Học khu Chi phí được ghi trong 
Mục tiêu 2 và trong một 
hành động trước đó của 
Mục tiêu 3 

   

 

Thay đổi luân phiên những buổi họp 
của PTO giữa buổi chiều tối và ban 
ngày 

9/2013-6/2016 Ban điều hành PTO, 
giáo viên, hiệu 
trưởng trường, 
thành viên 

Không có thêm chi phí đi 
cùng với hành động này 
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Kế Hoạch Cải Tiến trong Thành Tích Học Sinh 
 

Mục Tiêu #4 của Trường 
 

Hội Đồng Trường đã phân tích tám lĩnh vực ưu tiên của Tiểu Bang và đã thông qua các mục tiêu sau đây của trường, những hành động liên quan và các chi phí để hỗ trợ cho 
những kết quả của học sinh.    
 

HẠNG MỤC/CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN: SỰ THỂ HIỆN CỦA HỌC SINH VÀ MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG 

Mục Tiêu của LEA Local Control and Accountability (LCAP) - Kế Hoạch Kiểm Tra và Trách Nhiệm Địa Phương: 

Mục tiêu 12: Giảm sự vắng mặt thường xuyên. 
Mục tiêu 14: Mở rộng sự can thiệp về hành vi để tỷ lệ của sự đình chỉ và đuổi học của học sinh được giảm hơn nữa . 
Mục tiêu 15: Gia tăng sự tham gia có ý nghĩa của học sinh. 
-------- 

MỤC TIÊU #4 CỦA TRƯỜNG: 

Tạo một môi trường cho sự học hỏi ở trường để cải thiện sự chuyên cần của học sinh, sự liên lạc, và sự tham gia toàn phần trong tất cả các khía cạnh về giáo dục của các em.-----
---- 

Dữ liệu được Sử dụng để Hình thành Mục tiêu này: 

Tỷ lệ đi học chuyên cần mỗi ngày, Thông tin về sự vắng mặt thường xuyên, Sự đình chỉ học tập, Sự Thăm Dò Trẻ Em Khỏe Mạnh của California, đánh giá dữ kiện của PBIS, sự 
thăm dò cho học sinh, sự thăm dò cho phụ huynh 
 
- 

Các Kết Quả của những Phân tích về Dữ liệu này: 

Mô tả những trở ngại có thể liên quan đến mục tiêu: Sự Thể Hiện của Học Sinh và Môi Trường Học Đường 
* Nhân viên cần phải đồng nhất hơn với những phần thưởng PBIS và các yếu tố của chương trình 
* Cần bổ túc những chương trình sau giờ học giúp cho học sinh tiếp cận nhiều để trở nên "liên kết" với trường nhiều hơn 
* Sự hỗ trợ cần thiết từ các bậc phụ huynh là không lấy những kỳ nghỉ trong thời gian học và không cho phép các học sinh ở nhà khi không bị bệnh  
-------- 

Trường sẽ Đánh giá sự Tiến Bộ của Mục Tiêu này thế nào: 

Tỷ lệ đi học mỗi ngày, thông tin về sự vắng mặt thường xuyên, sự đình chỉ học tập, kết quả của Sự Thăm Dò Trẻ Em Khỏe Mạnh của California-------- 
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Cung cấp thông tin cho phụ huynh về 
nguyên tắc của học khu liên quan đến 
sự vắng mặt 

09/2013-06/2016 quản trị viên của 
trường, nhân viên 
hỗ trợ 

Không có chi phí đi cùng 
với hành động này 

   

 

Tập hợp các nhóm liên quan để cung 
cấp sự đóng góp và đề nghị về cách 
làm thế nào để cải thiện tỷ lệ học sinh 
đi học và giảm bớt sự vắng mặt 
thường xuyên. 

09/2013-06/2016 quản trị viên của 
trường 

Không có chi phí đi cùng 
với hành động này 

   

 

Thực hiện Hệ Thống Hỗ Trợ Tác 
Phong và Hạnh Kiểm (PBIS) để giảm 
bớt sự gián đoạn trong lớp học và tạo 
ra một môi trường tích cực cho việc 
học tập của học sinh. 

09/2013-06/2016 Giáo viên, quản trị 
viên của trường 

Không có chi phí đi cùng 
với hành động này 

   

 

Mở rộng và cập nhật kế hoạch PBIS 
hiện tại của chúng tôi. Chương trình 
3T hiện tại vẫn cần phải được sử 
dụng đến mức tối đa của nó. 

09/2013-06/2016 Giáo viên, quản trị 
viên của trường 

Không có chi phí đi cùng 
với hành động này 

   

 

Cung cấp những dịch vụ y tế để hỗ 
trợ sự chuyên cần cho số học sinh có 
nhu cầu cao 

9/2013-6/2016 Nhân viên trường, 
quản trị viên của 
trường, nhân viên 
học khu 

Nhân viên 1000-1999: 
Tiền lương nhân viên 
có bằng cấp 

LCFF - Bổ sung 4,200 

 

Phân tích thông tin đình chỉ học tập 
để xác định các cách thức hành vi sai 
trái và/hoặc thành phần học sinh 

9/2014-6/2015 quản trị viên của 
trường, nhân viên 
học khu 

Không có chi phí đi cùng 
với hành động này 
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Tóm Tắt Chi Phí trong Kế Hoạch này 
 

Tổng Chi Phí bởi Hình Thức Đối Tượng và Nguồn Tài Trợ 

 

Hình Thức Đối Tượng Nguồn Tài Trợ Tổng Chi Phí 

1000-1999: Tiền lương Nhân viên có Bằng cấp Common Core 8,578.00 

4000-4999: Sách và Học cụ Common Core 48,980.00 

5000-5999: Các Dịch vụ và Hoạt động khác 
Expenditures 

Common Core 41,267.00 

5000-5999: Các Dịch vụ và Hoạt động khác 
Expenditures 

Tiền quyên tặng 25,000.00 

1000-1999: Tiền lương Nhân viên có Bằng cấp LCFF - Căn bản 6,821.00 

2000-2999: Tiền lương Nhân viên Phân loại LCFF - Căn bản 22,281.00 

4000-4999: Sách và Học cụ LCFF - Căn bản 49,980.00 

5000-5999: Các Dịch vụ và Hoạt động khác 
Expenditures 

LCFF - Căn bản 5,387.00 

1000-1999: Tiền lương Nhân viên có Bằng cấp LCFF - Bổ sung 20,598.00 

2000-2999: Tiền lương Nhân viên Phân loại LCFF - Bổ sung 800.00 

5000-5999: Các Dịch vụ và Hoạt động khác 
Expenditures 

LCFF - Bổ sung 25,000.00 

2000-2999: Tiền lương Nhân viên Phân loại LCFF-EL 21,150.00 

1000-1999: Tiền lương Nhân viên có Bằng cấp Từ các cuộc xổ số:  Tài liệu Giảng dạy 2,757.00 

1000-1999: Tiền lương Nhân viên có Bằng cấp Title I 4,012.00 

1000-1999: Tiền lương Nhân viên có Bằng cấp Title III 3,340.00 
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Tóm Tắt Chi Phí trong Kế Hoạch này 
 

Tổng Chi Phí bởi Nguồn Tài Trợ 

 

Nguồn Tài Trợ Tổng Chi Phí 

Common Core 98,825.00 

Tiền quyên tặng 25,000.00 

LCFF - Căn Bản 84,469.00 

LCFF - Bổ Sung 46,398.00 

LCFF-EL 21,150.00 

Từ các cuộc xổ số:  Tài Liệu Giảng Dạy 2,757.00 

Title I 4,012.00 

Title III 3,340.00 
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Tóm Tắt Chi Phí trong Kế Hoạch này 
 

Tổng Chi Phí bởi Hình Thức Đối Tượng 

 

Hình Thức Đối Tượng Tổng Chi Phí 

1000-1999: Tiền lương Nhân viên có Bằng cấp 46,106.00 

2000-2999: Tiền lương Nhân viên Phân loại 44,231.00 

4000-4999: Sách và Học cụ 98,960.00 

5000-5999: Chi phí cho các Dịch vụ và Hoạt động khác 96,654.00 
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Tóm Tắt Chi Phí trong Kế Hoạch này 
 

Tổng Chi Phí bởi Mục Tiêu 

 

Số Mục Tiêu Tổng Chi Phí 

Mục Tiêu 1 166,447.00 

Mục Tiêu 2 101,084.00 

Mục Tiêu 3 14,220.00 

Mục Tiêu 4 4,200.00 
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Hợp Đồng giữa Nhà/Trường 

 
Thật quan trọng là gia đình và trường học cùng làm việc với nhau để giúp học sinh đạt được các tiểu chuẩn học tập cao.  Qua một 
quá trình bao gồm giáo viên, gia đình, và học sinh, sau đây là sự đồng ý về vai trò và trách nhiệm mà chúng ta, là đối tác, sẽ thực hiện 
để hỗ trợ sự thành công của học sinh ở học đường và trong đời sống. 
 
Cam kết của Học sinh: 
HỌC SINH CAM KẾT: 
Tôi nhận ra rằng việc học của tôi rất quan trọng.  Tôi biết là tôi có trách nhiệm cho sự thành công của tôi.  Vì vậy, tôi đồng ý thực 
hiện các trách nhiệm sau đây với tất cả khả năng của tôi: 
 
_____ Tôi sẽ nộp bài làm ở nhà đầy đủ và đúng thời hạn. 
_____ Tôi sẽ trình cho cha mẹ tôi bài làm đã được sửa sai. 
_____ Tôi sẽ đến trường đúng giờ mỗi ngày trừ khi tôi bị bệnh. 
_____ Tôi sẽ có trách nhiệm, tôn trọng, an toàn, và thể hiện sự tốt nhất của tôi. 
 

 
 
Cam Kết của Phụ Huynh: 
PHỤ HUYNH CAM KẾT: 
Tôi hiểu rằng sự tham gia của tôi vào việc học vấn của con tôi sẽ giúp cho thành tích và tư cách của nó.  Vì vậy, tôi đồng ý thực hiện 
các trách nhiệm sau đây với tất cả khả năng của tôi: 
 
_____ Tôi sẽ cung cấp một nơi yên lặng cho con tôi học bài. 
_____ Tôi sẽ khuyến khích con tôi hoàn tất bài làm ở nhà của nó. 
_____ Tôi sẽ bảo đảm là con tôi có được một giấc ngủ đầy đủ. 
_____ Tôi sẽ để ý đến việc con tôi phải đến trường đúng giờ mỗi ngày. 
_____ Tôi sẽ để ra ít nhất là 15 phút mỗi ngày để đọc với con tôi. 
_____ Tôi sẽ tham dự Đêm Họp Đầu Năm Học, những Buổi Họp Phụ Huynh, và Buổi Phụ Huynh Viếng Lớp 
_____ Tôi sẽ hỗ trợ những chủ trương của trường/học khu về bài tập, kỷ luật và đi học chuyên cần. 
_____ Tôi sẽ cố gắng để nhận thức được các nhu cầu cá nhân của con tôi. 

 
 
Cam Kết của Nhân Viên: 
GIÁO VIÊN CAM KẾT: 
Tôi hiểu tầm quan trọng về kinh nghiệm học vấn cho mỗi trẻ em và vai trò của tôi là một giáo viên và là người gương mẫu.  Vì vậy, tôi 
đồng ý thực hiện các trách nhiệm sau đây với tất cả khả năng của tôi: 
 
_____ Tôi sẽ dạy tất cả những khái niệm cần thiết cho con quý vị trước khi cho bài tập làm ở nhà. 
_____ Tôi sẽ cố gắng để nhận thức được các nhu cầu cá nhân của con quý vị. 
_____ Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với quý vị về sự tiến bộ của con quý vị. 
_____ Tôi sẽ cung cấp một môi trường học tập an toàn và tích cực cho con quý vị. 
 

 
 
Mọi người sẽ… 

 Hãy là những người hợp tác bình đẳng để đạt được thành công trong học tập. 

 Nói chuyện rõ ràng, thường xuyên và trân trọng về vai trò và trách nhiệm. 
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Thành Viên Hội Đồng Trường 

 
Luật Giáo Dục của California mô tả các thành phần cần thiết của Hội Đồng Trường (SSC). SSC sẽ gồm có hiệu trưởng và đại diện của: 
giáo viên được tuyển chọn bởi các giáo viên tại trường; nhân viên nhà trường khác được tuyển chọn bởi các nhân viên ở trường; 
phụ huynh học sinh đang học ở trường được tuyển chọn bởi các phụ huynh khác; và, trong các trường trung học, học sinh được 
tuyển chọn bởi các học sinh đang học trong trường.  Hiện tại SSC được thành lập như sau: 
 

Tên của những Thành viên 
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 Kathy Davis X             

Jessica Boktor/Michelle Siefker    X          

 Michelle Carr    X          

Cheryl Hall       X       

Tiffany Cassity          X    

Yolanda Chavez          X    

Jennifer English          X    

Số thành viên của mỗi hạng mục:  1 2  1  3   

 
Ở các trường tiểu học, hội đồng trường phải được thành lập để bảo đảm sự cân bằng giữa (a) hiệu trưởng, giáo viên lớp học, và 
nhân viên khác của trường, và (b) phụ huynh của học sinh đang học ở trường hoặc thành viên khác trong cộng đồng. Giáo viên lớp 
học phải bao gồm một phần lớn của những người đại diện trong phần (a).  Tại trường trung cấp phải có, thêm vào đó, một số bằng 
nhau giữa phụ huynh hoặc thành viên khác trong cộng đồng được tuyển chọn bởi phụ huynh, và học sinh. Các thành viên phải được 
lựa chọn bởi những người cùng nhóm của họ. 
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Sự Đề Cử và Bảo Đảm 

 
Hội Đồng Trường (SSC) đề cử kế hoạch này của trường và các Chi Phí đã Đề Nghị đến hội đồng quản trị học khu cho sự chấp thuận và 
bảo đảm với hội đồng những điều sau đây: 
 
1. SSC đã được thành lập một cách chính xác phù hợp với chủ trương của hội đồng quản trị học khu và luật của tiểu bang. 
 
2. SSC đã xem xét trách nhiệm của mình theo luật của tiểu bang và những chủ trương của hội đồng quản trị học khu, bao gồm các 

chủ trương của hội đồng liên quan đến sự thay đổi cần thiết trong Kế Hoạch Giúp Cho Thành Tích Học Sinh (SPSA) cần được hội 
đồng chấp thuận. 

 
3. SSC tìm kiếm và xem xét tất cả các đề nghị từ các nhóm hoặc ủy ban sau đây trước khi thông qua kế hoạch này (Đánh dấu 

những nơi áp dụng): 
 

   Ủy Ban Cố Vấn Tiểu Bang Bồi Hoàn Ngân sách Giáo Dục   

   Chữ ký 

X Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Giới Hạn Anh Ngữ   

   Chữ ký 

   Ủy Ban Cố Vấn Giáo Dục Đặc Biệt   

   Chữ ký 

   Ủy Ban Cố Vấn Chương Trình Giáo Dục Học Sinh Giỏi và có Năng Khiếu   

   Chữ ký 

   Nhóm Liên Lạc của Học Khu/Trường trong Chương Trình Cải Tiến học đường   

   Chữ ký 

   Ủy Ban Cố Vấn Bồi Hoàn Chi Phí Giáo Dục   

   Chữ ký 

   Ủy Ban Cố Vấn Phòng Ban (trường trung cấp)   

   Chữ ký 

   Các ủy ban khác được thành lập bởi trường hay học khu (danh sách):   

    Chữ ký 

 
4. SSC xem xét các nội dung yêu cầu cho kế hoạch của trường về những chương trình bao gồm trong SPSA này và tin rằng tất cả 

các yêu cầu về nội dung như vậy đã đạt được, bao gồm những gì đã tìm thấy trong các chủ trương của hội đồng quản trị học khu 
và trong kế hoạch của cơ quan giáo dục địa phương. 

 
5. SPSA này được dựa trên một sự phân tích kỹ lưỡng về thành tích học tập của học sinh. Những hành động được đề nghị trong tài 

liệu này tạo thành một sự hợp lý, toàn diện, phối hợp kế hoạch để đạt được những mục tiêu của trường đã đưa ra để cải thiện 
thành tích học tập của học sinh.  

 
6. SPSA này đã được chấp thuận bởi SSC tại một cuộc họp công cộng vào ngày 18 tháng 2, 2015. 
 
Chứng thực: 
 
 

Kathy Davis      

Tên Hiệu Trưởng Trường  Chữ ký Hiệu Trưởng Trường  Ngày  

 

Jennifer English      

Tên Chủ Tịch SSC  Chữ ký Chủ Tịch SSC  Ngày  

 


