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Tìm hiểu thêm và mời tham gia! 
Luật tài trợ trường mới của Tiểu bang California, mệnh danh là LCFF (Phương 
Thức Kiểm Soát Tài Trợ của Địa Phương [Local Control Funding Formula]) là 
cách thức mới để các trường tập trung vào sự thành công của học sinh. 

Phương Thức Kiểm Soát Tài Trợ của Địa Phương (LCFF) đòi hỏi tất cả các 
học khu phải khuyến khích các bậc phụ huynh tham gia vào việc lập kế hoạch 
và đưa ra quyết định cũng như việc triển khai Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách 
Nhiệm Giải Trình của Địa Phương (Local Control and Accountability Plan 
[LCAP]). Phương thức này cũng:  
  

 Yêu cầu các học khu tập trung vào tám lĩnh vực then chốt để hỗ trợ tất cả 
các học sinh thành công.  

 Cung cấp tài trợ bổ sung cho những học sinh có thử thách thức quá lớn.  
 Cung ứng cho các học khu thêm sự linh hoạt về cách thức chi tiêu kinh phí 

nhằm cải thiện các trường học địa phương.  
 

Phương Thức Kiểm Soát Tài Trợ của Địa Phương (LCFF) là cơ hội lớn lao 
dành cho các bậc phụ huynh hình thành viễn ảnh về vấn đề giáo dục cho con 
em mình và giúp thực hiện được điều này! 

 

Xin tìm hiểu thêm trong gói tài liệu đặc biệt này và xin tham gia! 

Tiếng nói của quý vị rất quan trọng! 



Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương 
(Local Control and Accountability Plan [LCAP]): 

 Là thành phần quan trọng của luật Phương Thức 
Kiểm Soát Tài Trợ của Địa Phương (LCFF) mới, 
mỗi học khu phải khuyến khích các bậc phụ huynh 
và cộng đồng tham gia thành lập Kế Hoạch Kiểm 
Soát và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương 
(Local Control and Accountability Plan [LCAP]). Kế 
hoạch LCAP được dự định là một công cụ lập kế 
hoạch toàn diện.  
Mọi kế hoạch phải mô tả: 
 Mục tiêu toàn học khu và toàn trường, cũng 

như các hành động cụ thể được thực hiện để 
đạt được các mục tiêu cho tất cả các học sinh, 
bao gồm cả các phân nhóm cụ thể của học 
sinh, trong mỗi lĩnh vực trong số tám lĩnh vực 
ưu tiên, cọng thêm bất kỳ lĩnh vực ưu tiên nào 
được địa phương xác định.  

 Mức độ tiến bộ dự kiến nhằm đạt các mục tiêu 
– và là một phần sự cập nhật hóa bắt buộc kế 
hoạch hàng năm do học khu đòi hỏi, học khu 
phải mô tả tiến bộ thực tế thực hiện được 
nhằm đạt mục tiêu và mô tả bất kỳ điều chỉnh 
nào đã thực hiện.   

 Chi phí cần thiết để thi hành từng mục tiêu và 
từng hoạt động, bao gồm việc mô tả về cách 
thức quỹ bổ sung được cung ứng cho sinh viên 
có lợi tức thấp, học viên Anh ngữ và nuôi 
dưỡng thanh thiếu niên không có gia đình 
(foster care) sẽ được sử dụng như thế nào để 
gia tăng hoặc cải thiện cho những học sinh đó. 

 Quá trình được sử dụng để khuyến khích các 
phụ huynh, học sinh và thành viên của cộng 
đồng, nhân viên nhà trường và các thành phần 
quan tâm khác trong việc triển khai, xét duyệt 
và hỗ trợ cho việc thi hành Phương Thức Kiểm 
Soát Tài Trợ của Địa Phương (LCFF).   
 

Lịch Thông Qua các Kế Hoạch 

Mỗi học khu phải khuyến khích phụ huynh, học 
sinh và nhân viên nhà trường tham gia vào sự triển 
khai và xét duyệt trách nhiệm của Kế Hoạch Kiểm 
Soát và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương 
(Local Control and Accountability Plan [LCAP]). 
Là một phần của tiến trình này, mỗi học khu phải 
triệu tập một ủy ban cố vấn của phụ huynh và ban 
quản trị của học khu phải: 
 Chia sẻ một bản dự thảo của Kế Hoạch Kiểm 

Soát và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa 
Phương (LCAP) sơ khởi ba năm của học khu 
tại một phiên họp công khai của hội đồng quản 
trị và cung cấp cơ hội cho phụ huynh và những 
người khác đóng góp thông tin phản hồi;  

 Ứng phó với bất kỳ thông tin phản hồi nào về 
kế hoạch; 

 Tổ chức một phiên họp công khai riêng biệt của 
hội đồng quản trị để thảo luận và thông qua kế 
hoạch. 

Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình 
của Địa Phương (LCAP) và ngân sách của học 
khu phải được thông qua và trình lên Văn Phòng 
Giáo Dục của Quận Hạt trước ngày 1 Tháng Bảy.  
Là một cấp giám sát kế tiếp, văn phòng giáo dục 
của quận hạt được yêu cầu xét duyệt và chấp 
thuận mỗi kế hoạch của học khu. Học khu phải 
đánh giá tiến bộ và cập nhật hóa kế hoạch hàng 
năm. Vì tiến trình của Phương Thức Kiểm Soát Tài 
Trợ của Địa Phương (LCFF) còn mới mẻ, chúng 
tôi kỳ vọng kế hoạch này sẽ cải thiện và càng có 
thêm các phụ huynh tham gia mỗi năm.  

Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương (LCAP) 
phải tập trung vào tám lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ tất cả các học sinh đạt thành 
công. Tám lĩnh vực ưu tiên này phản ảnh niềm tin của Hiệp Hội Phụ Huynh 
và Giáo Chức rằng có nhiều yếu tố - cả bên trong lẫn bên ngoài lớp học – tác 
động tích cực đến thành tựu của học sinh.  

 
Dịch Vụ Cơ Bản 
Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận 
được với các giáo viên có đầy đủ 
trình độ về lĩnh vực chuyên môn 
của mình, cũng như với tài liệu 
giảng dạy phù hợp với tiêu chuẩn 
của tiểu bang, với cơ sở phòng ốc 
của trường an toàn, và được bảo 
trì đúng chuẩn. 
 
 
Thực Thi các Tiêu Chuẩn của 
Tiểu Bang   
Bảo đảm các chương trình và dịch 
vụ của nhà trường tạo điều kiện 
cho mọi học sinh, kể cả học viên 
Anh ngữ, tiếp cận với nội dung học 
thuật và tiêu chuẩn thành tích của 
Tiểu bang California, bao gồm Tiêu 
chuẩn Cốt lõi Chung cho các môn 
Ngữ Văn Anh và Toán, Tiêu Chuẩn 
Khoa Học cho Thế Hệ Tiếp Nối, và 
Tiêu chuẩn Phát triển Trình độ Anh 
ngữ.  
 
Tiếp Cận với các Môn Học 
Bảo đảm cho mọi học sinh được 
tiếp cận với các khóa nghiên cứu 
rộng rải trong tất cả các bộ môn 
chuyên ngành, bao gồm toán, khoa 
học xã hội, khoa học, nghệ thuật 
tạo hình và diễn xuất, thể dục, huấn 
nghệ và kỹ thuật và các bộ môn 
khác, khóa này chuẩn bị cho học 
sinh vào bậc cao đẳng và đại học 
và theo con đường nghề nghiệp, 
bất kể các em theo học trường nào 
hoặc cư ngụ ở đâu.  
 
Thành Tích của Học Sinh 
Cải thiện thành tích và kết quả cho 
tất cả các học sinh, được lượng 
định qua nhiều cách thức, chẳng 
hạn như điểm thi, trình độ thông 
thạo Anh ngữ và chuẩn bị lên bậc 
cao đẳng và đại học và hướng 
nghiệp.  
 
 
 
 
Thành Tích Khác của Học Sinh 
Đánh giá các chỉ số quan trọng 
khác về thành tích của học sinh 
trong tất cả lĩnh vực nghiên cứu.  
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Tám lĩnh lực ưu tiên nhằm hỗ trợ tất cả các học sinh đạt thành công 

 Quý vị có thể hỏi Ban Lãnh Đạo Nhà 
Trường một số câu hỏi chính yếu về Kế 
Hoạch Kiểm soát và Trách Nhiệm Giải 
Trình của Địa Phương (Local Control 
and Accountability Plan [LCAP]) 
Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải 
Trình của Địa Phương (Local Control and 
Accountability Plan [LCAP]) của mỗi học khu 
phải được triển khai với sự tham gia đóng góp 
của các bậc phụ huynh, học sinh và nhân viên 
nhà trường. Các kế hoạch phải hướng đến tám 
lĩnh vực ưu tiên của tiểu bang. Đây là một mẫu 
câu hỏi mà quý vị có thể hỏi hiệu trưởng của 
trường, các quản trị viên của học khu và các 
thành viên trong hội đồng quản trị nhà trường 
để tham gia thảo luận:  

 Trường quý vị và học khu dự định thực hiện 
điều gì để khuyến khích tất cả các phụ 
huynh tham gia vào tiến trình phát triển Kế 
Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình 
của Địa Phương (LCAP)? Các bậc phụ 
huynh, ban giảng huấn và các cộng tác viên 
của cộng đồng hợp tác làm việc nhằm hỗ trợ 
cho học sinh đạt thành công ở nhà và ở 
trường?  

 Chúng ta làm gì để bảo đảm rằng tất cả các 
học sinh đều được khuyến khích đi học? 

 Có phải tất cả các học sinh đều có sách giáo 
khoa và tài liệu học tập được cập nhật 
không? Tất cả các cơ sở trường ốc của nhà 
trường có an toàn không? Chúng ta có cung 
ứng việc giảng dạy do các giáo viên có trình 
độ nghiệp vụ sư phạm trong mọi bộ môn 
không?  

 Chúng ta làm gì để chuẩn bị cho ban nhân 
viên thi hành theo các tiêu chuẩn và cách 
lượng giá mới? 

 Học khu chúng ta cải thiện hoặc tăng cường 
dịch vụ cho học sinh có lợi tức thấp, các học 
viên Anh ngữ và nuôi dưỡng thiếu niên 
không có gia đình (foster child) như thế nào? 

 Tất cả các học sinh của chúng ta có được 
tiếp cận với nền giáo dục hoàn chỉnh bao 
gồm các môn nghệ thuật, thể dục và các 
khóa học bắt buộc khác không? 

 Môi trường học đường tác động đến thành 
tích của học sinh bằng cách nào? Điều gì 
đang được thực hiện để cải thiện môi trường 
học đường để tất cả học sinh đều có một 
kinh nghiệm học tập tích cực?  

 Học khu của chúng ta đánh giá thành tựu 
của học sinh bằng những cách nào?  

Tìm hiểu thêm về cách thức quý vị có thể đóng góp ý kiến cho mỗi 
lĩnh vực này bằng cách tiếp xúc với học khu của quý vị hoặc truy cập 

.www.capta.org/lcfftrang mạng  

Sự Tham Gia của Học Sinh 
Cung cấp cho học sinh các chương trình 
hấp dẫn và các môn học giữ các học 
sinh học trong trường, theo lượng định 
một phần do tỷ lệ học sinh đi học 
chuyên cần, tỷ lệ học sinh bỏ học và tỷ 
lệ học sinh tốt nghiệp.  
 
 
 
 
Sự Tham Gia của Phụ Huynh   
Học khu và nhà trường nỗ lực tìm sự 
đóng góp ý kiến của tất cả các bậc phụ 
huynh và khuyến khích các bậc phụ 
huynh tham gia vào việc đưa ra quyết 
định, cũng như đề cao sự tham gia của 
phụ huynh trong các chương trình đáp 
ứng nhu cầu của con em của mình và 
của tất cả các học sinh. (Xem Tiêu 
Chuẩn của Hiệp Hội Phụ Huynh & Giáo 
Chức Quốc Gia cho Cẩm Nang Hướng 
Dẫn Lượng Giá Liên Hệ Hợp Tác giữa 
Gia Đình và Nhà Trường về cách thức 
đề nghị để đánh giá sự tiến bộ)  
 
Môi Trường Học Đường 
Các yếu tố cả trong và ngoài lớp học tác 
động đến sự thành công của học sinh 
như sức khỏe, an toàn, kỷ luật của học 
sinh và sự liên kết với trường, theo đánh 
giá từng phần do tỷ lệ học sinh bị tạm 
đình chỉ, tỷ lệ học sinh bị đuổi ra khỏi 
trường, và các khảo sát của học sinh, 
giáo viên và phụ huynh.  
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Phương Thức Kiểm Tra Tài Trợ của Địa Phương (Local Control Funding 
Formula [LCFF]) hoạt động như thế nào?  
Phương thức Kiểm tra Tài Trợ của Địa phương (LCFF) thay đổi cách thức tiểu 
bang cung cấp kinh phí hoạt động cho các học khu. Theo hệ thống mới, các học 
khu sẽ nhận trợ cấp cơ bản đồng nhất cho mỗi học sinh được điều chỉnh theo 
cấp lớp. Các học khu sẽ nhận trợ cấp bổ sung thêm cho các học sinh có khó 
khăn lớn hơn, được định nghĩa là học sinh có lợi tức kém, học sinh Anh ngữ và 
thanh thiếu niên vô gia cư được nuôi dưỡng. Ngoài ra, các học khu sẽ nhận trợ 
cấp tập trung bổ sung khi tổng số lượng của các học sinh ghi danh trong một học 
khu lên đến trên 55 phần trăm tổng số học sinh ghi danh của học khu.  

Trợ cấp Cơ bản Trợ cấp Bổ sung Trợ cấp Tập trung 

   
Khoản tiền cơ bản cho mỗi 
học sinh, được điều chỉnh 
theo cấp lớp. 

Ngân quỹ bổ sung để cải 
thiển hoặc tăng cường 
dịch vụ cho học sinh có lợi 
tức kém, học viên Anh ngữ 
và thanh thiên niên vô gia 
cứ được nuôi dưỡng. 

Ngân quỹ bổ sung cho các 
học khu có mức độ tập 
trung cao (hơn 55 phần 
trăm) số học sinh có lợi tức 
kém, học viên Anh ngữ và 
thanh thiếu nhiên vô gia cư 
được nuôi dưỡng. 
 

 



 

Tiếng Nói của Quý Vị Rất Quan Trọng – Xin mời quý vị tham gia buổi Đàm luận! 

Khi phụ huynh và gia đình đóng một vai trò tích cực trong 
vấn đề giáo dục của con cái mình cả ở nhà và trong cộng 
đồng, trẻ em sẽ học hành hiệu quả hơn ở trường và có cơ 
hội tốt đẹp hơn để phát triển vấn đề giáo dục của các em.  
Tiếp Nhận các sự kiện! 
 Tìm hiểu những công việc học khu đang thực hiện  
để mời quý vị và tất cả phụ huynh tham gia.  

 Chia sẻ trực tiếp các ý tưởng của quý vị với các quản trị 
viên và các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị Trường. 
Tham dự phiên họp hoặc tự nguyện phục vụ trong một ủy 
ban. 

 Bàn thảo với các giáo viên của con quý vị và hiệu trưởng 
về luật mới. 

 Bàn thảo với các phụ huynh khác và liên kết với Hiệp Hội 
Phụ Huynh & Giáo Chức (PTA) tại địa phương quý vị.  

 Tìm hiểu thêm về tám lĩnh vực ưu tiên của Kế Hoạch 
Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình của Địa Phương 
(Local Control and Accountability Plan [LCAP]) và cách 
thức những lĩnh vực này có thể hỗ trợ cho con quý vị 
thành công.  

 Tìm thêm thông tin trên trang mạng của học khu của quý 
vị hoặc tại trang mạng www.capta.org/lcff.  

Tìm hiểu thêm – và tham gia!  
Chúng tôi hy vọng các thông tin trong phiên bản này chỉ là 
sự khởi đầu tham gia của quý vị. Đây là một số nguồn quan 
trọng khác để quý vị tìm hiểu thêm và mời quý vị tham gia: 

 Trang mạng của học khu tại địa phương của quý vị - 
Một nơi tốt để bắt đầu tìm hiểu thêm về các chương trình 
và các dịch vụ tại trường của quý vị. Hãy nhớ xem thêm 
các Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Trường 
Học (School Accountability Report Cards [SARCs]) phải 
được đăng tải cho mỗi trường học. 

 Hiệp Hội Phụ Huynh & Giáo Chức Tiểu Bang California 
– Băng video về thông tin, tờ rơi và nhiều hơn nữa bằng 
nhiều ngôn ngữ có sẵn cho Hiệp Hội PTA và tất cả các 
phụ huynh tại trang mạng www.capta.org. 

 EdSource.org – Cung cấp cẩm nang hướng dẫn cho 
Phương Thức Kiểm Soát Tài Trợ của Địa Phương (LCFF) 
cùng với tin tức và thông tin về hệ thống tài chính từ Cấp 
Mầm Non đến Lớp 12 tại Tiểu Bang California. 

Thêm các nguồn thông tin dồi dào, băng video, thông tin 
toàn diện và các công cụ có sẵn tại các trang mạng:  

 WestEd.org 
 Cde.ca.gov 
 EdTrust.org/west và FairShare4Kids.org 
 Ed100.org 
 ChildrenNow.org 
 Eddata.org 

 

 

Trang mạng của Hiệp Hội Phụ Huynh & Giáo 
Chức Tiểu Bang California là nơi quý vị “truy 
cập” để biết những thông tin và tài nguyên mới 
nhất về Phương Thức Kiểm Soát Tài Trợ của 
Địa Phương (LCFF) Mới và sự tham gia của 
gia đình! Các tài liệu đều có sẵn bằng nhiều 
ngôn ngữ.  

Băng Video • Bài Thuyết trình • 
Tờ Rơi • Tài liệu Phát tay • Tin tức • 

Các Bài Viết • Các Đường Dẫn Kết Nối •  
Và nhiều mục nữa! 


