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MÙA THU
Những Vấn đề Cơ bản:
• Duyệt xét LCAP hiện hành và thẩm định xem bất cứ lãnh vực ưu

tiên nào của địa phương cần phải bổ sung hoặc điều chỉnh.
• Duyệt xét đề xuất ngân sách Tháng Giêng của Thống đốc và thảo

luận tác động đến học khu địa phương của quy ́vị.
• Thẩm định cách kinh phí được đề xuất sẽ tác động đến kế hoạch ba

năm của LCAP hiện hành như thế nào?
Sự tiếp cận cộng đồng của LCAP/sự tham gia của phụ huynh:
• Yêu cầu họp với học khu và lập các kế hoạch tiếp cận cộng đồng.
• Xác nhận các nhóm cộng tác và kế hoạch tiếp cận cộng đồng – đặc

biệt các nhóm chưa được đại diện đủ
• Hoạch định huấn luyện về tiến trình lập ngân sách.
• Duyệt xét các quy định của tiến trình phát triển LCAP
• Thiết kế và gửi bản khảo sát thăm dò y ́kiến cho phụ huynh và học

sinh.
Duyệt xét và phản ánh về LCAP hiện hành:
• Chúng ta đã có những tiến bộ gì đối với các mục tiêu của chúng ta?
• Những mục tiêu LCAP của chúng ta có còn được áp dụng không?
• Có một kế hoạch đối với sự tham gia có y ́nghĩa và hữu hiệu của

phụ huynh không?

MÙA XUÂN 
Những Vấn đề Cơ bản:
• Phiên bản ngân sách dự kiến của tiểu bang (Duyệt xét lại Trong

Tháng Năm) (May Revise) và những tác động của địa phương
có được duyệt xét không?

• Bản dự thảo LCAP có được đăng tải không?
• Diễn đàn công cộng về LCAP có được tổ chức không?
• PTA có ấn định lịch trình các cuộc họp thông tin về các mục

tiêu LCAP cho mỗi trường học không?
Sự tiếp cận cộng đồng của LCAP/sự tham gia của phụ
huynh:
• Công chúng có được mời bình luận về bản dự thảo LCAP

không? Làm cách nào? Thời hạn cho y ́kiến là khi nào?
• PAC & DELAC có nộp y ́kiến nhận xét về LCAP bằng văn bản

cho Tổng Giám Đốc không?
Duyệt xét và phản ánh về LCAP hiện hành:
• Khi nào cuộc điều trần công khai về LCAP sẽ diễn ra? (Ngày họp

Hội đồng Trường tại địa phương) Khuyến khích phụ huynh tham
dự và lên tiếng trong phần đóng góp y ́kiến của công chúng.

• Khi nào thì ngân sách và LCAP được thông qua? (Ngày họp Hội
đồng Trường tại địa phương) Khuyến khích phụ huynh tham
dự và lên tiếng trong phần đóng góp y ́kiến của công chúng.

MÙA ĐÔNG
Những Vấn đề Cơ bản:
• Duyệt xét LCAP hiện hành và thẩm định xem bất cứ lãnh vực ưu

tiên nào của địa phương cần phải bổ sung hoặc điều chỉnh.
• Duyệt xét đề xuất ngân sách Tháng Giêng của Thống đốc và thảo

luận tác động đến học khu địa phương của quy ́vị.
• Thẩm định cách kinh phí được đề xuất sẽ tác động đến kế hoạch ba

năm của LCAP hiện hành như thế nào.
Sự tiếp cận cộng đồng của LCAP/sự tham gia của phụ huynh:
• Khi nào có các cuộc họp của Ủy ban Cố vấn của Phụ huynh (Parent

Advisory Committee [PAC]) và Ủy ban Cố vấn Học viên Anh ngữ của
Học khu (District English Learner Advisory Committee [DELAC])?

• Các kết quả của cuộc khảo sát thăm dò y ́kiến của phụ huynh và
học sinh ra sao?

• Có phải đã có ít nhất một Diễn đàn của Cộng đồng được hoạch
định không?

Duyệt xét và phản ánh về LCAP hiện hành:
• Bản dự thảo LCAP đã cập nhật có được trình bày cho Ủy ban Cố

vấn của Phụ huynh (PAC) và Ủy ban Cố vấn Học viên Anh ngữ của
Học khu (DELAC) không?

• Những thay đổi nào đã được thực hiện cho LCAP căn cứ trực tiếp
vào y ́kiến đóng góp của phụ huynh/học sinh/cộng đồng?

MÙA HÈ 
Những Vấn đề Cơ bản:
• Có phải LCAP đã được Hội đồng Quản trị thông qua và nộp lên cho

Văn phòng Giáo dục của Quận hạt vào ngày hết hạn là ngày 1
Tháng Bảy không?

• Văn phòng Giáo dục của Quận hạt có chấp nhận LCAP không? Có
khuyến nghị nào cho những thay đổi không?

Sự tiếp cận cộng đồng của LCAP/sự tham gia của phụ huynh:
• Duyệt xét và tôn vinh những thành công trong việc tiếp cận cộng

đồng – vấn đề nào tiến triển tốt đẹp?
• Phác thảo bản tường trình về sự tham gia và tiếp cận cộng đồng

cho năm sắp đến – những cơ hội hiện có để giáo dục và khuyến
khích phụ huynh tham gia là gì?

• Thăm dò y ́kiến phụ huynh và các lãnh đạo phụ huynh vè những rào
cản tham gia và sử dụng thông tin khi hoạch định cho năm sắp đến.

Duyệt xét và phản ánh về LCAP hiện hành:
• LCAP có cung cung cấp một kế hoạch cho tất cả các học sinh thành

công và vạch rõ các hành động mà Học khu sẽ thực hiện nhằm đạt
mục tiêu của mình không?

• Học khu có thực hiện bản tóm lược để thi hành nhằm truyền đạt
các mục tiêu và hoạt động chính yếu của LCAP cho những cộng sự
viên không?

• Có một kế hoạch có y ́nghĩa và hiệu quả cho phụ huynh tham gia
không??
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