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Thư ngỏ của Học Khu Trưởng, TS. Henderson Lewis, Jr.  

 
Cùng quý gia đình, các cộng sự viên và đồng nghiệp: 

Trong năm 2018, chúng ta không chỉ kỷ niệm 300 năm ngày thành lập thành phố, nhưng vào tháng 7 này, lần đầu tiên từ sau 

trận bão Katrina, tất cả các trường công lập địa phương của chúng ta sẽ thuộc quyền giám sát của Hội đồng Giáo Dục Orlean 

Parish. Đây là một sự kiện lịch sử sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội cũng như trọng trách lớn lao. 

Là khu học chánh đầu tiên trên toàn quốc điều hành hệ thống các trường bán công trong toàn thành phố, chúng tôi luôn 

nỗ lực để bảo đảm rằng mỗi ngày, mỗi học sinh tại mỗi trường sẽ nhận được một sự giáo dục có phẩm chất cao. Để đạt 

được điều này, trong một năm rưỡi qua, học khu đã hợp tác chặt chẽ với các gia đình, học sinh, ban giám hiệu trường, giáo 

viên, và các nhà hoạt động cộng đồng để cập nhật Khuôn Khổ Trách Nhiệm của Trường Bán Công này. Chúng tôi đã tổ chức 

hàng chục buổi họp, hướng dẫn các nhóm đặt trọng điểm vào gia đình và học sinh, và những ý kiến đóng góp của cộng đồng 

đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. 

Khuôn khổ mới này biểu hiện cả hai tính chất: trung thực và dung hoà; hơn nữa, điều này cũng phù hợp với quan điểm của 

học khu là bảo đảm sự công bằng và một nền học vấn xuất sắc cho mọi học sinh, thể theo kế hoạch của Louisiana về Đạo 

Luật Mọi Học Sinh đều Thành Công đã được liên bang chuẩn thuận. Chúng tôi luôn giữ quyết tâm đạt những tiêu chuẩn cao, 

yêu cầu các trường học phải chịu trách nhiệm về đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh cũng như chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm 

về việc hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của các trường.  

Chúng tôi hiểu rằng học khu của chúng ta không chỉ là một cơ quan hữu trách và sự cải tiến trường học này không chỉ vì do 

bị bắt buộc hoặc vì các ưu đãi. Tiêu chuẩn cao và tiến trình hòa nhập được nêu lên trong bản khuôn khổ này vừa tác động 

và vừa chịu ảnh hưởng của những nhiệm vụ tối quan trọng khác của học khu, như kế hoạch về trường sở, ghi danh học, các 

dịch vụ học sinh, tham gia vào cộng đồng, khuếch trương các trường học mới, cùng nhiều công việc khác. 

Mặc dù mục đích chính của khuôn khổ này không phải là nêu lên những nhiệm vụ có liên quan nói trên, nhưng tài liệu này 

hỗ trợ và phù hợp với những nhiệm vụ quan trọng đó. Hơn hết, chúng tôi quyết tâm bảo đảm rằng học khu của chúng ta là 

một nơi không ngừng học hỏi và cải tiến, và chúng tôi sẽ luôn tích cực đón nhận những ý kiến đóng góp của các trường và 

các cộng sự viên khác trong khi không ngừng tăng tiến sự hợp tác chung vì lợi ích của học sinh chúng ta. 

Cuối cùng, đây là một thời điểm rất đặc biệt. Khuôn khổ mới đánh dấu một sự kiện vô cùng quan trọng, nhưng điều này chỉ 

là một trong số những sự kiện quan trọng sắp đến và chúng ta còn rất nhiều việc cần làm để bảo đảm học khu làm tròn 

trọng trách của mình. Chúng tôi bảo đảm hệ thống trường học của học khu làm việc vì mỗi học sinh và Hội đồng Giáo dục 

có một bản điều lệ rõ ràng và thống nhất. Công việc của chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn tất cho đến khi mọi trẻ em sinh ở 

New Orleans đều có cơ hội vào học những trường dạy giỏi, được học hỏi từ những giáo viên xuất sắc, và được hưởng mọi 

cơ hội trong cuộc sống như chúng tôi mong muốn cho chính con em mình. 

Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng cảm tạ đến tất cả quý vị đã tham gia vào tiến trình này – thành phố của chúng ta sẽ trở nên 

tốt đẹp hơn chính vì những cống hiến và hỗ trợ của quý vị.  

Trân trọng 

 

TS. Henderson Lewis, Jr.  

Học Khu Trưởng 

Khu Học Chánh Orleans Parish 
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Phần I: Giới thiệu về Khuôn Khổ Trách Nhiệm của Trường Bán Công 

 
Tính đến ngày 16 tháng 11, năm 2017, Hội Đồng Giáo Dục Orleans Parish (OPSB) đã nêu cao tôn chỉ rằng mọi học sinh 
sẽ có được một sự giáo dục phẩm chất cao nhằm phát huy hết năng lực của từng cá nhân, đồng thời bảo đảm các em 
sẽ thăng tiến và chuẩn bị sẵn sàng để thành công về các mặt kinh tế, xã hội, và đời sống dân sự. 
 
Hội Đồng Giáo Dục đã đề ra những mục tiêu sau đây nhằm hướng dẫn các trường bán công toàn thành phố trong 
vòng ba năm tới:  
 

1. Đẩy mạnh sự bình đẳng cho tất cả học sinh và gia đình. 
2. Nâng cao số học sinh đạt hoặc vượt trên trình độ cấp lớp môn đọc và toán. 
3. Tăng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học. 
4. Giúp các học sinh tốt nghiệp trung học sẵn sàng hơn để thành công trong tương lai. 
5. Nâng cao sỉ số học sinh theo học các trường “A” và “B”. 
6. Nâng cao sự đa dạng của các trường và mở thêm nhiều chương trình dành cho học sinh và gia đình. 
7. Mở rộng các trường mầm non/vườn trẻ. 
8. Nâng cao việc tham gia của cộng đồng và làm cho cộng đồng thêm tin tưởng vào hệ thống nhà trường. 

 
Việc điều hành các trường bán công là một nhiệm vụ quan trọng của học khu nhằm đạt được mục tiêu của OPSB. Học 
khu có trách nhiệm điều hành và giám sát ba loại trường bán công ở Orleans Parish: Loại 1, Loại 3 và Loại 3b. 
 
Một trong những nhiệm vụ chính của học khu trong việc điều hành các trường bán công là yêu cầu những trường này 
phải có trách nhiệm đáp ứng những kỳ vọng về việc học nhằm giúp bảo đảm mỗi học sinh được hấp thụ một sự giáo 
dục phẩm chất cao. Học khu tin rằng để đạt được trọng trách này thì phải cố gắng hết sức để đạt được những điều 
sau:  
 

Đề ra các tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt cho các 
trường 

 Nêu rõ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, công bằng và minh bạch cho các trường bán 
công. Đề cao các thành tích xuất sắc, bình đẳng và ưu đãi. Tưởng thưởng những 
trường có hoạt động mạnh và liên tục tiến bộ, đạt thành quả phục vụ học sinh 
một cách hữu hiệu nhất.  

Áp dụng các hệ 
thống Giám sát có 

hiệu quả 
 

 Thiết lập các hệ thống giám sát hoạt động của các trường. Những hệ thống này 
cần được áp dụng một cách trung thực nhưng tránh tạo thêm những áp lực 
không cần thiết lên các trường, can thiệp nếu cần, và đưa ra quyết định về gia hạn 
và triển hạn dựa trên các dữ liệu thu thập được.  
 

Minh bạch với các 
trường 

 

 Chia sẻ với ban giám hiệu trường và các thành viên hội đồng trường bán công về 
các kết quả hoạt động của trường dựa trên các tiêu chuẩn của OPSB một cách rõ 
ràng và đúng kỳ hạn.  
 

Chia sẻ tin tức với 
cộng đồng 

 

 
Phổ biến rộng rãi các tin tức về việc chọn trường cho các gia đình và cộng đồng, 
đồng thời giúp họ hiểu thêm về thành quả của mỗi trường. 

 
Khuôn Khổ Trách Nhiệm Trường Bán Công (CSAF) được soạn thảo nhằm giải thích các yêu cầu của học khu dành cho 
các trường bán công ở New Orleans (hàng năm và ngay tại thời điểm cần gia hạn), cũng như tiến trình học khu sẽ 
dùng để xem xét và đánh giá thành tích của trường dựa trên những yêu cầu. 
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PHẦN 2: Gia hạn và Triển hạn Trường Bán Công 

 
Khái quát về Quyết Định Gia hạn và Triển hạn 
 

Qua đề nghị về gia hạn và triển hạn trường bán công, Học khu trưởng phải nắm vững về những trường 
nào đã đáp ứng được các yêu cầu của học khu mới có thể tiếp tục hoạt động. Việc gia hạn trường bán 
công được ghi rõ trong điều luật tiểu bang và điều lệ địa phương, như điều La R.S. 17:3992, La. R.S. 
170:10.7.1(F)(1), và OPSB Quy định trong HB. 
 
Ở địa phương, Học khu trưởng được quyền đưa ra đề nghị khi các trường bán công đến lúc cần phải 
triển hạn và gia hạn. Các đề nghị này là những quyết định tối quan trọng mà Học khu trưởng phải thực 
hiện một cách minh bạch và thống nhất. Căn cứ vào Điều Luật về Trường bán công của Louisiana, ở thời 
hạn theo quy chế lần đầu tiên, một trường bán công sẽ được phép hoạt động trong 4 năm. Sau 3 năm 
hoạt động, trường này sẽ được cứu xét để triển hạn thêm một thời hạn tối đa là 5 năm. Ở thời điểm cần 
gia hạn, Học khu trưởng sẽ đưa đề nghị trường được ký thêm hợp đồng từ 3 đến 10 năm hoặc không 
được phép gia hạn để tiếp tục hoạt động. 
 
Trong suốt tiến trình nhằm đưa ra quyết định gia hạn cho một trường, học khu sẽ xem xét kết quả hoạt 
động của trường trong thời gian qua dựa trên ba lãnh vực học khu cần giám sát. Tiến trình thẩm định có 
thể khác biệt tuỳ vào thành tích của từng trường, tuy nhiên Học khu trưởng sẽ tìm lời giải đáp cho những 
câu hỏi sau để xem trường có hội đủ điều kiện được gia hạn hay triển hạn không: 

 

Lãnh vực cần xem xét Câu hỏi quan trọng 

Kết quả về học vấn  
Trường này có chứng tỏ được sự thành công về học vấn và có tiến bộ trên 
bảng thành tích tổng quát hay không? 

Kết quả về Tổ chức Trường này có tổ chức một cách hiệu quả không? Cách quản lý tài chánh ra 
sao? 

Kết quả tài chánh 

 
Tiến trình Gia hạn và Triển hạn 
 

Để bảo đảm sự minh bạch, thống nhất và chuyên tâm trong tiến trình gia hạn và triển hạn, học khu tiến 
hành các thủ tục đồng loạt đối với mỗi trường cần gia hạn hoặc triển hạn. Những thủ tục này, như được 
tóm tắt dưới đây, có sự khác biệt dựa trên quy chế của trường (gia hạn hoặc triển hạn) và thành tích 
hoạt động trong quá khứ. 
 
Trước khi công bố số điểm SPS chính thức, học khu sẽ quyết định về cách thức trường sẽ được gia hạn 
(thí dụ: Tự động Gia hạn, Duyệt xét Gia hạn). Quyết định của học khu dựa trên kết quả SPS chính thức 
mới nhất và Chỉ số Tiến Bộ cũng như việc xem xét kết quả các bài thi tiểu bang sơ khởi (như LEAP 2025, 
EOC, v.v...) của năm học trước. Học khu sẽ xác nhận cách thức gia hạn của trường trễ nhất là ngày 31 
tháng 8, tuỳ theo các dữ liệu có sẵn của Bộ Giáo Dục Louisiana. 
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Theo luật tiểu bang, các trường hội đủ điều kiện để được Tự động Gia hạn chỉ cần nộp Đơn Yêu Cầu được 
Gia Hạn và tham gia vào việc kiểm tra trường hàng năm theo đúng tiêu chuẩn. 

 

Việc cần làm để Gia hạn Khái quát các việc cần làm 

Nộp Đơn Yêu Cầu được Gia 
hạn 

Nhà trường nộp Đơn Yêu Cầu được Gia hạn cho học khu. 

Thảo luận với các Quản trị 
viên CMO và Ban Giám hiệu 
trường hoặc cả hai 

Nhân viên của học khu gặp gỡ Ban Giám hiệu nhà trường để phản ảnh về 
thành quả học vấn, tổ chức và tài chánh của trường.  

Thảo luận với Ban Điều 
Hành Hội Đồng Trường  

Nhân viên của học khu gặp gỡ Ban điều hành Hội đồng trường để phản ảnh 
về thành quả học vấn, tổ chức và tài chánh của trường. 

Viếng thăm trường hàng 
năm 

Nhân viên của học khu tiến hành viếng thăm trường hàng năm để xem xét 
về việc tuân thủ của nhà trường. 

 
Tiêu chuẩn để Gia hạn và Triển hạn 
  

Để hội đủ điều kiện được triển hạn hoặc gia hạn, các trường phải đạt được những tiêu chuẩn đã định. 
Nếu trường nào không đạt tiêu chuẩn sẽ có thể bị chấm dứt thời hạn hoạt động vào cuối năm học khi 
đến thời hạn duyệt xét. 
Sau đây là thông báo chi tiết về các tiêu chuẩn của học khu để gia hạn các trường truyền thống K-12 (Mẫu 
giáo-lớp 12). Để biết thêm chi tiết về tiêu chuẩn của học khu dành cho các trường Tương Đương, vui lòng 
xem phần Phụ lục A, B và C. 
 
Tiêu chuẩn để triển hạn dành cho các Trường Truyền thống K-12 
 
Khi đến lúc cần triển hạn, những trường trong thời hạn hoạt động theo quy chế lần đầu tiên sẽ hội đủ 
điều kiện được triển hạn nếu nhận được điểm hạng SPS là “A”, “B”, “C” hoặc “D”. Các trường nhận điểm 
hạng SPS là “F” hoặc, theo quyết định của học khu, đã có những vi phạm một cách đáng kể, liên tục, hay 
nghiêm trọng liên quan đến các hoạt động phi pháp về tài chánh hoặc liên quan đến quyền lợi của các 
gia đình/học sinh, trong những lãnh vực như giáo dục đặc biệt, kỷ luật, hoặc ghi danh học, thì sẽ không 
được phép triển hạn. 
 
Tiêu chuẩn để gia hạn và thời hạn hoạt động theo quy chế cho các Trường Truyền Thống K-12 
 
Bảng tiêu chuẩn ở trang kế đưa ra các tiêu chuẩn để được cứu xét gia hạn cho các trường truyền thống 
K-12 ở thời hạn hoạt động theo quy chế lần đầu tiên hoặc những kỳ hạn sau đó. Tiêu chuẩn cho các thời 
hạn hoạt động khác nhau đối với từng cấp lớp (ví dụ K-8, 9-12, hoặc K-12). Bất kể cấu trúc cấp lớp ra sao, 
trường nào nhận được điểm hạng SPRI tương đương với chữ F sẽ không được phép gia hạn. 
 
Như đã được nêu chi tiết trong Mục Lục A, học khu sẽ tính toán một “Chỉ Số Gia Hạn Hoạt Động của 
Trường” (SPRI) để quyết định xem trường có hội đủ điều kiện để được gia hạn hay không. Đối với các 
trường trong thời hạn hoạt động đầu tiên, SPRI sẽ dựa vào các dữ liệu về kết quả hoạt động của 
trường trong một năm (thí dụ: kết quả trách nhiệm theo tiêu chuẩn tiểu bang mới nhất trước khi gia 
hạn). Đối với những trường cần gia hạn trong các thời hạn sau đó, SPRI dựa vào các dữ liệu về kết quả 
hoạt động của trường trong hai năm (kết quả trách nhiệm theo tiêu chuẩn tiểu bang trong hai năm liền 
trước khi cần gia hạn). Học khu xem xét để sử dụng dữ liệu của nhiều năm, do đó quyết định gia hạn 
không chỉ dựa vào dữ liệu của một năm, sau khi các trường đã qua được thời hạn hoạt động đầu tiên. 
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Ngoài ra, học khu có thể quyết định, bất kể những tiêu chuẩn học vấn như được phác thảo dưới đây: 
 
A. Một trường bán công không hội đủ điều kiện để được gia hạn nếu có sự vi phạm đáng kể, liên tục, 

hoặc nghiêm trọng liên quan đến các hoạt động phi pháp về tài chánh hoặc liên quan đến quyền lợi 
của học sinh/gia đình, trong những lãnh vực như giáo dục đặc biệt, kỷ luật, hoặc ghi danh học. 
 

B. Thời hạn hoạt động căn bản của trường có thể bị trừ lên đến 2 năm (a) đối với các trường đã nhận 
Thông Báo nhiều lần về việc Không Tuân Thủ Mức độ 2 trong thời hạn hoạt động hiện tại hoặc hiện 
sắp sửa nhận Thông Báo về việc Không Tuân thủ Mức độ 2 hoặc (b) khi số cấp lớp ghi danh có thể 
kiểm chứng được dưới 50% dựa theo trách nhiệm của tiểu bang. 1 

 
Thời hạn 
căn bản 

Tiêu chuẩn để được gia hạn đối với trường truyển thống K-12. 

10 năm Những trường được tiểu bang cấp điểm hạng “A” trong 3 năm ngay trước khi cần gia hạn 
VÀ 
3 trong số 4 năm trước khi cần gia hạn: Những trường nhận Chỉ Số Tiến Bộ là 100 hoặc hơn đối với 
học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và tỉ lệ học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tái ghi danh 
học là 90 % hoặc cao hơn.2 

7 năm Những trường nhận được điểm SPRI tương đương với điểm hạng “A” VÀ không hội đủ điều kiện để 
được gia hạn 10 năm HOẶC những trường nhận điểm SPRI tương đương với điểm hạng “B.” 

5 năm Những trường nhận được điểm SPRI tương đương với điểm hạng “C”  

HOẶC 

Những trường nhận điểm SPRI tương đương với điểm “D” VÀ Chỉ số Tiến Bộ là 100 hoặc cao hơn. 

3 năm Trường từ Mẫu giáo đến lớp 8 (K-8) 
Các trường nhận điểm SPRI tương đương với điểm hạng “D” VÀ Chỉ số Tiến bộ nằm ở tứ phân vị cao 
nhất toàn thành phố, trong số các trường K-8 nhận học sinh ghi danh tự do. 

Trường từ lớp 9-12 
Các trường nhận điểm SPRI tương đương với điểm hạng “D”   
VÀ Chỉ số Tiến bộ nằm ở tứ phân vị cao nhất toàn thành phố, trong số các trường từ lớp 9-12 nhận 
học sinh ghi danh tự do.  

 Các trường hỗn hợp từ K-12: 

Các trường nhận điểm SPRI tương đương với điểm hạng “D” VÀ MỘT TRONG HAI TRƯỜNG HỢP 
SAU 1) Chỉ số Tiến bộ K-8 nằm ở tứ phân vị cao nhất toàn thành phố, trong số các trường từ K-8 nhận 
học sinh ghi danh tự do 2) Chỉ số Tiến bộ 9-12 nằm ở tứ phân vị cao nhất toàn thành phố, trong số các 
trường từ lớp 9-12 nhận học sinh ghi danh tự do. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Theo luật tiểu bang, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không một trường bán công nào có thể được gia hạn với thời gian tổng cộng dưới 3 năm. 
2 Nếu một trường có thể chứng minh được rằng trường không đạt đủ con số tái ghi danh vì học sinh cư ngụ tại đó đang rời khỏi Orleans Parish, thì coi như đạt 

được tiêu chuẩn này.  
3 Nếu Chỉ Số Tiến Bộ của các trường trung học có số điểm SPS chỉ bao gồm kết quả của học sinh lớp 9 thì chỉ số này sẽ không được tính khi so sánh trong bộ Chỉ 

Số Tiến Bộ. 
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Trong một số trường hợp, nếu thấy thích hợp, OPSB có thể cho phép một số trường học không đạt các tiêu 
chuẩn nêu trên được gia hạn 3 năm theo diện thử thách, một khi những trường này được tái cứu xét qua 
một tiến trình đánh giá toàn diện. Những trường hội đủ điều kiện để được đánh giá lại là:  

 Các trường K-8 đang trong thời hạn hoạt động đầu tiên có điểm SPRI tương đương với điểm hạng 
“D” VÀ có Chỉ Số Tiến Bộ ở dưới tứ phân vị cao nhất toàn thành phố, trong số những trường K-8 
nhận học sinh ghi danh tự do; 

 Các trường K-8 đang trong thời hạn hoạt động lần thứ nhì hoặc các thời hạn tiếp theo có điểm 
SPRI tương đương với điểm hạng “D” VÀ có Chỉ số Tiến Bộ ở tứ phân vị thứ nhì toàn thành phố, 
trong số những trường K-8 nhận học sinh ghi danh tự do; 

 Các trường từ 9-12 đang trong thời hạn hoạt động đầu tiên có điểm SPRI tương đương với điểm 
hạng “D” VÀ có Chỉ Số Tiến Bộ ở dưới tứ phân vị cao nhất toàn thành phố, trong số những trường 
9-12 nhận học sinh ghi danh tự do; hoặc 

 Các trường hỗn hợp đang trong thời hạn hoạt động đầu tiên hoặc các thời hạn kế tiếp, có điểm 
SPRI tương đương với điểm hạng “D” VÀ Chỉ số Tiến bộ K-8 ở dưới tứ phân vị cao nhất toàn thành 
phố, trong số các trường từ K-8 nhận học sinh ghi danh tự do VÀ có Chỉ số Tiến bộ 9- 12 ở dưới tứ 
phân vị cao nhất toàn thành phố, trong số các trường từ lớp 9-12 nhận học sinh ghi danh tự do. 

 

Trong vài trường hợp giới hạn và cụ thể, học khu sẽ tái cứu xét những trường này nếu thấy rằng việc không 
được tự động gia hạn không phải là cách thực hiện quy chế trách nhiệm hợp lý nhất. Nếu được đề nghị gia 
hạn, lời đề nghị này sẽ đề ra thời hạn mới để ban quản trị trường tuân thủ với việc tái tổ chức các vấn đề ghi 
danh học và sắp xếp các cấp lớp, đồng thời tiến hành các thay đổi về những chương trình mà trường muốn 
mở, v.v... 

 
Trong tiến trình đánh giá toàn diện, học khu sẽ xem lại một loạt các dữ liệu khác nhau, và những chi tiết này 
dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm kết quả học tập của mọi thành phần học sinh, việc ghi danh học, tổ chức 
điều hành, tuân thủ về tổ chức và tài chánh và nhiều mặt khác. Trường học, ít nhất, sẽ cần trả lời những câu 
hỏi cụ thể và tham gia vào một cuộc đối thoại với học khu liên quan đến quy chế hiện tại và tương lai của 
trường. 

 
Trong suốt thời gian còn lại, một trường bán công chỉ được gia hạn theo diện thử thách với sự đánh giá toàn 
diện một lần duy nhất mà thôi. Nói cách khác, nếu một trường bán công được gia hạn theo diện thử thách 
sau khi được đánh giá toàn diện, trường này sẽ không hội đủ điều kiện để được gia hạn theo diện thử thách 
hoặc đánh giá toàn diện trong những lần gia hạn sau này. 
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Phần 3:  Giám Sát các Trường Bán Công Thường Niên 

 
Trong suốt năm học, học khu thực hiện các hoạt động giám sát nhằm theo dõi kết quả học tập của trường, 
sẵn sàng hỗ trợ cho trường, và yêu cầu các trường chịu trách nhiệm về việc đạt các yêu cầu do học khu đề 
ra. Học khu thu thập và đánh giá các dữ liệu về kết quả học tập, trả lời những quan tâm về việc không tuân 
thủ các yêu cầu về tổ chức và tài chánh, và đưa ra bản tóm lược thường niên về phẩm chất của trường học 
để công chúng xem xét. 
 

Khái Quát các Hoạt Động Giám Sát Trường Bán Công Hàng Năm 
 

Văn Phòng Giám Sát Kết Quả Hoạt Động các Trường của học khu sẽ thực hiện các hoạt động giám sát nhằm 
bảo đảm học khu nắm vững các trường về mặt tổ chức có tuân thủ các yêu cầu và nhiệm vụ về học vấn, pháp 
lý và theo đúng như hợp đồng hay không. Học khu cương quyết thực hiện các hoạt động này một cách minh 
bạch và có tổ chức. Những hoạt động này là:  
 

Hoạt động Mục Đích của Hoạt động này là gi? Cách Thực Hiện Hoạt động này thế nào? 

Viếng Thăm 
Trường 
Hàng Năm 

Cho học khu có cơ hội xem xét 
lại các hoạt động hàng ngày 
của trường và thu thập tài liệu 
của trường để giảm thiểu gánh 
nặng cho trường và học khu. 

 

 Hàng năm, các thành viên của Phòng Giám Sát sẽ 
viếng thăm trường để xem trường tuân thủ các 
điều khoản thuộc nguyên tắc thực hiện căn bản 
hay không, đi thăm trường và đối thoại với ban 
giám hiệu. Thời gian và nội dung chuyến viếng 
thăm khác nhau tuỳ theo kết quả học tập và 
những thắc mắc về sự tuân thủ.  

Duyệt Xét 
TìnhTrạng 
Trường Ốc, 
Y Tế và An 
Toàn Hàng 
Năm 
 

Bảo đảm trường tuân theo các 
luật lệ và quy định của liên 
bang, tiểu bang và địa phương 
liên quan đền việc quản trị 
trường ốc và tuân theo các yêu 
cầu thuê trường.  
 

 Ban đặc trách về trường ốc của học khu thăm 
trường, tiến hành duyệt xét và chia sẻ các nhận 
xét với Văn Phòng Giám Sát. 

 Trong suốt thời gian của những chuyến viếng 
thăm này, ban đặc trách sử dụng “Báo Cáo Kiểm 
Tra Trường Ốc” để bảo đảm sự tuân thủ luật pháp 
và giao kèo thuê mướn chỗ. 

 
 Sổ Tay Nhà 
Trường và 
Trang Mạng 

Bảo đảm trường niêm yết 
những tin tức cần phổ biến 
theo luật định cho mọi gia đình 
và cộng đồng trong Sổ tay nhà 
trường và trên trang mạng của 
trường. 

 Học khu thu thập Sổ tay Nhà Trường của từng 
trường để xem trường tuân thủ các luật lệ và quy 
ước liên quan đến mức nào. 

 Theo định kỳ, nhân viên học khu sẽ xem xét lại 
trang mạng của trường để xem các trang này có 
tuân thủ các luật lệ và quy ước đến mức nào. 

Duyệt Xét 
Hội Đồng 
Quản Trị 
Trường Bán 
Công 
 
 

Bảo đảm hội đồng trường bao 
gồm các thành viên chính thức 
và tuân theo các điều luật và 
quy định của tiểu bang dành 
cho các tổ chức công cộng. 
 
  

 Nhân viên học khu xem lại tài liệu do hội đồng 
trường nộp lên để đánh giá việc tuân thủ với các 
yêu cầu về hội đồng trường. Theo định kỳ, nhân 
viên học khu cũng xem trang mạng và tham dự các 
buổi họp của hội đồng trường để đánh giá việc 
tuân thủ với Điều luật của tiểu bang về Họp Công 
Khai và Thông Báo Công Cộng.  

Duyệt Xét 
Các Tài Liệu 
và Hồ Sơ về 
Tài Chánh 
 

Xem lại hoạt động tài chánh 
của từng trường và bảo đảm 
việc tuân thủ các yêu cầu và 

 Theo đúng lịch trình báo cáo thường niên của học 
khu (Phụ Lục F) dành cho trường bán công, mỗi 
trường phải đệ trình các tài liệu tài chánh để duyệt 
xét. Nhân viên học khu có thể duyệt lại những tài 
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Hoạt động Mục Đích của Hoạt động này là gi? Cách Thực Hiện Hoạt động này thế nào? 

tiêu chuẩn của học khu đối với 
các hoạt động tài chánh. 

 

liệu này để đánh giá tình trạng tài chánh của 
trường so với yêu cầu về hoạt động tài chánh do 
học khu đề ra (Phụ Lục D). 

Phân Tích 
Dữ Liệu của 
Học Sinh và 
Nhà Trường 
 
 

Thông báo cho học khu kết quả 
của trường về các phương diện 
cụ thể và hỗ trợ nỗ lực thực thi  
giám sát khác nhau cho từng 
trường. 
 

 Theo yêu cầu của tiểu bang hoặc địa phương về 
việc nộp các dữ liệu, trong năm học, khi các dữ liệu 
bắt đầu sẵn sàng thì học khu có thể phân tích và 
thẩm định các dữ liệu này để đánh giá thành tích 
của trường và thành quả học sinh. Học khu có thể 
liên tục xem xét các dữ liệu về các lãnh vực như 
ghi danh học, kỷ luật, giáo dục đặc biệt và các bài 
khảo sát của tiểu bang. 

Đón nhận và 
Xem Xét 
những Quan 
Tâm của Gia 
đình và Cộng 
Đồng 
 

Học khu sẽ xem xét và có biện 
pháp giải quyết thích hợp khi 
nhận báo cáo về những quan 
ngại của gia đình phụ huynh. 
 
 

 Các gia đình và thành viên cộng đồng có thể liên 
lạc với học khu bất cứ lúc nào nếu có những quan 
ngại về nhà trường. 

 Đối với những quan tâm cụ thể, học khu sẽ liên lạc 
với trường và đánh giá mức đáp ứng nhiệm vụ của 
trường. 

 Nhân viên học khu sẽ cộng tác cùng với trường để 
giải quyết những quan ngại này và đánh giá mức 
đáp ứng nhiệm vụ của trường. 

 

Thông Tin Thêm Về Việc Thăm Viếng Trường Thường Niên 
 

Việc thăm viếng trường hàng năm bao gồm một số việc thực hiện khác nhau mà học khu đề ra dựa theo 
kết quả của mỗi trường. Bảng dưới đây nêu chi tiết các hoạt động mà học khu có thể (nhưng không bắt 
buộc) thực hiện dựa trên điểm hạng SPS của trường. Học khu có thể thực hiện thêm các việc làm khác 
nếu thấy cần thiết hoặc khi có quan ngại về thành quả của trường dựa trên tài liệu báo cáo. Học khu sẽ 
thông báo cho trường biết trước khi viếng thăm để  trường và/hoặc các cơ quan liên quan có đủ thời 
gian chuẩn bị. 

 

Các Hoạt Động khi Thăm Viếng Trường Thường Niên 
Thành Quả của Trường Tính Theo Điểm Hạng 

A B C D & F  

Duyệt Xét việc Tuân Thủ của Trường Thường Niên     

Kiểm Tra Tổng Quát     

Thảo Luận với Ban Giám Hiệu (thí dụ Hiệu Trưởng 
Đương Nhiệm) 

    

Quan Sát Lớp Học     

Thảo luận với Chủ tịch Hội Đồng và Ban Giám Hiệu/Ban 
Quản Trị CMO 
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Như được trình bày dưới đây, mỗi hoạt động viếng thăm trường đều có mục đích cụ thể. 

Hoạt động Mục Đích của Hoạt động này là gi? Cách Thực Hiện Hoạt động này thế nào? 

Duyệt xét về 
Mức độ Tuân 
Thủ Các Điều 
Lệ của các 
Trường  

Giúp học khu có cơ hội duyệt lại 
và đưa ra nhận xét về sự tuân 
thủ các điều luật liên bang, tiểu 
bang, địa phương và các chính 
sách cũng như những điều giao 
ước thực hiện tại các trường. 

 Thành viên của Văn Phòng Kiểm Tra Thành Quả 
Nhà Trường dùng bảng đánh giá về sự tuân thủ 
trong chuyến đi thăm trường (Phụ lục E) để duyệt 
lại các văn bản và tài liệu phải tuân thủ chẳng hạn 
như việc khám thị giác và thính giác, kiểm tra lý lịch 
nhân viên và hồ sơ chương trình giáo dục đặc biệt. 

 Nếu thấy không đáp ứng yêu cầu, học khu phải 
thông báo về việc không tuân thủ và cần sửa đổi 
(Xem chi tiết dưới đây). 

Kiểm tra Tổng 
quát 

Giúp học khu kiểm tra thời 
khoá biểu sinh hoạt hằng ngày 
của trường, chương trình giảng 
dạy và môi trường. 

 Nhân viên học khu thực hiện cuộc kiểm tra độc lập 
khỏi ban giám hiệu trường, để xem xét trường ốc,  
của trường trong ngày học, quan sát cách giảng 
dạy trong lớp học và các sinh hoạt khác. 

Trao Đổi với 
Ban Giám Hiệu 
Trường (như 
Hiệu trưởng)  

Thảo luận về các lãnh vực tiến 
bộ, ưu điểm và cũng để trường 
đưa ra nhận xét với học khu về 
các dịch vụ và nhu cầu cần hỗ 
trợ. 

 Dựa trên dữ liệu về thành quả của trường và 
những chi tiết khác, nhân viên học khu có thể gặp 
gỡ với trường hay hay Ban Quản Trị Tổ Chức CMO 
để thảo luận về những lãnh vực tiến bộ, ưu điểm 
của trường và hiểu rõ hơn về những lãnh vực 
trọng tâm và những ưu tiên của trường.  
 

Quan sát Lớp 
Học 

Hiểu rõ hơn nhu cầu của 
trường, những ưu điểm và 
những phương diện tiến bộ 
trong lớp học. 

 Các nhân viên đại diện của học khu có thể thực 
hiện các chuyến quan sát lớp. 

 Nhân viên học khu có thể chia sẻ kết quả ghi nhận 
với Ban giám hiệu trường (như quản trị trường ốc) 
để thực hiện vai trò cộng sự viên và giúp đỡ trong 
việc tìm các nguồn hỗ trợ để cải tiến việc giảng 
dạy.   

Trao đổi với 
Chủ Tịch Hội 
Đồng và Ban 
giám hiệu 
trường / Ban 
Quản Trị Tổ 
Chức CMO  

Nắm vững những lãnh vực và 
những phương pháp cải tiến 
dành cho những trường đạt 
thành quả thấp nhất trong 
thành phố. 

 Nhân viên học khu kết hợp hội đồng và ban quản 
trị để cùng thảo luận về những ưu điểm và những 
mặt trường cần cải tiến. 

 Thông thường, sẽ có cuộc đối thoại với các trường 
đạt thành quả thấp nhất trong thành phố (những 
trường đạt điểm D trở xuống). 

 
 
 

Trả Lời Những Quan Tâm Về Việc Tuân Thủ của Trường 
 

Học khu đặt kỳ vọng thành quả của các trường qua việc tổ chức và sử dụng tài chính theo đúng giao ước 
(xem chi tiết về các kỳ vọng trong Phụ lục D). Tất cả các trường trong học khu đều ở trong tình trạng 
“Đạt Tiêu Chuẩn” trừ phi học khu có bằng chứng ngược lại. Vào bất cứ lúc nào trong năm học, khi có  
trường nào không đáp ứng đúng tiêu chuẩn, và cho thấy có nhu cầu cần gia tăng sự hỗ trợ cùng với các 
giải pháp và biện pháp cải tiến, học khu sẽ có phương cách. Những trường hợp cho thấy trường cần giúp 
đỡ như:  
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 Không tuân thủ các điều luật, chính sách hay điều khoản giao ước hoặc cả hai.   

 Cho thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an vui của học sinh vì không đạt được những yêu cầu về 
cách tổ chức hay vấn đề về tài chính của học khu hoặc cả hai. 
 

Học khu thông báo cho những trường nào không tuân thủ điều luật theo mức độ, chỉ rõ sự gia tăng về 
tính cách nghiêm trọng, dựa theo mức nghiêm trọng và yêu cầu phải cải tiến. Học khu có thể yêu cầu 
trường đưa ra các phương pháp cải tiến và cam kết thực hiện các biện pháp sửa đổ, hoặc cả haii. Tuỳ 
theo vấn đề cần giải quyết, học khu sẽ đưa nhà trường vào chương trình tăng cường giám sát và Kế 
Hoạch Cải Tiến Chương Trình. Học khu sẽ trình bày chi tiết trong Thông Báo Về Việc Không Tuân Thủ Mức 
2 trong thời hạn yêu cầu. Các thông báo gồm có: Điện thư Thông Báo về Sự Tuân Thủ, Thông Báo Về Việc 
Không Tuân Thủ Mức 1, và Thông Báo Về Việc Không Tuân Thủ Mức 2. Các yếu tố chính tác động đến cách 
đánh giá nguyên nhân không đáp ứng yêu cầu của OPSB là sự tái diễn, chủ ý, gây tổn hại đến học sinh.  
 
 

Các Loại Thông 
Báo 

Chi Tiết Thông Báo 
Phương pháp Thông thường để Giải quyết Những 
Quan tâm/ Việc Không Tuân thủ 

Điện thư Thông 
Báo Thanh Tra 
về Sự Tuân Thủ 

 Gửi điện thư đến trường/ Ban Quản trị 
CMO để thẩm tra về một vấn đề tìm 
thấy được qua cuộc giám sát 

 Trường có thể giải thích vấn đề nêu ra trong cuộc 
thanh tra hay đưa ra biện pháp cho vấn đề. 

 Điện thư thanh tra có thể dẫn đến việc gửi Thông 
Báo Về Việc Không Tuân Thủ trong trường hợp 
trường không giải quyết bằng cách giải thích hay 
có bất cứ cố gắng chấn chỉnh nào. 

Thông Báo 
Không Tuân 
Thủ Mức 1. 

 Thông báo về việc không tuân thủ, 
mức ít nghiêm trọng hơn, đối với các 
vấn đề không tái diễn, không chủ ý, và 
không gây tổn hại đến học sinh 

 Trường nhận thông báo này vì không 
hồi đáp điện thư thanh tra 

 Gửi điện thư thông báo đến Trường 
/Ban Quản Trị CMO và Chủ Tịch Hội 
Đồng 

 Thông thường, thông báo sẽ bao gồm các bước 
để cải tiến trong thời gian hạn định. 

Thông Báo 
Thông Báo 
Không Tuân 
Thủ Mức 2 

 Thông báo không đáp ứng đủ điều lệ, 
mức độ nghiệm trọng hơn, chẳng hạn 
như không giải quyết hay tái diễn tình 
trạng ở Mức 1, hay vấn đề được xem 
là chủ ý hay có nguy cơ gây tổn hại 
hay thực sự gây tổn hại đến sự an vui, 
quyền lợi giáo dục  và sự an toàn của 
học sinh. 

 Gửi điện thư thông báo đến Trường 
/Ban Quản Trị CMO và Chủ Tịch Hội 
Đồng 

 Thông báo bao gồm các bước để cải tiến tình 
trạng không tuân thủ trong thời gian hạn định.   

 Các điều không được đáp ứng có thể dẫn đến các 
biện pháp cải tiến, sửa đổi khác nhau, Chương 
Trình Cải Tiến Thành quả hay bị huỷ bỏ. 

 Học khu đăng tất cả Thông Báo Về Việc Không 
Tuân Thủ Mức 2 trên các trang mạng của OPSB và 
chia sẻ chi tiết qua các buổi hằng tháng họp bàn 
về Trách nhiệm của Uỷ ban.  

 Học khu dành quyền liên lạc trực tiếp với gia đình 
và giám hộ con em học sinh của trường để thông 
báo với họ về những lưu tâm liên quan đến việc 
trường không tuân thủ các điều luật. 
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Trả Lời Những Quan Tâm Về Học Vấn 
 
Trong một năm chỉ định nào, những trường bán công nào có thành quả học vấn khiến học khu cần phải 
thực hiện một số việc hay giám sát thêm. Với tối thiểu 3 phương diện có thể dẫn đến việc phải làm như: 
(1) thành quả xác thực liên quan đến điểm thành quả của trường ‘SPS’, (2) những thay đổi từ năm này qua 
năm khác về kết quả khảo sát của tiểu bang, và (3) những yêu cầu của LDE đối với trường để đề ra những 
chương trình cải tiến: 

 

Những Kết quả Dẫn Đến Việc Gia Tăng Giám Sát 
Chương Trình Giảng Dạy Hằng năm  

Khái quát các việc phải làm 

Thành quả xác thực 
liên quan đến điểm 
SPS của một 
trường 

Điểm hạng SPS trường là “D” 
hay “F” và phải được giám sát 
để có biện pháp giúp đỡ 

 

 Các việc giám sát trong mức từ việc đặt 
ưu tiên cho tiến trình thăm trường hằng 
năm đến việc học khu trưởng duyệt lại 
quyết định huỷ bỏ hay đương nhiên thực 
hiện việc đề nghị huỷ bỏ. Xem phần “Giám 
sát các Trường Gặp Khó Khăn” để biết 
thêm chi tiết.  

Những thay đổi về 
kết quả khảo sát 
của tiểu bang từ 
năm này qua năm 
khác  

Trường có sự thay đổi về chỉ số 
khảo sát, 2 mức dưới hay trên 
trung bình theo tiêu chuẩn của 
thành phố. 

 Nhân viên học khu có thể liên lạc với Ban 
Giám hiệu trường bán công hay Ban Quản 
Trị Tổ Chức CMO để thảo luận về sự thay 
đổi cách giảng dạy của trường. 

 Tuỳ trường hợp áp dụng, nhân viên học 
khu sẽ làm việc với Ban Giám hiệu trường 
bán công hay Ban Quản Trị Tổ Chức CMO 
để tìm ra những mặt cần lưu tâm nhất.  

Những yêu cầu của 
LDE đối với trường 
trong việc đề ra các 
chương trình cải 
tiến: 

Trường bắt buộc phải đệ trình 
kế hoạch cải tiến lên Bộ Giáo 
Dục vì bị cho là “Cần Sự Giúp 
Đỡ Toàn Diện” hay “Cần Sự 
Giúp Đỡ Cấp bách”. 

 Học khu yêu cầu trường học phân phát 
cho phụ huynh và giám hộ của học sinh 
trường bản kế hoạch mà trường gửi cho 
tiểu bang. 
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Giám sát Những Trường Gặp Khó Khăn 
 
Khi có điểm SPS hằng năm, học khu sẽ có những biện pháp cụ thể để theo dõi thành quả học vấn của 
những trường bị điểm hạng “D” hay “F”. Khi trường có thành quả thấp liên tiếp nhiều năm trong một 
hạn kỳ hưởng quy chế bán công, học khu sẽ tăng cường biện pháp theo dõi thích hợp. 
 
Sau đây là những việc học khu thi hành trong một thời hạn của trường bán công; khi trường bắt đầu thời 
hạn mới, các kỳ vọng sẽ được đặt lại, nghĩa là nếu trường bị điểm hạng “D” hay “F” trong thời hạn mới 
bắt đầu, thì học khu sẽ thi hành những biện pháp trong cột đầu tiên như trong bảng dưới đây. Trong 
những trường hợp đặc biệt, học khu có thể yêu cầu thực hiện Kế hoạch Cải Tiến Thành Quả. 

 

Điểm 
Thành 

quả 
trường 

‘SPS’  

Lần Đầu Tiên Nhận Điểm 
Trong Thời Hạn Quy Chế  

Bán Công 

Lần Thứ Hai Nhận Điểm 
Trong Thời Hạn Quy Chế  

Bán Công 

Lần thứ 3 Nhận Điểm Trong 
Thời Hạn Quy Chế  

Bán Công 3  

D4  Học khu ưu tiên các 
chuyến viếng thăm 
thường niên, hoặc thực 
hiện chuyến viếng thăm 
sớm hơn trong năm học. 

 Học khu yêu cầu có buổi 
họp với hội đồng giáo 
dục5  và ban giám hiệu 
để thảo luận về điểm SPS 
của trường và bất cứ 
những nguồn hỗ trợ bên 
ngoài hay những sự giúp 
đỡ nào để giúp trường 
cải tiến 

 

 Học khu thực thi các 
bước như mô tả ở bên 
trái cùng với các bước 
dưới đây. 

 Học khu yêu cầu trường 
tổ chức một buổi họp để 
tất cả phụ huynh và giám 
hộ các con em học sinh 
có thể tham dự, thảo 
luận về các chương trình 
cải tiến. 

Học khu theo dõi kế 
hoạch cải tiến mà 
trường đang áp dụng 
qua từng bước thực 
hiện. 

 Nhân viên học khu sẽ 
làm việc với Ban Giám 
hiệu trường bán công 
hay Ban Quản Trị Tổ 
Chức CMO để tìm ra 
những mặt cần lưu tâm 
nhất. 

 Xem xét quyết định huỷ bỏ 
hợp đồng. 

 Học khu có thể xem lại 
thêm dữ liệu khác, thu thập 
tài liệu và thực thi các 
chuyến thăm viếng để 
thông báo quyết định huỷ 
bỏ hợp đồng. Dựa trên kết 
quả tìm được, từ đó sẽ đưa 
ra quyết định huỷ bỏ hợp 
đồng. 

 
 

                                                           
3 Chỉ áp dụng bước này trong những trường hợp sau: Các trường không ở trong thời hạn đầu; các trường bán công đang có thời hạn 

ít nhất là 4 năm; và những trường có Chỉ số tiến bộ trong tứ phân vị 3 hay 4 trong toàn thành phố so với cái trường cùng loại tương 
tự mà không là những trường được ghi danh tự do.   

4 Nếu điểm SPS của trường giữ đều hay gia tăng, nhưng do có sự thay đổi về điểm hạng, bị trụt xuống điểm hạng “D” hay “F”, 
trách nhiệm tương ứng vẫn giữ ở bước trước đó.  

5 Học khu cũng có thể yêu cầu họp với tất cả thành viên hội đồng giáo dục trường bán công. 
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Điểm 
hạng SPS  

Lần Đầu Tiên Nhận Điểm 
Trong thời Hạn còn Quy Chế  

Bán Công 

Lần Thứ Hai Nhận Điểm 
Trong Hạn kỳ còn Quy Chế  

Bán Công 

Lần thứ 3 Nhận Điểm Trong Hạn 
kỳ còn Quy Chế Bán Công 

F  Xem xét quyết định chấm 
dứt quy chế. Học khu có 
thể xem lại thêm dữ liệu 
khác, thu thập văn bản, 
và thực hiện các chuyến 
thăm viếng để thông báo 
quyết định chấm dứt quy 
chế trường. Dựa trên kết 
quả tìm được từ đó sẽ 
đưa ra quyết định chấm 
dứt quy chế trường. 

 Bắt đầu thể thức huỷ bỏ 
quy chế cho trường 
theo yêu cầu của chính 
sách  

 

Nếu cần thiết, thực hiện các việc 
phải làm như trong gian đoạn ở 
lần thứ hai. 

 

 
Bất cứ trường nào được đề nghị phải huỷ bỏ quy chế sẽ có quyền được xét xử công bằng trong suốt thời 
gian đưa ra quyết định, chiếu theo luật định và chính sách địa phương (như trong Sổ tay OPSB).  

 

Huỷ bỏ Quy Chế Trường Bán Công 
 

Khi một trường liên tục có những khuyết điểm liên quan đến những kỳ vọng của học khu hoặc khi có 
những tai nạn nghiêm trọng đe doạ đến sức khoẻ, sự an toàn hay phúc lợi của học sinh, học khu trưởng 
có thể đề nghị huỷ bỏ hợp đồng trường bán công trước khi hết thời hạn. Nếu trường hợp này xảy ra, 
học khu sẽ xem xét nhiều chi tiết trước khi đưa ra quyết định.   
 

Khi xem xét việc chấm dứt quy chế, học khu có thể thực hiện những việc như thu thập các dữ liệu và tài 
liệu, đến thăm trường, hội thoại với ban giám hiệu và ban quản trị tổ chức CMO, hay thực hiện cuộc kiểm 
tra kỹ lưỡng về tài chính và cách tổ chức. Sau khi xem xét tất cả các mục liên quan, học khu trưởng sẽ 
xem xét đến quyết định đề nghị huỷ bỏ hợp đồng và trường sẽ đi vào thủ tục huỷ bỏ hợp đồng, hay được 
hưởng quy chế cải tiến và sửa đổi. 
 

Học khu trưởng nhận ra tầm quan trọng của thủ tục huỷ bỏ quy chế và chỉ áp dụng quyền này khi cần 
thiết. Nếu cần phải huỷ bỏ, trường sẽ có quyền được xét xử công bằng trong suốt tiến trình đưa ra quyết 
định theo luật định và chính sách địa phương (như trong Sổ tay OPSB). 

 
Liên Lạc Với Các Gia Đình, Giám hộ và Công chúng 
 

Học khu và Học khu trưởng tin rằng sự minh mạch là điều cần thiết. Học khu thông báo cho gia đình phụ 
huynh, giám hộ và công chúng hiểu về sự phát triển và những thành quả của trường. Học khu bảo đảm 
rằng mọi thông báo, liên lạc với gia đình phụ huynh, giám hộ, phải thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ cũng 
như với người khiếm khuyết về khả năng tiếp nhận ngôn ngữ. 
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Thông Báo Cho  Huynh Và Giám Hộ Những Quan Tâm Liên Quan Đến Cách Tổ Chức, Tài Chính, Và Việc Học 
Trong Năm Hoặc Cả Hai 

 
Trường phải gửi các thông tin theo yêu cầu cho các gia đình phụ huynh và giám hộ bằng cách đăng thông 
tin trên trang mạng OPSB (khi thích hợp), học khu cung cấp cho các gia đình phụ huynh và giám hộ của 
học sinh những chi tiết liên quan đến việc thực thi biện pháp giám sát khi trường không đáp ứng được 
những yêu cầu về cách tổ chức, tài chính và thành quả học vấn của OPSB.  
 
Nói một cách cụ thể, sau đây là những bước mà học khu thực hiện nhằm gia tăng sự minh bạch và thông 
tin liên quan đến kỳ vọng của OPSB dành cho trường: 
 

 OPSB sẽ thông báo cho các gia đình học sinh các báo cáo liên quan đến thành quả học vấn và chi 
tiết về tiến trình gia hạn cũng như tiêu chuẩn khi trường sắp hết thời hạn. 
 

 Thông Báo Không Tuân Thủ Điều Luật Mức 2 đăng trên mạng OPSB và được công bố tại Buổi Họp 
Quy Trách Nhiệm của OPSB sau khi cấp thông báo. 

 Những trường bị học khu đưa vào dạng phải Cải Tiến Chương Trình (xem mô tả chi tiết trang 12-
14) hay phải nộp kế hoạch cho Bộ Giáo Dục Louisana (LDOE), đều phải gửi kế hoạch cho gia đình 
phụ huynh và giám hộ của trường biết về những nỗ lực của trường trong việc cải thiện kết quả. 
 

 
Thiết lập Hồ sơ Thường Niên  Về Trường Dạy Có Phẩm Chất  

 
Học khu đưa ra Thành Quả Học Đường Hằng Năm để thông báo về kết quả của các trường so với những 
một số tiêu chuẩn chú trọng vào yếu tố học vấn và môi trường học đường. Hồ sơ thường niên được lập 
ra nhằm đi sâu vào những việc làm của trường chứ không chỉ dựa trên điểm thi. Nội dung phù hợp với 
câu hỏi hướng dẫn: Trường giúp đỡ tất cả học sinh đạt thành tựu học vấn hiện tại và trong tương lai như 
thế nào?  
 
Học khu khai triển hồ sơ để chia sẻ những kết quả với trường, các uỷ viên hội đồng giáo dục trường bán 
công và quan trọng nhất là các gia đình, sau đó đăng trên trang mạng của OPSB. Qua việc giữ các chi tiết 
minh bạch, học khu tìm cách thông báo các gia đình nhằm có quyết định trong việc lựa chọn trường 
trong hệ thống của thành phố. Các hồ sơ được phân theo loại trường và cấp lớp. Sau khi có bảng so sánh 
trong toàn thành phố, chỉ những trường đang nhận ghi danh sẽ được so sánh với những trường đang 
nhận ghi danh khác. Hồ sơ thường niên bao gồm số liệu ghi danh và thành phần sắc dân học sinh. Hồ sơ 
cũng bao gồm các kết quả liên quan đến các yếu tố chính sau đây: 

 

Lãnh vực Chi tiết về Các Trường Tiểu Học/Trung Học Cấp I Chi tiết về Trường Trung Học Cấp II 

Tiến bộ Học 
vấn và Sự 
sẵn sàng 

 Điểm Thành Quả của Trường 

 Chỉ số Khảo Sát LEAP  

 Chỉ số Tiến Bộ 

 

 

 Sự thành công của lớp 9 qua số tín chỉ đạt 
được 

 Điểm Thành Quả Trường 

 Chỉ số Khảo Sát EOC  

 Con số Tốt nghiệp Chung 

 

 

 Sự thành công của lớp 9 qua số 
tín chỉ đạt được 

 Chứng chỉ đại học và học nghề 
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Lãnh vực Chi tiết về Các Trường Tiểu Học/Trung Học Cấp I Chi tiết về Trường Trung Học Cấp II 

Tác động về 
Mức Chênh 

Lệch 

 Chỉ số Tiến bộ ELA theo nhóm học sinh  

 Chỉ số Tiến bộ môn toán theo nhóm học 
sinh  

 Sự tiến bộ về Trình độ Thông thạo Anh ngữ 

 Điểm thi ACT theo nhóm học sinh  

 Chỉ số Tiến bộ EOC theo nhóm học 
sinh  

 Sự tiến bộ về Trình độ Thông thạo 
Anh ngữ 

Môi trường 

 Số học sinh tái ghi danh  

 Số Học sinh Thường xuyên Nghỉ học 

 Số Học sinh Thường xuyên bị Đuổi học 

 Số học sinh tái ghi danh 

 Số Học sinh Thường xuyên Nghỉ 
học 

 Số Học sinh Thường xuyên bị Đuổi 
học 

 
Những hồ sơ này tương đối riêng biệt so với dữ liệu công cộng về thành quả có sẵn khác vì những tiêu 
chuẩn đánh giá này do cơ quan địa phương ấn định và mỗi hồ sơ trường sẽ dựa theo tiêu chuẩn của thành 
phố.  Nếu có thể áp dụng được, mỗi hồ sơ sẽ dùng kết quả của các trường trong toàn thành phố ở New 
Orleans để đưa ra cách so sánh cho mỗi trường. Điều quan trọng là các trường, gia đình và công chúng 
nắm vững được kết quả của từng trường trong thành phố để họ có thể quyết định và chọn trường trong 
một thành phố. Xem phụ lục G để có bản kê chi tiết về các tiêu chuẩn định sẵn, phần định nghĩa cụ thể và 
hồ sơ mẫu trường tiểu học/trung học cấp I. 
 
Trước khi công bố các hồ sơ thường niên, học khu cung cấp cho mỗi trường hồ sơ riêng của họ để xác 
nhận các chi tiết trình bày là đúng và xác thật. 
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PHẦN 4: Các Tiêu Chuẩn và Tiến Trình Quy Trách Nhiệm của OPSB Trong Nỗ Lực LIên Tục Cải Tiến 

 
Học khu tin rằng tất cả các hệ thống trường – tại cấp học khu, trường học và lớp học – cần liên tục xem lại 
những hoạt động cũ để nhận ra những mặt cần phải tiếp tục phát triển và tiến bộ hơn. Với sự tin tưởng này, 
học khu luôn phải phát triển các tiêu chuẩn, tiến trình quy trách nhiệm và thích ứng dựa trên sự hiểu biết 
qua thu thập và nghiên cứu các dữ liệu và suy xét các nhu cầu mới phát sinh.  
   
Do đó, khi Hội Đồng Trường dựa theo Khuôn Khổ Quy Trách Nhiệm Trường Bán Công và chính sách tương 
ứng của OPSB, học khu vẫn có thể đến thăm lại, sửa đổi khuôn khổ và chính sách để được chấp thuận trong 
tương lai, chiếu theo chính sách của OPSB.  Học khu sẽ đề ra bất cứ sự điều chỉnh và cải tiến dựa trên những 
kinh nghiệm thu thập ở trường để chia sẻ với các cộng sự viên, đặc biệt là ý kiến đóng góp của ban giám hiệu 
trường và tuân theo tất cả những điều kiện của OPSB về việc thay đổi chính sách. 
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Phụ lục A: Các Biện Pháp Dùng Trong Việc Đề Nghị Gia Hạn và Triển Hạn Đối Với Các Trường Truyền Thống và Tương Đương 

Học khu sử dụng các biện pháp cụ thể để xác định xem trường có đáp ứng điều kiện để gia hạn và triển hạn thời hạn hưởng quy chế mới của 
trường bán công. Những biện pháp này được phân biệt theo loại trường – trường truyền thống và trường tương đương  – và hợp đồng hiện 
tại đang trong giai đoạn nào. (như triển hạn, thời hạn thứ nhất hay những thời hạn sau).  

 
Các biện pháp dùng để khai triển các đề nghị về việc gia hạn và triển hạn trường truyền thống 
 

Câu hỏi chính yếu Các biện pháp 

Trường này có thành công và 
tiến bộ về mặt học vấn so với 
các tiêu chuẩn chung không? 

Triển hạn hay Gia hạn lần đầu 

 Xét Gia Hạn (SPRI) Dựa Trên Chỉ số Thành Quả Mới Nhất Của Trường: SPS dựa trên các kết quả của niên học trước khi đề 
nghị triển hạn hay gia hạn 

 Điểm Chỉ Số Tiến Bộ Mới Nhất: Điểm Chỉ Số Tiến Bộ thể hiện bằng thực số dựa trên các kết quả của niên học trước khi đề 
nghị triển hạn hay gia hạn 

Gia hạn lần thứ hai hay những lần sau đó 

 Xét Gia Hạn (SPRI) Dựa Trên Chỉ số Thành Quả Hai Năm Của Trường: điểm hạng SPS trong hai năm kết hợp với kết quả 
mỗi phần SPS trong hai năm trước thời gian đề nghị gia hạn 

 Điểm Chỉ Số Tiến Bộ Mới Nhất: Điểm chỉ số tiến bộ thể hiện bằng thực số dựa trên các kết quả của niên học trước khi đề 
nghị gia hạn  

 
SPRI tương đương với Điểm Hạng của tiểu bang cấp: Kết quả SPRI hằng năm sẽ được so với điểm SPS tối thiểu mới nhất 
do LDOE đưa ra. SPRI tương đương với điểm hạng sẽ được dùng để xác định thời hạn cho trường.  

 

Đối với những trường đáp ứng điều kiện để được gia hạn trong 10 năm, các biện pháp gồm có:  

 Điểm hạng do tiểu bang đề ra trong ba năm ngay trước năm gia hạn 

 Chỉ số tiến bộ của học sinh bị thiệt thòi về mặt kinh tế trong ba năm trước đề nghị gia hạn 

 Tỉ lệ tái ghi danh của học sinh bị thiệt thòi về mặt kinh tế trong ba năm trước đề nghị gia hạn 

Cách tổ chức của trường này 
có hữu hiệu và đúng đắn về 
mặt tài chính không? 

 Tình trạng tổ chức và tài chính hiện tại: Xem xét quá trình tuân thủ yêu cầu về mặt tài chính và tổ chức của trường bán 
công khi còn trong thời hạn và vào thời điểm gia hạn dựa trên các tài liệu báo cáo về việc không tuân thủ và những quan 
tâm hợp lệ khác ghi lại trong văn bản.  
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Các biện pháp dùng để khai triển các đề nghị về việc gia hạn và triển hạn trường thay thế 
 
 
Học khu sẽ năng điểm Khảo Sát Gia Hạn Trường Thay thế (Phục lục B) để đánh giá các trường thay thế để gia hạn hay triển hạn 

Câu hỏi chính 
yếu 

Các biện pháp 

Trường này có 
thành công và 
tiến bộ về mặt 
học vấn so với 
các tiêu chuẩn 
chung không? 

Triển hạn hay Gia hạn  

 Kết quả do Sự Khảo Sát Gia Hạn Trường Thay Thế (ARA) (Phụ lục B): Điểm ARA của trường dựa trên kết quả của trường trong năm trước khi có 
đề nghị triển hạn hay gia hạn. 

 Gia Hạn Lần Thứ Hai Và Sau Đó 

  Kết quả 2 năm do sự Khảo Sá Gia Hạn Trường Thay Thế (ARA): Chỉ cần điểm ARA tính dược bằng cách phối hợp kết quả hoạt động của trường 
theo từng yếu tố của ARA trong hai năm trước khi có đề nghị gia hạn. 

Cách tổ chức 
của trường này 
có hữu hiệu và 
đúng đắn về 
mặt tài chính 
không? 

 Tình trạng tổ chức và tài chính hiện tại: Xem xét quá trình tuân thủ yêu cầu về mặt tài chính và tổ chức của trường bán công, dựa 
trên các tài liệu báo cáo về việc không tuân thủ và những quan tâm hợp lệ khác ghi lại trong văn bản. 
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Phụ lục B: Tiêu Chuẩn Để Gia Hạn và Triển Hạn Các Trường Tương Đương 

 
Tiêu chuẩn triển hạn cho các trường tương đương 

 
Các trường tương đương trong thời hạn hoạt động đầu tiên nếu có ý muốn được cứu xét triển hạn thì sẽ hội đủ điều kiện nếu các trường 
này có điểm số lớn hơn hoặc bằng 50 điểm ARA của OPSB dựa trên kết quả của năm học ngay trước khi triển hạn. Trường đạt dưới 50 
điểm hoặc – theo xác định của học khu – đã vi phạm đáng kể, liên tục hay nghiêm trọng các quyền hạn của học sinh và gia đình, sẽ 
không hội đủ điều kiện xin triển hạn. 
 
 
Tiêu chuẩn gia hạn cho các trường tương đương 
 
Bảng dưới đây cho biết chi tiết các tiêu chuẩn gia hạn cho các trường tương đương trong thời hạn hoạt động đầu tiên và sau đó. Như 
đã nói rõ ở trên, để gia hạn lần đầu cho các trường tương đương, OPSB sẽ sử dụng tiêu chuẩn đánh giá ARA trong một năm, và với 
các lần gia hạn về sau của các trường tương đương, OPSB sẽ sử dụng tiêu chuẩn đánh giá ARA trong hai năm. 
 
 

Các tiêu chuẩn gia hạn Thời hạn căn bản 

Trường có điểm số lớn hơn hoặc bằng 80 điểm ARA của OPSB. 5 năm 

Trường có điểm số trong khoảng 50-79 điểm ARA của OPSB. 3 năm 

Trường có điểm số dưới 50 điểm ARA của OPSB. 

HOẶC 

Bất kỳ trường nào bị xác định là đã vi phạm đáng kể, liên tục hay nghiêm trọng các quyền hạn của học sinh 
và gia đình, trong những lãnh vực như giáo dục đặc biệt, kỷ luật học sinh, và ghi danh. 

Không đủ tư cách để 
được gia hạn 

 
Học khu có thể trừ đi tới hai năm trong thời hạn căn bản (a) vì những hoạt động yếu kém đáng kể, cố tình, hoặc tái diễn về mặt tổ chức 
hay tài chánh, hoặc (b) những trường có số học sinh các cấp lớp ghi danh học dưới 50% có thể bị kiểm chứng dựa theo trách nhiệm do 
tiểu bang đề ra. 
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Phụ lục C: Khảo Sát Việc Gia Hạn Tương Đương 

 
Biện pháp Điểm Có Thể Đạt 

Được 
Thước đo Thành quả Nguồn dữ 

liệu 
Hướng dẫn 

Thành quả 
EOC  

Đủ uy tín – 25 điểm 
> 70% Bài thi của học sinh đạt đủ 
điểm tốt nghiệp 

Dữ liệu đánh 
giá LDE  

Dữ liệu học sinh được xem xét nếu các học sinh 
này đã ghi danh học 45 ngày trở lên trước khi bắt 
đầu khoảng thời gian thi. 
Với học sinh thi cả LAA2 lẫn EOC, chỉ tính bài thi 
nào có điểm cao hơn vào trách nhiệm tương 
đương của nhà trường. Với học sinh thi cả hai và 
đều bị điểm số “không đạt”, sẽ dùng điểm số 
LAA2. 
 

Tương đối uy tín – 15 
điểm (Các trường sẽ 
có thêm 1 điểm phụ 
trội với mỗi 2 phần 
trăm điểm trên 50%) 

50 – 69% Bài thi của học sinh đạt 
đủ điểm tốt nghiệp 

Không uy tín – 0 điểm 
< 50% Bài thi của học sinh đạt đủ 
điểm tốt nghiệp 

Cách 
Trường Học 
Tích Luỹ 
Điểm 

Đủ uy tín – 20 điểm 

> 70% học sinh đạt được số tín 
chỉ cần thiết HOẶC số tín chỉ lấy 
được tăng hơn 50% so với học 
kỳ cuối cùng ở trường học trước 
đó (điều này chỉ áp dụng cho học 
sinh mới vào trường). 

Hệ thống tín chỉ 
học sinh 
(STS) 

Được đo lường bằng tỉ lệ học sinh ghi danh học 45 
ngày trở lên đã đạt số tín chỉ cần thiết (3 tín chỉ 
mỗi học kỳ). Học sinh sẽ được xem xét theo từng 
học kỳ nếu vào trường ở một thời điểm nào đó và 
hoàn tất học kỳ. Đặc biệt, học sinh vào trường 
trước hay đúng ngày 1 tháng mười và học tiếp đến 
ngày 1 tháng một được coi là hoàn tất 3 tín chỉ. 
Học sinh vào trường trước hoặc đúng ngày 1 
tháng hai và học tiếp đến 1 tháng sáu (hay ngày 
học cuối cùng) được coi là hoàn tất 3 tín chỉ. Học 
sinh nào học cả hai học kỳ sẽ đạt 6 tín chỉ. Tuy 
nhiên, nhà trường sẽ được tính thêm điểm uy tín 
khi có những học sinh mới vào có số tín chỉ tăng 
hơn 50% so với trường học trước đó của các em. 
Học sinh mới được định nghĩa là những ai đã học 
niên khoá trước ở trường khác hoặc không ghi 
danh tại trường hiện thời.  
 

Tương đối có uy tín – 
10 điểm (Các trường 
sẽ có thêm 1 điểm 
phụ trội với mỗi 2 
phần trăm điểm trên 
50%) 

50– 69% học sinh đạt được số 
tín chỉ cần thiết HOẶC số tín chỉ 
lấy được tăng hơn 50% so với 
học kỳ cuối cùng ở trường học 
trước đó (điều này chỉ áp dụng 
cho học sinh mới vào trường). 

Không uy tín – 0 điểm < 50% học sinh đạt chỉ tiêu điểm  

Tỉ lệ học 
sinh ghi 
danh  

Đủ uy tín – 15 điểm 
> 80% học sinh tiếp tục ghi danh 
tại trường 

Hệ thống chi 
tiết học sinh 
(SIS) 

Mọi học sinh ghi danh từ 45 ngày học trở lên vào 
bất kỳ thời điểm nào trong niên khoá và tốt nghiệp, 
có giấy chứng nhận thành tựu, hay không rời khỏi 
trường, được chia cho tổng số học sinh ghi danh 
từ 45 ngày học trở lên vào bất kỳ thời điểm bắt đầu 
nào trong niên khoá trừ cho số học sinh rời khỏi 

Tương đối uy tín – 5 
điểm (Các trường sẽ 
có thêm 1 điểm phụ 

60 – 79% học sinh tiếp tục ghi 
danh tại trường 
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Biện pháp Điểm Có Thể Đạt 
Được 

Thước đo Thành quả Nguồn dữ 
liệu 

Hướng dẫn 

trội với mỗi 3 phần 
trăm điểm trên 50%) 

trường theo những quy định không thuộc trách 
nhiệm nhà trường (bao gồm cả những học sinh trở 
về trường khác trong thành phố, theo học các 
chương trình GED, bị giam giữ, hay theo các 
chương trình dạy nghề miễn là nhà trường có hồ 
sơ cho những trường hợp di chuyển đó). Không uy tín – 0 điểm 

< 60% học sinh tiếp tục ghi danh 
tại trường 

Biện pháp 
đánh giá A 
do trường 
chọn – Liên 
quan tới tiến 
bộ học tập 

Đủ uy tín – 20 điểm 
Do trường quyết định với sự phê 
chuẩn của OPSB 

Sẽ được quyết 
định sau 

Biện pháp đánh giá do nhà trường chọn lọc này 
phải liên quan tới tiến bộ học tập của toàn bộ học 
sinh nhà trường. Các biện pháp đánh giá này có 
thể bao gồm việc tăng tiến ACT, tăng tiến trong 
đánh giá sơ bộ, hay tăng tiến trong những phần 
khảo sát khác. Biện pháp này phải được OPSB 
phê chuẩn. 

Tương đối uy tín – 10 
điểm 

Do trường quyết định với sự phê 
chuẩn của OPSB 

Không uy tín – 0 điểm 
Do trường quyết định với sự phê 
chuẩn của OPSB 

Biện pháp 
đánh giá B 
do trường 
chọn – Liên 
quan tới tiến 
bộ học tập 
của việc 
hoàn tất 
chương 
trình trung 
học 

Đủ uy tín – 20 điểm 
Do trường quyết định với sự phê 
chuẩn của OPSB 

Sẽ được quyết 
định sau 

Biện pháp đánh giá do nhà trường chọn lọc này 
phải liên quan tới tiến bộ học tập của toàn bộ học 
sinh nhà trường (như đã liệt kê ở trên) hoặc sự 
tiến triển về số học sinh hoàn tất trung học. Tiến 
triển trong việc hoàn tất trung học có thể liên quan 
đến những đánh giá như tốt nghiệp, 
IBC/WorkKeys, vv. Cách đánh giá phải được 
OPSB phê chuẩn.  

Tương đối uy tín – 
10 điểm 

Do trường quyết định với sự 
phê chuẩn của OPSB 

Không uy tín – 0 
điểm 

Do trường quyết định với sự 
phê chuẩn của OPSB 

Tổng số điểm tích luỹ  / 100 

 

Tiêu chuẩn thời hạn và việc gia hạn 
 

Tổng số điểm tích luỹ Thời hạn gia hạn căn bản 

> 80 điểm thời hạn gia hạn là 5 năm 

50-79 điểm thời hạn gia hạn là 3 năm 
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Phụ lục D: Kỳ Vọng về Hiệu Quả Tổ Chức và Tình Trạng Tài Chánh 
 
Các biện pháp đánh giá Hiệu Quả Tổ Chức và Tình Trạng Tài Chánh sẽ được ước lượng trên cơ sở hiện hành. Vào bất kỳ thời điểm 
nào trong niên khoá, một trường bán công hoặc một người quản trị có thể hoặc không đạt yêu cầu theo bất cứ cách đánh giá nào dưới 
đây. Nếu trường bán công đáp ứng được những yêu cầu này thì sẽ được xem là “Đạt Tiêu Chuẩn”. 
  

Kỳ vọng về Thành quả tổ chức 

Câu hỏi hướng dẫn Hạng mục kỳ vọng 

Nhà trường có được 
quản trị và điều hành 
trong khuôn khổ trách 
nhiệm không? 

Quản trị các trường: Nhà trường được quản trị và điều hành một cách có trách nhiệm và tuân thủ các luật 
lệ và chính sách. 

Kỳ vọng về hành chánh: Nhà trường thực thi các trách nhiệm hoạt động và báo cáo theo đúng các luật lệ 
và chính sách. 

Liên lạc với gia đình: Nhà trường duy trì liên lạc đều đặn và minh bạch với gia đình học sinh về các chính 
sách, kỳ vọng của nhà trường, và các khiếu nại của gia đình. 

Việc Ghi Danh và Thực Thi Kỷ Luật: Nhà trường coi trọng sự công bằng trong việc ghi danh và thực thi kỷ 
luật, và tuân thủ các tiến trình kỷ luật và ghi danh toàn thành phố. 

Các Nhóm Dân Số Đặc Biệt: Nhà trường cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ cho mọi nhóm dân số đặc biệt 
để bảo đảm việc thành công về học vấn và duy trì, tuân thủ các luật lệ, chính sách được áp dụng. 

Trường Ốc và Sửa Chữa Bảo Trì: Nhà trường phục vụ học sinh trong những cơ sở hội đủ điều kiện về sức 
khoẻ và an toàn theo các luật lệ, chính sách được áp dụng.  

 

Kỳ vọng về Tình Trạng Tài Chánh 

Câu hỏi hướng dẫn Hạng mục kỳ vọng 

Trường học/hệ thống 
có vững vàng về tài 
chánh và có trách 
nhiệm về tài vụ không? 

Tài Vụ Ngắn Hạn: Nhà trường quản lý những chi tiêu hàng ngày và các món nợ một cách hữu hiệu.  

Ổn Định Tài Chính Dài Hạn: Nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho những biến cố không lường trước 
được để những biến cố ấy không gây ra khủng hoảng tài chánh đáng kể. 

Quản Lý Ngân Quỹ Uỷ Thác: Nhà trường quản lý một cách hữu hiệu các trách nhiệm uỷ thác và bảo đảm 
các kết quả kiểm toán rõ ràng. 

 
 
Kỳ Vọng về Hiệu Quả Tổ Chức 
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 Quản Trị Các Trường 

 “Đạt Tiêu Chuẩn” 
Người điều hành trường bán công thuộc quyền quản trị của một 
hội đồng trường bán công có bổn phận tuân thủ mọi luật lệ, 
chính sách quản trị các trường, và các nghĩa vụ khế ước.6  

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
luật lệ, chính sách quản trị hội đồng trường bán công, và các nghĩa vụ khế ước.  

Kỳ vọng về Hành chánh 

 “Đạt Tiêu Chuẩn” 
Nhà trường đệ trình đầy đủ tài liệu theo thời gian biểu đã đề ra 
trong Lịch báo cáo của OPSB và các yêu cầu thời hạn của 
LDOE cho các trường và các LEA độc lập. 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
các yêu cầu đệ trình và thời hạn.  

Nhà trường tuân thủ mọi kỳ vọng và yêu cầu, bao gồm việc hạn 
chế về sử dụng ngân quỹ, như đã đề ra trong mọi nguồn trợ cấp 
do liên bang hoặc tiểu bang điều hành.7  

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
việc tuân thủ bất kỳ và toàn bộ các kỳ vọng về nguồn trợ cấp do liên bang hoặc tiểu 
bang điều hành.  

Nhà trường đệ trình dữ liệu học sinh chính xác và mọi thông tin 
liên quan cho mọi thực thể liên bang, tiểu bang và địa phương.8 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
việc sử dụng bất kỳ nguồn trợ cấp nào do liên bang hoặc tiểu bang điều hành. 

Nhà trường thực hiện các kiểm tra của tiểu bang theo chính 
sách và tuân theo tiến trình kiểm tra trong Bản Tin Tiểu Bang 
Louisiana số 118 – Cách Thực Hành và Tiêu Chuẩn Đánh Giá 
Toàn Tiểu Bang ‘Louisiana State Bulletin 118 ― Statewide 
Assessment Standards and Practices’ 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
việc thực hiện các kiểm tra của tiểu bang.  

Nhà trường tuân theo mọi nghĩa vụ khế ước đã xác định cụ thể.  Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
mọi nghĩa vụ khế ước đã xác định cụ thể.  

Liên lạc với gia đình 

 “Đạt Tiêu Chuẩn” 
Nhà trường bảo đảm mọi nội dung trong cuốn Sổ Tay Phụ 
Huynh/Học Sinh có liên quan tới các vấn đề ghi danh, đuổi học, 
và  phương tiện di chuyển đều thể hiện chính xác các chính 
sách của thành phố và/hoặc các nghĩa vụ khế ước cá nhân.  

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
cuốn Sổ Tay Phụ Huynh/Học Sinh. 

Nhà trường bảo đảm trang mạng của trường cung cấp cho gia 
đình các thông tin đúng theo yêu cầu của các chính sách, luật lệ 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
yêu cầu đăng tải trên trang mạng.  

                                                           
6 Các luật lệ và chính sách được áp dụng bao gồm các mục như Luật Hội Họp Công Khai LA, Luật Công Báo LA, Đạo luật Hồ Sơ Công LA, Bộ Luật Đạo Đức LA, Chính Sách 

Thành Lập Hội Đồng Trường Bán Công, Luật Đấu Thầu Công Khai, và Các Yêu Cầu Đào Tạo. 
7 Chẳng hạn Title I, II, III, IDEA, McKinney-Vento, Carl Perkins và các nguồn tài trợ khác có thể sử dụng. 
8 Dữ liệu có thể duyệt trong sự giám sát hiện hành bao gồm: dữ liệu ghi danh, dữ liệu điểm danh, dữ liệu về đuổi học và đuổi học tạm thời (bao gồm các chi tiết hỗ trợ cho 

các trường hợp đuổi học), các chi tiết về học sinh đệ trình liên quan đến học sinh khuyết tật, học sinh đang trau giồi Anh ngữ, và hồ sơ nhân sự (v.d. tình trạng chứng chỉ).  



27 

của liên bang, tiểu bang, và địa phương, và các nghĩa vụ khế 
ước. 

Nhà trường duy trì và tuân thủ nhất quán các tiến trình đã thông 
báo trong việc giải quyết các quan ngại của phụ huynh/giám hộ. 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
việc nhà trường tuân thủ các tiến trình khiếu nại của phụ huynh.  

Ghi danh học sinh và Thực thi kỷ luật 

 “Đạt Tiêu Chuẩn” 
Nếu trường tham gia hệ thống OneApp: Nhà trường tuân thủ 
mọi kỳ vọng của EnrollNOLA để bảo đảm các quyết định về việc 
ghi danh của học sinh đều công bằng, minh bạch, không kỳ thị, 
và hữu hiệu cho gia đình và học sinh. 
Nếu trường không tham gia OneApp: Nhà trường tuân theo các 
thông lệ nhập học nội bộ đã thông báo và được chuẩn thuận. 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
kỳ vọng về việc ghi danh của học sinh. 

Nhà trường thực hiện kỷ luật –đuổi học và đuổi học tạm thời – 
một cách công bằng và vô tư, bằng cách tuân thủ những kỳ 
vọng của toàn học khu đối với quy chế đuổi học chung, tiến trình 
thích đáng, và thực thi không thiên vị.  

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
việc thực hiện kỷ luật học sinh. 

Các nhóm dân số đặc biệt 

 “Đạt Tiêu Chuẩn” 
Nhà trường tuân thủ mọi thực thi đánh giá và xác nhận dành 
cho các học sinh khuyết tật theo các luật lệ, chính sách của liên 
bang, tiểu bang, và địa phương, và các nghĩa vụ khế ước. 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
thực thi đánh giá và xác nhận dành cho các học sinh khuyết tật.  

Nhà trường bảo đảm cho học sinh khuyết tật được nhận mọi 
dịch vụ theo yêu cầu để đạt được thành tựu học tập, theo các 
luật lệ, chính sách của liên bang, tiểu bang, và địa phương, và 
các nghĩa vụ khế ước.  

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
cung ứng các dịch vụ cho học sinh khuyết tật. 

Nhà trường bảo đảm cho học sinh khuyết tật được hưởng mọi 
biện pháp bảo vệ theo thủ tục trong trường hợp bị kỷ luật theo 
đúng với luật lệ, chính sách của liên bang, tiểu bang, và địa 
phương, và các nghĩa vụ khế ước. 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
trường hợp học sinh khuyết tật bị kỷ luật. 

Nhà trường tuân thủ mọi thực thi đánh giá và xác nhận cho các 
học sinh ELL theo các luật lệ, chính sách của liên bang, tiểu 
bang, và địa phương, và các nghĩa vụ khế ước.  

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
việc đánh giá và xác nhận học sinh trau giồi Anh ngữ (ELL). 

Nhà trường tuân thủ mọi yêu cầu liên quan tới việc chuẩn bị 
giảng dạy và các dịch vụ hỗ trợ cho học sinh ELL theo các luật 
lệ, chính sách của liên bang, tiểu bang, và địa phương, và các 
nghĩa vụ khế ước.  
 
 
 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa chữa 
đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên quan tới 
các yêu cầu giảng dạy cho học sinh ELL. 
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An toàn và Bảo Trì Cơ Sở 

 “Đạt Tiêu Chuẩn” 
Với các trường trong cơ sở của OPSB: Nhà trường tuân theo 
mọi điều khoản trong Khế Ước Thuê Mướn.  
 

Với các trường trong cơ sở riêng: Nhà trường tuân theo luật 
lệ địa phương, tiểu bang và liên bang liên quan tới việc bảo 
trì cơ sở và nhà trường tuân theo các quy định về an toàn 
sinh mạng-hoả hoạn, các quy định của Sở Y tế và Bệnh viện. 

Người điều hành trường bán công không bị các biện pháp chấn chỉnh hay sửa 
chữa đáng kể nào như đã nêu rõ trong Thông báo Không tuân thủ Mức Độ 2 liên 
quan tới bảo trì cơ sở vật chất và các kỳ vọng về an toàn. 

 
Kỳ vọng về Tình Trạng Tài Chánh 
 

Tình trạng tài chánh ngắn hạn  

 “Đạt Tiêu Chuẩn” 
Nhà trường/hệ thống có đủ 
tài sản đề bù đắp những 
khoản nợ phải chịu.  

Trên cơ sở tam cá nguyệt, tỉ lệ nợ trên tài sản của nhà trường/hệ thống cần thấp hơn hoặc bằng 0.9.  
 

Điều cần bàn: Tỉ lệ nợ trên tài sản >0.9 
 

Phương pháp tính: Tổng nợ/ Tổng tài sản 

Nhà trường/hệ thống thường 
xuyên hoàn thành các trách 
nhiệm nợ. 

Nhà trường hoàn thành đầy đủ (các) thoả thuận vay nợ hoặc không trễ hạn nợ vào bất kỳ thời điểm nào 
 

Điều cần bàn: Nhà trường không hoàn thành đầy đủ (các) thoả thuận vay nợ hoặc nợ không trả đúng kỳ hạn 

Ổn định tài chính dài hạn 

 “Đạt Tiêu Chuẩn” 

Nhà trường/hệ thống có các 
nguồn dự trữ tài chánh khả 
quan để đương đầu với các 
biến cố bất ngờ và/hoặc giúp 
tiếp sức phát triển.  
 
 

Căn cứ theo tình hình tài chánh được thu thập hàng năm, mức kỳ vọng đối với cơ quan bất vụ lợi đang điều 
hành nhà trường/hệ thống là như sau, căn cứ theo số năm tính từ khi cơ quan bất vụ lợi của nhà trường/hệ 
thống mở trường bán công đầu tiên:  
 Năm (N)1: >2%; N2: >3%; N3: >4%; N4: >6%; N5: >8%; +N5:>10%  

 

Điều cần bàn: Nếu các trường/hệ thống nằm ngoài tỉ lệ % hay cao hơn 
 

Phương pháp tính: Tài sản thực không hạn chế / Tổng chi phí 

Quản lý ngân quỹ uỷ thác 

 “Đạt Tiêu Chuẩn” 

Nhà trường/hệ thống quản 
lý các nguồn tài chánh theo 
các tiêu chuẩn kế toán 
thích hợp. 

Không phải kiểm toán thường niên, không cho thấy yếu kém nào về việc kiểm soát nội bộ, đáng kể, 
hay quan trọng.  
Điều cần bàn: Kiểm toán cho thấy yếu kém quan trọng hoặc không quan trọng, hoặc tái diễn.  
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Với các trường/hệ thống/cơ quan bất vụ lợi đang trong giai đoạn chuyển quyền giám sát từ một cơ quan thẩm quyền khác (v.d. Học khu 
Hồi Phục 'Recovery School District') cho OPSB, các kỳ vọng này sẽ áp dụng dần dần sau khi thực thể pháp lý này hoàn tất thời hạn bán 
công đầu tiên dưới quyền giám sát của OPSB. Khi đi vào áp dụng, các trường được xem như đã đáp ứng tiêu chuẩn dành cho các biện 
pháp tài chánh dựa theo sự cam kết và tiến bộ đã thể hiện, tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn đã ấn định vào cuối kỳ hạn bán công đầu 
tiên dưới quyền Hội đồng Nhà trường. 
 
Tiến trình xác định "Đạt Tiêu Chuẩn" cho các kỳ vọng về Tình Trạng Tài Chánh  

Bước 1: Đánh giá sơ bộ 

 Nhà trường sẽ nhận được một đánh giá sơ bộ cho biết trường đã đáp ứng tiêu chuẩn hay cần phải thảo luận thêm. Nếu trường không 
đạt tiêu chuẩn, một cuộc thảo luận sẽ được xúc tiến để xác định mức độ không đạt tiêu chuẩn này có thật sự là dấu hiệu đáng ngại 
hay có rủi ro tài chánh không. Các tiến trình và thủ tục riêng biệt sẽ được ấn định để điều hành các cuộc thảo luận và duyệt xét này.  

 Chẳng hạn, mục cần thảo luận có thể do việc nhà trường đã đề ra một kế hoạch tài chánh dài hạn dẫn đến việc không đáp ứng 
được một tiêu chuẩn trong kế hoạch ngắn hạn. Hiện thời, học khu đồng hành với nhà trường để bàn luận việc đánh giá sơ bộ và 
xét duyệt tình hình tài chánh trong quá khứ và hiện hành để hiểu rõ các yếu tố tác động tới biện pháp đặc biệt này. Mục tiêu của 
thảo luận là đánh giá mức độ không đạt tiêu chuẩn của nhà trường là vì dựa trên một loạt các yếu tố hợp lý, hay thực tế đó là dấu 
hiệu đáng ngại hay rủi ro tài chánh.  

 
Bước 2: Đánh giá cuối cùng: Bản đánh giá cuối cùng sẽ được công bố sau khi thảo luận tất cả các điểm cần bàn bạc. Dưới đây là một ví 
dụ hiện thời về tiến trình đánh giá cuối cùng:  
 

 "Đạt Tiêu Chuẩn": Xét duyệt cho thấy năng lực tài chánh hữu hiệu dựa trên toàn bộ hồ sơ tài chánh. Hoặc nhà trường đã đạt tiêu 
chuẩn dựa trên tình hình tài chánh đang được xét duyệt, hoặc các quan ngại về tài chánh trước đây trong bản đánh giá Đối thoại sơ 
bộ đã được sửa chữa thoả đáng căn cứ theo dữ liệu tài chánh hiện thời hoặc đã được giải quyết thoả đáng căn cứ vào các chi tiết bổ 
sung đã thu thập qua các cuộc thảo luận với lãnh đạo của Nhà trường/hệ thống, đủ để học khu kết luận rằng thành quả hoạt động 
so với tiêu chuẩn đã chứng tỏ được năng lực tài chánh.  

 "Không Đạt Tiêu Chuẩn”: Xét duyệt cho thấy rằng dựa trên những xét duyệt bổ sung tiếp theo bản đánh giá Đối thoại sơ bộ, học khu 
kết luận là có rủi ro tài chánh cần phải tăng cường giám sát hoặc buộc phải can thiệp. Đánh giá Không Đạt Tiêu Chuẩn có nghĩa là cho 
dù căn cứ theo các thông tin tài chánh gần nhất, nhà trường hiện vẫn không đáp ứng được tiêu chuẩn này, hoặc các quan ngại đã xác 
định trước đó, mặc dù hiện thời không bộc lộ ra, đã ăn sâu hay kéo dài tới mức buộc phải tiếp tục chú ý. Có thể xác định các biện pháp 
chấn chỉnh và giám sát hiện hành để giúp cho nhà trường khôi phục vị thế tài chánh hữu hiệu.  
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Phụ lục E: Bảng Duyệt Xét về Sự Tuân Thủ Của Nhà Trường Đối Với OPSB năm 2017-2018 
 

1. Danh sách kiểm tra tổng quát 
 

Chính sách Tài liệu chấp nhận được 
(do LEA cung cấp) 

Tình trạng lúc xét duyệt Ghi chú 
(Nếu có) 

Nhà trường cung cấp dịch vụ kiểm tra thính 
lực & thị lực như đã đề ra trong Bulletin 741, 
Bulletin 1508, và R.S. 17:2112 

Hồ sơ lưu trữ các dịch vụ kiểm tra thính lực và thị lực 
gần đây nhất*.  
*có thể từ niên khoá 16-17 

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

 

Nhà trường cung cấp dịch vụ điều dưỡng như 
đã đề ra trong R.S. 17:28 và Chính sách BESE  

Tài liệu chứng minh các dịch vụ điều dưỡng đã ký hợp 
đồng hoặc tên của y tá trong trường 

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

 

Nhà trường tiến hành kiểm tra lý lịch và lấy 
dấu tay mọi nhân viên như đã đề ra trong R.S. 
17:15 

Thông báo chấp thuận của Cục Nhận dạng tội phạm 
Louisiana.  

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

 

Chứng chỉ của nhân viên theo luật tiểu bang 
như đã đề ra trong Bulletin 746, La. R.S. 3991 
(C)(6), và Khế ước Hoạt động bán công § § 
9.2, 9.3 

Hồ sơ về bằng cấp và chứng chỉ của nhân viên phải 
có sẵn để xét duyệt. Việc xét duyệt có thể bao gồm 
các thành phần nhân viên sau đây: 

 Giáo viên 

 Giáo viên mầm non, nếu có 

 Giáo viên/điều phối viên SPED  

 Giám đốc kinh doanh 

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

 
 

Các thủ tục bảo vệ hồ sơ học sinh theo Đạo 
luật LA 937, 677, và 340.  

Nhà trường sẽ chuẩn bị các thủ tục lưu trữ tư liệu tuân 
theo các luật về quản trị dữ liệu và quyền riêng tư của 
học sinh. 

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

 

Nhà trường niêm yết các quyền của nhân viên 
theo Đạo Luật Nghỉ Phép Chữa Bệnh và Thăm 
Gia Đình (FMLA) như FMLA yêu cầu ở phần 
109 (29 U.S.C. § 2619) 

Các quyền nêu trong Đạo Luật Nghỉ Phép Chữa Bệnh 
và Thăm Gia Đình được trưng bày trên bảng thông 
báo lớn ở khu vực mà nhân viên dễ tiếp cận. 
 

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

 

Nhà trường niêm yết các thông báo về chỗ làm 
theo yêu cầu của Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao 
Động Công Bằng, 29 USC 211, 29 CFR 516.4 

Bảng thông báo về Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động 
Công Bằng được trưng bày ở khu vực mà nhân viên 
dễ tiếp cận. 

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

 

Văn bản tài liệu về chính sách liên lạc với phụ 
huynh/giám hộ như đã đề ra trong BESE 
Bulletin 126. 

Nhà trường sẽ cung cấp phiên bản hiện hành của tài 
liệu về chính sách liên lạc với phụ huynh/giám hộ. 

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

 

Khảo sát Ngôn Ngữ Dùng Trong Gia Đình, bao 
gồm bản dịch theo các yêu cầu của liên bang 

Nhà trường sẽ cung cấp các bản sao Khảo sát Ngôn 
Ngữ Dùng Trong Gia Đình, bao gồm các bản dịch 
sang nhiều ngôn ngữ.  

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 
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và tiểu bang như đã đề ra trong các hướng 
dẫn ESEA/ESSA/Title III. 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

Biển báo hoặc thông báo về các dịch vụ dịch 
thuật như các hướng dẫn OCR. 

Nhà trường phải có thông báo về dịch vụ dịch thuật, 
bằng nhiều ngôn ngữ, có thể nhìn thấy rõ ở khu vực 
lối vào chính. 

☐ Tuân thủ 

☐ Không tuân thủ 

☐ Không có sẵn/Thiếu 

 

 

2. Bảng Duyệt Xét Mức Tuân Thủ Luật Giáo Dục Đặc Biệt tại Từng Trường 

Học sinh A Cấp lớp: Ngoại lệ: 

Nội dung hồ sơ Chi tiết Tình trạng lúc xét duyệt Ghi chú 

Ngày tháng họp 
IEP  

IEP với ngày tháng trong vòng một 
niên lịch 

☐ Tuân thủ  ☐ Không tuân thủ  

☐ Không có sẵn/Thiếu  ☐ Điều Khác 

 

Ngày tháng đánh 
giá 

Bản đánh giá hay miễn trừ với 
ngày tháng trong vòng ba năm 

☐ Tuân thủ  ☐ Không tuân thủ  

☐ Không có sẵn/Thiếu  ☐Điều Khác 

 

IEP Tuân Thủ với 
Bản Đánh Giá 

Học sinh ngoại lệ trong chương 
trình IEP phải phù hợp với việc 
đánh giá 

☐ Tuân thủ  ☐ Không tuân thủ  

☐ Không có sẵn/Thiếu  ☐Điều Khác 

 

Các chữ ký trong 
biên bản IEP  

Mọi bên liên quan ký tên trên biên 
bản IEP 

☐ Tuân thủ  ☐ Không tuân thủ  

☐ Không có sẵn/Thiếu  ☐Điều Khác 

 

Cung cấp biên bản 
dịch vụ 

Bằng chứng các biên bản dịch vụ 
đã được cung cấp theo chương 
trình IEP hiện tại dành cho học kỳ 
trước và hiện thời (hoặc từ ngày 
tham gia/thành lập IEP) 

☐ Tuân thủ  ☐ Không tuân thủ  

☐ Không có sẵn/Thiếu  ☐Điều Khác 

 

Báo cáo tiến bộ Có hai bản báo cáo tiến bộ mới 
nhất trong tập hồ sơ với chữ ký 
của giáo viên và người cung cấp 
dịch vụ. 

☐ Tuân thủ  ☐ Không tuân thủ  

☐ Không có sẵn/Thiếu  ☐Điều Khác 
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Phụ lục F: Mẫu Lịch Trình Báo Cáo LEA Độc Lập 

Lịch báo cáo dưới đây là mẫu lịch của niên khoá 2017-2018 cho các LEA độc lập và không nhất thiết thể hiện 

thời hạn sẽ dùng cho niên khoá 2018-2019 và sau đó. 
 

2017-18 LỊCH BÁO CÁO 
Các LEA độc lập 

Trừ phi có ghi chú gì khác, vui lòng đệ trình các mục cho charterschools@opsb.us 

Tháng BẢY 2017 

 Yêu cầu báo cáo Mô tả Hạn Nộp 

□ Lịch Học 2017-18  

Lịch phải bao gồm ít nhất là ngày đầu tiên và cuối cùng của nhà 
trường, giờ vào học và tan học, các ngày dạy và nghỉ, những ngày 

bù cho thời tiết khắc nghiệt, những ngày bắt đầu so le, nếu có. 
Nếu các trường có lịch học khác nhau, vui lòng ghi chú trên lịch, 

hoặc nộp các lịch riêng cho từng trường. 

7/28/2017 

□ 
Chi Tiết về quản trị và 

liên lạc nhà trường năm 
học 2017-18  

Chi tiết liên lạc hiện thời cho ban giám hiệu và hội đồng giáo dục, 
các ngày, giờ và địa điểm họp hội đồng đã lên lịch. 

Mọi cập nhật trong năm phải được chia sẻ với 
charterschools@opsb.us nếu cần. 

7/28/2017 

□ 
Đơn Bảo Đảm của Hội 

Đồng Quản trị 
Các bảo đảm về công khai tài chánh và huấn luyện đạo đức của 

thành viên hội đồng trường bán công. 
7/28/2017 

□ 
Kế Hoạch Ứng Phó với 

Bất Trắc 2017-2018  
Kế hoạch Ứng phó khẩn cấp với thiên tai hay các đe doạ bạo hành 

đối với học sinh, nhân viên và ban giảng dạy. 
7/28/2017 

□ Sổ Tay Học Sinh 
Bản sao hiện thời của Sổ Tay Học Sinh hiện hành, trong đó bao 

gồm quy định về tác phong của học sinh, chủ trương về kỷ luật và 
khiếu nại của phụ huynh. 

7/28/2017 

□ 
Báo cáo tài chánh  
mỗi tam cá nguyệt 

Báo cáo tài chánh cho tam cá nguyệt kết thúc vào 06-30-17 7/31/2017 

□ 
Ngân Sách Dự Trù cho 

Năm 18  
Đề nghị ngân sách điều hành (bao gồm số học sinh dự trù sẽ ghi 

danh) 
7/31/2017 

Tháng CHÍN 2017 

□ 
Sử Dụng Ngân Sách Cấp 

Phát 
Sử Dụng Ngân Sách Cấp Phát 9/30/2017 

Tháng MƯỜI 2017 

□ 
Nộp tài liệu về các dịch 

vụ cơ sở vật chất 
Nộp tài liệu về các dịch vụ cơ sở vật chất  

Nộp theo Hướng dẫn quy định về cơ sở vật chất 
10/01/2017 

□ 
Kế hoạch giúp học sinh 

tiến bộ* 
Bản sao Kế hoạch giúp học sinh tiến bộ, cùng tóm tắt các thay đổi, 

nếu có. 
10/14/2017 

□ 
Báo cáo tài chánh mỗi 

tam cá nguyệt 
Báo cáo tài chánh cho tam cá nguyệt kết thúc vào 09-30-17 10/31/2017 

□ 
Báo cáo tài chánh hàng 

năm (AFR) 
Báo cáo tài chánh hàng năm (AFR)  10/31/2017 

Tháng MƯỜI HAI 2017    

□ Báo cáo kiểm toán 

Báo cáo kiểm toán với các Thủ tục đã thoả thuận về Tỉ lệ tính thuế 
chuyên biệt, do kiểm toán viên soạn thảo.  

*Mọi trường thuộc LEA của OPSB trong niên khoá 2016-17, 
phải nộp báo cáo kiểm toán vào ngày 29 tháng Chín, 2017* 

12/31/2017 

Tháng MỘT 2018 

□ 
Lịch rút thăm nhập học 
(chỉ dành cho trường 

ngoài hệ thống One App) 

Ngày, giờ, và địa điểm rút thăm nhập học của trường, kế hoạch 
nhập học và ghi danh của trường, và bất kỳ cập nhật nào suốt 

năm học. 
1/12/2018 

□ 
Báo cáo tài chánh mỗi 

tam cá nguyệt 
Báo cáo tài chánh cho tam cá nguyệt kết thúc vào 12/31/17. 1/31/2018 

mailto:charterschools@opsb.us
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Tháng TƯ 2018 

□ 

Kết quả rút thăm nhập 
học (chỉ dành cho 

trường ngoài hệ thống 
One App) 

Hoàn tất kết quả rút thăm nhập học 
của trường và bản sao tất cả danh sách chờ phát sinh từ kết quả 

rút thăm 
4/2/2018 

□ 
Báo cáo tài chánh  mỗi 

tam cá nguyệt 
Báo cáo tài chánh cho tam cá nguyệt kết thúc vào 3/31/17. 4/30/2018 

Tháng NĂM 2018 

□ 
Tài liệu yêu cầu đối với 
Ban Giám Hiệu SPLC  

Tài liệu tuân theo Phán Quyết Tán Thành của Trung Tâm Luật Về 
Các Gia Đình Nghèo Miền Nam 'Southern Poverty Law Center' 

(SPLC)  
05/21/2018 

Mọi thay đổi trong Lịch báo cáo sẽ được OPSB truyền đạt kịp thời đến nhà trường. 

*Hạn nộp Kế hoạch tiến bộ của học sinh chỉ là dự tính, và sẽ cập nhật khi được tiểu bang xác nhận. 
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Phụ lục G: Mẫu Hồ Sơ Thành Quả Thường Niên của Nhà Trường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[TRANG NÀY CỐ Ý ĐỂ TRỐNG] 
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{TÊN TRƯỜNG} Điểm Thành Quả của Trường: 70 Điểm Hạng: C 

Số Hiệu Của Trường Năm gia hạn kế tiếp: 
2018 

Cơ cấu cấp lớp niên 
khoá 2017-2018:  
Mẫu Giáo-Lớp 8 

K-8 

 

2016-2017 OPSB 

Hồ Sơ Thường 

Niên của Trường– MẪU – Tiểu 

Học/Trung học Cấp 1 

Thành Phần Sắc Dân Học Sinh: Thành phần sắc dân học sinh nói chung của trường là bao nhiêu? 
 

 Trường Toàn Thành Phố  Trường Toàn Thành Phố 

Tổng số ghi danh ~800 học sinh N/A % học sinh Mỹ gốc Phi 90% 82% 

Ghi danh theo cấp lớp ~90 học sinh N/A % học sinh da trắng 7% 8% 

% học sinh kinh tế khó khăn 88% 82% % học sinh gốc La tinh-Mễ 0% 6% 

% học sinh đang trau giồi Anh 
Ngữ 

2% 5% % học sinh châu Á 1% 1% 

% học sinh giáo dục đặc biệt 15% 12% % học sinh khác 2$ 2% 

 
 

Tiến Bộ về Học Vấn Của Trường: Thành quả học tập chung của trường này như thế nào? 
 

 
Thành quả 

chung 
Điểm Hạng 

tương đương 
Thành quả so với các trường khác trong thành phố 

Thành quả học tập 
chung của trường 
này như thế nào 

theo LEAP? 

58.7 Chỉ số đánh 
giá LEAP  

D 

 

Mức tiến bộ học 
vấn của học sinh 

trường này như thế 
nào? 

80.2 Chỉ số tiến 
bộ LEAP  

A 

 
 

Học sinh đạt thành quả gì khi chuyển bậc lên trung học? 

Học sinh đạt thành quả gì 
khi chuyển bậc lên trung 

học? 

85% học sinh đạt 6+ tín chỉ ở 
lớp 9 khi các em lên trung học 
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{TÊN TRƯỜNG} Điểm Thành Quả của Trường: 70 Cấp độ bằng 
chữ: C 

Số Hiệu Của Trường 
 

Năm gia hạn kế tiếp: 
2018 

Cơ Cấu Cấp Lớp Năm Học 
2017-2018: Mẫu Giáo-Lớp 8 

K-8 

 

Tác động bình đẳng của nhà trường: Thành quả của các học sinh nhóm dân số đặc biệt ở trường này? 
 

Thành Phần Sắc 
Dân Học Sinh 

Chỉ số tiến 
bộ Anh 

ngữ 

So với toàn 
trường 

So với cùng 
phân nhóm 

khắp thành phố 

Chỉ số tiến bộ 
môn Toán 

So với toàn 
trường 

So với cùng 
phân nhóm khắp 

thành phố 

Học sinh Mỹ gốc 
Phi 

82.5 Trên toàn trường Trên trung bình 90.1 
Vượt đáng kể trên 

toàn trường 
Vượt trên trung 

bình 

Học sinh La tinh 
/Mễ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Học sinh da trắng 78.5 Dưới toàn trường Dưới trung bình 79.0 Dưới toàn trường Dưới trung bình 

Học sinh kinh tế 
khó khăn 

84.8 
Vượt trên toàn 

trường 
Trên trung bình 89.7 

Vượt trên toàn 
trường 

Vượt trên trung 
bình 

Học sinh khuyết tật 65.5 Dưới toàn trường Dưới trung bình 75.5 Trên toàn trường Trên trung bình 

Học sinh học lực 
yếu 

90.0 
Vượt trên toàn 

trường 
Vượt trên trung 

bình 
81.1 

Vượt trên toàn 
trường 

Vượt trên trung 
bình 

Học sinh đang trau 
giồi Anh Ngữ* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

*Thành quả của Học sinh đang trau giồi Anh Ngữ được đo lường theo tỉ lệ học sinh được tăng lên một hay nhiều cấp theo cách đánh 

giá trong một niên khoá duy nhất mức thành thạo tiếng Anh của LEAP.  
 

 

Môi trường học: Học sinh có kinh nghiệm gì với việc ghi danh, theo học, và kỷ luật ở trường này? 
 

Đánh Giá Môi Trường Học Thành Quả Vượt Trội 

Học sinh trường này có trở lại trường trong niên khoá tới không? 82% học sinh ghi danh lại tại trường này 

Học sinh có đi học đều đặn khi đã ghi danh không? 90% học sinh vắng mặt dưới 15 ngày 

Bao nhiêu học sinh bị đuổi học tạm thời trên ba lần một năm ở trường này? 
2% học sinh bị đuổi học tạm thời trên ba 

lần 

 

2016-2017 OPSB 

Hồ sơ Nhà trường hàng năm  

– MẪU – Tiểu Học/Trung Học Cấp 1 
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Xếp Hạng Hàng Năm Các Trường có Cơ Cấu Cấp Lớp là Mẫu Giáo-Lớp 8 trong niên khoá 2016-2017– Dựa Trên Bản Quy Ước 

Chọn Lọc về Các Biện Pháp Đánh Giá Thành Tựu– BẢN NHÁP VÀ MẪU CHỈ DÙNG ĐỂ THẢO LUẬN  

LƯU Ý: Danh sách dưới đây chí có mẫu danh sách mà học khu dùng để xếp hạng 10 trường đứng đầu. Danh sách này không phải là 

danh sách mà OPSB sẽ phổ biến trong một niên khoá. 

 
10 Trường Đứng Đầu về Mức Tiến Bộ của Học Sinh,  Chỉ Số Tiến Bộ trên LEAP 10 trường Đứng Đầu về Thành Tựu Tổng Quát, Chỉ Số Định Lượng trên LEAP 

1. Trường 1 

2. Trường 2 

3. Trường 3 

4. Trường 4 

5. Trường 5 

6. Trường 6 

7. Trường 7 

8. Trường 8 

9. Trường 9 

10. Trường 10 

11.2 điểm 

6.0 điểm 

4.1 điểm 

3.8 điểm 

3.5 điểm 

3.3 điểm 

1.9 điểm 

1.4 điểm 

0.6 điểm 

-0.2 điểm 

1. Trường 1 

2. Trường 2 

3. Trường 3 

4. Trường 4 

5. Trường 5 

6. Trường 6 

7. Trường 7 

8. Trường 8 

9. Trường 9 

10. Trường 10 

102.1 

101.5 

100.0 

99.8 

99.7 

91.0 

81.5 

77.9 

77.5 

77.4 

    

10 Trường Đứng Đầu về Số Học Sinh Mỹ gốc Phi và Học Sinh Gặp Khó Khăn về 

Kinh Tế, Chỉ Số Tiến Bộ trên LEAP 

10 Trường Đứng Đầu về Số Học Sinh Mỹ gốc Phi và Học Sinh Gặp Khó Khăn về 

Kinh Tế, Chỉ Số Tiến Bộ trên LEAP 

1. Trường 1 
2. Trường 2 
3. Trường 3 
4. Trường 4 
5. Trường 5 
6. Trường 6 
7. Trường 7 
8. Trường 8 
9. Trường 9 
10. Trường 10 

 1. Trường 1 
2. Trường 2 
3. Trường 3 
4. Trường 4 
5. Trường 5 
6. Trường 6 
7. Trường 7 
8. Trường 8 
9. Trường 9 
10. Trường 10 

 

    

10 Trường Đứng Đầu về Số Học Sinh Khuyết Tật,  Chỉ Số Tiến Bộ trên LEAP 10 Trường Đứng Đầu về Số Học Sinh Đang Trau Giồi Anh Ngữ, Tỉ Lệ Phần Trăm 

số Học Sinh Tiến Bộ trên ELP LEAP 

1. Trường 1 
2. Trường 2 
3. Trường 3 
4. Trường 4 
5. Trường 5 
6. Trường 6 
7. Trường 7 
8. Trường 8 
9. Trường 9 

Trường 10 

 1. Trường 1 
2. Trường 2 
3. Trường 3 
4. Trường 4 
5. Trường 5 
6. Trường 6 
7. Trường 7 
8. Trường 8 
9. Trường 9 
10. Trường 10 

 

 


