
  

 



Kế hoạch 2024 của 

chúng ta bắt đầu trang 14. 

Nhưng trước khi chúng ta tới đó, 
chúng tôi muốn chia sẻ một câu 

chuyện. 

Một câu chuyện về quận jefferson. 

Một câu chuyện về những khả thi. 

Một câu chuyện về chúng ta. 
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Gặp gỡ

 Sophia. 
Sophia đang nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc tại 

các trường quận Jefferson như là một giáo viên 

chuyên khuyết tật, giáo viên, và hiệu trưởng. 

Bà ấy thật sự tin vào “chúng ta thương yêu, chúng ta học hỏi, 
chúng ta lãnh đạo” và các học sinh xứng đáng có một nền 
giáo dục để giúp các em thành công trong đời sống và làm 
cho thế giới tốt đẹp hơn. 
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Vào một buổi sáng, Sophia ăn 
sáng sớm với cậu con trai. 

Bà ta lần đầu tiên cảm thấy buồn trong hơn 30 năm, bà ta 
không ở trường ngày nhập học để chào đón các học sinh 
mới. 
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”Con biết gì không Christopher” Sophia 
nói với cậu con trai. 

“Đôi khi mẹ tự hỏi là liệu mẹ đã làm gì 

khác biệt ở trẻ con không”. 
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“Dĩ nhiên mẹ đã 

làm”, 
Christopher trả lời mẹ cậu. 

“Mẹ có nhớ khi chúng ta đã gặp Joshua ở lễ hội ở Gretna?” 

“Cậu ấy yêu thích hội quán nấu ăn của mẹ ở trường tiểu học. Sau đó, mẹ đã 
khuyến khích cậu ấy tham gia các lớp kỹ thuật và nghề nghiệp”. 

“Sau khi cậu ấy tốt nghiệp, cậu ta đã không thể chờ đợi để mở 

một nhà hàng mà giờ đây thành công ở Bucktown, mang lại niềm 
vui cho cộng đồng và mang việc làm cho các gia đình khác”. 6 

 



“Mẹ quan trọng với Isabella.” 
“Khi mẹ đã gặp cô ấy ở buổi diễu hành Mardi Gras, cô 

ta đã nói với mẹ là việc dạy kèm của mẹ ở lớp 8 đã 
giúp cô ta theo kịp toán và khoa học”. 

”Một khi mẹ đã giúp cô ta hiểu biết nhiều 
thứ, cô ta đã nảy sinh tình cảm với các môn 

đó. 

Nó đã khiến cô ta quyết định theo học y khoa và trở 
thành một bác sĩ của quận Jefferson”. 
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“Và cả Jayden. Chúng ta 
đã gặp anh ấy lúc tản 
bộ ở Jean Lafitte Park.” 

“Anh ta đã nói là mẹ đã là lý do tại sao mà anh ấy làm việc chuyên 
cần để phục hồi bờ duyên hải. Khi anh ấy trong lớp ba, mẹ đã mời 

một bà ủy viên hội đồng tới lớp nói chuyện và ra một đề tài về 
xâm thực”. 

“Jayden đã nói là đề tài đó đã thúc đẩy anh đọc thêm về 
chủ đề đó và muốn thay đổi thế giới. 

Ngày nay anh ta là giám đốc của đội ngũ phục hồi bờ duyên hải”. 
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“Còn về Ashley, 

cô mà mẹ ngồi kế trong một 
trận banh của Saints?” 

“Cô ta đã nhắc lại tất cả các vai trò khác nhau mà mẹ đã 

giao cho cô ấy trong lớp mầm non, như trưởng nhóm”. 

“Việc đó đã giúp cô ta phát triển kỹ năng lãnh đạo, nhờ vậy cô ta 

đã trở thành một cảnh sát”. 
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“Mẹ có nhớ Emily, người mà chúng ta đã gặp 

trong buổi lễ khởi công xây dựng trường?  Cô ấy bây giờ là chủ 
tịch của hội phụ huynh trường”. 

“Cô ấy đã cám ơn mẹ và nói là tất cả đã bắt đầu khi mẹ cho cô ta 
lời khuyên về làm thế nào học toán với con cô ta”. 

“Mẹ đã làm cho cô ta nhận ra sự khác biệt các gia đình và các thành 
viên cộng đồng có thể làm”. 
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“Mẹ quan trọng với 
con.” 

”Con đã thấy mẹ phục vụ 
những người khác trong 

suốt cuộc đời con”. 

”Mẹ đã giúp con hiểu tại sao giáo 
dục rất quan trọng cho trẻ nhỏ và cộng 
đồng chúng ta”. 

”Mẹ là nhân tố mà con 
quyết định trở thành một 

giáo viên”. 

1
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Sophia đã nhận ra là 
bà ta ĐÃ tạo một sự 
khác biệt! 

Christopher đã nói với mẹ cậu: 
”Mẹ không cần phải ngưng giúp đỡ trẻ em chỉ vì 

mẹ đã nghỉ hưu”. 
   

  Sau khi dùng xong bánh tiêu và cà-phê, Sophia đã  đi 
cùng với Christopher đến lớp để đọc cho các học sinh 

mới vào ngày tựu trường 
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Giống như Sophia, tất cả chúng ta có 
một vai trò đóng góp trong việc 

hướng dẫn con em chúng ta. 
Một hệ thống trường công vững chắc mang lại lợi ích cho toàn 

thể cộng đồng. Nếu bạn sống và làm việc trong quận của chúng 

ta, sự thành công của các trường học là quan trọng. 

Bỏ qua các niềm tin, bản sắc, địa chỉ, màu da, chủng tộc, năng lực, giới 

tính hoặc thu nhập của gia đình, tất cả học sinh xứng đáng được giáo 

dục để giúp các em thành công trong cuộc sống và biến thế giới của 

chúng ta tốt đẹp hơn. 

Hãy đọc để tìm hiểu cách chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong quận 

Jefferson để tạo ra nền giáo dục tốt nhất và tương lai cho con em 

chúng ta và cộng đồng của chúng ta. 
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Làm sao chúng ta thành công?. 

4 
3 
2 

1 

Chúng tôi cư xử thế nào? 
Chúng tôi yêu 

• Chúng tô i yê u hộc sinh. 
• Chúng tô i yê u đồng nghiê ̣p. 
• Chúng tô i yê u cô ng viê ̣ c. 

• Chúng tô i yê u cơ hô ̣ i. 
 

Chúng tôi học hỏi 
• Chúng tô i hộc hổi bằng cắch 

cố kỳ vộng căô chô tắt cẳ hộc 
sinh 

• Chúng tô i học hổi để đảm bảo 
việc học cho tất cả học sinh 
thông qua việc tiếp cận nội 
dung nghiêm ngặt, tham gia 
sâu sắc và hướng dẫn mạnh 
mẽ. 

 

Chúng tôi lãnh đạo 
• Chúng tô i lẵnh đặô hộc 

sinh có cơ hội phát triển kỹ 
năng lãnh đạo của họ. 

• Chúng tôi lãnh đạo bằng 
cách sử dụng các nguyên lý 
lãnh-đạo-công-chức trong 
tổ chức của chúng tôi. 

• Chúng tô i lẵnh đặô khu 
vực, tiểu bang và quốc gia 
như là một mô hình cho sự 
xuất sắc giáo dục. 

• Chúng tô i lẵnh đặô như 
một điểm chứng minh của 
giáo dục đô thị thành công. 

 

Tại sao chúng 
tôi tồn tại? 
Chúng tô i cung cắp mô ̣ t nền giắô dục 
mằ côn êm chúng tă xứng đắng cố để 
thằnh cô ng trông cuô ̣ c sống vằ lằm chô 
thế giới củă chúng tă tốt đệp hơn. 

 

va 



   
 

 

 
 
 

Tại sao việc này quan trọng? 
 

Khi học sinh tốt nghiệp trung học, họ có nhiều khả 

năng 

 

 Có một công việc tuyệt vời và đầy đủ 

 Nhận lương cao hơn 

 Tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh hơn 

 Sống thọ hơn 

 Là một hình mẫu mạnh mẽ 

 Là một công dân có trách nhiệm 

 

Và cộng đồng chúng ta có nhiều khả năng có 

 

 Một lực lượng lao động chất lượng 

 Một nền kinh tế mạnh hơn 

 Những công dân khoẻ mạnh hơn 

 Nhiều gia đình tới lập nghiệp 

 Doanh nghiệp đến và đầu tư 

 Giá trị bất động sản cao hơn 

 Làng xóm an toàn hơn 

 Quân đội hùng mạnh hơn 

Nếu học sinh KHÔNG tốt nghiệp trung học, học 

có nhiều khả năng 

 Thất nghiệp 

 Sống nghèo nàn 

 Tuổi thọ ngắn hơn 

 Hay bị giam cầm 

Và cộng đồng chúng ta có nhiều khả năng có 

 Một lực lượng lao động kém chất lượng 

 Nền kinh té yếu kém hơn 

 Nhiều công dân kém sức khoẻ 

 Nhiều gia đình bỏ đi hoặc không bao giờ 

tới 

 Doanh nghiệp bỏ đi hoặc không bao giờ 

tới 

 Giá trị bất động sản thấp 

 Làng xóm kém an toàn 

 Quân đội yếu kém 



Làm sao chúng ta biết chúng ta thành công? 

Điểm hiệu suất của quận 
Hiện giờ 

70.6 C 
2024 

100 

A 
Căn bản toán & 

ELA lớp 3-8 
Học sinh bị kỷ 

luật 
Học sinh được xác định là 

có năng khiếu và tài năng 

Hiện giờ 

62%
 

2024 

100%
 

Hiện giờ 

56,34

3 

2024 

45,074 
Hiện giờ 

2,629 
2024 

5,258 

Hiểu rõ toán & ELA lớp 3-8 Tỷ lệ học sinh đến lớp 
hằng ngày 

Giáo viên hàng đầu 
được giữ lại 

Hiện  giờ 

34%
 

2024 

50%
 

Hiện giờ 

93%
 

2024 

95%
 

Hiện giờ 

82%
 

2024 

90%
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Căn bản toán lớp 3 
 

Hiện giờ 2024 

70% 100%
 

Căn bản ELA 
lớp 3 

Hiện giờ 2024 

64% 100%
 

Hiểu rõ toán 
lớp 3 

Hiện giờ 2024 

42% 50%
 

Hiểu rõ ELA 

lớp 3 

Hiện giờ 2024 

43% 50%
 

 Đủ tín chỉ vô lớp 10 

Hiện giờ 2024 

76.3% 95%
 

Căn bản toán 

lớp 8 

Hiện giờ 2024 

38% 100%
 

Căn bản ELA 

lớp 8 

Hiện giờ 2024 

60% 100%
 

Hiểu rõ toán 

lớp 8 

Hiện giờ 2024 

15% 50%
 

Hiểu rõ ELA 
lớp 8 

Hiện giờ 2024 

35% 50%
 

 

  
Kỳ vọng gặp gỡ TS PreK vàng 

Hiện giờ 2024 

93% 98%
 

   

4
Cohort 

Tỷ lệ ra trường 

Hiện giờ 2024 

71.8% 90%
 

CTE 

Tín chỉ 

Hiện giờ 2024 

4,578 9,156 

Số giờ tín chỉ cho đại học 

Hiện giờ 2024 

6,598 10,000 

Học sinh sẵn sàng cho lực 
lượng lao động 

Hiện giờ 2024 

577 1,154 

Điểm trung bình tổng 

hợp cho ACT 

Hiện giờ 2024 

18.7 20 

Căn bản LEAP 2025 

 

Hiện giờ 2024 

66% 100%
 

Hiểu rõ LEAP 2025 
Hiện giờ 2024 

37% 50%
 

 

   

 

 

  

   

   

 
 

 



Điều gì là quan trọng nhất để đạt được mục tiêu của chúng ta? 

Ưu tiên 1: 

Hoạt động 

Cung cấp trường học an toàn, lành mạnh và hiện đại 

Bước hoạt động 

Có môi trường học 
tập lành mạnh và 
thoải mái. 

• 

• 

• 

Đảm bảo trường học sạch sẽ và được bảo trì tốt 
Đảm bảo trường học có nước uống an toàn và không khí chất lượng 
Tiếp tục cung cấp các chương trình ăn uống dinh dưỡng 

Ưu tiên 2: 

Hoạt động 

Tuyển, phát triển, và giữ giáo viên giỏi nhất 

Bước hoạt động 

Tuyển dụng giáo viên sớm • Hợp tác với Liên đôàn Giáô viên Jêffêrsôn (JFT), tiếp tục sáng kiến Chất lượng từ Bắt đầu và nhắm 

mục tiêu các khu vực tuyển dụng theo nơi cư trú giắô viê n, trường học và khu vực nội dung 

Thực hiện đàô tạo nhân viên chiến lược với hiệu trưởng và đội tuyển dụng 

Sử dụng hồ sơ giáô viên khi đưa ra quyết định tài năng 

• 

• 

Sử dụng kết nối giáo viên • 

• 

• 

Thực hiện chương trình đàô tạo giáo viên thường trú kéo dài một năm, chứng nhận giáo viên nội bộ 
Tăng cường hỗ trợ liê n kết nhân viên-giáo viên 
Chọn và sử dụng giáo viên cố vấn chất lượng cao 

1
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Chào đón giáo viên mới tốt • Tăng cường và mở rộng Embark, mô hình giáo viên mới của chúng ta 

Xác định vị trí tuyển dụng sớm •  Tiến hành quy trình xu hướng trở về 

• Thu thập thông tin phản hồi từ giắô viê n nghỉ 

Có trường học hiện đại. •  Kiếm hỗ trợ công cộng để tài trợ cho kế hoạch Thiết bị Chính được phê duyệt vàô năm 2018 

• Thực hiện các biện pháp bảo tồn và tái chế năng lượng 

Có môi trường học 
tập an toàn và tích 
cực  

• Sử dụng phương pháp phục hồi chức năng trông tôàn quận 
• Sử dụng phương pháp tiếp cận thông báo chấn thương trong toàn quận 
• Thực hiện một mặng lưới kỷ luật chung giữa các trường 
• Sử dụng Cắm túc tặi trường (ISS) để hòa giải, giảng dạy và xây dựng tính cách học sinh 
• Tạo một chương trình cắm túc ngôằi trường để giảm bớt tình trạng cắm túc tại nhà và xây dựng tính cách 

của học sinh 
• Sử dụng chương trình Bản năng Lãnh đạo để thúc đẩy khả năng lãnh đạo và xây dựng tính cắch của học sinh 
• Thực hiện chương trình Lên tiếng tại các trường trung học của chúng ta 
• Sử dụng chương trình Cán bộ Tài nguyên Trường học 
• Thu thập, xem xét và chia sẻ dữ liệu kỷ luật học sinh 
• Thi hành mô hình vô  trường tặi mô ̣ t điểm chô tắt cẳ cắc trường 
• Thực hiện các khóă đàô tạô hàng năm để hỗ trợ nhân viên khi đối phó với khủng hoảng hoặc đê dọa trong 

khuôn viên trường của chúng ta 
• Thực hiện đàô tạo can thiệp khủng hoảng với học sinh và nhân viên 
• Sử dụng hệ thống kỹ thuật số để cung cấp thông tin theo thời gian thực về người đăng ở trong tòa nhà 

 

 

Cung cấp trường học an 
toàn, lành mạnh và hiện đại 

Tuyển, phát triển và giữ 
những giáo viên giỏi nhất 

Tuyển, phát triển và giữ 
những lãnh đạo giỏi nhất 

Sử dụng chương trình giảng dạy 
tiên tiến với các bài tập phù hợp 

Ưu tiên truy cập, công bằng và 
cơ hội 

Hợp tác với gia đình, thành viên cộng 
đồng, thành viên Hội đồng trường, cơ 
quan và các bên liên quan khác 



Tạo cơ hội cho giáo viên 
lãnh đạo 

• 

• 

• 

Tăng cường chương trình lãnh đạo giáo viên của chúng tôi, Ignite 

Cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp cho giáo viên 

Đảm bảô các nhóm lãnh đạo hướng dẫn (ILT) thúc đẩy sự lãnh đạo của giáo viên 

Kỷ niệm thầy cô • Hợp tác với cộng đồng để tổ chức một lễ kỷ niệm hàng năm để công nhận và tôn vinh các giáo 

viên hiệu quả cao của chúng ta 

Ưu tiên 3: 

Hoạt động 

Tuyển, phát triển, và giữ lãnh đạo giỏi nhất 

Bước hoạt động 

Tuyển dụng lãnh đạo sớm • 

• 

Sử dụng một quy trình tuyển dụng lãnh đạo tiêu chuẩn 

Sử dụng hồ sơ lãnh đạô khi đưa ra quyết định tài năng 

Sử dụng kết nối lãnh đạo • Tăng cường chương trình các nhà lãnh đạô đầy tham vọng của chúng ta, Chiến dịch: LEAD 

Có một quá trình thiết lập 
mục tiêu có ý nghĩa cho các 
nhà lãnh đạo 

• 

• 

• 

Thực hiện các đánh giá chung và phân tích dữ liệu để thúc đẩy học hỏi 

Đảm bảo các nhà lãnh đạo tập trung vào từng giáô viên khi đặt mục tiêu 
Đặt mục tiêu lãnh đạô cá nhân để thúc đẩy tăng trưởng chuyên nghiệp 

Trả lương tốt cho lãnh đạo • Có một hệ thống bồi thường cạnh tranh coi trọng sự lãnh đạo mạnh mẽ 
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Kỷ niệm lãnh đạo • Hợp tác với cộng đồng để tổ chức một lễ kỷ niệm hàng năm nhằm công nhận và tôn vinh các 

nhà lãnh đạo hiệu quả cao của chúng ta 

Cung cấp cho lãnh đạo kịp 
thời, phản hồi có thể hành 
động và phát triển nghề 
nghiệp có ý nghĩa 

• Mở rộng mô hình Học viện Xuất sắc về Giảng dạy (NIET) của các trường Hệ thống đầy đủ cho Giáo 
viên và Tiến bộ Học sinh (TAP) hoặc các trường Thực hành Tốt nhất của NIET 

• Triển khai phiếu tự đánh giá hướng dẫn TAP trên toàn quận để thúc đẩy thực hành giảng dạy 

• Sử dụng nhiều nguồn hiê ̣ n hữu để cung cấp sự phát triển chuyên môn khác biệt thông qua các cuộc 
họp cụm lãnh đạo 

• Đảm bảô các nhóm lãnh đạo chỉ dẫn và các cuộc họp nhốm thêô giăô thức NIET 

• Sử dụng đánh giá dữ liệu hàng quý để đảm bảô các trường theo dõi mục tiêu 

• Phối hợp với Hiệp hội quản trị trường công lập Jefferson (JAPSA) để cung cấp sự phát triển chuyên 
môn liên tục và có liên quan 

 

Chào đón lãnh đạo mới tốt •  Tổ chức trại bồi dưỡng cho lãnh đạo mới 

• Cung cấp hỗ trợ chô các nhà lãnh đạo mới mô ̣ t năm dằi 

Xác định vị trí tuyển dụng sớm •  Tiến hằnh quy trình xu hướng trở về với các nhà lãnh đạo 

• Thu thập thông tin phản hồi từ giắô viê n nghỉ 

Trả lương tốt cho giáo viên •  Có một hệ thống bồi thường cạnh tranh coi trọng việc giảng dạy hiệu quả 

• Bồi thường giáo viên chịu trách nhiệm lãnh đạo bổ sung 

• Đảm bảô giáô viên có đồ dùng cần thiết để thành công trong lớp học 

• Trả lương tốt chô giắô viê n thăy thế 

Lập một quá trình thiết lập mục •  Thực hiện các đánh giá chung và sử dụng dữ liệu để thúc đẩy việc học 

tiêu có ý nghĩa cho giáo viên •  Đảm bảo giáo viên tập trung vào từng học sinh khi đặt Mục tiêu học tập của học sinh (SLT) 

• Đặt mục tiêu giáô viên cá nhân để thúc đẩy tăng trưởng chuyên nghiệp 

 

Cung cấp cho giáo viên 

kịp thời, phản hồi có thể 

hành động và phát triển 

nghề nghiệp có ý nghĩa 

• Mở rộng mô hình Viện giảng dạy xuất sắc quốc gia (NIET) về các hệ thống đầy đủ cho các trường 

tiến bộ giáo viên và học sinh (TAP) hoặc các trường Thực hành tốt nhất của NIET 

• Triển khai phiếu tự đánh giá hướng dẫn TAP trên toàn quận để thúc đẩy thực hành giảng dạy 

• Sử dụng bằng chứng quan sát hướng dẫn để cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp khác biệt thông 

qua các cuộc họp cụm 

• Thiết kế lịch học cân bằng, hỗ trợ các ưu tiên của học khu và giảm thiểu học sinh Mất học hè 

 

 



Ưu tiên 4: Sử dụng một chương trình giảng dạy mạnh mẽ với các bài tập phù hợp 

Hoạt động Bước hoạt động 

Hỗ trợ các nhà giáo dục sử 
dụng chương trình giảng 
dạy 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Hãy là chuyên gia sử dụng chương trình giảng dạy chất lượng hàng đầu 

Hỗ trợ giáô viên để nâng cao hoặc mở rộng chương trình giảng dạy dựa trên nhu cầu của học sinh 

Tăng cường và mở rộng Ignite, học bổng lãnh đạo giáo viên của chúng tôi 

Tiến hằnh phát triển chuyê n mô n cắp huyê ̣ n vằ nhà cung cấp chô các nhà lãnh đạo và giáo viên 

Xây dựng năng lực với các giảng viên cấp huyê ̣ n 

Có các nguồn lực và công nghệ cần thiết để cung cấp chương trình giảng dạy được thông qua 

Cung cấp Bảng Ý kiến Hỗ trợ Giáo viên của chúng ta để đáp ứng nhu cầu của giáo viên. 
Sử dụng khung Huấn luyện 3 chiều để phát triển đội ngũ giáô dục thể chất và thể thao của chúng tôi 

Cho phép sinh viên sở hữu 
việc học của họ 

• 

• 

Thực hiện quy trình thiết lập mục tiêu cho học sinh và giáô viên để cùng nhau theo dõi tiến trình 

Thực hiện một giao thức chuẩn cho các hội nghị dô sinh viên lãnh đạo 

Đảm bảo kỳ vọng cao cho học 
sinh 

• Thông qua quan hệ đối tác giă đình, cơ quan và cộng đồng, thực hiện các sáng kiến để tăng sự hiê ̣ n 

diê ̣n của học sinh hàng ngày 

Chuẩn hóa các vị trí lãnh đạo giảng dạy và mô tả công việc trên tất cả các trường 

Thiết lập và truyền đạt khung Dạy và Học và sắp xếp các phương pháp, chương trình, chương 

trình giảng dạy, hướng dẫn, phát triển chuyên môn và đánh giá thêô khung 

• 

• 

Ưu tiên 5: 

Hoạt động 

Ưu tiên truy cập, công bằng và cơ hội 

Bước hoạt động 

Cung cấp đủ chỗ lớp mầm 
non chất lượng 

• 

• 

• 

Tăng số lượng ghi dănh lớp mằm nôn trê n tôằn quận 

Cung cấp các chương trình giáo dục mầm non chất lượng 
Sắp xếp chương trình lớp mằm nôn chô cắc sắng kiến và kỳ vọng của K-2 

Cung cấp cơ hội học tập và 
tang cường cho học sinh trung 
học 

• Đảm bảo quyền truy cập công bằng vào Vị trí nâng căô có ý nghĩă, tú tài quốc tế. Các chương trình 

Đăng ký kép, Dănh dự và Chương trình kiểm tră trình độ đại học (CLEP) dành cho tất cả học sinh  

Cung cấp hỗ trợ chô hộc sinh vằ cơ hội để đạt được điểm số đại học trên ACT  

Cung cấp chô hộc sinh cơ hội cho phương pháp học tập kết hợp  

Đảm bảô giắô trình Giắô dục Kỹ thuật & Hướng nghiệp (CTE) phản ánh nhu cầu củă kỹ nghê ̣   

Hỗ trợ nhiều sinh viên hơn để có được chứng chỉ nghề nghiệp vằ bằng chứng nhă ̣ n  

Hợp tác với các trường đại học địa phương để tạo ra các chương trình chấp nhận tự động  

Hợp tác với các thành viên cộng đồng địa phương để tăng cường thực tập 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1
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Đảm bảo tất cả học sinh hôàn thành Đơn xin Hỗ trợ hộc sinh Liên bang (FAFSA) miễn phí 

Cung cấp một chương trình kiến thức tài chính cá nhân cho tất cả học sinh trung học 

Cung cấp cơ hội học tập và 
tăng cường cho học sinh lớp 
PK-8 

• Tăng cường cơ hội cho nghệ thuật và Ngoại ngữ để tôn vinh văn hóă khu vực của chúng ta 

• Cung cấp quyền truy cập công bằng chô các đơn vị Carnegie trung học cắp 3 nhă ̣ n được ở trường 
trung học cắp 2 

• Nâng cao mô hình PK-8 để tăng tỷ lệ giữ chân học sinh, cải thiện kết quả của học sinh và hạn chế 
chuyển tiếp của học sinh 

 

Đảm bảo tài nguyên phù hợp 
với các ưu tiên 

• Thực hiện quy trình nhă n viê n vằ ngă n sắch că n cứ vằô ưu tiê n vằ cô ng bằng 

• Đảm bảo chi tiêu quỹ liên bang phù hợp với các ưu tiên và sáng kiến của quận 

• Xem xét hợp đồng nhà cung cấp hàng năm để đánh giá lợi tức đầu tư học tập 

 

Tạo lịch trình tối đa hóa việc 
học 

• Tạo lịch học hiệu quả và chuẩn hóă để tối ưu hóa can thiệp và lập kế hoạch chung cho phát triển 
nghề nghiệp gắn liền với công việc 

 

Đảm bảo các học sinh biết đọc • Đảm bảo chất lượng hướng dẫn đọc 
 • Thực hiện một giao thức chuẩn để can thiệp và mở rộng kiến thức 

• Khuyến khích đọc thông quă quăn hệ đối tác cộng đồng 

•  

Đảm bảo chương trình 
giảng dạy được sử dụng 
như dự định để đáp ứng 
nhu cầu của tất cả học 
sinh 

• Sử dụng khung đánh giá cấp huyện để thúc đẩy lập kế hoạch và hướng dẫn cho các nhà giáo dục 
• Sử dụng các đánh giá chung của quận phù hợp với tiêu chuẩn và phù hợp với cấp độ 
• Sử dụng quy trình hướng dẫn chuẩn hóa và công cụ đánh giá trực tuyến 
• Cung cấp phản hồi có thể hành động và phát triển chuyên môn dựa trên dữ liệu được thu thập từ các 

đánh giá điểm chuẩn và quan sát trong lớp học 
• Cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp chô giắô viê n chuyê n khuyết tă ̣ t 

 

Có chương trình giảng dạy 
chất lượng hàng đầu 

• Giữ nguyên chương trình giảng dạy chất lượng hàng đầu trông năm năm 

• Thực hiện theo các hướng dẫn của tiểu băng để sử dụng chương trình giảng dạy 

• Mua nhiều tài liệu Cấp 1 cho tất cả các lĩnh vực nội dung 

 

 



Hỗ trợ các trường gặp 
khó khăn 

• 

• 

• 

• 

Sử dụng tài năng từ tất cả các đơn vị để xác định và sắp xếp hỗ trợ cho các trường Chuyển đổi 
Sử dụng quy trình chuyển tiếp và chuyển tiếp cho các trường Chuyển đổi 
Sử dụng nhân sự khác biệt cho các trường chuyển đổi 
Đảm bảo Hội đồng tư vấn chuyển đổi thu hút các nguồn lực của cộng đồng và tư vấn cho công việc của chúng 
ta 

Ưu tiên 6: Hợp tác với gia đình, thành viên cộng đồng, thành viên Hội đồng trường, các cơ 
quan và các bên liên quan khác 

Hoạt động Bước hoạt động 

Đảm bảo gia đình hiểu học 
sinh tiến bộ về thành quả 
học tập 

• Đảm bảo các thông lệ, kỳ vọng và chính sách báo cáo tiến bộ của học sinh cung cấp chô các giă đình 

thông tin kịp thời, có thể thực hiện được mà rõ ràng và dễ hiểu 

Giao tiếp với các giă đình thông quă các bản tin của trường làm nổi bật học sinh, xã hội, tình cảm, 

hành vi và tiến bộ học tập 

Cung cấp tài nguyên chương trình giảng dạy dựă trên wêb chô các giă đình để hỗ trợ học sinh tại nhà 

Thành lập và củng cố Tổ chức Giáo viên Phụ huynh (PTO) tại trường học 

• 

• 

• 

Có một đội ngũ nhân viên 
hợp tác và hỗ trợ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sử dụng các hệ thống và lịch trình để thêô dõi thành công đối với thằnh quẳ tốt vằ mục tiêu 
Chia sẻ tiến độ cho các mục tiêu của huyện một cách thường xuyên 
Có một tầm nhìn chung về vai trò và công việc liên tục củă văn phòng trung ương để hỗ trợ các trường học 
Có một lịch nội bộ được chia sẻ hàng năm 
Thực hiện đàô tạo dịch vụ khách hàng thường xuyên cho nhân viên hỗ trợ 
Tạo cơ hội chô nhân viên văn phòng trung tâm cộng tác và ăn mừng 

Giúp mọi người dễ dàng 
chia sẻ thông tin và cộng 
tác 

• 

• 

• 

• 

Hiện đại hốă trăng mặng và hệ thống điê ̣ n thư 

Có một thương hiệu rõ ràng và hiện đại 

Sử dụng hệ thống chữ ký số để tạo ra hiệu quả cao hơn và quy trình làm việc tốt hơn 

Hiện đại hóa công nghệ và có một vòng quăy để nâng cấp công nghệ 
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Có một Hội đồng trường 
hiểu biết và hỗ trợ 

• Tạo và gửi cập nhật bảng hàng tuần 

• Thực hiện các buổi học tập chuyên môn bán niên 

 

Tạo cơ hội cho cộng đồng 
để hỗ trợ học sinh và nhà 
trường 

• Thực hiện chương trình Adopt-A-Schôôl để cộng đồng hợp tác và hỗ trợ từng trường 

• Tăng cường sức mạnh “128”, chương trình công nhận cộng đồng của chúng ta dành cho những người 
ủng hộ chính 

• Sử dụng kho lưu trữ ngô i săô phắt biểu bao gồm cựu hộc sinh, cộng đồng và thành viên doanh nghiệp 

• Tổ chức hai bữa sáng nửă năm chô các nhà lập pháp và cộng đồng doanh nghiệp 

• Khi có thể, hãy phối hợp với các cơ quan chính phủ để tối đă hóă hiệu quả 

 

Đảm bảo tiếng nói của 
mọi người được nghe 
và sử dụng 

• Sử dụng các Hội đồng Giám thị cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, hiệu trưởng và Giáo dục đặc biệt 
• Tiến hành ngày khám phá 
• Gửi và sử dụng hàng năm học sinh, giă đình, giáô viên, lãnh đạo và khảô sát văn phòng trung ương 
• Đảm bảo cấu trúc truyền thông của huyện hỗ trợ các ưu tiên 
• Kể những câu chuyện về học sinh, nhà giáo dục, trường học và học khu của chúng ta một cách có ý nghĩă, 

vui vẻ và phù hợp 
• Đảm bảo tính toàn diện chô các đối tác trường điều kiê ̣n của chúng ta 

 

Hỗ trợ học sinh kém 

và đa dạng 

• Xác định can thiệp cần thiết một cách nhanh chóng cho tất cả những người học gặp khó khăn và  cung cấp 

can thiệp thông qua các lớp nội dung cốt lõi càng nhiều càng tốt 

• Mở rộng chương trình ngôn ngữ kép 

• Thực hiện chương trình huấn luyện người học tiếng Anh (ELL) cho tất cả các trường 

• Sử dụng một chương trình chuyển tiếp chô hộc sinh mới nhă ̣ p cư 

• Thực hiện kế hoạch học tập cá nhân cho học sinh ELL 

• Tiến hành đánh giá tôàn diện các quy trình và hỗ trợ giáo dục đặc biệt và thực hiện các thăy đổi cần thiết 

• Sử dụng quan hệ đối tác bên ngoài với các nhà cung cấp của cơ quan sức khỏe tâm thần 

• Tạô văn phòng tại mỗi trường để các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần hỗ trợ nhân viên và 

học sinh của chúng ta 

• Hình tượng lặi giắô dục thay thế để phục vụ hộc sinh của chúng ta trong môi trường hỗ trợ và hạn chế nhất 

• Cung cấp các thiết lập trị liệu cho những hộc sinh cần nó 

• Cung cấp cho các trường mục tiêu cơ hội tài trợ nhỏ chô chương trình sáng tạô để làm phong phú thêm trải 

nghiệm của học sinh 

 

 



Thành công trông như thế nào? 

 

CÓ KIẾN THỨC 

• Thành thạo tất cả các tiêu chuẩn 
• Hoàn thành thành công chương trình kiến thức tài chính 
• Thể hiện sự sáng tạô và đổi mới trong nghệ thuật, công 

nghệ và khoa học 
• Nỗ lực để đạt được điểm số cao nhất có thể trong Bài 

kiểm tră Đại học Hoa Kỳ (ACT) hoặc WorkKeys 
Accessement 

NGƯỜI LÃNH ĐẠO 

• Hoàn thành thành công chứng nhận dựa trên ngành 
• Hiển thị sự kiên trì và cam kết tham dự, nhanh chóng và 
đạô đức làm việc 

• Thăm giă vằô cắc hôặt đô ̣ ng thêô dỗi cô ng viê ̣ c vằ/hôă ̣ c 
thăm quăn trường đặi hộc 

NGƯỜI GIAO TIẾP 

• Hiệu quả trong giao tiếp bằng văn bản và bằng lời 
nói 

• Thể hiện sự tự chủ và tự giác khi giao tiếp với 
người khác 

CÔNG DÂN THAM GIA 

• Tham gia vào các hoạt động của trường và cộng đồng 
• Thể hiện lòng trắc ẩn với người khác 

• Khi đủ điều kiện, đăng ký để bỏ phiếu 
• Tình nguyện viên để làm cho cộng đồng một nơi tốt đẹp hơn 
• Theo các quy tắc / luật củă trường, quận và tiểu bang 
• Thể hiê ̣n đức tính tôằn vện 

Teacher Profile 
THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN CHẤT LƯỢNG CAO LÃNH ĐẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP 

• Xây dựng mối quan hệ bền chặt với hộc sinh 
• Có kỳ vọng cao cho tất cả học sinh 
• Nuôi dưỡng văn hóă ăn tôàn, tôn trọng và quan tâm 
• Tổ chức và quản lý các giao thức và thủ tục trong lớp học 
để có lợi cho việc học 

• Thúc đẳy hộc sinh thằnh cô ng 

HÀNH ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP VÀ NHÂN BẢN 

• Phối hợp tốt với các giáo viên và nhân viên khác 
• Hợp tác với giă đình và các bên liên quăn khác để giúp 

học sinh thành công 
• Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng 
• Sẵn sàng phát triển chuyên nghiệp và sở hữu việc học 

của mình 
• Phản ánh trên cơ sở thường xuyên và liên tục để đảm 

bảo thực hành có liên quăn và có ý nghĩă 

• Có kiến thức về nội dung và trình bày nội dung một cách có 
ý nghĩă và phù hợp 
Phát triển các kế hoạch giảng dạy mạnh mẽ dựa trên 
các tiêu chuẩn hiện tại và nhu cầu của hộc sinh 
Triển khai vật liệu vằ tằi liê ̣u chất lượng cao 
Thu hút tất cả hộc sinh học tập thực hành và cho phép 
hộc sinh tự học tập 
Cung cấp câu hỏi và phản hồi hiệu quả giúp tăng cường học 
tập của học sinh 
Phục vụ cho các loại người học khác nhau và phân biệt 
hướng dẫn dựa trên nhu cầu của từng học sinh 
Thường xuyên sử dụng dữ liệu vằ việc hộc của hộc sinh để 
hướng dẫn viê ̣ c giẳng dặy 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Hồ sơ tốt nghiệp 

Hồ sơ giáo viên 



Hồ sơ hiệu trưởng  

LÃNH ĐẠO HƯỚNG DẪN 

• Phát triển và đưă ră một tầm nhìn chung cho sự xuất sắc 
• Thiết lập những kỳ vọng học tập có thể đô lường được cho 

tất cả học sinh 

• Thực hiện chương trình giảng dạy với sự trung thực trong 
mỗi lớp học 

• Đảm bảo cải tiến hướng dẫn thông qua các cụm 

• Cung cấp phản hồi có thể hành động và thêô dõi để cải thiện 

LÃNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP 

• Tuyển dụng và giới thiệu các ứng cử viên tốt nhất cho việc 
làm 

• Mô hình học tập người lớn, cải tiến liên tục và chuyên 
nghiệp 

• Phắt triển nhă n viê n 
• Đảm bảo chất lượng (hướng dẫn, an toàn, sạch sẽ, v.v.) 
trông tôàn trường 

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC 

• Tạô điều kiện cho một chiến lược học tập rõ ràng cho mỗi 
năm 

• Sắp xếp các nguồn lực cho các mục tiêu và sáng kiến chính 
• Phân công nhiệm vụ phân phối lãnh đạo 
• Xây dựng văn hóă phản hồi nhất quán để cải thiện 

Hồ sơ nhân viên sở giáo dục 
• Chấp nhận và thực hiện một tầm nhìn chung về thành công 
• Hiểu và tuân thủ vai trò của hộ 
• Có kỳ vọng cao cho tất cả học sinh 
• Tập trung hành động vào thành tích của học sinh 

• Hỗ trợ tổng giám đốc thực hiện vai trò củă CEO và lãnh đạo 
chỉ dẫn 

Hồ sơ đối tác cộng đồng 

• Công nhận học sinh cần nhiều nguồn hỗ trợ để thành công ở 
trường và trong cuộc sống 

• Tin tưởng vào việc hỗ trợ mọi học sinh thành công 
• Cam kết và cung cấp thời gian, tài nguyên và dịch vụ cho các 
trường học và sinh viên 

LÃNH ĐẠO NHÂN BẢN 

• Đại diện cho trường học và học khu với sự liêm chính mọi lúc 
• Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng 
• Tuân thủ cả luật pháp hiện hành & chính sách của Hội đồng 
trường 

• Chấp nhận trách nhiệm đạô đức và hành động khẩn trương vì 
kết quả học tập mạnh mẽ hơn 

• Có kỳ vọng cao cho tất cả học sinh 

LÃNH ĐẠO VĂN HÓA 

• Tạo ra một văn hóă học đường đáng chú ý về sự xuất sắc 
trong học tập 
Thúc đẩy mối quan hệ có ý nghĩă với hộc sinh và nhân viên 
Cung cấp cả một hệ thống hỗ trợ tích cực và cung cấp các 
hậu quả một cách công bằng 
Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ  
Ôm sự tham gia của phụ huynh 
Giải quyết sự đă dạng về văn hóă, ngôn ngữ, kinh tế xã hội 
và học tập trong cộng đồng nhà trường 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
Đảm bảo nhân viên cảm thấy được hỗ trợ để chấp nhận rủi ro 
Hiểu các ưu tiên và mục tiêu của huyện và cách hỗ trợ hộ 
Thách thức cộng đồng tập trung vào kết quả của học sinh, nhìn 
nhận những mặt tích cực và tài trợ đầy đủ cho công việc của 
chúng ta 

• 

• Xây dựng mối quan hệ có ý nghĩă và liên tục với sinh viên, 
giă đình và nhân viên 
Giao tiếp thường xuyên với nhân viên củă trường học về kết 
quả, mục tiêu của học sinh và bất kỳ vấn đề bất ngờ nào. 
 Chiến thắng công việc của học sinh, gia đình và nhân viên 

• 

• 

Học sinh của chúng ta 
     Khoảng 50,000 học sinh      

82
%
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%
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cố sự đă ̣ c biê ̣ t 

 
Đen Mễ Trắng Á châu Khác 

22 
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    % Ả rập 
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Kế hoạch hành động 
Ai phải làm gì và khi nào? 

Ưu tiên 
Điểu gì quan trọng nhất? 

Mục tiêu 
Làm thế nào biết chúng ta thành công? 

Thành quả 
Làm thế nào chúng ta thành công 

Sứ mệnh 
Tại sao chúng tôi tồn tại? 

Giá trị 
Chúng ta cư xử thế nào? 

Phường chúng ta 
Hệ thống của 85 trường ở hai 

bên bờ sông Mississippi 
   

48 13 10 9 5 

Tiểu học Cấp 2 Cấp 3 Tổng hợp Đặc quyền 

Hệ thống trường Nhân viên Tổng ngân sách Hệ thống trường 
lớn thứ 

lớn nhất $601 khoảng 

7,000 98 
nước Mỹ 

 

Louisiana triệu 
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Xin cảm ơn các học sinh, gia đình, nhân 

viên, thành viên cộng đồng, và Sở giáo dục quận 

Jefferson đã hỗ trợ và thấu hiểu để hình thành kế 

hoạch này. 

Dr. Cade Brumley 
Bộ trưởng 
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