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Giới thiệu 
Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Chúng Ta... Khi chúng ta tiếp cận và dạy dỗ tất cả trẻ em như chính con đẻ của chúng ta, chúng 
ta biết tên từng học sinh, từng khuôn mặt, điểm mạnh và nhu cầu cá nhân của từng em, khi chúng ta dẫn dắt và hỗ trợ từng học 
sinh, nhân viên và gia đình với đồng cảm (nghĩa là trong phạm vi có thể — thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của người khác), 
bình đẳng (tức là giải quyết nhu cầu cá nhân khi chúng phát sinh), hiệu quả (tức là khả năng tạo ra kết quả mong muốn) và xuất 
sắc (tức là đạt được thành tích xã hội, tình cảm, học tập tốt và nhận thức được cải thiện) và khi chúng ta cùng nhau làm việc, 
chúng ta sẽ là một đội có thành tích cao và ngày càng tiếp tục phát triển… Đội ngũ GCPS! – Tiến sĩ Calvin J. Watts 

Vào năm 2021, Hội đồng Giáo dục Quận Gwinnett đã bổ nhiệm một giám đốc mới cho Học khu Trường Công Lập Quận 
Gwinnett (GCPS) sau hai mươi lăm năm lãnh đạo đã xây dựng danh tiếng của học khu như một tổ chức đẳng cấp thế giới được 
công nhận trên toàn tiểu bang và quốc gia. GCPS có thành tích vượt trội về hiệu suất làm việc và sự đổi mới phát triển trong 
hơn hai thập kỷ và điều đó đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng kinh tế của quận trong suốt thời gian qua. Kể từ năm 2000, 
Gwinnett đã trở thành một trong những quận đa dạng nhất ở Hoa Kỳ với hệ thống trường học phát triển xếp thứ nhất ở bang 
Georgia và xếp thứ 11 cả nước. Sự đa dạng của cộng đồng lớn hơn cũng được phản ánh trong hệ thống trường học. 

Hơn 180.000 học sinh đã ghi danh, GCPS bao gồm nhiều gia đình với hơn 100 ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau, 24% học sinh 
của chúng tôi được coi là Học Sinh Học Tiếng Anh. Hơn 80% học sinh của chúng tôi là một phần của các cộng đồng người da 
màu, bao gồm người Da đen, người nói tiếng Tây Ban Nha, Cư dân Đảo Châu Á Thái Bình Dương và người Mỹ bản địa. Sự đa 
dạng này là một thực tế và là một điểm mạnh. Quận Gwinnett và GCPS phản ánh chân thực những thay đổi về nhân khẩu học 
đang diễn ra trên khắp đất nước, và do đó, chúng tôi có cơ hội độc đáo để trở thành một mô hình quốc gia về một học khu có 
thành tích cao phục vụ một số lượng học sinh rất đa dạng. 

Hình 1: Số liệu đầu vào Kế hoạch Chiến lược 
 

 

Để duy trì di sản đã đạt được trước đây trong bối cảnh thú vị này, GCPS đã phát triển một kế hoạch chiến lược mới - Kế hoạch 
cho Tương lai. Bản Kế hoạch này xác định công việc chuyển đổi trong 5 năm tới, kết hợp ý kiến đóng góp từ cộng đồng thu thập 
được trong chuyến thăm Quan sát, Lắng nghe và Tìm hiểu của của Tiến sĩ Watts, Nhóm Lập kế hoạch và Chuyển đổi cũng như 
Hội đồng Tư vấn Học sinh của Giám đốc. Kế hoạch chiến lược này cũng bao gồm các ý kiến đóng góp thu thập từ Hội đồng Tư 
vấn Giáo viên, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh, Hội đồng Trường Địa phương, Hiệp hội các Nhà quản trị Trường học Địa phương, 
Nhóm Cố Vấn, và các lãnh đạo trường học và học khu. 

Kế hoạch này tổng hợp các phát hiện và khuyến nghị từ các nỗ lực lập kế hoạch chiến lược và cải tiến liên tục trước đó. Chúng 
bao gồm các khuyến nghị mới đây từ những Nhóm Liên Ngành (XFAT) về năng lực văn hóa, phân bổ nguồn lực, hỗ trợ toàn bộ 
người học và giáo dục cảm xúc xã hội. Học khu đã thành lập các Nhóm Bình đẳng Giáo dục gồm hơn 100 nhân viên trường học 
của học khu và địa phương để đưa ra các đề xuất trong sáu lĩnh vực - hỗ trợ học sinh, cơ hội và kỳ vọng giáo dục, giảng dạy và 
học tập, sự tham gia của cộng đồng và hợp tác, nguồn nhân lực và lãnh đạo, cơ sở vật chất và các nguồn lực. Để bổ sung cho 
những nỗ lực nội bộ này, GCPS đã hợp tác với các tổ chức bên ngoài để xem xét và đóng góp ý kiến về công việc của chúng tôi:  
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• Tư vấn MGT, Đánh giá Hiệu quả của Tổ chức GCPS - Tháng Ba năm 2022 

• Hiệp hội Quan hệ Công chúng Trường học Quốc gia (NSPRA), Báo cáo Kiểm định Truyền thông GCPS - Tháng Một 
năm 2022 

• Cognia, Báo cáo đánh giá đặc biệt GCPS - tháng Sáu năm 2021 

• Khoa Nghiên cứu Chính sách Giáo dục của Đại học Bang Georgia, Hiệu trưởng Trường Công lập Quận Gwinnett Dự án 
Lãnh đạo với Bình đẳng làm trung tâm - Tháng Hai năm 2021 

• Trung tâm Lãnh đạo Giáo dục của Đại học Washington, Tóm tắt Kết quả lãnh đạo trường học với Bình đẳng làm trung 
tâm - Tháng Mười hai năm 2020 

• Chiến lược Tài nguyên Giáo dục (ERS), Bình đẳng Nguồn lực Giáo dục ở Quận Gwinnett - Tháng Mười một năm 2020 

• Cognia (Nâng cao), Báo cáo kiểm định chất lượng của Nhóm đánh giá bên ngoài cho GCPS – Tháng Sáu năm 2017 

Kế hoạch này kết hợp một số thành phần của các động lực vẫn còn phù hợp và có thể áp dụng từ khung Định hướng Chiến 
lược cho giai đoạn 2020-2030. Cụ thể, môi trường học tập và giao tiếp là những lĩnh vực đòi hỏi sự chú trọng cao hơn nữa vì 
chúng tôi cam kết cải thiện kết quả học tập cho mỗi học sinh. Học khu sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu xuất sắc trong tất cả các 
lĩnh vực học tập và hoạt động của mình. 

Là một phần của mạng lưới Học tập 2025, GCPS là một trong 125 học khu thể hiện đang tìm cách thiết kế lại giáo dục công. 
GCPS sẽ chuyển sang một nền văn hóa tập trung toàn diện vào học sinh, mỗi học sinh đều được biết rõ tên tuổi, gương mặt, 
điểm mạnh và nhu cầu của cá nhân của từng em. Học khu sẽ đảm bảo rằng không có học sinh nào bị thiệt thòi bằng cách tạo 
ra môi trường học tập nơi tất cả học sinh và nhân viên đều cảm thấy mình có giá trị và họ được chấp nhận bất kể chủng tộc, 
giới tính, dân tộc, ngôn ngữ mẹ đẻ, khuyết tật hoặc tôn giáo. Học sinh GCPS sống trong một thế giới luôn tồn tại sự đa dạng - 
bằng chứng là Quận Gwinnett là một trong những quận đa dạng nhất ở Hoa Kỳ. Một phần trong nỗ lực hướng tới tương lai của 
chúng ta phải bao gồm việc chuẩn bị cho con cái của chúng ta sống và làm việc với những người có thể hoàn toàn khác biệt 
với chúng. 

Để đạt được mục tiêu này, GCPS đã phát động một nỗ lực trong toàn cộng đồng nhằm tạo ra tầm nhìn chung của chúng ta về 
sự thành công của học sinh - Chân dung Học sinh Tốt nghiệp. Chân dung này phác họa các kỹ năng, năng lực và thái độ mà 
cộng đồng chúng ta tin rằng các học sinh cần phải có khi tốt nghiệp từ GCPS. Chân dung này đóng vai trò là "ngôi sao bắc 
đẩu" trong kế hoạch chiến lược này. 

Kế hoạch này được thiết kế để đảm bảo Chân dung Học sinh Tốt nghiệp của chúng ta trở thành hiện thực. Kế hoạch này 
cũng sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch văn hóa có chủ đích nhằm phản ánh tầm nhìn dẫn dắt cộng đồng về thực tiễn Học tập năm 
2025. Kế hoạch cho Tương lai của chúng ta xác định các ưu tiên chiến lược của chúng ta trong bốn lĩnh vực: đồng cảm, bình 
đẳng, hiệu quả và xuất sắc. Chúng tôi biết rằng sự đồng cảm là chìa khóa để chúng ta hiểu người khác và tạo ra cảm giác 
thân thuộc mạnh mẽ trong văn hóa GCPS của chúng ta. Đồng cảm là một cánh cổng dẫn đến bình đẳng - đảm bảo rằng mỗi 
trẻ em đều có những gì chúng cần để phát huy hết tiềm năng của mình. 
Hiệu quả là khả năng chúng ta đạt được kết quả mà chúng ta mong muốn. Bình đẳng và hiệu quả tạo thành cầu nối từ đồng cảm 
đến xuất sắc. Học khu của chúng ta sẽ thể hiện sự xuất sắc trong công việc của mình - đó là tiêu chuẩn đáng chú ý mà tất cả 
chúng ta nên khao khát, trong các lĩnh vực hành vi, học tập và hoạt động. 

Hình 2: Các Ưu tiên Chiến lược trong Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Chúng Ta 
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Hội Đồng Giáo Dục Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett 2022 
 
 

Tiến sĩ Tarece 
Johnson Chủ Tịch Khu V 

năm 2022  
 
TẦM NHÌN 

Steven B. Knudsen 
Phó Chủ Tịch Khu II 

năm 2022 

Karen Watkins 
Khu I 

Tiến sĩ Mary Kay Murphy 
Khu III 

Everton Blair, Jr. 
Khu IV 

Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett sẽ trở thành một hệ thống các trường đẳng cấp thế giới, nơi học sinh tiếp thu kiến 
thức và kỹ năng để tiếp tục thành công ở trường đại học và trong sự nghiệp. 

 
SỨ MỆNH 
Sứ mệnh của Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett là theo đuổi xây dựng sự xuất sắc về kiến thức, kỹ năng và hành 
vi học tập cho mỗi học sinh, dẫn đến sự cải thiện có thể đo lường được so với các tiêu chuẩn địa phương, quốc gia và 
đẳng cấp thế giới. 

 
NIỀM TIN CỐT LÕI VÀ CAM KẾT CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC 
Chúng tôi tin tưởng giáo dục công lập là một phần không thể thiếu trong kết cấu liền mạch của trải nghiệm Mỹ, chúng tôi, Hội 
đồng Giáo dục Quận Gwinnett, tạo dựng niềm tin cốt lõi và cam kết của mình đối với giáo dục công lập ở Quận Gwinnett từ các 
nguyên tắc cơ bản của Liên Bang Mỹ, đặc biệt là những nguyên tắc trong Tuyên ngôn Độc lập. “Chúng tôi khẳng định một chân 
lý hiển nhiên rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, và Tạo hóa ban tặng cho họ những quyền không thể xâm phạm, đó là 
Quyền Được Sống, Quyền Tự Do và Quyền mưu cầu Hạnh phúc,” và “Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính 
phủ được lập ra trong Nhân dân và có được quyền lực chính đáng trên cơ sở sự đồng ý của nhân dân… ”. 

Các trường công lập của Mỹ tồn tại để duy trì và nâng cao những nguyên tắc này. Các trường này là nơi mà tất cả trẻ em và 
thanh thiếu niên trên đất nước đa dạng, vĩ đại của chúng ta được cung cấp một nền giáo dục phổ thông, miễn phí. Các trường 
này phải giáo dục mọi trẻ em để các em thành công trong cuộc sống và thực hiện các trách nhiệm của công dân Mỹ. 

Do đó, chúng tôi cam kết thực hiện một nền giáo dục đẳng cấp thế giới đáp ứng nhu cầu của cá nhân học sinh, tập trung sâu 
sắc vào các truyền thống và giá trị trung tâm của nền dân chủ hợp hiến và pháp quyền của chúng tôi, cũng như các đức tính 
công dân gắn kết các cộng đồng với nhau của nhiều nền văn hóa, tín ngưỡng, quan điểm, mối quan tâm và lịch sử thành một 
quốc gia thống nhất. E pluribus unum. Chúng ta là một. 

Do đó, Hội đồng Giáo dục Quận Gwinnett sẽ: 

• Đảm bảo hoạt động cốt lõi của chúng tôi là dạy và học được xây dựng trên một chương 
trình giảng dạy nghiêm ngặt, giảng dạy hiệu quả và các bài đánh giá có giá trị cao 

• Giáo dục mọi học sinh theo các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới và khơi dậy tiềm năng cá nhân 

• Cung cấp một môi trường học tập an toàn và bảo đảm 

• Tối ưu hóa hiệu ứng học đường để có tác động tích cực đến mọi trẻ em 

• Quản lý học khu một cách bình đẳng và cởi mở, khuyến khích sự tham gia của nhiều bên liên quan mà chúng tôi phục vụ. 
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Chân Dung Học Sinh Tốt Nghiệp 
GCPS đã hoàn thành quá trình thiết kế Chân dung Học sinh Tốt 
nghiệp của chúng ta. Hợp tác với Battelle for Kids, chúng tôi đã làm 
việc để xác định nguyện vọng chung của cộng đồng bằng 
cách xem xét những câu hỏi quan trọng sau: 

• Những hy vọng, ước mơ và khát vọng mà cộng đồng 
của chúng ta dành cho học sinh của mình là gì? 

• Con cái chúng ta cần có những kỹ năng và tư duy nào 
để thành công trong thế giới phức tạp và thay đổi 
nhanh chóng này? 

• Những tác động đối với việc thiết kế các trải nghiệm 
học tập — và tiếp cận bình đẳng với những trải nghiệm 
đó — mà chúng tôi cung cấp trong hệ thống trường học 
của chúng tôi là gì? 

Quá trình thiết kế Chân dung Học sinh Tốt nghiệp đã thu hút 
sự tham gia của các nhà lãnh đạo GCPS và cộng đồng rộng 
lớn hơn — các thầy cô, học sinh, viên chức, thành viên 
cộng đồng, gia đình — để giúp xây dựng một tầm nhìn thống nhất, 
tập thể cho học sinh của chúng ta. Tập hợp các quan điểm đa dạng 
này lại với nhau là bước cơ bản để khởi động công việc chuyển đổi 
được nêu chi tiết trong chiến lược Kế Hoạch Cho Tương Lai Của 
Chúng Ta. 

Nhóm thiết kế đã cung cấp thông tin đầu vào về hy vọng, ước mơ và 
nguyện vọng của họ cho học sinh của chúng tôi, điều này dẫn đến 
những giải thích bên dưới và giúp hình thành các năng lực kết quả 
cho bức chân dung cuối cùng. Những năng lực này là tầm nhìn về 
sự thành công của học sinh mà vì mục tiêu đó chúng tôi sẽ điều 
chỉnh công việc của mình trong tương lai, bao gồm cả Kế Hoạch 
Cho Tương Lai Của Chúng Ta. 

 
 

Hình 5: 

Năng lực Chân dung Học sinh Tốt nghiệp 

 
 

Hình 3: Battelle for Kids 
Quy Trình Thiết Kế Chân Dung 

 

 
 
 

Hình 4: Hy vọng, Ước mơ và Khát vọng của Cộng 
đồng đối với Học sinh GCPS 

 
 

 
Sự thích nghi 
Các học sinh của Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett 

• làm việc hiệu quả trong môi trường có các ưu tiên không 
rõ ràng và luôn thay đổi, thể hiện sự linh hoạt khi thích 
nghi với các vai trò và tình huống khác nhau. 

• phản hồi một cách hiệu quả với các đánh giá, khen ngợi, 
thất bại và chỉ trích; thể hiện quyết tâm đạt được thành 
công bất chấp khó khăn, phản đối và/hoặc thất bại. 

• tự tin làm việc độc lập và làm việc nhóm đa dạng trong 
các tình huống khác nhau. 

Lãnh đạo Hợp tác 
Các học sinh của Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett 

• xây dựng mối quan hệ với những người khác thông qua 
sự tin tưởng, cảm thông và xử sự theo nguyên tắc. 

• có tư duy đôi bên cùng có lợi, các em tìm kiếm và tối đa 
hóa cơ hội để tích cực lắng nghe và khơi gợi những quan 
điểm và đóng góp đa dạng từ những người khác, nhất 
quán tìm kiếm cam kết tập thể từ những người khác. 

• chấp nhận rủi ro và biết cách phát triển, tổ chức và quản 
lý các công nghệ, sáng kiến và/hoặc liên doanh mới để 
tác động tích cực đến thế giới của mình, tạo ra những 
tầm nhìn và hành động truyền cảm hứng. 

• tìm kiếm và tham gia các cơ hội làm việc với những 
người khác nhằm hướng tới một mục đích chung. 
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Tháo vát 
Các học sinh của Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett 

• đổi mới - diễn dịch những tư duy độc đáo và sáng tạo 
thành những giải pháp có thể thực hiện được. 

• thể hiện sự độc đáo, sức tưởng tượng, và những cách 
tư duy mới về những sự việc xung quanh. 

• vượt qua những ý tưởng truyền thống, các quy tắc, 
khuôn mẫu, và mối quan hệ để tạo dựng những ý tưởng, 
phương pháp, hoặc diễn dịch mới hoặc có ý nghĩa. 

• chuyển giao và thích ứng với việc học hỏi từ những 
kinh nghiệm đa dạng để tiếp cận, lựa chọn và sử dụng 
các nguồn lực (như tài chính, công nghệ, truyền 
thông,...) một cách hiệu quả và thông minh để đạt được 
thành công. 

 
Đồng cảm 
Các học sinh của Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett 

• thể hiện trí tuệ xúc cảm (EQ) - các em tự xem xét và 
nhận thức về bản thân. Các em hiểu và hành động theo 
cảm xúc, ý nghĩ, và hành vi của những người khác. 

• muốn tìm hiểu, coi trọng và đón nhận với các nền văn 
hóa đa dạng và các quan điểm độc đáo thông qua đối 
thoại cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. 

• hiểu, thương lượng và cân bằng các quan điểm và 
niềm tin đa dạng khi các em làm việc với những 
người khác. 

Tư duy Phản biện 
Các học sinh của Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett 

• xem xét một cách nghiêm túc tư duy của mình trong 
“bức tranh toàn cảnh”, hòa nhập với các ý kiến của 
những người khác và thế giới xung quanh trở thành hiểu 
biết của mình. 

• cân nhắc những lợi ích và rào cản của các công nghệ 
đang phát triển khi các em tiếp cận những công nghệ 
đó để đạt được mục đích của mình. 

• quan tâm đến việc phân tích, đánh giá và đánh giá các 
giải pháp đối với sự phức tạp và tác động đến con 
người và những tình huống mà các giải pháp đó tạo ra 
hoặc quản lý các kết quả khả thi. 

• nghiêm túc tiếp nhận thông tin. 
 
Giao tiếp 
Các học sinh của Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett 

• trình bày rõ ràng những suy nghĩ và ý tưởng bằng cách sử 
dụng các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, bằng văn bản và 
không lời dưới nhiều hình thức và ngữ cảnh khác nhau và 
cho nhiều mục đích và đối tượng khác nhau. 

• biết lắng nghe một cách hiệu quả để hiểu rõ kiến 
thức, giá trị, thái độ và ý định. 
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Đồng cảm Năng lực 
văn hóa 

Hạnh phúc của 
nhân viên và 

học sinh 

Đa dạng về 
giáo viên 

Bình đẳng Hệ thống hỗ 
trợ đa tầng 

Cơ hội và 
quyền tiếp cận 

Phân bổ 
nguồn lực 
bình đẳng 

Hiệu quả 
Hệ thống 

Đánh giá Dựa 
trên Kết quả 

Quản lý tài 
năng 

Lợi tức đầu tư 
cho giáo dục 

Xuất sắc 
Hệ thống giáo 
dục được ưa 

thích 

Sẵn sàng học 
đại học và làm 

việc 

Giao tiếp và 
tương tác đẳng 

cấp thế giới 

 
 

Tổng Quan Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Chúng Ta 
Các phần sau đây nêu chi tiết về lập Kế hoạch chiến lược. Kế hoạch này được tổ chức theo bốn ưu tiên chiến lược: đồng cảm, 
bình đẳng, hiệu quả và xuất sắc. Mỗi ưu tiên chiến lược bao gồm ba mục tiêu, với các mục tiêu và các chỉ số đo lường 
hiệu suất (KPI) của học khu. KPI là cách chúng tôi đo lường mức độ thành công cho từng mục tiêu. Ban đầu, chúng tôi đã xem 
xét một loạt các biện pháp tiềm năng và quyết định dựa trên các chỉ số cuối cùng sau khi thu thập phản hồi của các bên liên 
quan. Số liệu năm 2022 sẽ là năm cơ sở cho kế hoạch chiến lược năm năm này và mỗi KPI sẽ có các mục tiêu hàng năm được 
đặt ra trong khoảng thời gian từ 2023 - 2027. 

Những mục tiêu, mục đích, ưu tiên chiến lược này sẽ là cơ sở của các kế hoạch quản lý hoạt động (OMP) của mỗi phòng ban. 
Kế hoạch xác định “chủ thể” của các mục tiêu và mục đích cấp cao. OMP sẽ trình bày chi tiết về “cách thức”, bao gồm các 
sáng kiến và bước hành động cụ thể phù hợp với kế hoạch chiến lược này. Kế hoạch này là một “tài liệu sống”, với ý kiến 
phản hồi từ Hội đồng giáo dục và cộng đồng để hoàn thành các bản sửa đổi trước khi Hội đồng chính thức thông qua vào cuối 
tháng Bảy năm 2022. Kế hoạch cuối cùng được Hội đồng giáo dục thông qua sẽ bao gồm số liệu cơ bản và các mục tiêu hàng 
năm cho bộ KPI đã được phê duyệt gắn với từng mục tiêu. (Một số KPI sẽ sử dụng số liệu cơ sở được thu thập trong năm tài 
khóa 2022-2023). Sau khi Hội đồng giáo dục thông qua, ban lãnh đạo học khu sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên 
trong các phiên làm việc của Hội đồng giáo dục, chia sẻ tiến độ hoạt động của các phòng ban và/hoặc bộ phận riêng lẻ về các 
ưu tiên, mục tiêu và mục đích của kế hoạch chiến lược này. 

Ban lãnh đạo GCPS sẽ cung cấp các báo cáo hàng năm để chia sẻ thành tích và kết quả đạt được so với các mục tiêu hàng năm 
đặt ra đối với các KPI cuối cùng trong Kế hoạch. Và Hội đồng giáo dục có quyền tinh chỉnh hoặc sửa đổi kế hoạch sau khi thông 
qua nếu thấy cần phải làm như vậy. 

Hình 6: Tóm tắt các Ưu tiên và Mục tiêu Chiến lược 
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Tóm Tắt Kế Hoạch Chiến Lược 
 

Ưu tiên Chiến lược số 1: Đồng cảm 
Đồng cảm, khả năng hiểu được cảm xúc của người khác và 
thực sự đặt mình vào vị trí của họ, là điểm khởi đầu để tạo ra 
một nền văn hóa nơi nhân viên và học sinh cảm thấy thân 
thuộc và an toàn. 

Mục tiêu 1.A - Năng lực  văn hóa. 
Nâng cao năng lực và thông thạo văn hóa của tổ chức và mỗi 
nhân viên của chúng ta để cải thiện việc cung cấp dịch vụ, 
củng cố các chương trình và tăng cường sự tham gia trên 
toàn bộ cộng đồng đa dạng của chúng ta. 

Mục tiêu 1.B - Hạnh phúc của nhân viên và học sinh. 
Thúc đẩy niềm hạnh phúc của học sinh và nhân viên thông 
qua việc ưu tiên tự chăm sóc bản thân, sức khỏe thể chất, 
tinh thần và giáo dục cảm xúc xã hội. 

Mục tiêu 1.C - Đa dạng về giáo viên. 
Phát triển các mạnh mẽ các nguồn và hệ thống hỗ trợ để 
tuyển dụng và duy trì lực lượng giáo viên theo sự đa dạng 
của học sinh và cộng đồng của chúng ta. 

Ưu tiên Chiến lược số 2: Bình đẳng 
Chính sách BAAE của Hội đồng - Bình Đẳng Giáo Dục 
buộc ban lãnh đạo học khu phải “thiết kế hoặc thiết kế lại 
các chương trình và sáng kiến có hệ thống để giải quyết 
và giảm bớt sự bất bình đẳng trong giáo dục, cung cấp 
cho học sinh và nhân viên những hỗ trợ có mục tiêu và 
tăng cơ hội thành công.” 

Mục tiêu 2.A – Hệ thống hỗ trợ đa tầng. Xây dựng một 
bộ khung toàn diện để vận hành đầy đủ một hệ thống hỗ 
trợ đa tầng nhằm đáp ứng các nhu cầu của học sinh trong 
học tập và ngoài học tập và loại bỏ các rào cản để tiến tới 
thành công. 

Mục tiêu 2.B – Cơ hội và quyền tiếp cận. 
Mở rộng cơ hội cho học sinh tham gia và có quyền tiếp cận 
các chương trình giảng dạy chất lượng cao, nghiêm ngặt và 
phù hợp với văn hóa, các môn học nâng cao (ví dụ: Xếp lớp 
Nâng cao và Ghi danh học song song nhiều chương trình), 
và các hoạt động bồi dưỡng (ví dụ: nghệ thuật, năng khiếu, 
STEM, giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp). 

Mục tiêu 2.C – Phân bổ nguồn lực bình đẳng. 
Kiểm tra các hệ thống và quy trình phân bổ nguồn lực để đảm 
bảo rằng các hỗ trợ về mặt giảng dạy, cảm xúc xã hội và 
hành vi có sẵn tại mỗi trường học phù hợp với nhu cầu riêng 
của học sinh và cộng đồng. 

Ưu tiên Chiến lược số 3: Hiệu quả 
Mọi hệ thống đều được thiết kế hoàn hảo để đạt được kết quả 
dự kiến. 
– W. Edwards Deming 

Câu ngạn ngữ nổi tiếng này rất đơn giản, nhưng sâu sắc. 
Trong kỷ nguyên mới này, thách thức của học khu là duy trì 
được di sảnthành tích xuất sắc đồng thời đáp ứng các nhu 
cầu đa dạng của một cộng đồng đang phát triển. 

Mục tiêu 3.A – Hệ thống Đánh giá Dựa trên Kết quả. Đánh 
giá lại các yếu tố đầu vào, hành vi và kết quả xác định các 
tiêu chuẩn cho sự thành công của học sinh được đo lường 
bởi Hệ thống Đánh giá Dựa trên Kết quả (RBES) để hỗ trợ 
cải tiến trường học và phát triển của học sinh. 

Mục tiêu 3.B - Quản lý tài năng. 
Chuyển đổi chức năng nhân sự thành một tổ chức quản lý tài 
năng chiến lược hỗ trợ các giáo viên và nhân viên đạt được 
các mục tiêu của học khu. 

Mục tiêu 3.C - Lợi tức đầu tư cho giáo dục. 
Đo lường và báo cáo lợi tức đầu tư cho giáo dục để thông 
báo cho những người có thẩm quyền quyết định phân bổ 
ngân sách và nguồn lực và thúc đẩy liên tục cải tiến. 

Ưu tiên Chiến lược số 4: Xuất sắc 
Xuất sắc không phải là một tùy chọn. Để thực hiện được sứ 
mệnh và tầm nhìn GCPS, xuất sắc phải là một tiêu chuẩn. 
Ưu tiên chiến lược này tiếp nối một đặc tính lâu đời trong học 
khu là trở thành một tổ chức đẳng cấp thế giới trong việc 
phục vụ học sinh và gia đình các em. 

Mục tiêu 4.A - Hệ thống giáo dục được yêu thích. 
Trở thành sự lựa chọn hàng đầu của học sinh và gia đình 
các em khi tìm kiếm các trường học xuất sắc và là nhà tuyển 
dụng được các giáo viên và nhân viên chọn để phát triển sự 
nghiệp của họ. 

Mục tiêu 4.B - Sẵn sàng học đại học và làm việc. Chuẩn bị 
cho mỗi học sinh hành trang học đại học và sẵn sàng làm 
việc, giúp các em có nhiều con đường dẫn đến thành công 
dựa trên kiến thức, kỹ năng, khả năng và mối quan tâm các 
em đã thể hiện. 

Mục tiêu 4.C - Giao tiếp và tương tác đẳng cấp thế giới. 
Thể hiện sự tương tác và giao tiếp đẳng cấp thế giới thông 
qua việc mô hình hóa giá trị mà ban lãnh đạo GCPS đặt ra 
về giao tiếp hai chiều, minh bạch để xây dựng lòng tin và sự 
tin cậy của các bên liên quan. 



Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Chúng Ta | 11  

Tóm Tắt Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất Của Học Khu  
Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất (KPI) là sự hòa trộn của cả các chỉ số định hướng và chỉ số sau hoàn thành. Chỉ số định 
hướng là những chỉ số hướng đến các sự kiện trong tương lai. Ngược lại, chỉ số sau hoàn thành thể hiện kết quả, đo lường các 
sự kiện đã diễn ra. Báo cáo KPI sẽ được công bố nửa năm một lần, vào tháng Tám và tháng Một, thể hiện số liệu được thu thập 
của năm học trước đó. Lịch trình báo cáo này sẽ đảm bảo công bố số liệu kịp thời ngay khi có số liệu. Trong một số trường hợp 
số liệu (đánh dấu *) dựa trên năm học trước của thời điểm báo cáo. 

 
 
1.A Đồng cảm - Năng lực văn hóa 

Năm Học 
2022 
Cơ Sở 

Năm Học 
2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 
Mục Tiêu 

Thông Thạo Văn Hóa - Khảo Sát Nhân Viên 73,8% 74,3% 75,3% 77,3% 80,3% 84,0% 

Thông Thạo Văn Hóa - Khảo Sát Học Sinh 82,6% 83,1% 84,1% 85,6% 87,6% 90,0% 

Thông Thạo Văn Hóa - Khảo Sát Gia Đình 82,7% 83,2% 84,2% 85,7% 87,7% 90,0% 

Cảm Giác Thân Thuộc - Khảo Sát Học Sinh 71,1% 71,6% 72,6% 74,6% 77,6% 82,0% 

Cảm Giác Thân Thuộc - Khảo Sát Gia Đình 84,2% 84,7% 85,7% 86,7% 88,2% 90,0% 

 
1.B Đồng cảm - Hạnh Phúc Của Học Sinh & Nhân Viên 

Năm Học 
2022 
Cơ Sở 

Năm Học 
2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 
Mục Tiêu 

Hạnh Phúc Của Học Sinh - Khảo Sát Học Sinh 57,6% 58,6% 60,6% 64,6% 69,6% 75,0% 

Hạnh Phúc Của Học Sinh - Thường Xuyên Vắng 
Mặt 

15,9% 15,4% 14,5% 13,2% 11,6% 10,0% 

Tỷ Lệ Hỗ Trợ Học Sinh - Chuyên Viên Tư Vấn 490-1 490-1 470-1 450-1 415-1 370-1 

Tỷ Lệ Hỗ Trợ Học Sinh - Nhân Viên Xã Hội 5354-1 5132-1 4276-1 3564-1 2970-1 2475-1 

Tỷ Lệ Hỗ Trợ Học Sinh - Chuyên Gia Tâm Lý 
Học Đường 

2790-1 2748-1 2686-1 2606-1 2508-1 2475-1 

Hỗ Trợ Nhân Viên - Khảo Sát Nhân Viên 78,4% 78,9% 79,9% 81,9% 84,9% 89,2% 

Hạnh Phúc Của Nhân Viên - Thường Xuyên 
Vắng Mặt 

12,8% 11,8% 10,8% 9,8% 8,4% 7,0% 

 
1.C Đồng cảm - Đa dạng về giáo viên 

Năm Học 
2022 
Cơ Sở 

Năm Học 
2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 
Mục Tiêu 

Giữ Chân Giáo Viên - Giáo Viên Mới (BIPOC) 76,2% 78,6% 80,9% 83,3% 85,6% 90,0% 

Giữ Chân Giáo Viên - Giáo Viên Có Kinh Nghiệm 
(BIPOC) 

90,6% 91,1% 91,6% 92,3% 94,0% 95,0% 

Chỉ số đa dạng 54,6% 56,6% 58,8% 61,3% 62,8% 65,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Số liệu dựa trên năm học trước theo thời gian báo cáo; NYA=Chưa có số 
liệu; TBD = xác định sau; N/A = Không áp dụng 



*Số liệu dựa trên năm học trước theo thời gian báo cáo;  
NYA=Chưa có số liệu; TBD = xác định sau; N/A = Không áp dụng 
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2.A Bình đẳng - Hệ thống hỗ trợ đa tầng (MTSS) Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Sàng lọc MTSS - Học tập 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Sàng lọc MTSS - Hạnh phúc 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Thực hiện PBIS - % Trường học thực hiện PBIS 
75,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

PBIS Xuất sắc - Số Trường được trao PBIS 
Xuất sắc (Năm học 2019 = 6)* 

 
6 

 
7 

 
10 

 
16 

 
28 

 
40 

Đọc dưới trình độ lớp tại các mốc quan trọng - 
Lớp 3, Các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử 32,8% 31,0% 29,0% 26,0% 22,0% 18,0% 

Cải thiện của học sinh - % Bắt đầu từ các mốc 
quan trọng 22,6% 21,6% 20,0% 18,0% 15,5% 12,0% 

Tiến bộ của Học sinh học tiếng Anh (EL) đến 
mức thành thạo - CCRPI 69,5 71,0 73,3 76,4 80,3 85,0 

Tỷ lệ ra khỏi EL 7,5% 8,0% 9,0% 10,5% 12,5% 15,0% 

 
2.B Bình đẳng - Cơ hội và quyền tiếp cận 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Sẵn sàng đi mẫu giáo, Các nhóm dân thua thiệt 
trong lịch sử 38,2% 38,7% 40,7% 42,7% 45,7% 50,0% 

Hoàn thành các khóa học cao cấp - Các nhóm 
dân thua thiệt trong lịch sử* 27,3% 30,0% 36,0% 42,0% 50,0% 60,0% 

Đại diện Năng khiếu & Tài năng - Số nhóm học 
sinh theo sắc tộc/dân tộc ít đại diện trong các 
chương trình Năng khiếu & Tài Năng 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

Bất cân xứng trong kỷ luật - Số tất cả các nhóm 
học sinh nổi trội trong ISS và OSS 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Tỷ lệ Tham gia Kỳ thi SAT/ACT* 41,5% 45,0% 75,0% 90,0% 95,0% 95,0% 

 
2.C Bình đẳng - Phân bổ nguồn lực 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Nhân viên được chứng nhận có kinh nghiệm 
theo Tiêu đề I 

71,0% 71,0% 72,0% 74,0% 77,0% 81,0% 

Giảng dạy hiệu quả Bậc 1 - % học sinh đáp 
ứng kỳ vọng phát triển hàng năm, Các nhóm 
dân thua thiệt trong lịch sử 

 
N/A 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

Phân bổ thiết bị hỗ trợ học sinh 26,9% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.A Hiệu quả - Hệ thống Đánh giá Dựa trên Kết quả 
(RBES) 

Năm Học 
2022 

Cơ Sở 

Năm Học 
2023 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 

Mục Tiêu 

Cải thiện tiến bộ - Các bài kiểm tra tiêu chuẩn 
N/A TBD TBD TBD TBD TBD 

Tiến bộ CCRPI - Các mốc quan trọng/Phát triển 
ACCESS (Năm học 2019 = 102)* 102 102 105 110 118 130 

Các trường “Beating the Odds” (Năm học 2019 = 
47)* 

47 47 49 52 56 61 

Hỗ trợ Cải thiện của Học khu - Khảo sát nhân 
viên 82,5% 83,0% 84,0% 85,5% 87,5% 90,0% 

 
3.B Hiệu quả - Quản lý tài năng 

Năm Học 
2022 

Cơ Sở 

Năm Học 
2023 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 

Mục Tiêu 

Chuyên môn quản lý nhân sự - Hiệp hội quản lý 
nhân sự của chuyên gia được chứng nhận 
(SHRM-CP)/Viện chứng nhận quản lý nhân sự 
(HRCI) được chứng nhận 

 

9,0% 

 

15,0% 

 

25,0% 

 

35,0% 

 

45,0% 

 

60,0% 

Vai trò lãnh đạo của giáo viên 969 977 1177 1477 1777 2177 

Phát triển Nguồn giáo viên - “Grow Your Own” 22,3% 24,5% 27,7% 32,1% 37,5% 44,0% 

Giữ Chân Giáo Viên - Giáo Viên Mới 77,4% 79,8% 82,1% 84,5% 86,8% 90,0% 

Giữ Chân Giáo Viên - Giáo Viên Có Kinh Nghiệm 90,3% 91,2% 92,0% 92,9% 93,9% 95,0% 

3.C Hiệu quả - Lợi tức đầu tư cho giáo dục (ROI) Năm Học 
2022 

Cơ Sở 

Năm Học 
2023 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 

Mục Tiêu 

Hiệu quả tài chính* (Năm học 2019 = 4.5 trên 5.0 
có thể) 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

An toàn của xe bus - Số dặm giữa những lần tai 
nạn 

127.256 131.000 135.000 139.000 143.000 147.000 

Bảo trì các cơ sở hiệu quả - Số ngày hoàn thành 
Yêu cầu công việc 8,8 8,4 8,1 7,7 7,4 7,0 

Sử dụng các dịch vụ dinh dưỡng - Tham gia ăn 
trưa 64,9% 64,0% 65,3% 67,9% 71,8% 77,1% 

Đánh giá chương trình N/A TBD TBD TBD TBD TBD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Số liệu dựa trên năm học trước theo thời gian báo cáo;  
NYA=Chưa có số liệu; TBD = xác định sau; N/A = Không áp dụng 



*Số liệu dựa trên năm học trước theo thời gian báo cáo;  
NYA=Chưa có số liệu; TBD = xác định sau; N/A = Không áp dụng 
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4.A Xuất sắc - Hệ thống giáo dục được ưa thích Năm Học 
2022 

Cơ Sở 

Năm Học 
2023 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 

Mục Tiêu 

Tỷ lệ ghi danh của cư dân trong quận 93,6% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 

Giữ chân nhân viên 89,1% 89,2% 89,4% 89,6% 89,8% 90,0% 

Mức độ hài lòng của gia đình - Khảo sát gia đình 84,4% 84,9% 85,7% 86,7% 87,9% 90,0% 

Mức độ hài lòng của học sinh - Khảo sát học 
sinh 

49,9% 54,9% 59,9% 64,9% 69,9% 75,0% 

Thành tích của học sinh 48,2% 49,2% 51,2% 54,7% 59,2% 65,0% 

Tỷ lệ Tốt nghiệp 4 năm* 82,5% 82,0% 83,0% 85,0% 87,0% 90,0% 

4.B Xuất sắc - Sẵn sàng học đại học và làm việc Năm Học 
2022 

Cơ Sở 

Năm Học 
2023 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 

Mục Tiêu 

Sẵn sàng học đại học* 24,5% 25,5% 27,5% 30,5% 34,5% 39,5% 

Hoàn thành Lộ trình CTE 27,8% 29,8% 32,8% 36,8% 41,8% 45,0% 

Học sinh đủ tiêu chuẩn nhận học bổng HOPE* 53,4% 54,4% 56,4% 59,4% 62,4% 66,0% 

Lớp 9 theo đúng lộ trình 73,6% 75,1% 77,1% 80,1% 84,5% 90,0% 

PSAT 8/9 theo đúng lộ trình Sẵn sàng học đại 
học 

36,7% 37,7% 39,7% 42,7% 46,7% 51,0% 

Đọc đúng hoặc trên trình độ lớp tại các mốc 
quan trọng - Lớp 5 74,5% 75,0% 77,0% 79,0% 82,0% 85,0% 

Các trường tiểu học giảng dạy môn Khoa học 
máy tính hoặc STEM đặc biệt 79,0% 85,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4.C Xuất sắc - Giao tiếp và tương tác đẳng cấp thế giới Năm Học 
2022 

Cơ Sở 

Năm Học 
2023 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 

Mục Tiêu 

Thông dịch và Biên dịch - Khảo sát gia đình 94,6% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Tham gia khảo sát gia đình 11,7% 16,7% 22,7% 30,7% 39,7% 50,0% 

Giao tiếp nhiệt tình - Khảo sát gia đình 77,7% 78,7% 80,7% 83,2% 86,2% 90,0% 

Tài khoản cổng thông tin phụ huynh 71,5% 72,5% 74,5% 78,5% 84,5% 90,0% 

Đăng nhập tài khoản cổng thông tin phụ huynh N/A TBD TBD TBD TBD TBD 
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Danh từ 

khả năng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc với người khác. 
Đồng cảm, khả năng hiểu được cảm xúc của người khác và thực sự đặt mình vào vị trí của họ, là điểm khởi đầu để tạo ra một 
nền văn hóa nơi nhân viên và học sinh cảm thấy thân thuộc và an toàn. Đồng cảm cho phép chúng ta xem xét quan điểm của 
người khác, khẳng định và đánh giá sự đa dạng của mọi người trong cộng đồng của chúng ta. Nó là một yếu tố quan trọng của 
trí tuệ cảm xúc. Nếu chúng ta thực sự nhận ra phẩm chất trong mỗi con người - giá trị sơ khai của họ thể hiện chính con người 
của họ - thì trước tiên chúng ta phải biết đồng cảm. Để thực hiện xây dựng văn hóa đồng cảm trong GCPS, chúng tôi sẽ đặt ra 
và đo lường các mục tiêu sau đây. 

 
Mục tiêu 1.A - Năng lực văn hóa. 
Nâng cao năng lực và thông thạo văn hóa của tổ chức và mỗi nhân viên của chúng ta để cải thiện việc cung cấp dịch vụ, củng cố các 
chương trình và tăng cường sự tham gia trên toàn bộ cộng đồng đa dạng của chúng ta. 

Định nghĩa Năng lực Văn hóa GCPS: Công nhận, coi trọng và tận dụng sự khác biệt để tương tác hiệu quả và phục vụ tốt hơn 
cho học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng ta. (Báo cáo của Nhóm Hành động Liên Ngành GCPS (GCPS Cross Functional 
Action Team), Trở thành Tổ chức Có Năng lực Văn hóa, 2015) 

Mục tiêu 
• Tạo ra các hệ thống, cấu trúc, quy trình thể chế hóa và áp dụng định nghĩa năng lực văn hóa vào GCPS: Công nhận, 

coi trọng và tận dụng sự khác biệt để tương tác hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho học sinh, nhân viên và cộng đồng của 
chúng ta. 

• Kết hợp năng lực văn hóa và các chiến lược trong việc hòa nhập học tập chuyên môn cho tất cả nhân viên GCPS. 

• Tích hợp các phương pháp giảng dạy đáp ứng văn hóa trong chiến lược giảng dạy Q-Plus và Hệ thống Đánh giá Giáo 
viên Gwinnett. 

• Thể hiện sự đa dạng văn hóa trong tất cả các tài liệu giảng dạy, thông qua các khóa học cụ thể nhằm nâng cao sự đóng 
góp của các cộng đồng đứng bên ngoài lề lịch sử. 

• Tạo cơ sở kiến thức về các nguồn tài nguyên năng lực văn hóa nhằm hỗ trợ sự đa dạng trên nhiều khía cạnh bao gồm 
ngôn ngữ, khuyết tật, chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, tầng lớp kinh tế, nhận diện giới tính và xu hướng tình dục. 

Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Năng lực văn hóa 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 
2022 

Cơ Sở 

Năm Học 
2023 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2024 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2025 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2026 

Mục Tiêu 

Năm Học 
2027 

Mục Tiêu 

Thông Thạo Văn Hóa– Khảo Sát 
Nhân Viên 

73,8% 74,3% 75,3% 77,3% 80,3% 84,0% 

Thông Thạo Văn Hóa– Khảo Sát 
Học Sinh 

82,6% 83,1% 84,1% 85,6% 87,6% 90,0% 

Thông Thạo Văn Hóa– Khảo Sát 
Gia Đình 

82,7% 83,2% 84,2% 85,7% 87,7% 90,0% 

Cảm Giác Thân Thuộc - Khảo Sát 
Học Sinh 

71,1% 71,6% 72,6% 74,6% 77,6% 82,0% 

Cảm Giác Thân Thuộc - Khảo Sát 
Gia Đình 

84,2% 84,7% 85,7% 86,7% 88,2% 90,0% 
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Mục tiêu 1.B - Hạnh phúc của nhân viên và học sinh. 
Thúc đẩy niềm hạnh phúc của học sinh và nhân viên thông qua việc ưu tiên tự chăm sóc bản thân, sức khỏe thể chất, tinh thần và 
giáo dục cảm xúc xã hội. 

Mục tiêu 
• Tiếp tục nỗ lực xây dựng một chương trình giáo dục cảm 

xúc và xã hội (SEL) có chủ đích, được thiết lập tốt, mẫu 
mực, hỗ trợ giữa các bộ phận một cách chiến lược kết hợp 
với việc học tập chuyên môn và các nguồn lực mạnh mẽ cho 
nhân viên, học sinh và gia đình học sinh. 

• Phát triển các nguồn lực bổ sung thông qua bộ phận nhân 
sự và văn phòng SEL để hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho nhân 
viên, ví dụ: các chương trình hỗ trợ nhân viên, rèn luyện 
sức khỏe, quản lý căng thẳng... 

• Ưu tiên đầu tư vào các dịch vụ hỗ trợ học sinh để tăng 
cường nhân viên tư vấn học đường, nhân viên xã hội và 
chuyên gia tâm lý học, cũng như nâng cao năng lực cho tất 
cả nhân viên để ứng phó với các thách thức về sức khỏe tinh 
thần của học sinh. 

• Tạo thêm cơ hội để nâng cao tiếng nói, quyền sở hữu và 
quyền tự quyết của học sinh trong việc xây dựng trải nghiệm 
học đường và đáp ứng các yêu cầu của các em. 

Hình 7: Khung SEL 
 

Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Hạnh phúc của nhân 
viên và học sinh 

 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Hạnh Phúc Của Học Sinh– 
Khảo Sát Học Sinh 57,6% 58,6% 60,6% 64,6% 69,6% 75,0% 

Hạnh Phúc Của Học Sinh– 
Thường Xuyên Vắng Mặt 15,9% 15,4% 14,5% 13,2% 11,6% 10,0% 

Tỷ Lệ Hỗ Trợ Học Sinh– 
Chuyên Viên Tư Vấn 490-1 490-1 470-1 450-1 415-1 370-1 

Tỷ Lệ Hỗ Trợ Học Sinh– 
Nhân Viên Xã Hội 5354-1 5132-1 4276-1 3564-1 2970-1 2475-1 

Tỷ Lệ Hỗ Trợ Học Sinh– 
Chuyên Gia Tâm Lý Học 
Đường 

2790-1 2748-1 2686-1 2606-1 2508-1 2475-1 

Hỗ Trợ Nhân 
Viên– Khảo Sát 
Nhân Viên 

78,4% 78,9% 79,9% 81,9% 84,9% 89,2% 

Hạnh Phúc Của Nhân 
Viên– Thường Xuyên 
Vắng Mặt 

12,8% 11,8% 10,8% 9,8% 8,4% 7,0% 
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Mục tiêu 1.C - Đa dạng về giáo viên. 
Phát triển các mạnh mẽ các nguồn và hệ thống hỗ trợ để tuyển dụng và duy trì lực lượng giáo viên theo sự đa dạng của học 
sinh và cộng đồng của chúng ta. 

Trong khi tất cả học sinh có thể được hưởng lợi từ sự đa dạng của các giáo viên, học sinh da màu có giáo viên cùng chủng 
tộc/dân tộc sẽ có nhiều khả năng đi học thường xuyên hơn, đạt kết quả cao hơn trong các bài đánh giá, được giới thiệu đến 
một chương trình năng khiếu, tham gia các khóa học Xếp lớp Nâng cao, tốt nghiệp trung học phổ thông, và có mong muốn 
học đại học. 

Học sinh học tiếng Anh có thể được hưởng nhiều lợi ích lợi khi giáo viên nói ngôn ngữ mẹ đẻ của các em dạy các em — bao 
gồm trải nghiệm hỗ trợ tinh thần nhiều hơn và đạt được nhiều lợi ích hơn về khả năng đọc viết và các bài đánh giá khác.3 

(ERS, Báo cáo tháng Mười Một 2020) 

Mục tiêu 
• Thiết kế các chiến lược tuyển dụng dài hạn để tăng số lượng giáo viên và lãnh đạo từ những nền văn hóa hoặc dân tộc 

ưu tiên cụ thể, chẳng hạn như hợp tác có mục tiêu với các trường đại học, tiếp cận các Tổ chức Cộng đồng của từng Sắc 
tộc tại địa phương để xây dựng mối quan hệ và tạo nguồn trong cộng đồng người Latinh và người Mỹ gốc Á (hoặc các tổ 
chức khác) một cách mạnh mẽ, mở rộng sáng kiến Grow Your Own, hoặc xây dựng quan hệ đối tác mới với các tổ chức 
giáo dục theo sắc tộc mỗi quốc gia. 

• Xây dựng các gói lương thưởng cạnh tranh, chiến lược và khác biệt, có tính đến tổng thu nhập - cả lương và lợi ích 
ngoài lương. 

• Cải thiện điều kiện làm việc và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp thông qua việc nâng cao tiếng nói của giáo viên trong việc ra 
quyết định và chính thức hóa vai trò lãnh đạo của giáo viên. 

• Tạo cơ hội cho nhân viên tùy ý tham gia vào các nhóm có những điểm chung với họ, được dẫn dắt bởi các điều hành viên 
có kinh nghiệm về đào tạo đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. 

Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Đa dạng về giáo viên 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Giữ Chân Giáo Viên– Giáo Viên Mới 
(BIPOC) 76,2% 78,6% 80,9% 83,3% 85,6% 90,0% 

Giữ Chân Giáo Viên– Giáo Viên Có 
Kinh Nghiệm (BIPOC) 90,6% 91,1% 91,6% 92,3% 94,0% 95,0% 

Chỉ số đa dạng 54,6% 56,6% 58,8% 61,3% 62,8% 65,0% 

 
 

1 Stephen B. Holt và Seth Gershenson. Tác động của Nhân khẩu học của Giáo viên đối với việc Đi học và Đình chỉ của Học sinh. 
Viện Nghiên cứu Lao động, 2015; Thomas S. Dee. Giáo viên, Chủng tộc và Thành tích của Học sinh trong một Thử nghiệm Ngẫu 
nhiên. Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, 2001; Seth Gershenson, Cassandra M.D. Hart, Constance A. Lindsay và Nicholas W. 
Papageorge. 
A. Lindsay, và Nicholas W. Papageorge. Tác động Lâu dài của Giáo viên cùng chủng tộc với học sinh.  Viện Kinh tế Lao động, 
2017.; Sean Nicholson-Crotty, Jason A. Grissom, Jilly Nicholson-Crotty và Christopher Redding. Xoá bỏ các Cơ chế Nhân quả 
của Bộ máy Đại diện Quan liêu: Bằng chứng từ việc đưa Học sinh vào các Chương trình Năng khiếu.  Tạp chí Nghiên cứu và Lý 
luận Hành chính Công (2016); Diana Quintero. Lợi ích của việc Kết hợp Hài hòa giữa Học sinh-Giáo viên gốc Tây Ban Nha trong 
các Khóa học AP. Viện Brookings, 2019; Anna J. Egalite, Brian Kisida và Marcus A. Winters. Đại diện trong Lớp học: Ảnh hưởng 
của Chủng tộc của Giáo viên đối với Thành tích của Học sinh.  Tạp chí Kinh tế Giáo dục, 2015 

2 Travis J. Bristol và Javier Martin-Fernandez. Giá trị gia tăng của Giáo viên La tinh, giáo viên người Da đen đối với Học sinh 
người La tinh và học sinh người Da đen: Ý nghĩa của việc Tái phê chuẩn Đạo luật Giáo dục Đại học. Viện Annenberg tại Đại 
học Brown, 2019. 

3 Susanna Loeb, James Soland, và Lindsay Fox. Một Giáo viên Tốt có phải là Giáo viên Tốt đối với Tất cả Mọi người không? So 
sánh Giá trị gia tăng của Giáo viên với Học sinh hạn chế tiếng Anh và Học sinh không hạn chế tiếng Anh. Đánh giá và Phân tích 
Chính sách Giáo dục, 2014; Jason T. Downer, Priscilla Goble, Sonya S. Myers và Robert C. Pianta. Sự phù hợp giữa Giáo viên và 
Trẻ em về chủng tộc/Dân tộc trong các Lớp học Mẫu giáo và Điều chỉnh Đi học sớm của Trẻ em.  Nghiên cứu Trẻ Mầm non Hàng 
quý, 2016. 



18  |  Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Chúng Ta  

 
Danh từ 

{giáo dục} những điều kiện dành cho mỗi trẻ em, là những điều kiện các em cần để phát triển hết tiềm 
năng học tập và xã hội của các em. 
Vào năm 2020, Hội đồng đã thông qua Chính sách BAAE - Bình đẳng Giáo dục yêu cầu chính quyền học khu “thiết kế hoặc thiết 
kế lại các chương trình và sáng kiến có hệ thống để giải quyết và giảm sự bất bình đẳng trong giáo dục, cung cấp cho học sinh 
và nhân viên những hỗ trợ có mục tiêu và bồi dưỡng kiến thức để tăng cơ hội thành công”. Hơn nữa, Hội đồng đã xác định bình 
đẳng Giáo dục trong GCPS như sau: 

Tạo điều kiện tiếp cận để đảm bảo rằng tất cả học sinh có kiến thức và kỹ năng được phát triển thành công với 
tư cách là người đóng góp công sức vào xây dựng xã hội toàn cầu, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh 
hướng tình dục, nền tảng dân tộc, trình độ tiếng Anh, đức tin, tình trạng kinh tế xã hội hoặc khuyết tật. 

Để áp dụng quy định bình đẳng trong GCPS, chúng tôi sẽ thiết lập và đo lường các mục tiêu như sau. 
 

Mục tiêu 2.A – Hệ thống  hỗ trợ đa tầng. 
Xây dựng một bộ khung toàn diện để vận hành đầy đủ một hệ thống hỗ 
trợ đa tầng nhằm đáp ứng các nhu cầu của học sinh trong học tập và 
ngoài học tập và loại bỏ các rào cản để tiến tới thành công. 

Hệ thống hỗ trợ đa tầng (MTSS) là một bộ khung tích hợp số liệu và 
giảng dạy trong một hệ thống phòng ngừa đa cấp nhằm tối đa hóa 
thành tích của học sinh và hỗ trợ các nhu cầu xã hội, cảm xúc và hành 
vi của học sinh dựa vào điểm mạnh của các em. (Trung tâm MTSS, 
2020, www.MTSS4success.org) 

Mục tiêu 
• Xác định các điểm mạnh, nhu cầu, mối quan tâm trong và ngoài 

học tập của mỗi học sinh để đảm bảo quan tâm đến tổng thể học 
sinh, tổng thể trẻ em. 

• Nâng cao năng lực để hỗ trợ và tích hợp toàn diện vào các tầng 
ngoài học tập. 

Hình 8: Khung MTSS 
 

1 các cấu trúc và quy trình như can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực 
trong trường học (PBIS), chương trình giảng dạy SEL/nâng cao năng lực, các chiến dịch khuyến khích đi học đầy đủ, các 
chương trình tư vấn học đường, vv. 

• Tăng cường liên kết chiến lược, khả năng tiếp cận và tác động của các biện pháp tổng hợp hỗ trợ học sinh đối với những 
học sinh được xác định cần được can thiệp theo cấp độ, bao gồm, nhưng không giới hạn, chương trình bồi dưỡng sau giờ 
học, mô hình trường học cộng đồng đầy đủ dịch vụ, chương trình dạy kèm, các nguồn lực/hỗ trợ gia đình, chuyên gia hành 
vi, nhân viên xã hội, nhân viên tư vấn, bác sĩ tâm lý, nhân viên phòng khám,...vv. 

- Phát triển thực hành nhận thức về chấn thương để xây dựng nền tảng cho công việc hỗ trợ học sinh. 

- Xác định và đảm bảo các mối quan hệ đối tác cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để bổ sung 
nguồn lực và chuyên môn của học khu. 

• Chính thức hóa quy trình phản ứng can thiệp (RTI) trong học tập để giảm bớt sự khác biệt và nâng cao sự chính xác của 
việc thực hiện quy trình này ở tất cả các trường và các lớp, bao gồm: 

- Sàng lọc tổng quát tất cả trẻ em trong các lớp học thông thường và xác định những học sinh đủ tiêu chuẩn tham gia 
chương trình can thiệp sớm do QBE tài trợ (K–5) và chương trình giáo dục phụ đạo (6-12). 

http://www.mtss4success.org/
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- Các biện pháp can thiệp được cung cấp dựa theo mức độ tăng dần tương ứng với nhu cầu của các em học sinh theo 
bậc đã xác định. 

- Chương trình giảng dạy bậc 1 chất lượng cao dành cho tất cả học sinh bao gồm các nhóm nhỏ có mục tiêu, chương trình 
giảng dạy ở từng cấp lớp, đánh giá chính thức liên tục và theo dõi tiến bộ. 

• Phát triển các chiến lược phổ cập có mục tiêu và hỗ trợ cho học sinh học tiếng Anh và học sinh khuyết tật. 

- Đưa hỗ trợ cho học sinh học tiếng Anh và học sinh khuyết tật – vào tài liệu giảng dạy ở từng cấp lớp với khung chương 
trình thích hợp. 

- Tăng cường xây dựng năng lực để thực hành cùng giảng dạy hiệu quả và các chiến lược thiết kế đồng nhất, chẳng 
hạn như phương pháp quan sát và giảng dạy (SIOP). 

Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Hệ thống hỗ trợ đa tầng 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Sàng lọc MTSS– Học tập 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Sàng lọc MTSS– Hạnh phúc 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Thực hiện PBIS– % trường học thực 
hiện PBIS 75,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

PBIS Xuất sắc - Số trường được trao 
PBIS xuất sắc (Năm học 2019 = 6)* 

 
6 

 
7 

 
10 

 
16 

 
28 

 
40 

% Đọc dưới trình độ lớp tại các mốc 
quan trọng– Lớp 3, các nhóm dân thua 
thiệt trong lịch sử 

 
32,8% 

 
31,0% 

 
29,0% 

 
26,0% 

 
22,0% 

 
18,0% 

Cải thiện của học sinh– % Bắt đầu từ 
các mốc quan trọng 22,6% 21,6% 20,0% 18,0% 15,5% 12,0% 

Tiến bộ của Học sinh học tiếng Anh đến 
mức thành thạo - CCRPI 69,5 71,0 73,3 76,4 80,3 85,0 

Tỷ lệ ra khỏi chương trình Học sinh học 
Tiếng Anh 

7,5% 8,0% 9,0% 10,5% 12,5% 15,0% 

4 “Phổ cập có mục tiêu có nghĩa là thiết lập các mục tiêu chung và sử dụng các quy trình có mục tiêu để đạt được các mục tiêu 
đó. Trong khuôn khổ chương trình phổ cập có mục tiêu, một tổ chức hoặc hệ thống đặt ra các mục tiêu chung cho tất cả các 
nhóm liên quan. “ Sở Y tế Minnesota 
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Mục tiêu 2.B – Cơ hội và quyền tiếp cận. 
Mở rộng cơ hội cho học sinh tham gia và có quyền tiếp cận các chương trình giảng dạy chất lượng cao, nghiêm ngặt và phù 
hợp với văn hóa, các môn học nâng cao (ví dụ: Xếp lớp Nâng cao và Ghi danh học song song nhiều chương trình), và các hoạt 
động bồi dưỡng (ví dụ: nghệ thuật, năng khiếu, STEM, giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp). 

Mục tiêu 
• Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học mẫu giáo thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận với các trải nghiệm học tập sớm 

từ sơ sinh đến năm tuổi thông qua chương trình học khu và quan hệ đối tác cộng đồng hiệu quả. 

• Tăng cơ hội học hỏi thông qua việc triển khai nhất quán chương trình giảng dạy chất lượng cao theo đúng yêu cầu của 
từng cấp lớp, tập trung vào khả năng đọc viết sớm, khoa học đọc, xác định các môn học và điểm số mục tiêu, cải thiện 
chất lượng thông qua các kiểm định chương trình giảng dạy của bên thứ ba. 

• Tăng cơ hội và lộ trình cho tất cả học sinh để chứng minh các em đủ điều kiện để tham gia các chương trình năng khiếu/tài năng. 

• Đa dạng hóa danh mục các khóa học nâng cao tại mọi trường học trong học khu và đánh giá các tiêu chí/quy trình xếp lớp 
để loại bỏ các rào cản giúp các em học sinh tiếp cận những khóa học này. 

• Đánh giá các khóa học giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật và sự sẵn có của các khóa học này trong các cụm dân cư, đẻ 
đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng trên tất cả các vùng của quận; mở rộng các lựa chọn đưa đón học sinh để theo học các 
chương trình tùy chọn và các lớp chuyên. 

• Giảm sự gián đoạn học tập do bị kỷ luật đình chỉ (đình chỉ học tại trường, đình chỉ ngoài trường, xếp lớp khác) bằng cách 
thực hiện các chiến lược dựa trên bằng chứng (ví dụ: thực hành phục hồi và PBIS) và xây dựng lại mô hình Trung tâm 
GIVE. 

• Nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông qua các thiết bị do học khu cung cấp cho các em học sinh (chuyển đổi 1: 1) 
và các chiến lược để đạt mục tiêu phổ cập truy cập internet cho gia đình các em. 

• Kiểm tra các hoạt động ngoại khóa (tức là các câu lạc bộ và các môn thể thao) hiện có ở tất cả các trường học, xác định nhu 
cầu và thời gian rảnh phù hợp với mối quan tâm và mục tiêu của học sinh và triển khai kế hoạch để giải quyết các kết quả 
kiểm tra. 

Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Cơ hội và quyền tiếp cận 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Sẵn sàng đi mẫu giáo, các nhóm 
dân thua thiệt trong lịch sử 38,2% 38,7% 40,7% 42,7% 45,7% 50,0% 

Hoàn thành các khóa học 
cao cấp - các nhóm dân thua 
thiệt trong lịch sử* 

 
27,3% 

 
30,0% 

 
36,0% 

 
42,0% 

 
50,0% 

 
60,0% 

Đại diện Năng khiếu & Tài năng 
- số nhóm học sinh theo sắc 
tộc/dân tộc ít đại diện trong các 
chương trình Năng khiếu & Tài 
Năng 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

Bất cân xứng trong kỷ luật 
- số tất cả các nhóm học sinh nổi 
trội trong ISS và OSS 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Tỷ lệ Tham gia Kỳ thi SAT/ACT* 41,5% 45,0% 75,0% 90,0% 95,0% 95,0% 
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Mục tiêu 2.C – phân bổ nguồn lực bình đẳng. 
Mở rộng cơ hội cho học sinh tham gia và có quyền tiếp cận các chương trình giảng dạy chất lượng cao, nghiêm ngặt và phù 
hợp với văn hóa, các môn học nâng cao (ví dụ: Xếp lớp Nâng cao và Ghi danh học song song nhiều chương trình), và các hoạt 
động bồi dưỡng (ví dụ: nghệ thuật, năng khiếu, STEM, giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp). 

Mục tiêu 
• Thiết kế lại quy trình phân bổ tại trường học để xem xét các phân bổ theo từng loại đã đáp ứng nhu cầu của học sinh 

chưa, cũng như xem xét trực tiếp tác động của nghèo đói trong tỷ lệ và công thức phân bổ. 

- Phát triển một chiến lược dài hạn để giảm sĩ số lớp học phù hợp với nghiên cứu liên quan cho rằng các lớp có sĩ số nhỏ 
có tác động lớn nhất đối với học sinh trong giai đoạn học tập sớm và các học sinh có năng lực kém độ tuổi của mình. 

• Cải tiến Tiêu Đề I phân bổ kinh phí để thực hiện theo các hướng dẫn của liên bang về việc bổ sung, không thay thế và xác 
định các ngưỡng đủ điều kiện nhận dịch vụ của học khu, nhằm đảm bảo rằng các trường học cung cấp cho học sinh có 
nhu cầu cao nhất các nguồn lực cần thiết cho sự thành công của học sinh. 

• Cải thiện các nguồn lực và hỗ trợ cho học sinh học tiếng Anh để tăng tốc quá trình tiếp thu ngôn ngữ. 

• Xác định các nguồn lực giáo dục đặc biệt cần thiết, từ đó cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên tục tại trường và thực hiện 
kế hoạch tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực cho phù hợp. 

• Đảm bảo tiếp cận với việc giảng dạy hiệu quả cho những học sinh ít cơ hội nhất thông qua những bù đắp chiến lược 
và khác biệt, cũng như nâng cao năng lực bổ sung (như hỗ trợ đào tạo và dạy kèm) cho các trường và các môn thiếu 
giáo viên. 

Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Phân bổ nguồn lực bình đẳng 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Nhân viên được chứng nhận có 
kinh nghiệm trong Tiêu đề I 71,0% 71,0% 72,0% 74,0% 77,0% 81,0% 

Giảng dạy hiệu quả Bậc 1 - % học 
sinh đáp ứng kỳ vọng phát triển 
hàng năm, các nhóm dân thua 
thiệt trong lịch sử 

 
N/A 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

Thiết bị hỗ trợ học sinh đã phân bổ 26,9% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

*Số liệu dựa trên năm học trước theo thời gian báo cáo;  
NYA=Chưa có số liệu; TBD = xác định sau; N/A = Không áp dụng 
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Danh từ 

mức độ thành công để tạo ra một kết quả mong muốn; sự thành công. 
Mọi hệ thống đều được thiết kế hoàn hảo để đạt được kết quả mà nó mong muốn đạt được. – W. Edwards Deming 

Câu ngạn ngữ nổi tiếng này rất đơn giản, nhưng sâu sắc. GCPS kế thừa di sản gồm những kết quả và sự công nhận giúp củng 
cố danh tiếng của trường như một hệ thống trường học hiệu quả. Trong kỷ nguyên mới này, thách thức của học khu là duy trì di 
sản kế thừa này và cố gắng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của một cộng đồng đang phát triển. GCPS phải tiếp tục nâng cao 
năng lực tổ chức để xác định kết quả mong muốn và có thể thực hiện để đạt được những kết quả đó. Hiệu quả là một ưu tiên 
chiến lược nhằm đảm bảo rằng chúng ta duy trì và đẩy nhanh hiệu quả và tác động chung của mình vì lợi ích của trẻ em và gia 
đình các em. Để xây dựng các phương pháp hiệu quả trong GCPS, chúng tôi sẽ đặt ra những mục tiêu và đo lường như sau. 

 
Mục tiêu 3.A – Hệ thống Đánh giá Dựa trên Kết quả. 
Đánh giá lại các yếu tố đầu vào, hành vi và kết quả xác định các tiêu chuẩn cho sự thành công của học sinh được đo lường bởi 
Hệ thống Đánh giá Dựa trên Kết quả (RBES) để hỗ trợ cải tiến trường học và phát triển của học sinh. 

Hệ thống Đánh giá Dựa trên Kết quả (RBES) được sử dụng để đo lường hiệu suất trong việc đạt được các mục tiêu của hệ thống 
và xác định trách nhiệm giải trình ở các cấp học khu, phân khu, trường học và lớp học. Được áp dụng để Đánh Giá Bình Quân 
Các Trường Học hàng năm, RBES thúc đẩy cải tiến liên tục thông qua việc xác định những điểm mạnh và điểm yếu và hành 
động như một chuyến xe truyền tải hiệu suất của trường học. - Lý thuyết Hành động Để Thay đổi của Hội đồng Chính Sách BÂ 
trong việc Cải thiện Thành tích của Học sinh, Chính sách Trách nhiệm Giải trình Học tập của BAAB 

Mục tiêu 
• Đánh giá kết quả lịch sử của Đánh Giá Bình Quân Các Trường Học (WSA) để xác định khả năng của mô hình hiện tại 

trong việc thúc đẩy cải tiến liên tục và thực hiện các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới như đã xác định trong chính sách 
hiện hành của Hội đồng. 

• Lập kế hoạch và hoàn thành quá trình thiết kế lại bằng cách sử dụng đánh giá của WSA để giải quyết những thiếu sót 
và sự lệch lạc với các mục tiêu và định hướng chiến lược như được nêu trong Kế hoạch. 

- Xem xét các số liệu tập trung vào cải tiến và tăng trưởng và trạng thái thành tích. 

- Xem xét các số liệu phản ánh các chỉ số hàng đầu phi học thuật về kết quả hoạt động của trường. 

- Xác định các tiêu chuẩn hoạt động so với mô hình xếp hạng theo thứ hạng, sử dụng hiệu suất tương đối với các 
trường khác trong học khu. 

• Phát triển và đề xuất bất kỳ cập nhật nào đối với các chính sách của Hội đồng để thể hiện những thay đổi được đề xuất đối 
với RBES và WSA. 

• Cập nhật khung Kế hoạch Cải thiện Trường học Địa phương (LSPI) để thực hiện kỳ vọng của cả áp lực về học tập và cộng 
đồng hỗ trợ đối với các trường học. 

• Sửa đổi và triển khai các hệ thống, cấu trúc và quy trình đã cập nhật nhằm theo dõi tiến độ thực hiện LSPI, với các cơ hội 
chủ động để điều chỉnh các nguồn lực và hỗ trợ bổ sung trong năm học. 
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Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu RBES 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Cải thiện tiến bộ– Các bài kiểm tra tiêu 
chuẩn N/A TBD TBD TBD TBD TBD 

Tiến bộ CCRPI - Các mốc quan 
trọng/Phát triển ACCESS (Năm học 
2019 = 102)* 

102 102 105 110 118 130 

Các trường “Beating the Odds” (Năm 
học 2019 = 47)* 47 47 49 52 56 61 

Hỗ trợ Cải thiện của Học khu– Khảo sát 
nhân viên 82,5% 83,0% 84,0% 85,5% 87,5% 90,0% 

 
 

Mục tiêu 3.B - Quản lý tài năng. 
Chuyển đổi chức năng nhân sự thành một tổ chức quản lý tài năng chiến lược hỗ trợ các giáo viên và nhân viên đạt được các 
mục tiêu của học khu. 

Mục tiêu 
• Kiểm định tất cả các hệ thống, cấu trúc và quy trình được thiết kế để tuyển dụng, lựa chọn, giữ chân và khen thưởng 

nhân viên trước tình hình thị trường lao động khắt khe và cạnh tranh trong việc tìm kiếm tài năng. 

• Đánh giá các nỗ lực phát triển chuyên môn (PD) hiện tại để xác định các điểm mạnh và cơ hội và phát triển một kế 
hoạch cải tiến. 

- Xem xét những tác động hiện tại và có thể đo lường đối với việc giảng dạy của giáo viên trong toàn bộ quá trình 
liên tục về kinh nghiệm, cấp lớp và chuyên môn. 

- Tăng cường hỗ trợ phát triển chuyên môn (PD) đối với những thay đổi được nêu trong Kế hoạch, bao gồm năng 
lực văn hóa, bình đẳng và SEL. 

- Nêu rõ các kỳ vọng và yêu cầu đối với 20 giờ PD để điều chỉnh phù hợp với kế hoạch chiến lược và các mục tiêu 
của học khu. 

- Kiểm tra nhu cầu đào tạo của đội ngũ nhân sự hiện có để nâng cao kiến thức chuyên sâu về quản lý tài năng và 
điều hành nhân sự. 

• Xây dựng lại Hệ thống Đánh giá Giáo viên và Lãnh đạo của Gwinnett để tạo điều kiện phát triển chuyên môn và phát 
triển nghề nghiệp gắn với công việc, cùng với mối liên hệ chặt chẽ hơn với đào tạo và bồi dưỡng. 

- Xem xét sự gắn kết và nhất quán giữa các chiến lược giảng dạy Q-Plus, quan sát giáo viên mới và mô hình đánh 
giá giáo viên. 

• Mở rộng hỗ trợ nguồn nhân lực cho các vị trí đã được phân loại, được chứng nhận và chuyên môn hóa để tăng cơ 
hội Phát triển bản thân, học việc, thực tập,... 

• Ban hành các quy định về các cơ hội lãnh đạo và thăng tiến của giáo viên để tạo ra các cơ hội tăng lương và tăng 
trách nhiệm trong khi vẫn ở vị trí giảng dạy trong lớp. 
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Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Quản lý tài năng 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Kiến thức quản lý nhân sự - 
SHRM/HRCI được chứng nhận 9,0% 15,0% 25,0% 35,0% 45,0% 60,0% 

Vai trò lãnh đạo của giáo viên 969 977 1177 1477 1777 2177 

Phát triển Nguồn giáo viên - 
“Grow Your Own” 22,3% 24,5% 27,7% 32,1% 37,5% 44,0% 

Giữ Chân Giáo Viên– Giáo Viên Mới 77,4% 79,8% 82,1% 84,5% 86,8% 90,0% 

Giữ Chân Giáo Viên– Giáo Viên Có 
Kinh Nghiệm 

90,3% 91,2% 92,0% 92,9% 93,9% 95,0% 

 
Mục tiêu 3.C - Lợi tức đầu tư cho giáo dục. 
Đo lường và báo cáo lợi tức đầu tư cho giáo dục để thông báo cho những người có thẩm quyền quyết định phân bổ ngân sách 
và nguồn lực, cũng như thúc đẩy liên tục cải tiến. 

Mục tiêu 
• Thiết kế, tiến hành đánh giá chương trình và nghiên cứu hành động cho các sáng kiến giảng dạy quan trọng và 

các chương trình thí điểm. 

- Lập kế hoạch đánh giá chương trình trước khi thực hiện với các số liệu đầu vào và kết quả đã được thống nhất. 

- Bao gồm triển khai các chu trình giám sát và xem xét số liệu trong các kế hoạch đánh giá chương trình. 

- Xây dựng quy trình để yêu cầu hỗ trợ đánh giá chương trình và kỳ vọng đối với các kết quả có thể đo lường được 
giữa các trường, phòng ban và bộ phận. 

• Duy trì các thực hành quản lý tài khóa mạnh mẽ từ trước đến nay và phát triển ma trận quyết định để đánh giá sự cân 
bằng giữa đầu tư vào nhu cầu của học sinh và ưu tiên tăng trưởng số dư quỹ. 

• Đánh giá các chi phí hoạt động so với các dịch vụ theo hợp đồng để tối đa hóa năng suất và hiệu quả theo hướng tái 
phân bổ chi phí tiết kiệm để hỗ trợ học sinh và giáo viên. 

• Xây dựng các hệ thống đánh giá chất lượng và điều kiện của các môi trường học tập cụ thể để đảm bảo thuận lợi cho 
việc dạy và học. 

Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu ROI giáo dục. 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Hiệu quả tài chính* (Năm học 2019 = 
4.5 trên 5.0 có thể) 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

An toàn của xe bus– Số dặm 
giữa những lần tai nạn 127.256 131.000 135.000 139.000 143.000 147.000 

Bảo trì các cơ sở hiệu quả– Số ngày 
hoàn thành Yêu cầu công việc 8,8 8,4 8,1 7,7 7,4 7,0 

Sử dụng các dịch vụ dinh dưỡng– 
Tham gia vào bữa trưa 64,9% 64,0% 65,3% 67,9% 71,8% 77,1% 

Đánh giá chương trình N/A TBD TBD TBD TBD TBD 

 
 

*Số liệu dựa trên năm học trước theo thời gian báo cáo;  
NYA=Chưa có số liệu; TBD = xác định sau; N/A = Không áp dụng 
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Danh từ 

chất lượng vượt trội hoặc cực kỳ tốt. 
Xuất sắc không phải là một tùy chọn. Để thực hiện được sứ mệnh và tầm nhìn GCPS, xuất sắc phải là một tiêu chuẩn. Ưu 
tiên chiến lược này tiếp nối một đặc tính lâu đời trong học khu là trở thành một tổ chức đẳng cấp thế giới trong việc phục 
vụ học sinh và gia đình các em. Định hướng Chiến lược Giai đoạn 2020-2030 đã nêu rõ nhiệm vụ: 

Trường Công lập Quận Gwinnett cam kết theo đuổi sự xuất sắc trong mọi khía cạnh của tổ chức. Để đạt được 
mục tiêu đó, học khu cần có sự lãnh đạo gắn kết, các hoạt động gương mẫu, các phương tiện giao tiếp hiệu quả 
và thu hút các bên liên quan tham gia, cùng một nền văn hóa chú trọng những cải tiến và đổi mới liên tục. 

Để duy trì sự xuất sắc trong GCPS, chúng tôi đặt ra và đo lường các mục tiêu như sau. 

 
Mục tiêu 4.A - Hệ thống giáo dục được yêu thích. 
Trở thành sự lựa chọn hàng đầu của học sinh và gia đình các em khi tìm kiếm các trường học xuất sắc, là nơi nhà tuyển dụng tin tưởng 
lựa chọn ứng viên, là nơi các thầy cô và nhân viên phát triển sự nghiệp của họ. 

Mục tiêu 
• Nâng cao chất lượng trường học, môi trường và văn hóa lấy học sinh làm trung tâm và cam kết cho sự thành công 

của tất cả các em. 

- Đảm bảo khả năng tiếp cận thống nhất đối với chương trình giảng dạy và tài liệu giảng dạy chất lượng cao phù 
hợp với kiến thức và kỹ năng học thuật GCPS (AKS). 

- Duy trì chất lượng giảng dạy và giảm bớt sự khác biệt giữa các trường học và lớp học. 

• Thúc đẩy một nền giáo dục toàn diện bao gồm một loạt các chương trình học thuật, nghệ thuật và thể thao trên toàn 
hệ thống K-12, bao gồm các hoạt động câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa. 

• Tạo ra một văn hóa phục vụ khách hàng đẳng cấp thế giới (như “trải nghiệm Disney”) để mang lại sự đồng nhất và 
tăng khả năng đáp ứng nhu cầu trong các khu học xá và các phòng ban cho học sinh và gia đình cũng như các giáo 
viên và nhân viên. 

- Đánh giá trải nghiệm dịch vụ khách hàng trong GCPS, cả nội bộ và bên ngoài để xác định được những điểm mạnh 
và các cơ hội. 

- Hợp tác phát triển các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng, đào tạo tất cả nhân viên tuyến đầu và nhân viên mới để tạo 
ra các đại sứ GCPS. 

• Dự đoán các kỹ năng cần thiết để thành công trong tương lai sau khi tốt nghiệp và thiết kế các ứng phó sáng tạo để 
chuẩn bị cho học sinh thành công trong tương lai đó, không bao giờ trì trệ. 

• Coi trọng nhân viên ở mọi cấp độ và mọi khía cạnh của tổ chức, bằng cách nâng cao tiếng nói của họ trong việc ra 
quyết định, ghi nhận công việc của họ, chào mừng thành công của họ, ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống, 
duy trì các gói phúc lợi và lương thưởng cạnh tranh. 
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Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Hệ thống giáo dục được ưa thích 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Tỷ lệ ghi danh của cư dân trong quận 93,6% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 

Giữ chân nhân viên 89,1% 89,2% 89,4% 89,6% 89,8% 90,0% 

Mức độ hài lòng của gia đình – 
Khảo sát gia đình 

84,4% 84,9% 85,7% 86,7% 87,9% 90,0% 

Mức độ hài lòng của học sinh – 
Khảo sát học sinh 

49,9% 54,9% 59,9% 64,9% 69,9% 75,0% 

Thành tích của học sinh 48,2% 49,2% 51,2% 54,7% 59,2% 65,0% 

Tỷ lệ Tốt nghiệp 4 năm* 82,5% 82,0% 83,0% 85,0% 87,0% 90,0% 

 
 
Mục tiêu 4.B - Sẵn sàng học đại học và làm việc. 
Chuẩn bị cho mỗi học sinh hành trang sẵn sàng học đại học và làm việc để các em có nhiều con đường dẫn đến thành công 
dựa trên kiến thức, kỹ năng, khả năng và mối quan tâm các em đã thể hiện. 

Mục tiêu 
• Cố tình kết hợp các cơ hội để học sinh phát triển các năng lực được xác định trong Chân dung Học sinh Tốt nghiệp. 

- Xác định các hành vi của học sinh được mong đợi ở cuối lớp 5, lớp 8 và khi tốt nghiệp thể hiện các năng lực và là 
bằng chứng cho thấy học sinh có những kỹ năng này. 

- Kết hợp các cơ hội để chứng tỏ và phát triển những năng lực này thông qua các nhiệm vụ của học sinh phù hợp với 
AKS, cũng như trong các hoạt động học tập và hoạt động ngoại khóa. 

- Điều chỉnh các năng lực phù hợp với chương trình giảng dạy và tiêu chuẩn SEL để đảm bảo những kỹ năng này là một 
phần của trải nghiệm học tập K-12 cho tất cả học sinh. 

• Xây dựng kế hoạch dài hạn để quản lý học nghề và lộ trình CTE theo định hướng công việc trong tương lai và cấp chứng 
chỉ hoặc tín chỉ trong những ngành có nhu cầu cao trong các chương trình sau trung học phổ thông. 

• Tăng cường giá trị của các lộ trình dẫn đến thành công và hỗ trợ học sinh xác định điểm mạnh và mối quan tâm của các 
em nhằm lựa chọn con đường phù hợp nhất với mình. 

• Tạo và mở rộng cơ hội cho học sinh cùng tham gia xây dựng việc học tập của các em dựa trên mối quan tâm và nguyện 
vọng cá nhân của các em thông qua các chương trình và khóa học như học tập độc lập, học tập theo công việc, dự án 
capstone, học tập dịch vụ,... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Số liệu dựa trên năm học trước theo thời gian báo cáo;  
NYA=Chưa có số liệu; TBD = xác định sau; N/A = Không áp dụng 
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Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Sẵn sàng học đại học và làm việc 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Sẵn sàng học đại học* 24,5% 25,5% 27,5% 30,5% 34,5% 39,5% 

Hoàn thành Lộ trình CTE 27,8% 29,8% 32,8% 36,8% 41,8% 45,0% 

Học sinh đủ tiêu chuẩn nhận 
học bổng HOPE* 53,4% 54,4% 56,4% 59,4% 62,4% 66,0% 

Lớp 9 theo đúng lộ trình 73,6% 75,1% 77,1% 80,1% 84,5% 90,0% 

PSAT 8/9 theo đúng lộ trình Sẵn sàng 
học đại học 36,7% 37,7% 39,7% 42,7% 46,7% 51,0% 

Đọc đúng hoặc trên trình độ lớp tại các 
mốc quan trọng - Lớp 5 74,5% 75,0% 77,0% 79,0% 82,0% 85,0% 

Các trường tiểu học giảng dạy 
môn Khoa học máy tính hoặc 
STEM đặc biệt 

 
79,0% 

 
85,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

*Số liệu dựa trên năm học trước theo thời gian báo cáo; NYA=Chưa có số 
liệu; TBD = xác định sau; N/A = Không áp dụng 

 
 

Mục tiêu 4.C - Giao tiếp và tương tác đẳng cấp thế giới. 
Thể hiện sự tương tác và giao tiếp đẳng cấp thế giới thông qua việc mô hình hóa giá trị mà ban lãnh đạo GCPS đặt ra về giao 
tiếp hai chiều, minh bạch để xây dựng lòng tin và sự tự tin của các bên liên quan. 

Mục tiêu 
• Thực hiện một kế hoạch truyền thông chiến lược để tiếp cận đối tượng mục tiêu là gia đình học sinh, các em học sinh, 

giáo viên và cộng đồng để chia sẻ công việc của GCPS và thu hút ý kiến đóng góp và phản hồi. 

- Đánh giá và tổ chức lại các ấn phẩm của học khu để đảm bảo chuyển tải các tin tức và thông tin phù hợp, kịp thời, 
và giao tiếp hiệu quả. 

- Làm mới thương hiệu GCPS để thể hiện rõ GCPS hiện nay là ai. 

- Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông kỹ thuật số một cách chiến lược để kết nối với nhiều bên 
liên quan hơn. 

- Nâng cao tiếng nói của học sinh bằng việc cho học sinh tham gia các khảo sát, các hội đồng, và tham gia các cơ hội 
lãnh đạo học khu và tạo cơ hội để các em chia sẻ các câu chuyện của mình nhiều hơn. 

• Cải thiện giao tiếp hai chiều, gắn kết và tiếp cận cộng đồng nhằm kết nối cộng đồng, trường học và văn phòng học khu. 

- Ưu tiên các cuộc trò chuyện hai chiều ở tất cả các cấp - giáo viên-học sinh, gia đình-nhà trường, học khu, học khu-
cộng đồng,...vv. 

- Tổ chức giám sát trường học và hỗ trợ của học khu với các khu dân cư xung quanh (mô hình cung cấp thông tin) để 
nâng cao kiến thức về các cộng đồng cụ thể và tạo ra một đầu mối liên hệ duy nhất cho các gia đình có con em theo 
học ở nhiều trường với nhiều cấp lớp khác nhau. 

- Tạo ra và duy trì cơ sở dữ liệu thu thập được từ các đối tác cộng đồng và các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ học sinh 
trong các lĩnh vực học tập, xã hội, cảm xúc và hành vi theo từng cụm dân cư. 

- Liên tục nâng cao kiến thức của tất cả nhân viên về sự tham gia của gia đình. 

- Đầu tư cho các chương trình và các nhân viên giữ vai trò liên lạc với gia đình và cộng đồng tại học khu, cụm dân cư, 
và/hoặc trường học. 
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• Tăng cường thực hành giao tiếp để thu hút sự tham gia của các gia đình học sinh đa dạng trong cộng đồng GCPS hiệu 
quả hơn. 

- Tăng cường sự chính xác và sẵn có của các dịch vụ thông dịch ngôn ngữ cho trường học và cộng đồng. 

- Đảm bảo mọi giao tiếp từ GCPS chính xác, rõ ràng và phù hợp với văn hóa. 

- Tạo ra và tăng cường những vòng phản hồi của các gia đình bằng các ngôn ngữ nói phổ biến nhất trong học khu để 
lập kế hoạch, triển khai và đánh giá các hoạt động ở cấp trường học và học khu. 

• Giảm sự khác biệt trong các quá trình giao tiếp giữa phụ huynh và gia đình học sinh với các trường học. 

- Xây dựng một bộ khung chung về giao tiếp với các gia đình trong đó xác định rõ các công cụ được học khu phê duyệt 
với dịch thuật, đề xuất chu kỳ giao tiếp, và các đề tài giao tiếp thích hợp theo từng cấp lớp trong toàn học khu. 

- Tạo ra các cơ chế cho các giáo viên và nhân viên chia sẻ những thực hành tốt nhất và các bài học từ thực tiễn. 

Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất đối với mục tiêu Giao tiếp và tương tác đẳng cấp thế giới 
 

 
Chỉ số 

Năm Học 2022 
Cơ Sở 

Năm Học 2023 
Mục Tiêu 

Năm Học 2024 
Mục Tiêu 

Năm Học 2025 
Mục Tiêu 

Năm Học 2026 
Mục Tiêu 

Năm Học 2027 
Mục Tiêu 

Thông dịch và Biên dịch – Khảo sát 
gia đình 94,6% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Tham gia khảo sát gia đình 11,7% 16,7% 22,7% 30,7% 39,7% 50,0% 

Giao tiếp nhiệt tình – Khảo sát gia 
đình 77,7% 78,7% 80,7% 83,2% 86,2% 90,0% 

Tài khoản cổng thông tin phụ huynh 71,5% 72,5% 74,5% 78,5% 84,5% 90,0% 

Đăng nhập tài khoản cổng thông tin phụ 
huynh 

N/A TBD TBD TBD TBD TBD 

*Số liệu dựa trên năm học trước theo thời gian báo cáo;  
NYA=Chưa có số liệu; TBD = xác định sau; N/A = Không áp dụng 

 
 
 
 

Kết luận 
Mỗi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội tiếp thu kiến thức và kỹ năng để thành công trong trường đại học và trong sự nghiệp. Mỗi 

thành viên của Nhóm GCPS đóng vai trò quan trọng trong việc mang cơ hội đó đến cho từng và tất cả các học sinh. 

Để thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Chúng Ta, Nhóm GCPS phải được xây dựng dựa trên 
tất cả những gì chúng ta tìm hiểu được trong những năm gần đây. Trong năm năm tới, chúng ta sẽ nâng cao năng lực của 
mình thực hiện những ưu tiên, mục đích và mục tiêu được đặt ra trong 
kế hoạch này. Cam kết của chúng ta với đồng cảm, bình đẳng, hiệu quả, và xuất sắc sẽ được thể hiện rõ trong các văn hóa và 
môi trường của các trường học thực hiện những mục tiêu chiến lược này. 

Chúng ta sẽ tạo ra những không gian an toàn và dũng cảm nơi tất cả mọi người - các giáo viên, các lãnh đạo trường học và học khu, 
các học sinh, các gia đình, và các đối tác cộng đồng - thấy được chào đón và có cảm giác thân thuộc trong GCPS, nơi chúng ta thực 
sự gắn kết trong giảng dạy và học tập và theo đuổi mục tiêu đưa từng và tất cả mọi học sinh trở thành xuất sắc. 

Cùng nhau, chúng ta sẽ hiện thực hóa tầm nhìn của mình thông qua hành động tập thể mang lại những tác động tập thể, có thể 
đo lường, phát huy di sản xuất sắc trong GCPS. 
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Bảng thuật ngữ 
Thân thuộc: Thân thuộc là cảm giác an toàn và được hỗ trợ khi thấy mình được chấp nhận, hòa nhập, và trở thành một thành 
viên của một nhóm nhất định. Tạo ra cảm giác thân thuộc cho tất cả mọi người là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao 
sự gắn kết và hiệu suất. (Đại Học Cornell) 

Năng lực Văn hóa: Công nhận, coi trọng và tận dụng sự khác biệt để tương tác hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho học sinh, nhân 
viên và cộng đồng của chúng ta. (Báo cáo của Nhóm Hành động Đa Chức năng GCPS (GCPS Cross Functional Action 
Team), Trở thành Tổ chức Có Năng lực Văn hóa, 2015) 

Đa dạng: Thông lệ hoặc đặc tính của bao gồm hoặc liên quan đến nhiều người thuộc những nền tảng xã hội hoặc dân tộc 
khác nhau. 

Lợi tức đầu tư cho giáo dục: Lợi tức đầu tư cho giáo dục (ROI) tối đa thành tích hoặc các kết quả học tập của nhiều học sinh 
nhất (ví dụ tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông cao hơn, giảm số trường hợp bị kỷ luật, hoặc tăng những lựa chọn nghề 
nghiệp), với những nguồn lực có sẵn. (Các chiến lược nguồn lực giáo dục) 

Hiệu quả: Mức độ thành công để tạo ra một kết quả mong muốn; sự thành công. 

Đồng cảm: Khả năng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc với người khác. 

Bình đẳng; Những điều kiện mà trong đó mỗi và tất cả mọi trẻ em đều được nhận những gì mà các em cần để phát triển hết 
tiềm năng học tập và xã hội của các em. 

Xuất sắc: Chất lượng vượt trội hoặc cực kỳ tốt. 

Tài liệu giảng dạy chất lượng cao (HQIM): Tài liệu HQIM có nội dung phong phú, có thể tiếp cận toàn diện, thích hợp về mặt ngôn 
ngữ và văn hóa, không mang định kiến, dựa trên nghiên cứu, và được điều chỉnh theo các tiêu chuẩn AKS. HQIM giúp tạo ra 
một chương trình học tập được bảo đảm, khả thi hỗ trợ các học sinh đạt thành tích cao hơn. 

Hòa nhập: Thông lệ hoặc chính sách tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng với các cơ hội và các nguồn lực dành cho những người 
lẽ ra có thể bị loại trừ hoặc gạt sang một bên vì lý do nào đó, như những người bị khuyết tật thể chất hoặc tâm thần và thành 
viên của các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử. 

Chỉ số Đo lường Hiệu suất (KPI): Một chỉ số Đo lường Hiệu suất (KPI) là một hệ thống đo lường có thể tính toán được sử dụng 
để đánh giá sự thành công trong thực hiện các mục tiêu hiệu suất. 

Kế hoạch cải tiến các trường học địa phương (LSPI): Mỗi trường xây dựng một kế hoạch cải tiến các trường học địa phương 
(LSPI) mang tính hợp tác, với những mục tiêu có định hướng dựa trên các kết quả thành tích của học sinh. Những mục tiêu 
này năng động, cũng giống như các trường của chúng ta, và được cập nhật theo những thay đổi trong các trường học. 

Hệ thống hỗ trợ đa tầng (MTSS): Hệ thống hỗ trợ đa tầng (MTSS) là một khung tích hợp số liệu và giảng dạy trong một hệ thống 
phòng ngừa đa cấp nhằm tối đa hóa thành tích của học sinh và hỗ trợ các nhu cầu xã hội, cảm xúc và hành vi của học sinh 
dựa vào điểm mạnh của các em. (Trung tâm MTSS tại Viện nghiên cứu Hoa Kỳ) 

Kế hoạch quản lý hoạt động (OMP): Mỗi phòng ban hoặc bộ phận hàng năm xây dựng kế hoạch làm việc theo các lĩnh vực, 
các mục tiêu, và mục đích ưu tiên chiến lược. Những kế hoạch này bao gồm các KPI liên quan để đo lường sự thành 
công và tiến bộ. 

Can thiệp & hỗ trợ hành vi tích cực (PBIS): PBIS là một bộ khung dựa trên chứng cứ và được phân tầng để hỗ trợ sức khỏe hành 
vi, học tập, xã hội, cảm xúc và tâm thần của học sinh. Khi thực hiện chính xác, PBIS nâng cao năng lực cảm xúc xã hội, 
thành công học tập, và môi trường học tập. Nó cũng nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của giáo viên. Nó là một cách để tạo 
ra những môi trường học tập tích cực, có thể dự báo, bình đẳng và an toàn để mọi người cùng phát triển. (Trung tâm Can 
thiệp & hỗ trợ hành vi tích cực) 
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Thực tiễn phục hồi: Thực tiễn phục hồi là một loạt các quy trình bao gồm các biện pháp phòng ngừa, chủ động và ứng phó đối với 
cả nhân viên và học sinh. Thực tiễn phục hồi không làm mất nhu cầu đối với hậu quả kỷ luật; thay vào đó, nó cho phép học sinh 
xem xét lại thái độ và hành vi của mình trong một môi trường hỗ trợ khi sửa chữa lỗi lầm một cách ý nghĩa với những người bị 
ảnh hưởng. 

Khoa học đọc (SoR): SoR là một phần rộng lớn, liên quan nhiều lĩnh vực của nghiên cứu khoa học về đọc và các vấn đề liên quan 
đến đọc và viết. Nghiên cứu này được tiến hành từ hơn năm thập kỷ qua trên toàn thế giới, và nó bắt nguồn từ hàng ngàn 
nghiên cứu được tiến hành bằng nhiều ngôn ngữ. Khoa học đọc dựa trên các bằng chứng nổi trội để đánh giá sự phát triển đọc 
và viết thành thạo; tại sao một số người lại gặp khó khăn; và cách chúng ta có thể đánh giá và giảng dạy hiệu quả nhất và, từ 
đó, nâng cao kết quả của học sinh thông qua phòng ngừa và can thiệp vào những khó khăn trong khả năng đọc của học sinh. 
(Hiệp Hội Kỹ Năng Đọc) 

Nhân viên xã hội: Nhân viên xã hội là những chuyên gia sức khỏe tâm thần được đào tạo có thể hỗ trợ về những lo ngại sức khỏe 
tâm thần, những lo ngại về hành vi, hỗ trợ hành vi tích cực, hỗ trợ học tập và lớp học, tư vấn cho giáo viên, phụ huynh, ban 
giám hiệu cũng như tiến hành tư vấn/trị liệu cá nhân và nhóm. (Hiệp Hội Trường Công Tác Xã Hội Hoa Kỳ 

Học về cảm xúc xã hội (SEL): Các chiến lược được thiết kế để giúp học sinh tiếp thu và áp dụng những kiến thức, kỹ năng, và thái 
độ để quản lý những cảm xúc của mình và đạt được các mục tiêu, cảm nhận và thể hiện sự đồng cảm với những người khác, 
thiết lập và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ, và ra những quyết định chu đáo và có trách nhiệm. 

Dạy đọc viết có cấu trúc: Các phương pháp dạy đọc viết có cấu trúc (SL) nhấn mạnh việc giảng dạy rõ ràng và có hệ thống những 
thành phần quan trọng của đọc viết. Những thành phần này bao gồm cả những kỹ năng nền tảng (như giải mã, đánh vấn) và 
các kỹ năng đọc viết cấp cao (như đọc hiểu, viết diễn đạt). (Hiệp Hội Chứng Khó Đọc Viết Quốc Tế) 

Phổ cập có mục tiêu: Đây là một quy trình đặt ra các mục tiêu chung và sử dụng các quy trình có mục tiêu để đạt được các mục 
tiêu đó. “Trong khuôn khổ chương trình phổ cập có mục tiêu, một tổ chức hoặc hệ thống đặt ra các mục tiêu chung cho tất cả 
các nhóm liên quan. “ (Sở Y tế Minnesota) 
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Phụ Lục A:  Định hướng chiến lược 2020-2030 
Vào năm 2019, Hội đồng đã thông qua bản cập nhật các Ưu tiên Chiến lược có từ thập kỷ trước. Với nỗ lực tham gia của cộng 
đồng, Định hướng Chiến lược cho giai đoạn 2020-2030 đã được ban hành. Quá trình này vạch ra mười động lực chiến lược, đã 
ảnh hưởng đến sự ra đời của Kế hoạch này. Những động lực đó bao gồm: 

Hình 9: Các Động lực Chiến lược trong Định hướng Chiến lược 2020-2030 
 

Học sinh Nhờ được giáo dục trong Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett, học sinh tốt nghiệp được trang 
bị kiến thức, kỹ năng và nhận thức xã hội để tiếp tục thành công trong trường đại học, có sự nghiệp, 
trách nhiệm công dân và cuộc sống trong một thế giới luôn thay đổi. 

Gia đình Là đối tác với nhà trường, các gia đình của học sinh Gwinnett hỗ trợ việc giáo dục con cái của họ, củng 
cố kỳ vọng cao về học tập và hành vi cũng như chia sẻ trách nhiệm trong sự thành công của con cái họ. 

Nhân viên Nhân viên GCPS là những người ủng hộ nhiệt tình cho giáo dục công lập, cam kết phục vụ học sinh và 
cộng đồng Gwinnett một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và có đạo đức. Kết quả là, nhân viên của chúng 
tôi - cả những người trực tiếp giảng dạy và những người hỗ trợ giáo viên của chúng tôi - đều được tôn 
trọng, đánh giá cao và trân trọng. 

Chương trình học, 
Giảng dạy và Đánh 
giá 

Các tiêu chuẩn chương trình giảng dạy, thực hành giảng dạy và tài nguyên và chương trình đánh giá 
của Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett là trọng tâm của hoạt động cốt lõi của chúng tôi— dạy và 
học. Chương trình giảng dạy thể hiện những kiến thức và kỹ năng thiết yếu mà tất cả học sinh học 
được. Thực hành giảng dạy đã được chứng minh và tập trung vào tính nghiêm ngặt đảm bảo rằng việc 
học tập được tối ưu hóa cho mọi học sinh. Chương trình đánh giá cung cấp thông tin ý nghĩa và hữu ích 
giúp định hướng lộ trình học tập của mỗi học sinh. 

Công nghệ và Tài 
nguyên Kỹ thuật số 

Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett cung cấp quyền tiếp cận mạnh mẽ, an toàn vào công nghệ 
và các nguồn tài nguyên kỹ thuật số đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của học sinh và nhân viên. Việc 
sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm trong công tác giảng dạy sẽ biến nguồn lực công nghệ 
thành công cụ hỗ trợ việc học tập, giảng dạy bổ sung, thúc đẩy cộng tác và nuôi dưỡng sự sáng tạo và 
đổi mới trong toàn học khu. Tiếp cận công nghệ không phải là rào cản đối với việc học tập của học sinh, 
và các nguồn lực và cải tiến công nghệ được phân bổ bình đẳng giữa các trường. 

Môi trường học tập Môi trường học tập nói lên chất lượng, văn hóa và đặc điểm của các khu học xá của chúng tôi. Các 
trường học ở Gwinnett là nơi dành cho việc giảng dạy và học tập, nơi nuôi dưỡng một môi trường tích 
cực. Nuôi dưỡng một môi trường như vậy là trách nhiệm của tất cả những ai là thành viên của cộng 
đồng trường học. Đó là môi trường an toàn và trật tự; thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập và hành vi; 
khuyến khích và duy trì các mối quan hệ tôn trọng, tin cậy và quan tâm; và đóng góp vào sự thành công 
của tất cả học sinh. 

Quản trị và Lãnh 
đạo 

Các nhà lãnh đạo ở cấp học khu và cấp trường rất quan tâm đến học sinh và sự thành công của các 
em. Họ sử dụng các tài liệu nền tảng của học khu (tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, niềm tin cốt lõi,...) để 
dẫn lối những hành động và quyết định nhằm phục vụ lợi ích tốt nhất của học sinh. Cố gắng thực hiện 
lời hứa về giáo dục công lập ở Quận Gwinnett, họ gắn kết với những người khác trong cộng đồng, 
nhận được sự tôn trọng và tin tưởng và thể hiện sự chính trực trong tất cả những gì họ làm. 

Hoạt động Học khu có cơ sở vật chất, hạ tầng, phương tiện tài chính và nguồn lực công nghệ để phục vụ cho việc 
dạy và học. Trường sử dụng các phương pháp làm việc đã được chứng minh và các chiến lược hoạt 
động đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của công chúng về trách nhiệm giải trình, tính chính trực, bình 
đẳng và tin cậy. 

Giao tiếp Giao tiếp hiệu quả là trách nhiệm của tất cả mọi người. GCPS thúc đẩy giao tiếp hai chiều cởi mở, trung 
thực, đáng tin cậy để xây dựng lòng tin và sự tự tin trong cộng đồng trường học và hơn thế nữa, đồng 
thời thu hút các bên liên quan theo những cách liên tục, có ý nghĩa và đáng tin cậy. 

Đổi mới Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett được tổ chức để thực hiện tốt công việc hiện tại, đồng thời 
khám phá và chuẩn bị hệ thống của chúng ta cho những cơ hội tương lai. Trong thời đại công nghệ phát 
triển nhanh chóng này, tổ chức khéo léo cho phép học khu theo đuổi các phương pháp sáng tạo tiếp 
cận tất cả các khía cạnh của trường học - học thuật và hoạt động - để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 
của học sinh, gia đình và cộng đồng Gwinnett. 
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Phụ Lục B: Học Tập 2025  

GCPS là một phần của mạng lưới Học tập 2025 của AASA gồm 
các học khu mong muốn hướng tới lý tưởng Lấy học sinh làm 
trung tâm, Chú trọng bình đẳng và Hướng tới tương lai. AASA là 
Hiệp hội Giám đốc Các Trường Học, bao gồm các nhà lãnh đạo 
trên toàn quốc. Là thành viên của mạng lưới các hệ thống giáo 
dục Học tập 2025, các nhà lãnh đạo học khu chúng ta là một 
phần của cộng đồng thực hành, cộng tác và học hỏi từ các hệ 
thống trường học, những người cam kết hỗ trợ toàn diện cho 
học sinh, đảm bảo rằng không học sinh nào bị thiệt thòi và áp 
dụng các phương pháp thực hành hướng tới tương lai . Học khu 
của chúng tôi sẽ tìm hiểu các thành phần chính khác trong tầm 
nhìn của AASA về thiết kế lại hệ thống. Kế hoạch này kết hợp 
các lĩnh vực của tầm nhìn để thiết kế lại phù hợp với các ưu tiên 
và sáng kiến chiến lược của chúng ta. 

 
 

Hình 10: Tầm nhìn của AASA về Thiết kế lại Hệ thống 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Văn hóa 

• Tập trung Toàn diện vào 
Học sinh: Toàn bộ hệ thống 
phải phải đáp ứng các nhu 
cầu về xã hội, cảm xúc, 
nhận thức, sức khỏe tâm thần 
và nhu cầu do tổn thương của 
TẤT CẢ học sinh. 

• Không Học sinh nào Bị Bỏ lại: 
TẤT CẢ trẻ em, gia đình và 
nhân viên phải được đối xử, 
tôn trọng như nhau và phục vụ 
bình đẳng - bất kể chủng tộc, 
dân tộc, tôn giáo, khuynh 
hướng tình dục, giới tính, hoàn 
cảnh kinh tế xã hội hoặc 
khuyết tật. 

• Định hướng Tương lai: Các 
trường học phải thường xuyên 
dự đoán những thay đổi sắp 
tới trong bối cảnh nghề nghiệp 
để ra tất cả các quyết định có 
hiểu biết. 

 

Mô hình Tăng trưởng Xã hội, 
Cảm xúc, Nhận thức & Học tập 

• Xác định lại mức độ Thành thạo: Ngày 
càng có nhiều người ủng hộ quan điểm 
chuyển đổi từ một thước đo “mức độ 
thành thạo” đơn lẻ sang một mô hình 
“nhiều thước đo”, trong đó “mức độ 
thành thạo” được xem là điểm sàn chứ 
không phải điểm trần 

• Một quan điểm Trọn đời về sự Phát 
triển của Học sinh: Chúng ta phải áp 
dụng quan điểm trọn đời về sự phát triển 
cho mọi học sinh để chúng ta nhận ra 
rằng việc thu thập số liệu tăng trưởng ở 
mọi lứa tuổi và từng lớp là rất quan 
trọng. 

• Áp dụng Rộng rãi các Công nghệ 
Học tập Thích ứng và Tăng tốc: 
Chúng ta phải tích hợp các hệ thống 
học tập điện tử tận dụng trí tuệ nhân 
tạo, thích ứng với sự tiến bộ của cá 
nhân học sinh và đẩy nhanh tốc độ 
phát triển. 

• Số liệu Đánh giá Hữu ích và Phản hồi: 
Một cách tối ưu, số liệu được thu thập từ 
các hoạt động hàng ngày trong lớp học, 
đánh giá hình thành và đánh giá tổng kết 
để giúp giáo viên cá nhân hóa việc giảng 
dạy. 

 

Các nguồn lực 
 

Trung tâm Hỗ trợ Học tập: Băng 
thông rộng phải được coi là một tiện 
ích công cộng để TẤT CẢ học sinh 
có quyền tiếp cận các công nghệ 
cần thiết để truy cập và thúc đẩy 
việc học tập. 

Điều chỉnh Nguồn lực Cộng 
đồng: Để đáp ứng nhu cầu Toàn 
diện của Học sinh, các thầy cô, học 
sinh và gia đình học sinh phải có 
quyền tiếp cận với một hệ thống hỗ 
trợ mạnh mẽ đa tầng. 

Chương trình Học tập sớm Chất 
lượng cao cho TẤT CẢ Trẻ em: TẤT 
CẢ trẻ em phải tham gia vào học tập 
sớm chất lượng cao để chuẩn bị cho 
các em hoạt động như đồng tác giả 
của hành trình học tập từ Mẫu Giáo - 
Lớp 12 của mình. 

Đa dạng nguồn Giáo viên: Giáo viên 
và nhân viên phải đại diện cho học 
sinh, gia đình và cộng đồng mà họ 
phục vụ để có thể đảm bảo việc học 
tập thực sự phù hợp với văn hóa 
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Phụ Lục C:  Các mục tiêu của Kế hoạch 
 

Mục Tiêu Mục Đích 

1.A Năng lực văn hóa Nâng cao năng lực và thông thạo văn hóa của tổ chức và mỗi nhân viên của chúng tôi để 
cải thiện việc cung cấp dịch vụ, củng cố các chương trình và tăng cường sự gắn kết trên 
toàn bộ cộng đồng đa dạng của chúng tôi. 

1.B Hạnh Phúc Của Học Sinh & 
Nhân Viên 

Thúc đẩy niềm hạnh phúc của học sinh và nhân viên thông qua việc ưu tiên tự 
chăm sóc bản thân, sức khỏe thể chất, tinh thần và giáo dục cảm xúc xã hội. 

Mục tiêu 1.C - Đa dạng về giáo 
viên 

Phát triển các mạnh mẽ các nguồn và hệ thống hỗ trợ để tuyển dụng và duy trì lực lượng 
giáo viên theo sự đa dạng của học sinh và cộng đồng của chúng ta 

Mục tiêu 2.A – Hệ thống hỗ trợ 
đa tầng 

Thực hiện một khuôn khổ toàn diện để vận hành đầy đủ 
một hệ thống hỗ trợ đa tầng nhằm giải quyết các nhu cầu của học sinh trong học tập và phi 
học tập và loại bỏ các rào cản để tiến tới thành công. 

2.B Cơ hội & quyền tiếp cận Mở rộng cơ hội cho học sinh tham gia và có quyền tiếp cận các chương trình giảng dạy 
chất lượng cao, nghiêm ngặt và phù hợp với văn hóa, các môn học nâng cao (ví dụ: Xếp 
lớp Nâng cao và Ghi danh học song song nhiều chương trình), và các hoạt động bồi dưỡng 
(ví dụ: nghệ thuật, năng khiếu, STEM, giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp). 

2.C Phân bổ nguồn lực Kiểm tra các hệ thống và quy trình phân bổ nguồn lực để đảm bảo rằng các hỗ trợ về mặt 
giảng dạy, cảm xúc xã hội và hành vi có sẵn tại mỗi trường học phù hợp với nhu cầu riêng 
của học sinh và cộng đồng. 

3.A Hệ thống Đánh giá Dựa trên 
Kết quả (RBES) 

Thiết kế lại Hệ thống Đánh giá Dựa trên Kết quả (RBES) bằng cách xác định lại các yếu tố 
đầu vào, hành vi và kết quả xác định để các tiêu chuẩn cho sự thành công của học sinh. 

3.B - Quản lý tài năng Chuyển đổi chức năng nhân sự thành một tổ chức quản lý tài năng chiến lược hỗ trợ các 
giáo viên và nhân viên đạt được các mục tiêu của học khu. 

3.C Lợi tức đầu tư cho giáo dục 
(ROI) 

Đo lường và báo cáo lợi tức đầu tư cho giáo dục để thông báo cho những người có thẩm 
quyền quyết định phân bổ ngân sách và nguồn lực, cũng như thúc đẩy liên tục cải tiến. 

4.A Hệ thống giáo dục được ưa 
thích 

Trở thành sự lựa chọn hàng đầu của học sinh và gia đình các em khi tìm kiếm các trường 
học xuất sắc, là nơi nhà tuyển dụng tin tưởng lựa chọn ứng viên, là nơi các thầy cô và 
nhân viên phát triển sự nghiệp của họ. 

4.B Sẵn sàng học đại học & làm 
việc 

Chuẩn bị cho mỗi học sinh hành trang học đại học và sẵn sàng làm việc giúp các em có 
nhiều con đường dẫn đến thành công dựa trên kiến thức, kỹ năng, khả năng và mối quan 
tâm các em đã thể hiện. 

4.C - Giao tiếp & tương tác 
đẳng cấp thế giới. 

Thể hiện sự tương tác và giao tiếp đẳng cấp thế giới thông qua việc mô hình hóa giá trị 
mà ban lãnh đạo GCPS đặt ra về giao tiếp hai chiều, minh bạch để xây dựng lòng tin và 
sự tự tin của các bên liên quan. 
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Phụ Lục D:  Các phương pháp KPI 
 

Như quy định chi tiết trong bảng sau, phương pháp luận để xác định các cơ sở và mục tiêu đối với Chỉ số Đo lường Hiệu suất (KPI) 
cá nhân có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực, mục tiêu, và KPI. 

Sự hưởng ứng của toàn bộ người dân về các cơ sở và mục tiêu thể hiện qua các khảo sát và các chỉ số kết quả học tập của 
học sinh dựa trên các phương pháp luận liên quan của các em được quy định chi tiết trong Tóm Lược của Học Khu. Thông tin 
phân loại trong Phụ lục này về KPI dựa trên những khảo sát hoặc kết quả học tập của học sinh và thông tin này sẽ được đưa 
vào báo cáo công cộng trong tất cả những năm tới. Những số liệu này được phân theo những nhóm sau (khi phù hợp): giới 
tính; chủng tộc/dân tộc; học sinh khuyết tật (SWD); học sinh nhận bữa ăn miễn phí, học sinh có khó khăn về kinh tế đang nhận 
bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá (ED); Học sinh học tiếng Anh (EL); và các học sinh năng khiếu. 

 

Lĩnh 
Vực 

Mục 
Tiêu 

KPI Phương Pháp 

1 A Thông Thạo Văn Hóa– 
Khảo Sát Nhân Viên 

Tỷ lệ nhân viên tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát thông thạo văn hóa của Nhân 
Viên EES sau đây: Chúng tôi được cung cấp khóa đào tạo để đáp ứng nhu cầu của đa 
dạng học sinh trong trường của chúng tôi 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 54,5%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 76,7%; Người Da Den 69,3%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 78,0%; Đa 
Chủng Tộc 67,2%; Người Da Trắng 74,9%. 
Nam giới 77,0%; Nữ giới 73,1%. 

1 A Thông Thạo Văn Hóa– 
Khảo Sát Học Sinh 

Tỷ lệ học sinh tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát thông thạo văn hóa của Học Sinh 
EES sau đây: Tôi thấy thoải mái khi giao tiếp với những người khác chủng tộc hoặc 
dân tộc (MS/HS) / Tôi thấy thoải mái khi giao tiếp với những người khác mình (ES). 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 84,7%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 84,0%; Người Da Den 81,2%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 79,8%; Đa 
Chủng Tộc 84,6%; Người Da Trắng 88,0%. 
EL 67,3%; SWD 73,9%; Bữa ăn miễn phí 78,7%; Năng khiếu 89,7%; Nam giới 81,5%; 
Nữ giới 83,8%. 

1 A Thông Thạo Văn Hóa– 
Khảo Sát Gia Đình 

Tỷ lệ gia đình tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát thông thạo văn hóa của Gia 
Đình EES sau đây(tính trung bình): 
(1) Trường học này giải quyết các vấn đề về đa dạng một cách kịp thời và hiệu quả 
(2) Trường học này tôn trọng các nền văn hóa khác nhau trong cộng đồng của 

chúng ta 
(3) Con tôi tìm hiểu về các nền văn hóa trong cộng đồng của chúng ta tại trường 

của các em 
(4) Người lớn trong trường này coi trọng và tôn trọng bản sắc văn hóa/chủng tộc 

của tôi 
(5) Trường này có môi trường thân thiện với sự đa dạng về chủng tộc, dân tộc, tôn 

giáo, giới tính và xu hướng giới tính 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 77,9%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo 
Thái Bình Dương 84,1%; Người Da Den 77,9%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 
89,7%; Đa Chủng Tộc 73,7%; Người Da Trắng 84,8%. Thường xuyên nói tiếng Anh 
tại nhà 80,7%; Ít khi nói tiếng Anh tại nhà 89,4%. 
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Phụ Lục D:  Các phương pháp KPI (tiếp tục) 
 

1 A Cảm Giác Thân 
Thuộc - Khảo Sát Học 
Sinh 

Tỷ lệ học sinh tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát cảm giác thân thuộc của Học 
sinh EES sau đây (tính trung bình): 
(1) Cha mẹ/gia đình tôi cảm thấy được chào đón khi đến thăm trường học này 
(2) Trong trường học của tôi, tôi có cảm giác thân thuộc với một nhóm bạn bè 
(3) Tôi tin cậy ít nhất một người lớn trong trường học này để nói chuyện nếu tôi gặp 

vấn đề 
(4) Tôi cảm thấy hài lòng về nền tảng văn hóa hoặc dân tộc của mình (MS/HS) / 

Tôi cảm thấy hài lòng về truyền thống gia đình của mình (ES) 
(5) Tôi cảm thấy buồn khi ai đó bị tổn thương. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 76,5%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 72,5%; Người Da Den 69,0%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 70,3%; Đa 
Chủng Tộc 70,8%; Người Da Trắng 74,9%. 
EL 68,8%; SWD 67,6%; Bữa ăn miễn phí 68,9%; Năng khiếu 75,1%; Nam giới 71,2%; 
Nữ giới 71,1%. 

1 A Cảm Giác Thân 
Thuộc - Khảo Sát Gia 
Đình 

Tỷ lệ gia đình tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát cảm giác thân thuộc của Gia đình 
EES sau đây: Tôi cảm thấy được chào đón ở trường học này 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 74,7%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo 
Thái Bình Dương 85,4%; Người Da Den 84,2%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 
89,9%; Đa Chủng Tộc 79,8%; Người Da Trắng 83,1%. Thường xuyên nói tiếng Anh 
tại nhà 82,8%; Ít khi nói tiếng Anh tại nhà 89,6%. 

1 B Hạnh Phúc Của Học 
Sinh– Khảo Sát Học Sinh 

Tỷ lệ học sinh tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát Hạnh Phúc của Học sinh EES 
sau đây (tính trung bình): 
(1) Tôi cảm thấy an toàn ở ngôi trường này 
(2) Tôi thích đến trường 
(3) Tôi tràn đầy hy vọng về tương lai của mình 
(4) Tôi có thể bình tĩnh lại khi  quá khích hoặc buồn bã 
(5) Khó khăn không làm tôi nản lòng (MS/HS) / Tôi không chán nản khi mọi việc 

không diễn ra tốt đẹp (ES) 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 61,2%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 58,6%; Người Da Den 55,8%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 57,6%; Đa 
Chủng Tộc 55,6%; Người Da Trắng 60,1%. 
EL 58,2%; SWD 56,7%; Bữa ăn miễn phí 56,2%; Năng khiếu 59,7%; Nam giới 60,6%; 
Nữ giới 54,6%. 

1 B Hạnh Phúc Của Học 
Sinh– Thường Xuyên 
Vắng Mặt 

Tỷ lệ học sinh thường xuyên vắng mặt. Tính toán theo số học sinh nghỉ học từ 10% số 
ngày học trở lên chia cho tổng số học sinh đi học ít nhất 30 ngày. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 11,1%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 2,7%; Người Da Den 7,5%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 13,1%; Đa 
Chủng Tộc 7,7%; Người Da Trắng 6,4%; EL 11,1%. 
SWD 11.9%; ED 10.7%; Nam giới 9.2%; Nữ giới 8.0%. 

1 B Tỷ Lệ Hỗ Trợ Học 
Sinh– Chuyên Viên 
Tư Vấn 

Tỷ lệ học sinh và chuyên viên tư vấn dựa trên số học sinh toàn thời gian tương đương 
(FTE) trong tháng Mười. 

1 B Tỷ Lệ Hỗ Trợ Học Sinh– 
Nhân Viên Xã Hội 

Tỷ lệ học sinh và nhân viên xã hội dựa trên số học sinh FTE trong tháng Mười. 
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1 B Tỷ Lệ Hỗ Trợ Học Sinh– 
Chuyên Gia Tâm Lý Học 
Đường 

Tỷ lệ học sinh và chuyên gia tâm lý học đường dựa trên số học sinh FTE trong 
tháng Mười. 

1 B Hỗ Trợ Nhân Viên– Khảo 
Sát Nhân Viên 

Tỷ lệ nhân viên tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát Hỗ trợ nhân viên EES sau 
đây (tính trung bình): 
(1) Khi trường học có vấn đề, chúng tôi thảo luận cách xử lý vấn đề đó 
(2) Hiệu trưởng/người quản lý của tôi quan tâm đến tôi như một con người 
(3) Hiệu trưởng của tôi tạo điều kiện cho các hệ thống/quy trình để hỗ trợ cải tiến 

trường học 
(4) Sự hỗ trợ của hiệu trưởng/cấp trên giúp nâng cao công tác giảng dạy (hoặc 

phát triển chuyên môn) 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 72,5%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 81,4%; Người Da Den 77,8%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 80,8%; Đa 
Chủng Tộc 74,4%; Người Da Trắng 78,1%. 
Nam giới 78,5%; Nữ giới 78,3%. 

1 B Hạnh Phúc Của Nhân 
Viên– Thường Xuyên 
Vắng Mặt 

Tỷ lệ nhân viên có chứng nhận thường xuyên vắng mặt. 

Tính theo số nhân viên có chứng nhận nghỉ từ 10% số ngày hợp đồng trở lên chia cho 
tổng số nhân viên có chứng nhận. 

1 C Giữ Chân Giáo Viên– 
Giáo Viên Mới (BIPOC) 

Tỷ lệ giữ chân nhân viên có chứng nhận được coi là BIPOC có từ 0-5 năm kinh 
nghiệm. 
Tính theo số nhân viên có chứng nhận được coi là BIPOC từ năm học trước có từ 0-
5 năm kinh nghiệm hiện vẫn đang làm việc chia cho số nhân viên có chứng nhận 
được coi là BIPOC có từ 0-5 năm kinh nghiệm của năm học trước. 

1 C Giữ Chân Giáo Viên– 
Giáo Viên Có Kinh 
Nghiệm (BIPOC) 

Tỷ lệ giữ chân nhân viên có chứng nhận được coi là BIPOC có từ 6 năm kinh nghiệm 
trở lên. 

Tính theo số nhân viên có chứng nhận được coi là BIPOC từ năm học trước có từ 6 
năm kinh nghiệm trở lên hiện vẫn đang làm việc chia cho số nhân viên có chứng 
nhận được coi là BIPOC có từ 6 năm kinh nghiệm trở lên của năm học trước. 

1 C Chỉ số đa dạng Chỉ số đa dạng thể hiện khả năng hai người, được chọn ngẫu nhiên trong học khu, 
thuộc về hai nhóm chủng tộc hoặc dân tộc khác nhau. Nếu toàn bộ dân số của một 
học khu thuộc về một chủng tộc hoặc dân tộc, thì học khu đó không có sự đa dạng. 
Chỉ số đa dạng từ 0 (không có sự đa dạng) đến 100 (hoàn toàn đa dạng), trong đó 
chỉ số của một học khu có xu hướng đến 100 khi dân số được chia đồng đều hơn 
giữa các nhóm chủng tộc và dân tộc. 

Partnership Gwinnett sử dụng Chỉ số đa dạng để đo lường sự đa dạng chủng tộc và 
dân tộc trong Quận Gwinnett:  
https://www.partnershipgwinnett.com/inclusion-diver- sity-2/ 

2 A Sàng lọc MTSS– 
Học tập 

Tỷ lệ học sinh từ Mẫu giáo - Lớp 10 được sàng lọc toàn diện môn Toán và ELA. 

Được tính toán theo số học sinh từ Mẫu giáo - Lớp 10 được sàng lọc toàn diện 
bằng MAP, iReady, hoặc DIBELS trong bất kỳ đợt sàng lọc nào chia cho tổng số 
học sinh FAY. 

2 A Sàng lọc MTSS– 
Hạnh phúc 

Tỷ lệ học sinh được sàng lọc toàn diện về hạnh phúc. 

Được tính toán theo số học sinh được sàng lọc toàn diện về hạnh phúc trong bất kỳ 
đợt sàng lọc nào chia cho tổng số học sinh FAY. 

https://www.partnershipgwinnett.com/inclusion-diversity-2/
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2 A Triển khai PBIS 
- % Trường học thực 
hiện PBIS 

Tỷ lệ các trường học thực hiện PBIS 

2 A PBIS Xuất sắc - Số 
Trường được trao PBIS 
Xuất sắc 

Số Trường được trao PBIS Xuất sắc từ hệ thống giải thưởng GaDOE PBIS. 

2 A % Đọc dưới trình độ lớp 
tại các mốc quan trọng– 
Lớp 3, các nhóm dân 
thua thiệt trong lịch sử 

Tỷ lệ học sinh lớp 3 trong các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử có khả năng đọc dưới 
trình độ của cấp lớp các em đang học. 

Được tính toán theo số học sinh lớp 3 trong các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử 
không đáp ứng các yêu cầu về khả năng đọc của cấp lớp các em đang học tại các mốc 
quan trọng chia cho tổng số học sinh lớp 3 trong các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử 
làm một bài kiểm tra hợp lệ. 

Các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử: Người Da Den; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha, 
Thổ Dân Châu Mỹ, EL, SWD, Bữa Ăn Miễn Phí 

2 A Cải thiện của học sinh– 
% Bắt đầu từ các mốc 
quan trọng 

% tất cả các bài kiểm tra tại Mốc quan trọng mà học sinh được chấm điểm ở mức Sơ 
Cấp, mức hiệu suất thấp nhất. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 16,5%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo 
Thái Bình Dương - 8,5%; Người Da Den 24,4%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 
32,9%; Đa Chủng Tộc 14,3%; Người Da Trắng 9,4%. EL 
37,1%; ED 56,5%; Nam giới 22,5%; Nữ giới 22,6%. 

2 A Tiến bộ của Học sinh học 
tiếng Anh (EL) đến mức 
thành thạo - CCRPI 

Tiến bộ của Học sinh học tiếng Anh đến mức thành thạo tiếng Anh. 

Dựa trên sự phát triển của học sinh EL trong bài kiểm tra ACCESS và được tính toán 
bởi  Ga- DOE đối với CCRPI là một “tỷ lệ” thưởng nhiều tín dụng hơn cho số lượng học 
sinh tiến bộ hơn. Theo GaDOE, học sinh EL không có tiến bộ thì được 0 điểm; những 
em có tiến bộ nhưng không ra khỏi một phổ điểm thì được 
0,5 điểm; những em ra khỏi một phổ điểm được 1 điểm; và những em ra khỏi hơn một 
phổ điểm thì được 1,5 điểm.  Tổng điểm số có thể từ 0-100 điểm. Giá trị tổng thể 
được báo cáo cho học khu là điểm trung bình của các kết quả của học khu đối với 
Tiểu Học, Trung Học Cấp Hai, và Trung Học Cấp Ba được GaDOE công bố đối với 
GCPS, theo FTE K-12 trong tháng Mười, ghi danh GCPS theo cấp độ trung bình. 

2 A Tỷ lệ ra khỏi EL Dựa trên Các thủ tục ra khỏi EL áp dụng trên toàn tiểu bang theo tiêu chuẩn của GaDOE 

Tỷ lệ Học sinh học tiếng Anh đạt đến trình độ thông thạo tiếng Anh. Được tính toán theo 
số học sinh học tiếng Anh đạt đến trình độ thông thạo tiếng Anh chia cho tổng số học 
sinh học tiếng Anh được báo cáo trong hồ sơ học sinh. 

2 B Sẵn sàng đi mẫu giáo-, 
các nhóm dân thua thiệt 
trong lịch sử 

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo trong các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử sẵn 
sàng đi mẫu giáo. 

Được tính toán theo số trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo trong các nhóm dân thua thiệt 
trong lịch sử đáp ứng tiêu chuẩn sẵn sàng đi mẫu giáo trong Hồ Sơ Sẵn Sàng Học 
Mẫu Giáo (KREP) chia cho tổng số trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo trong các nhóm 
dân thua thiệt trong lịch sử có làm các bài kiểm tra hợp lệ. 

Các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử: Người Da Den; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha, 
Thổ Dân Châu Mỹ, EL, SWD, Bữa Ăn Miễn Phí 
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2 B Hoàn thành các khóa 
học cao cấp, các 
nhóm dân thua thiệt 
trong lịch sử 

Tỷ lệ học sinh lớp 12 trong các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử hoàn thành một 
khóa học hoặc kỳ thi AP hoặc IB, hoặc khóa học kép trong thời gian học trung học 
cấp ba. 

Được tính toán theo số học sinh lớp 12 trong các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử 
hoặc (a) hoàn thành một hay nhiều khóa học AP hoặc IB và tham gia kỳ thi đó hoặc 
(b) nhận được ít nhất một hay nhiều tín chỉ cấp đại học chia cho tổng số học sinh lớp 
12 trong các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử. 

Các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử: Người Da Den; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha, 
Thổ Dân Châu Mỹ, EL, SWD, Bữa Ăn Miễn Phí 

2 B Đại diện Năng khiếu 
& Tài năng– số nhóm 
học sinh theo sắc 
tộc/dân tộc ít đại diện 
trong các chương 
trình Năng khiếu & 
Tài Năng (G/T). 

Số nhóm học sinh theo sắc tộc/dân tộc ít đại diện trong các dịch vụ Năng khiếu/Tài 
năng dựa trên Chỉ Số Bất Cân Xứng Năng Khiếu/Tài Năng. 

Chỉ Số Bất Cân Xứng G/T = Đại diện G/T chia cho đại diện Học khu.  
- Đại diện G/T: số học sinh FAY trong nhóm chủng tộc/dân tộc đó đang nhận các dịch 

vụ năng khiếu/tài năng chia cho tổng số học sinh FAY đang nhận các dịch vụ năng 
khiếu/tài năng. 

- Đại diện Học khu: số học sinh FAY trong nhóm chủng tộc/dân tộc đó chia cho 
tổng số học sinh FAY của học khu. 

Theo định nghĩa của Smith & Harper (2015), một nhóm học sinh được coi là  có ít đại 
diện khi chỉ số bất cân xứng dưới hoặc bằng 0.8. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 0,93; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 2,03; Người Da Den 0,67; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 0,49; Đa 
Chủng Tộc 1,32; Người Da Trắng 74,9%. 

2 B Bất cân xứng trong kỷ 
luật - số 
tất cả các nhóm học sinh 
nổi trội trong ISS và OSS 

Số tất cả các nhóm học sinh nổi trội trong ISS/OSS theo Chỉ Số Bất Cân Xứng Trong 
Kỷ Luật. 

Chỉ số bất cân xứng trong kỷ luật = Đại diện bị kỷ luật chia cho đại diện Học khu. 

- Đại diện bị kỷ luật: số học sinh trong các nhóm học sinh đang bị kỷ luật ISS hoặc 
OSS chia cho tổng số học sinh đang bị kỷ luật ISS hoặc OSS. 

- Đại diện Học khu: số học sinh trong nhóm học sinh đó chia cho tổng số học 
sinh của học khu. 

Theo định nghĩa của Smith & Harper (2015), một nhóm học sinh được coi là  nổi trội 
khi chỉ số bất cân xứng lớn hơn hoặc bằng 1.2. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 0,52; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 0,33; Người Da Den 1,41; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 1,04; Đa 
Chủng Tộc 0,98; Người Da Trắng 0,58; EL 0.94; SWD 1,66; ED 1,25; Nam giới 1,30; 
Nữ giới 0,69. 

2 B Tham gia 
SAT/ACT 

Tỷ lệ học sinh lớp 12 tham gia SAT hoặc ACT. 

Được tính toán theo số học sinh lớp 12 tham gia các kỳ thi SAT hoặc ACT chia cho 
tổng số học sinh lớp 12. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 38,0%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình 67,1%; Người Da Den 37,1%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 22,4%; Đa Chủng 
Tộc 46,5%; Người Da Trắng 58,0%. EL 
EL 11,7%; SWD 10,1%; Bữa ăn miễn phí 29,1%; Nam giới 37,4%; Nữ giới 45,8%; 
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2 C Nhân viên được chứng 
nhận có kinh nghiệm 
trong Tiêu đề I 

Tỷ lệ nhân viên được chứng nhận trong các trường Tiêu Đề I có 6 năm kinh nghiệm 
trở lên. 

Tính theo số nhân viên được chứng nhận trong các trường Tiêu Đề I có 6 năm kinh 
nghiệm trở lên chia cho số nhân viên được chứng nhận trong các trường Tiêu Đề I. 

Mục tiêu năm năm phản ánh trong tỷ lệ nhân viên được chứng nhận trong các trường 
không thuộc Tiêu Đề I có 6 năm kinh nghiệm trở lên. 

2 C Giảng dạy hiệu quả Bậc 1 
– % học sinh đáp ứng kỳ 
vọng phát triển hàng 
năm, các nhóm dân thua 
thiệt trong lịch sử 

Tỷ lệ học sinh trong các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử đáp ứng hoặc vượt quá 
những kỳ vọng phát triển trong học tập. 

Được tính toán theo số học sinh FAY trong các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử có 
tiến bộ từ 1 năm trở lên trong MAP hoặc iReady chia cho tổng số học sinh FAY trong 
các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử. 

Các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử: Người Da Den; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha, 
Thổ Dân Châu Mỹ, EL, SWD, Bữa Ăn Miễn Phí 

2 C Phân bổ thiết bị hỗ trợ 
học sinh 

Tỷ lệ học sinh các lớp 3-12 được phân bổ thiết bị của học khu. 

Được tính toán theo số học sinh các lớp 3-12 được phân bổ thiết bị của học khu chia 
cho số học sinh FAY trong các lớp 3-12. 

3 A Cải thiện tiến bộ– Các 
bài kiểm tra tiêu chuẩn 

Tỷ lệ học sinh cải thiện trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn của học khu giữa học kỳ 
1 và học kỳ 2. 

Được tính toán theo số học sinh có điểm số cao trong học kỳ 2 hoặc duy trì một hiệu 
suất điểm số tối ưu (ngưỡng TBD) chia cho tổng số học sinh có điểm số tại cả hai học 
kỳ. 

3 A Tiến bộ CCRPI– Các mốc 
quan trọng/Phát triển 
ACCESS 

Số trường học có điểm số tiến bộ CCRPI từ 80 trở lên. 

Sử dụng các điểm số SGP và ACCESS, thành phần Tiến bộ của CCRPI dự kiến để giải 
đáp câu hỏi: Các học sinh đang phát triển với mức điển hình hay mức cao so với các 
học sinh có trình độ tương đương trong toàn Georgia? Thành phần này đo lường sự 
phát triển trong ELA và toán (qua các SGP theo từng mốc quan trọng) và mức độ thành 
thạo tiếng Anh trong số những Học Sinh Học Tiếng Anh (qua ACCESS). 

3 A Các trường “Beating the 
Odds” 

Số trường có danh hiệu Beating the Odds GOSA. 

Beating the Odds (BTO) là một phân tích thống kê do Văn phòng Thống đốc về Thành 
tích của học sinh (GOSA) thực hiện so sánh hiệu suất CCRPI của một trường với 
những trường khác có những đặc tính tương tự. 

3 A Hỗ trợ Cải thiện của 
Học khu– Khảo sát 
nhân viên 

Tỷ lệ nhân viên tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát cải tiến trường học EES sau đây 
(tính trung bình): 

(1) Có một tầm nhìn nhất quán về việc cải tiến trường học trong toàn học khu này 
(2) Học khu này tạo điều kiện cho các hệ thống và chương trình hỗ trợ cải tiến 

trường học 
(3) Ban giám đốc học khu thể hiện cam kết cải tiến việc học tập của học sinh 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 78,8%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình 86,6%; Người Da Den 85,0%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 85,6%; Đa Chủng 
Tộc 76,1%; Người Da Trắng 80,9%. 
Nam giới 77,9%; Nữ giới 83,3%. 
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3 B Kiến thức quản lý nhân 
sự - SHRM/HRCI được 
chứng nhận 

Tỷ lệ nhân viên nhân sự có chứng nhận của ngành. 

Được tính toán theo số nhân viên nhân sự có chứng nhận SHRM/HRCI còn hiệu lực 
chia cho tổng số nhân viên nhân sự. 

Mục đích phản ánh các mục tiêu về số nhân viên nhân sự có chứng nhận ở cấp Điều 
Phối viên và hơn nữa. 

3 B Vai trò lãnh đạo của 
giáo viên 

Số cơ hội chính thức làm lãnh đạo trong bậc thang nghề nghiệp của giáo viên trong 
học khu. 

Cơ hội chính thức làm lãnh đạo trong bậc thang nghề nghiệp của giáo viên trong học 
khu bao gồm cả những vị trí như Trưởng Phòng. 

3 B Phát triển Nguồn giáo 
viên - “Grow Your Own” 

Tỷ lệ giáo viên mới tuyển dụng tốt nghiệp từ GCPS. 

Được tính theo số giáo viên mới tuyển dụng (được phân loại và có chứng nhận) tốt 
nghiệp từ một trường trung học cấp ba GCPS chia cho tổng số giáo viên mới tuyển 
dụng. 

3 B Giữ Chân Giáo Viên– 
Giáo Viên Mới 

Tỷ lệ giữ chân giáo viên có chứng nhận có từ 0-5 năm kinh nghiệm. 

Tính theo số giáo viên có chứng nhận từ năm học trước có từ 0-5 năm kinh nghiệm 
hiện vẫn đang làm việc chia cho số giáo viên có chứng nhận có từ 0-5 năm kinh 
nghiệm của năm học trước. 

3 B Giữ Chân Giáo Viên– 
Giáo Viên Có Kinh 
Nghiệm 

Tỷ lệ giữ chân giáo viên có chứng nhận có từ 6 năm kinh nghiệm trở lên. 

Tính theo số giáo viên có chứng nhận từ năm học trước có từ 6 năm kinh nghiệm trở 
lên hiện vẫn đang làm việc chia cho số giáo viên có chứng nhận có từ 6 năm kinh 
nghiệm trở lên của năm học trước. 

3 C Hiệu Quả Tài Chính Xếp Hạng Sao Hiệu Quả Tài Chính (FESR). FESR được Văn phòng Thống đốc về 
Thành tích của học sinh thông báo hàng năm và so sánh chi tiêu của học khu cho 
mỗi học sinh với hiệu suất học tập tổng thể dựa trên điểm số CCRPI. Điểm số có 
thể từ 0.5 đến 5. 

3 C An toàn của xe bus– 
Số dặm giữa những 
lần tai nạn 

Số dặm trung bình giữa các vụ tai nạn 

3 C Bảo trì các cơ sở hiệu 
quả– Số ngày hoàn 
thành Yêu cầu công 
việc 

Số ngày làm việc trung bình để hoàn thành các yêu cầu bảo dưỡng. Dựa trên số 
ngày làm việc trung bình để hoàn thành các yêu cầu bảo dưỡng được phân loại là 
“khẩn cấp”, “ưu tiên cao”, hoặc “định kỳ” từ ngày 1 tháng Bảy cho đến hết 30 tháng 
Sáu. 

3 C Sử dụng các dịch vụ 
dinh dưỡng– Tham gia 
vào bữa trưa 

Số học sinh trung bình hàng ngày ăn bữa trưa ở trường. 

Được tính toán dựa trên số bữa trưa trung bình được phục vụ hàng ngày chia cho số 
học sinh trung bình đi học hàng ngày. 

3 C Đánh giá chương trình Tỷ lệ các sáng kiến mới (theo định nghĩa của Ban Điều Hành) với kế hoạch đánh giá 
chương trình chính thức có sẵn. 

4 A Tỷ lệ ghi danh của cư 
dân trong quận 

Tỷ lệ học sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 12 sống tại Quận Gwinnett đi học tại GCPS. Đi học tại 
GCPS bao gồm cả học ở nhà và các học sinh trường tư trong ranh giới GCPS (không 
bao gồm thành phố Buford) ngoài số học sinh GCPS. Tổng số học sinh hàng năm được 
báo cáo cho GaDOE. 

4 A Giữ chân nhân viên Tỷ lệ giữ chân tất cả các nhân viên. 

Được tính toán theo tỷ lệ nhân viên từ năm học trước hiện vẫn còn làm việc trong năm 
học này. 



Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Chúng Ta | 41  

Phụ Lục D:  Các phương pháp KPI (tiếp tục) 
 

4 A Mức độ hài lòng của gia 
đình – Khảo sát gia đình 

Tỷ lệ gia đình tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của Gia Đình 
EES sau đây (tính trung bình): 

(1) Hiệu trưởng của ngôi trường này cam kết về chất lượng giáo dục 
(2) Tin tôi rằng những người lớn trong trường này chăm sóc tốt cho con tôi. 
(3) Các phụ huynh / gia đình và nhân viên của trường này nói chuyện với người 

khác một cách tôn trọng. 
(4) Ngôi trường này đang làm rất tốt việc chuẩn bị cho con em của tôi một 

tương lai thành công 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 82,0%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo 
Thái Bình Dương 85,5%; Người Da Den 83,3%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 
89,2%; Đa Chủng Tộc 79,7%; Người Da Trắng 84,9%. Thường xuyên nói tiếng Anh 
tại nhà 83,2%; Ít khi nói tiếng Anh tại nhà 88,8%. 

4 A Mức độ hài lòng của học 
sinh – Khảo sát học sinh 

Tỷ lệ học sinh tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của Học sinh 
EES sau đây (tính trung bình): 

(1) Những người lớn trong trường này giúp tôi lập kế hoạch và đặt các mục tiêu cho 
tương lai của mình 

(2) Công việc tôi làm trong ngôi trường này là hữu ích và thú vị đối với tôi 
(3) Trường này chuẩn bị tốt cho tôi để thành công trong cuộc sống 
(4) Tôi thấy tự hào về trường mình (MS/HS) / Trường này chuẩn bị tốt cho tôi (ES) 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 52,5%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 52,4%; Người Da Den 46,5%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 52,5%; Đa 
Chủng Tộc 47,2%; Người Da Trắng 49,3%. 
EL 60,7%; SWD 54,2%; Bữa ăn miễn phí 50,9%; Năng khiếu 47,7%; Nam giới 51,9%; 
Nữ giới 47,9%. 

4 A Thành tích của học sinh Tỷ lệ các bài kiểm tra quan trọng mà học sinh đạt điểm Thành thạo hoặc Xuất sắc 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 55,2%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 73,4%; Người Da Den 42,3%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 34,2%; Đa 
Chủng Tộc 59,0%; Người Da Trắng 69,2%. 
EL 29,6%; SWD 15,4%; Bữa ăn miễn phí 34,5%; Nam giới 48,2%; Nữ giới 48,2%; 

4 A Tỷ lệ Tốt nghiệp 4 năm Tỷ lệ lớp 9 tốt nghiệp trong 4 năm. Dựa trên Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Tương Tự Có Điều 
Chỉnh (ACGR) 4 năm. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 92,3%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 92,0%; Người Da Den 84,0%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 70,5%; Đa 
Chủng Tộc 84,7%; Người Da Trắng 90,8%. 
EL 56,0%; SWD 64,7%; ED 77,8%. 

4 B Sẵn sàng học đại học Tỷ lệ học sinh lớp 12 đạt mức sẵn sàng học đại học trong các kỳ thi SAT hoặc ACT. 

Được tính toán theo số học sinh lớp 12 tham gia các kỳ thi SAT hoặc ACT và đáp 
ứng tất cả các tiêu chuẩn sẵn sàng học đại học của bài kiểm tra theo xác định của 
Hội Đồng Đại Học chia cho tổng số học sinh lớp 12. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 20,7%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 51,3%; Người Da Den 14,8%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 10,7%; Đa 
Chủng Tộc 29,2%; Người Da Trắng 41,5%. 
EL 1,3%; SWD 1,3%; Bữa ăn miễn phí 13,4%; Nam giới 23,2%; Nữ giới 25,9%; 

4 B Hoàn thành Lộ 
trình CTE 

Tỷ lệ tất cả các học sinh lớp 12 hoàn thành lộ trình CTE. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 33,3%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 30,4%; Người Da Den 29,2%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 25,6%; Đa 
Chủng Tộc 27,6%; Người Da Trắng 26,7%. 
EL 16,2%; SWD 2,1%; Các bữa ăn miễn phí 29,4%. 



42  |  Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Chúng Ta  

Phụ Lục D:  Các phương pháp KPI (tiếp tục) 
 

4 B Học sinh đủ tiêu chuẩn 
nhận học bổng HOPE 

Tỷ lệ học sinh lớp 12 đủ tiêu chuẩn nhận học bổng HOPE. 

4 B Lớp 9 theo đúng lộ trình Tỷ lệ học sinh lớp 9 theo đúng lộ trình để tốt nghiệp 4 năm khi hết năm học lớp 9. 
Theo đúng lộ trình bao gồm những học sinh đã tích lũy được ít nhất 5 tín chỉ, kể cả ít 
nhất một tín chỉ của các môn ngữ văn, toán, và khoa học. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 70,8%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 87,6%; Người Da Den 72,6%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 64,2%; Đa 
Chủng Tộc 80,6%; Người Da Trắng 83,6%. 
EL 52,3%; SWD 65,8%; Các bữa ăn miễn phí 67,8%. 

4 B PSAT 8/9 theo đúng lộ 
trình Sẵn sàng học đại 
học 

Tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi PSAT 8/9 và đáp ứng cả hai tiêu chuẩn sẵn sàng học 
đại học. 

Được tính toán theo số học sinh tham gia kỳ thi PSAT 8/9 và đáp ứng cả hai tiêu 
chuẩn sẵn sàng học đại học theo xác định của Hội Đồng Đại Học chia cho số học 
sinh tham gia kỳ thi PSAT 8/9. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 32,5%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 65,4%; Người Da Den 28,2%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 25,5%; Đa 
Chủng Tộc 47,3%; Người Da Trắng 56,0%. 
Nam giới 34,7%; Nữ giới 38,6%. 

4 B Đọc đúng hoặc trên 
trình độ lớp tại các 
mốc quan trọng - Lớp 
5 

Tỷ lệ học sinh lớp 5 đáp ứng những yêu cầu về khả năng đọc đối với trình độ của lớp 
này tại những mốc quan trọng. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 77,8%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo Thái 
Bình Dương 87,7%; Người Da Den 75,4%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 61,3%; Đa 
Chủng Tộc 80,8%; Người Da Trắng 88,9%. 
EL 61,7%; SWD 38,5%; Bữa ăn miễn phí 64,6%; Nam giới 71,7%; Nữ giới 77,3%; 

4 B Các trường tiểu học 
giảng dạy môn Khoa học 
máy tính hoặc STEM đặc 
biệt 

Tỷ lệ các trường tiểu học giảng dạy môn Khoa học máy tính hoặc STEM đặc biệt 

4 C Thông dịch và Biên dịch – 
Khảo sát gia đình 

Tỷ lệ gia đình tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát ngôn ngữ của Gia đình EES 
sau đây: Thông tin/tài liệu tôi nhận được từ trường học bằng ngôn ngữ tôi có thể 
hiểu được. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 92,2%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo 
Thái Bình Dương 90,7%; Người Da Den 97,0%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 
90,0%; Đa Chủng Tộc 97,0%; Người Da Trắng 97,8%. Thường xuyên nói tiếng Anh 
tại nhà 96,8%; Ít khi nói tiếng Anh tại nhà 86,1%. 

4 C Tham gia khảo 
sát gia đình 

Tỷ lệ gia đình tham gia khảo sát gia đình EES hàng năm. 

Được tính theo số gia đình đã tham gia khảo sát gia đình EES hàng năm chia cho 
số gia đình nhận được thư mời tham gia khảo sát gia đình EES. 
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4 C Giao tiếp nhiệt tình – 
Khảo sát gia đình 

Tỷ lệ gia đình tích cực trả lời những câu hỏi khảo sát giao tiếp của Gia Đình EES sau 
đây (tính trung bình): 

(1) Các giáo viên của con tôi lắng nghe khi tôi chia sẻ những lo lắng mình với họ. 
(2) Các phụ huynh/gia đình có đóng góp ý kiến vào kế hoạch cải thiện trường này. 
(3) Tôi được tạo cơ hội để thảo luận về tiến bộ của con tôi tại trường. 
(4) Tôi được khuyến khích hợp tác với các giáo viên về việc học tập của con tôi. 

Phân loại: Thổ dân Châu Mỹ/Thổ Dân Alaska 75,4%; Người Châu Á/Cư Dân Đảo 
Thái Bình Dương 80,7%; Người Da Den 78,9%; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 
84,6%; Đa Chủng Tộc 72,6%; Người Da Trắng 73,5%. Thường xuyên nói tiếng Anh 
tại nhà 76,1%; Ít khi nói tiếng Anh tại nhà 83,9%. 

4 C Tài khoản cổng thông tin 
phụ huynh 

Tỷ lệ phụ huynh và người giám hộ của học sinh GCPS có tài khoản cổng thông tin phụ 
huynh đang hoạt động (bao gồm cả các tài khoản trước đây và tài khoản mới đăng ký). 

4 C Đăng nhập Tài khoản 
cổng thông tin phụ huynh 

Tỷ lệ phụ huynh và người giám hộ của học sinh GCPS đăng nhập vào cổng thông tin 
phụ huynh qua tài khoản của mình ít nhất một lần trong cả năm học. 
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Thuật ngữ Định nghĩa 

ACCESS dành cho ELL Một bài kiểm tra mức độ thành thạo tiếng Anh đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh 
học tập của học sinh. 

ACT ACT là bài kiểm tra tiêu chuẩn sử dụng để đăng ký học đại học. Nó kiểm tra bốn lĩnh vực 
kỹ năng học tập: Tiếng Anh, Toán, Đọc, và Lý Luận Khoa Học, và thêm một bài luận trực 
tiếp tùy chọn. 

Xếp Lớp Nâng Cao (AP) Một chương trình của Hoa Kỳ do Hội Đồng Đại Học tạo ra cung cấp các chương 
trình học tập và bài kiểm tra bậc đại học cho các học sinh trung học cấp ba. Các 
trường cao đẳng và đại học Mỹ có thể cấp tín chỉ khóa học và xếp lớp cho các học 
sinh đạt điểm cao trong các bài thi. Chương trình AP tạo cơ hội cho học sinh học 
các môn bậc đại học trong khi vẫn đang học trung học. 

Beating the Odds (BTO) Một phân tích thống kê so sánh hiệu suất thực tế của một trường học theo Chỉ Số 
Hiệu Suất Sẵn Sàng Học Đại Học và Làm Việc (CCRPI) với hiệu suất của các 
trường học có cùng đặc tính trên toàn tiểu bang. Các trường có hiệu suất hoạt động 
cao hơn các trường tương tự được gọi là “Beating the Odds.” Điều quan trọng cần 
lưu ý là những trường “Beat the Odds” có thể vẫn có điểm số CCRPI thấp và/hoặc 
những lỗ hổng trong hiệu suất. 

Người Da Đen, Người Bản 
Địa, Người Da Màu (BIPOC) 

Người Da Đen, Người Bản Địa, và Người Da Màu là những người nhận diện là Người Da 
Đen, Thổ Dân Châu Mỹ, Người Nói Tiếng Tây Ban Nha, hoặc Người Châu Á. 

Giáo Dục Nghề Nghiệp & Kỹ 
Thuật (CTE) 

Những khóa học này chuẩn bị cho học sinh học đại học và đáp ứng những yêu cầu của 
nền kinh tế thế kỷ 21, bao gồm tìm hiểu sự thích hợp của kết hợp các kỹ năng kỹ thuật với 
kiến thức học tập. Các khóa học CTE được giảng dạy tại các cấp trung học cấp hai và 
trung học cấp ba. 

Chỉ Số Hiệu Suất Sẵn Sàng Học 
Đại Học & Làm Việc (CCRPI) 

Đây là công cụ đánh giá hàng năm của Georgia đo lường các trường học, các học khu, 
và các tiểu bang đang giúp đã học sinh thực hiện các mục tiêu của mình tốt như thế nào. 
Nó cung cấp một lộ trình toàn diện giúp các nhà giáo dục, các gia đình, và thành viên 
cộng đồng thúc đẩy và cải thiện sẵn sàng học đại học và làm việc cho tất cả các học sinh. 

Thông thạo văn hóa Các tổ chức và cá nhân thể hiện sự thông thạo văn hóa khi họ chấp nhận và tôn trọng 
những khác biệt văn hóa, tiếp tục tự kiểm tra nhận thức văn hóa, cẩn trọng chú ý đến động 
lực của những khác biệt văn hóa, tiếp tục nâng cao kiến thức và tài nguyên văn hóa của 
họ, và chấp nhận các mô hình dịch vụ văn hóa liên quan để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu 
của mọi sắc dân. 

Bất cân xứng trong kỷ luật Số học sinh của một nhóm cụ thể bị đình chỉ học trong trường và ngoài trường thấp hơn 
hoặc cao hơn số học sinh dự kiến dựa trên tỷ lệ tổng số học sinh. 

Chỉ số đa dạng Đo lường mức độ đa dạng chủng tộc/dân tộc trong học khu. 

Khó khăn kinh tế Theo Văn phòng Thống đốc về Thành tích của học sinh (GOSA). “khó khăn kinh tế” mô tả 
học sinh đủ điều kiện hưởng chương trình bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. 

Khảo sát về Hiệu quả giáo dục 
(EES) 

Trung tâm Hiệu quả giáo dục (CEE) hợp tác với các học xá và học khu ở mọi quy mô để 
tiến hành những khảo sát Nhân viên, Học sinh, và Gia đình thành công. Những khảo sát 
này lần đầu tiên được thực hiện tại Học khu Trường Công Lập Quận Gwinnett trong năm 
học 2021- 2022. 
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Học sinh học tiếng Anh (EL) Những học sinh chưa thành thạo tiếng Anh và đang nhận các dịch vụ ngôn ngữ cho tới khi 
thành thạo. Nhiều Học sinh học tiếng Anh đến từ những gia đình và có nền tảng không nói 
tiếng Anh. 

Xếp Hạng Sao Hiệu Quả Tài 
Chính (FESR) 

Mục đích của xếp hạng sao là để so sánh chi tiêu của học khu cho mỗi học sinh với hiệu 
suất học tập tổng thể. 

Chương trình Bữa trưa miễn phí 
& giảm giá (FRL) / Chương trình 
Bữa trưa miễn phí (miễn phí) 

Những học sinh sau đây hội đủ điều kiện được nhận các bữa trưa miễn phí thông qua 
chương trình này: 
* Tất cả các trẻ em trong các hộ gia đình hiện đang nhận các phúc lợi từ GA SNAP, 

Chương trình Phân phối thực phẩm cho các Khu bảo tồn Người da đỏ (FDPIR) hoặc 
GA TANF 

* Trẻ em được nhận nuôi tạm thời hiện đang thuộc trách nhiệm pháp lý của một tổ 
chức nuôi dưỡng tạm thời hoặc của tòa án. 

* Những trẻ em đang tham gia chương trình Head Start của trường. 
* Những trẻ em đáp ứng định nghĩa vô gia cư, bỏ nhà đi, hoặc nhập cư 
* Trẻ em từ những hộ gia đình có thu nhập trong giới hạn Hướng Dẫn Đủ Điều Kiện 

Thu Nhập Liên Bang 

Năm học đầy đủ (FAY) Những học sinh được coi là FAY khi đi học đủ 65% số ngày học kể từ ngày bắt đầu năm 
học cho tới ngày kết thúc kỳ kiểm tra của tiểu bang. 

Sở Giáo Dục Georgia 
(GaDOE) 

GaDOE giám sát hoạt động giáo dục công trong toàn tiểu bang, đảm bảo các đạo luật và 
quy định liên quan đến giáo dục được tuân thủ chặt chẽ và kinh phí của tiểu bang và liên 
bang dành cho giáo dục được phân bổ hợp lý đến các hệ thống trường học địa phương. 

Hệ thống đánh giá các mốc 
quan trọng Georgia (Mốc 
quan trọng) 

Hệ thống đánh giá các mốc quan trọng Georgia là một chương trình đánh giá tổng hợp 
toàn diện và là một bài kiểm tra tổng hợp của hệ thống đơn nhất dành cho cả ba cấp độ 
trong hệ thống giáo dục của tiểu bang - tiểu học, trung học cấp hai, và trung học cấp ba. 
Hệ thống này được thiết kế để gửi những tín hiệu thống nhất về sự chuẩn bị của học sinh 
cho cấp học tiếp theo, lớp học, khóa học tiếp theo, hoặc đánh giá thử trình độ, như khi 
vào đại học hoặc bắt đầu đi làm sau khi rời khỏi hệ thống giáo dục phổ thông từ Mẫu 
Giáo-Lớp 12. 

Học bổng HOPE của Georgia 
(HOPE) 

Học bổng HOPE của Georgia dành cho các học sinh tốt nghiệp trung học cấp ba Georgia 
với điểm trung bình tối thiểu 3.0. Học bổng này sẽ trợ cấp tiền để giúp các học sinh trang 
trải một phần học phí của các trường đại học hoặc cao đẳng hội đủ điều kiện Học bổng 
HOPE. 

Năng khiếu/Tài năng (G/T) Chương trình năng khiếu cung cấp các chương trình giảng dạy Kỹ năng và Kiến Thức 
nâng cao của học khu. Những học sinh được tuyển chọn vào giáo dục năng khiếu theo 
các tiêu chuẩn mà Quốc Hội Georgia và Hội đồng Giáo dục Georgia quy định. Các tiêu 
chuẩn này bao gồm giới thiệu ban dầu, kiểm tra, xem xét hội đủ điều kiện do một nhóm 
trường học địa phương tổ chức. 

Văn phòng Thống đốc về Thành 
tích của học sinh (GOSA) 

GOSA là một cơ quan giáo dục của tiểu bang ủng hộ trách nhiệm và minh bạc thông qua 
việc sử dụng những số liệu chiến lược và hợp tác với các bên liên quan trong giáo dục để 
tăng cường sự thành công của học sinh. 

Các nhóm dân thua thiệt trong 
lịch sử 

Học sinh thuộc các nhóm dân thua thiệt trong lịch sử là những học sinh được nhận 
diện là Người Da Den/Người Mỹ gốc Phi; Người Nói Tiếng Tây Ban Nha, Thổ Dân 
Châu Mỹ, học sinh khuyết tật, Học sinh học tiếng Anh, và học sinh đủ điều kiện nhận 
bữa ăn miễn phí. 

 Chương trình Tú tài Quốc tế 
(IB) 

Chương trình chuẩn bị cho tương lai tạo dựng cho học sinh tư duy ham tìm hiểu, nuôi 
dưỡng khát vọng học tập của các em và chuẩn bị cho các em phát triển vượt trội trong sự 
nghiệp và sống một cuộc sống ý nghĩa. 

ISS/OSS ISS là đình chỉ trong trường học. OSS là đình chỉ ngoài trường học. 



46  |  Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Chúng Ta  

Phụ Lục E:  Các thuật ngữ và Định nghĩa (tiếp tục) 
 

Nổi trội Đại diện của một nhóm trong một loại vượt quá kỳ vọng cho nhóm đó hoặc rất khác so 
với đại diện của các nhóm khác trong cùng loại này. 

Tỷ lệ Thành thạo hoặc Xuất sắc 
(%P/D) 

Các phân loại hiệu suất tại các mốc quan trọng được sắp xếp thứ tự như sau: % Học sinh 
sơ cấp; % Học sinh đang phát triển; % Học sinh thành thạo; và % Học sinh xuất sắc. Bởi 
vậy % P/D thể hiện tỷ lệ tổng hợp của hai loại hiệu suất cao nhất. 

PSAT 8/9 PSAT là một phần của bộ bài kiểm tra chuẩn bị vào đại học của Hội Đồng Đại Học Bài 
kiểm tra này thường dành cho những học sinh chuẩn bị làm bài thi SAT. PSAT 8/9 được 
dành cho học sinh lớp 8 và lớp 9. Bài kiểm tra tập trung vào Đọc/Viết và Toán. 

SAT SAT là bài kiểm tra đầu vào đại học của Hội Đồng Đại Học. Bài kiểm tra này thường dành 
cho học sinh trung học cấp ba, và điểm chuẩn được sử dụng để đánh giá mức độ sẵn sàng 
học đại học. Bài kiểm tra tập trung vào Đọc/Viết và Toán. 

SHRM-CP/HRCI Hiệp hội quản lý nhân sự của chuyên gia được chứng nhận (SHRM-CP) và Viện chứng 
nhận quản lý nhân sự (HRCI) là những tổ chức hàng đầu trong chứng nhận quản lý 
nhân sự. 

Điểm bách vị phân về sự phát 
triển của học sinh (SGP) 

Mô tả sự phát triển của một học sinh đã đạt được so sánh tương đối với các học sinh có 
học lực tương tự trên toàn tiểu bang. Điểm bách vị phân về sự phát triển được tính từ 1 
đến 99, với bách vị phân thấp nhất cho thấy sự tiến bộ học tập thấp và bách vị phân cao 
cho thấy sự tiến bộ học tập cao. Với các SGP, tất cả các học sinh - bất kể mức độ thành 
tích đạt được trước đó - đều có cơ hội chứng minh tất cả mức độ phát triển của mình. 

Học sinh khuyết tật (SWD) Học sinh bị khuyết tật thể chất, tâm thần, hoặc học tập đủ điều kiện được nhận các dịch vụ 
chuyên biệt thông qua một Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP). 

Ít đại diện Đại diện không đủ trong những nhóm học sinh cụ thể trong một loại; một số nhỏ hơn có thể 
được dự đoán theo tỷ lệ của họ trong dân số. 

Công cụ sàng lọc tổng quát Tiến hành một đánh giá với tất cả các học sinh để giúp xác định những học sinh cần can 
thiệp. Công cụ sàng lọc tổng quát có thể sàng lọc đối với Toán, ELA, hoặc can thiệp hành 
vi (hạnh phúc của học sinh). 
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