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Tìm hiểu về các Thước đo 
đánh giá cấp địa phương

Bảng thông tin Trường học California (Bảng thông tin) là một công cụ trực tuyến được thiết kế để giúp các 
cộng đồng trên toàn tiểu bang có thể truy cập những thông tin quan trọng từ lớp mẫu giáo đến lớp mười hai 
tại các trường và khu học chánh. 
Bảng thông tin có các chỉ số địa phương (còn được gọi là các thước đo đánh giá) mà các cơ quan giáo dục 
địa phương (LEA) như khu học chánh, văn phòng giáo dục quận (COE) và các trường đặc cách sử dụng 
để báo cáo tiến độ dựa trên dữ liệu địa phương. Để biết thêm thông tin về Bảng thông tin, vui lòng truy cập 
Bảng thông tin Trường học Tiểu bang California của Cơ quan Giáo dục California (CDE) và trang web của 
Hệ thống Hỗ trợ tại https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.

Dịch vụ và Điều kiện cơ bản (Ưu tiên 1)

LEA báo cáo thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm sai giáo viên và vị trí còn trống, mức độ dễ dàng tiếp cận 
với các tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình học và các cơ sở trường học an toàn, sạch sẽ và chức 
năng thiết thực.
*Lưu ý: Ngoài thông tin được cung cấp cho Ưu tiên 1, cũng sẽ có một liên kết thông báo việc bổ nhiệm giáo 
viên mới trên trang web của CDE.

Thực hiện các Tiêu chuẩn học thuật của Tiểu bang (Ưu tiên 2)

LEA báo cáo về cách thức truyền tải nội dung học tập theo yêu cầu của bang và các tiêu chuẩn hoạt động 
cho tất cả học sinh, cũng như cách LEA cung cấp những chương trình và dịch vụ cho phép học sinh học 
tiếng Anh nâng cao hiểu biết các nội dung khóa học hàn lâm và cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh.

Gắn kết Phụ huynh và Gia đình (Ưu tiên 3)

LEA báo cáo cách thức thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh vào các chương trình, bao gồm cách xây dựng 
mối quan hệ giữa nhân viên nhà trường và gia đình, xây dựng mối quan hệ tương hỗ để cải thiện kết quả 
của học sinh và ghi nhận ý kiến đóng góp của phụ huynh trong quá trình ra quyết định.

Môi trường học đường (Ưu tiên 6)

LEA báo cáo thông tin liên quan đến ý kiến của học sinh, phụ huynh và giáo viên về sự an toàn trong trường 
học và các kết nối. 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp
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Khả năng tiếp cận Hàng loạt khóa học (Ưu tiên 7)

LEA báo cáo mức độ mà tất cả học sinh có thể tiếp cận và ghi danh vào một loạt các khóa học như  
là tiếng Anh, Toán, Khoa học xã hội, Khoa học, Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn, Sức khỏe và Giáo  
dục thể chất.

Điều phối Dịch vụ dành cho Học sinh bị đuổi học — Chỉ dành cho COE (Ưu tiên 9)

COE báo cáo thông tin về cách thức điều phối hướng dẫn thanh thiếu niên bị đuổi học đến các khu học 
khác trong quận để đảm bảo học sinh đó tiếp tục được học thông qua các dịch vụ giáo dục cần thiết.

Điều phối Dịch vụ cho Thanh thiếu niên thuộc diện Chăm sóc nuôi dưỡng — 
Chỉ dành cho COE (Ưu tiên 10)

COE báo cáo thông tin về cách hoạt động liên quan đến Phúc lợi trẻ em nhằm giảm thiểu những thay  
đổi trong việc sắp xếp trường học và cung cấp thông tin giáo dục, hỗ trợ trong việc cung cấp các dịch vụ 
cho thanh thiếu niên thuộc diện chăm sóc nuôi dưỡng, cũng như đáp ứng các yêu cầu từ hệ thống Tòa án 
vị thành niên, phối hợp với tòa án vị thành niên để đảm bảo cung cấp và điều phối các dịch vụ giáo dục 
cần thiết.
Ngoài ra, COE cũng báo cáo về cách thiết lập một cơ chế để chuyển giao nhanh chóng hiệu quả các hồ sơ 
sức khỏe và giáo dục cũng như hộ chiếu sức khỏe và giáo dục.

Tiêu chuẩn Thành tích cho Thước đo đánh giá địa phương

Sau đây là các tiêu chuẩn thành thích của các thước đo đánh giá địa phương đã được liệt kê ở trên.  
Để đáp ứng các tiêu chuẩn của thước đo đánh giá địa phương, các LEA phải

● đánh giá tiến độ hằng năm trong việc đáp ứng các yêu cầu ưu tiên của Công thức Nguồn kinh phí 
Kiểm soát địa phương (LCFF); 

● báo cáo kết quả, như một phần của mục không cấp phép, tại một cuộc họp công khai được lên 
lịch thường xuyên của hội đồng quản trị/cơ quan quản lý địa phương, trong quá trình thông qua 
Kế hoạch Trách nhiệm giải trình và Kiểm soát địa phương (LCAP) hằng năm; và

● công khai kết quả báo cáo thông qua Bảng thông tin bằng cách sử dụng các công cụ tự đánh giá 
do Hội đồng Giáo dục Tiểu bang (SBE)- cung cấp cho mỗi thước đo cấp địa phương. Các công 
cụ tự phản ánh của SBE có sẵn trong tài liệu Hướng dẫn nhanh về Chỉ số Hiệu suất địa phương 
trên trang web CDE tại https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/localindquickguide2022.docx.

Khi các LEA đạt được những yêu cầu ở trên, Bảng thông tin sẽ hiển thị thước đo địa phương là “Đạt 
chuẩn”. Nếu một LEA không đáp ứng được các yêu cầu trên, Bảng thông tin sẽ hiển thị thước đo địa 
phương là “Không đạt”. Ngoài ra, Bảng thông tin cũng cung cấp một bộ dữ liệu thông tin phong phú liên 
quan đến thành tích của các LEA theo từng thước đo đánh giá địa phương.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Chỉ số địa phương của CDE tại  
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/localindicators.asp. Tháng 11/2022
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