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ែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន
�រែណ�ំស្រ�ប់បំេពញែផន�រ្រត� តពិនិត្យនិងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន (LCAP) េធ� ��ម template។
ទី��ក់�រអប់រ�មូល��ន (LEA) េ��ះ

េ��ះទំ�ក់ទំនង និងចំណងេជើង

អុីែម៉លនិងទូ រស័ព�

LONG BEACH UNIFIED SCHOOL DISTRICT

េ�កបណ�ិត ជីល េបកឃឺ (Jill Baker)
្រពះ�ជ���រងៃន��

jbaker@lbschools.net / 562.997.8242

សេង� បែផន�រ��២
ំ ០២២-២៣
ព័ត៌�នទូ េ�
ពិពណ៌�អំពី LEA, ��េរៀនរបស់ខ� �ន, និងសិស្សរបស់ខ� �នេ�ក��ងចំ�ត់��ក់ៃន្របេភទសត� ��ន់-12 , អនុវត� �មេ� LEA.
�� េរៀន េ� ស��ត់ �មគ� ី �ព �� Long Beach ្រត�វ �ន ទទួ ល ��ល់ �៉ង ទូ លំទូ�យ ចំេ�ះ �រ បេង� ើត ថ� ី �ព ច្រម� ត ៃន �រ សិក� �រអភិវឌ្ឍ �ជីព និង �ព អ��រ្យ
ក��ង អត� ពលិក សិល្បៈ និង អ� � ៗ � េ្រចើន េទៀត ។ ្រក �ម បុគ�លិក េពញ េ�៉ង និង េ្រ� េ�៉ង �ង ១២.០០០ �ក់ េ� ែត េប� �� ចិត� �៉ង ��ំង ក��ង �រ ក�ង េលើ េ�គជ័យ � ំង េ�ះ
� ពិេសស ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល �ន េហតុផល េផ្សងៗ �� �ច នឹង ្រត�វ �រ �រ �ំ្រទ បែន� ម។ �នបេង� ើតេឡើងេ���ំ ១៨៨៥ LBUSD បច��ប្បន� េនះ អប់រ�សិស្សជិត ៧០.០០០�ក់
ពី��មុនចូ លវ �ទ�ល័យ េ���ចំនួន ៨៥ ែដល�នទី�ំងស� ិតេ�ទី្រក �ង Long Beach, Lakewood, Signal Hill និង Avalon េ�េ�ះ Catalina ។ LBUSD បេ្រមើ ដល់ ទី ្រក �ង ធំ ៗ
មួ យ ក��ង ចំេ�ម ទី ្រក �ង ធំ ៗ ែដល �ន �ព ខុស �� បំផុត េ� ក��ង សហរដ� �េមរ �ក ។ ្របែហល 58% ៃននិស្សិតគឺ��េអស�៉ញ,13% �េមរ �ច��ហ� �ក, 13% ពណ៌ស, 7% �សុី, 4%
្រប�ំងេ្រចើន, 3% Filipino, 1% េ�ះ�៉សុីហ��ក, និង 0.2% េដើមកំេណើតឥ�
� /����ន របស់�េមរ �ក ែដល�នេ�សល់េ�ក��ង្របេភទេផ្សងេទៀត។ សិស្ស ្រប�ណ ១៤%� អ� ក េរៀន

�� អង់េគ� ស ៦៣% �ន កង� ះ �ត ែផ� ក សង� ម និង ៩% ��ន ផ� ះ សែម្បង/យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់។ ្រស �ក �ន បេង� ើត ែផន�រ ពេន� �ន �រ េរៀន សូ ្រត លម� ិត និង �ំ្រទ ែដល រ ួម
ប��ល
� ្របភព មូ លនិធិ � េ្រចើន និង ផ� ល់ នូ វ �រ �ំ្រទ ែដល �ន កំណត់ េ�លេ� ដូ ច � អក� �វ �កនិង អ� ក ជំ�ញ គណិត វ �ទ� �រ ហ� �ក �ត់ សមតុល្យ ស្រ�ប់ ្រគ� បេ្រង�ន ព្រងីក
កម� វ �ធី បេ្រង�ន និង រដូ វ េ�� ែដល � វ �ធី ថ� ី មួ យ ៃន �រ ្របមូ ល ទិន�ន័យ េដើម្បី �ម �ន �រ រ �ក ចេ្រមើន របស់ សិស្ស �រ េបើក មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព េ� ្រគប់ បរ �េវណ វ �ទ�ល័យ
� ំង អស់ និង �រ �ប់ េផ� ើម ៃន �រផ� ច
� េផ� ើម �ំងនន និស្សិត េ�� Achie ។ កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង � ំង េនះ និង កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង � េ្រចើន េផ្សង េទៀត ែដល លម� ិត េ� ក��ង ឯក
�រ េនះ ្រត�វ �ន រច� េឡើង េដើម្បី ជួ យ LBUSD រក� ��ន �ព របស់ ខ� �ន � ្របព័ន� �� �ំ មុខ េគ ែដល េគ ��ល់ � � �រ ែស� ង រក �ព ល� ្របេសើរ និង សមតុល្យ របស់ ខ� �ន ។
គន� ឹះ ៃន �ព េ�គ ជ័យ របស់ ្រស �ក គឺ �រ�រ របស់ ខ� �ន �មួ យ សហគមន៍ �រអប់រ� ដ៏ រុងេរឿង និង ៃដ គូ ឧស�ហកម� ។ LBUSD, Long Beach City College, and California State
University, Long Beach, �នេធ� ��រសហ�រ�មួ យ��ប័នក��ង្រស �ក, តំបន់, និង��ក់�តិេដើម្បីបេង� ើតនូ វ�ពឥតខ� ត់, បុេព� សន� ិ�ស, បុេព� សន� ិ�សេ្រ�យឧត� មសិក�-��. �ព �
ៃដគូ េនះ រ ួម �ន �រ សន� ម� វ �ទ�ល័យ Long Beach ែដល ផ� ល់ �រ �ំ្រទ បែន� ម េដើម្បី ជួ យ សិស្ស ឲ្យ េ្រត�ម ខ� �ន និង ទទួ ល �ន េ�គជ័យ ក��ង �រ អប់រ� �ន់ ខ� ស់។ ្រក �មហ៊ុន
LBUSD ក៏ �ន បេង� ើត �ព � ៃដគូ អប់រ� �មួ យ នឹង �ជីវកម� ក��ង ្រស �ក �ង ១.៣០០ ែដល ទទួ ល ��ល់ តួ �ទី របស់ ្រស �ក ក��ង �រ អភិវឌ្ឍ បុគ�លិក ែដល �ន ជំ�ញ ខ� ស់ និង
�ន ជំ�ញ ខ� ស់។ ស� ័្រគចិត�្រប�ណ ១២.០០០�ក់ េ�ក��ង��េរៀន��រណៈ (VIPS) ជួ យ្រគ�បេ្រង�ន និងសិស្សេ�ក��ង��ក់េរៀន។ �� េរៀន Long Beach ្រត�វ �ន េ� សួ រ សុខ ទុក�
និង សរេសើរ េ�យ េ�ក nati្រប�ន េម�វ � ទូ េ� េល�ធិ�រ អប់រ� បួ ន រ ូប អតីត រដ� ម�ន� ី �រ បរេទស េ�ក ឧត� ម េសនីយ៍ Colin Powell និង ម�ន� ី �ន់ ខ� ស់ េផ្សង េទៀត ែដល
ព��ម ចម� ង �ព េ�គ ជ័យ របស់ LBUSD ។ �� ក��ង ្រស �ក �ន ឈ� ះ �ន រ��ន់ ប� ៊� រ �ប �តិ និង�ន រ��ន់ National Green Ribbon � េ្រចើន ។
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ឆ��ះ ប��ំង ៖ េ�គជ័យ
�រពិពណ៌�អំពី�ពេ�គជ័យនិង/ឬវឌ្ឍន�ពេ�យែផ� កេលើ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញៃន���លីហ��រនី�៉ Dashboard (Dashboard) និងទិន�ន័យក��ង្រស �ក។
មជ្ឈមណ�លសុខុ�ល�ព
េ� េដើម ��ំ សិក� LBUSD �ន េបើក មជ្ឈមណ�ល សុខ �ព មួ យ េ� កែន� ង វ �ទ�ល័យ នីមួយ ៗ ក��ង ចំេ�ម ទី �ំង វ �ទ�ល័យ � ំង 11 របស់ ខ� �ន ។ មជ្ឈមណ�ល េនះ �ន ផ� ល់
កែន� ង មួ យ ដល់ សិស្ស ែដល ្រត�វ ចុះ េ��ះ េដើម្បី េធ� � �រ ្រត� ត ពិនិត្យ សុខ �ព ចូ ល រ ួម �មួ យ ទី ្របឹក� សុខ �ព ែដល �ន ឧទ� ិស ��យ ខ� �ន ស្រ�ប់ �រ អន� �គមន៍ និង អណ� �ង
ទឹក �ន់ ែត ្រ�ល េ្រ�និង ចូ ល េ� បរ �េ�គ ��រ េ� �� ឬ យក េ� ផ� ះ វ �ញ �ម រយៈ េ� ��រ របស់ ពួ ក េគ ។ �ប់ �ំង ពី �រ េបើក មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព �ន
សិស្ស � មធ្យម ចំនួន 5,634 �ក់ កំពុង េដើរ ចូ ល េ� មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព េដើម្បី �ំ្រទ �ម ត្រម�វ �រ េ�យ �ន សិស្ស �ង 10,000 �ក់ េដើរ ក��ង ឌូ រ �េ� ែខ មិ� ��ំ 2022
។ � មធ្យម វគ� ្របឹក� បុគ�ល ចំនួន 482 ្រត�វ �ន ផ� ល់ � េរៀង �ល់ ែខ ។ េស�កម� េផ្សងេទៀតរ ួម�នកិច�្របជុំ្រគ� �រ/caregiver និមួយៗ, ពិេ្រ�ះេ�បល់បុគ�លិកបុគ�ល,
េធ� �បទប��ញសិស្សនិងេធ� �បទប��ញ្រក �មសិស្ស, caregiver presentation, �រប��ញបុគ�លិក, និង�រ្រគប់្រគងៃន�រផ� ល់េ�បល់ពីបុគ�លិកនិងសហគមន៍ទូលំទូ�យ. បុគ�លិក សង� ម
�ន �ក់ េ� ្រគប់ មជ្ឈមណ�ល សុខ �ព ែដល ចូ ល រ ួម �មួ យ សិស្ស េលើ ្រប�ន បទ � េ្រចើន និង �ន បេង� ើត កែន� ង �ន សុវត� ិ�ព មួ យ ស្រ�ប់ សិស្ស េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ ត្រម�វ
�រ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� របស់ ពួ ក េគ ។
ទី្របឹក� និង បុគ�លិក សង� ម បែន� ម េទៀត៖
េ្រ� ពី បុគ�លិក សង� ម េ� ្រគប់ មណ�ល សុខុ�ល�ព �រ េកើន េឡើង ៃន ទី្របឹក� �ន ជួ យ ដល់ ត្រម�វ �រ ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ និង �រ សិក� របស់ សិស្ស។ � ែផ� ក មួ យ ៃន វ �ធី
��ស� � ំង មូ ល របស់ LBUSD ចំេ�ះ សុខុ�ល �ព ទី ្របឹក� េដើរ តួ �ទី សំ�ន់ ក��ង �រ ស្រមប ស្រម� ល �រម� ណ៍ សង� មែដល �ំ្រទ និង �រ ផ� ល់ ដំណឹង អំពី សុខ �ព ផ� វ� ចិត�
ដល់ ្រក �ម ្រគ� �រ ។ ពួ ក េគ �ន េដើម្បី �ំ្រទ ្រក �ម ្រគ� �រ េ� ្រគប់ េគហទំព័រ �� ប៉ុែន� ទិដ��ព ៃន �រ�រ របស់ ពួ ក េគ ែដល រ ួម ចំែណក ក��ង �រ បេង� ើន និង ែក លម� េស�
ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចុះ ចត ្រព� យ �រម� ពី ទំ�ក់ទំនង �ក់�ក់ �មួ យ្រក �ម ្រគ� �រ ែដល �ន �រ រ��ន ែដល កំពុង ជួ ប ្របទះ �រ ប៉ះ ទង� ិច ដូ ច ពី មុន មក ។
ដំេណើរ�រ េនះ រ ួម �ន �រ �ំ្រទ �ន់ ែត ��ល់ ខ� �ន និង �ន េ�លេ� ស្រ�ប់ ្រគ� �រ ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវ �យ ែដល មិន េឆ� ើយ
តប េ� នឹង មេធ��យ ទំ�ក់ទំនង ែបប ្របៃពណី ។ � ក៏ �ក់ ព័ន� នឹង �រ ស្រមប ស្រម� ល ពិេសស បែន� ម េទៀត �មួ យ នឹង �រ សហ �រ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ែដល �ន មូ ល��ន
េ� �� និង ៃដ គូ សហគមន៍ េផ្សង េទៀត េ�យ�រ ែត ប�� សង� ម ឧបសគ� �� និង បរ ���ន ផ� ះ ែដល មិន �ន េស� រ �ព ។
្រគ� បង� �ក អក� រកម�
្រគ� បង� �ក សុីក� � បឋមសិក� និង �ំ្រទ ្រគ�បេ្រង�ន អក� រកម� េ� �� បឋម សិក� និង �� K-8 ែដល �ន ត្រម�វ�រ ខ� ស់ ។ ្រគ�បង� �ក �ំ្រទ �រអនុវត� កម� វ �ធី អន� �គមន៍ អក� រកម�
ក្រមិត Leveled Literacy Intervention និង WonderWorks �មរយៈ �ររច� កម� វ �ធី / �រអភិវឌ្ឍ កម� វ �ធី implementation និង �រ អភិវឌ្ឍ វ ���ជីវៈ រ ួម� ំង ្រគ�បង� �ក ផងែដរ ។
�រ�រ របស់ ្រគ� បង� �ក ជួ យ ព្រងឹង គុណ�ព ៃន �រ ែណ�ំ ក��ង ��ក់ េរៀន េហើយ ពួ ក េគ បំេពញ បែន� ម នូ វ ឱ�ស អភិវឌ្ឍន៍ វ ���ជីវៈ � េ្រចើន េទៀត ែដល ផ� ល់ មូ លនិធិ េ�យ
សហព័ន� រដ� និង រក េឃើញ ្របភព ្រទឹស�ី េផ្សង ៗ�� ។ ្រគ� បង� �ក អក� រ កម� �ន �ំ មក នូ វ ជំ�ញ ែណ �ំ ក្រមិត ខ� ស់ េ�យ ��ល់ េ� �� េរៀន ែដល � លទ� ផល ្រគ� បង� �ក និង �រ
អភិវឌ្ឍ វ ��� ជីវៈ ្រត�វ �ន បេង� ើន េឡើង � លទ� ផល ។ លទ� ផល ៃន សកម� �ព ែដល �ន បកែ្រប េ� � �រ អនុវត� �រែណ�ំ ឲ្យ �ន ល� ្របេសើរ េ� ក��ង ��ក់ េរៀន រ ួម �ន
យុទ���ស� ខុស�� ែដល �ន េ��ត �រម� ណ៍ និង �រ អនុវត� ដ៏ ល� បំផុត េផ្សង េទៀត ស្រ�ប់ �រ ែណ�ំ របស់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ។
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យុត�ិធម៌��រេឡើង វ �ញ
ក��ង អំឡ
� ង ��ំ សិក� ��ំ សិក� ��ំ 2021-22 LBUSD �ន �ប់ េផ� ើម �រ�រ របស់ ខ� �ន េលើ កម� វ �ធី យុត�ិធម៌ ��រ េឡើង វ �ញ េ� �� ក�
� ល និង �ន ជួ ល បុគ�លិក ពីរ �ក់ េដើម្បី
ស្រមប ស្រម� ល �រ ហ� �ក �ត់ ្រប�ំ ស��ហ៍ និង �រ គណ� ជុំ វ �ញ �រ អនុវត� ��រ េឡើង វ �ញ និង ្រគ� បង� �ក សំ�ប់ ្រគ� បេ្រង�ន ្រស �ក 5 និង កែន� ង របស់ េយើង ស� ី ពី �រ �ត់ �ំង
ពិេសស ។ �ម រយៈ �រ វ �និេ�គ � ំង េនះ រង� ង់ ��រ េឡើង វ �ញ �ប់ រយ ្រត�វ �ន េធ� � គំរ ូ និង ជួ យ ស្រម� ល េ�យ ្រគ� បង� �ក និង ្រគ� បេ្រង�ន របស់ េយើង ។ LBUSD �ន បេង� ើត �ព
� ៃដ គូ �មួ យ សន� ិសីទ �លីហ��រ�៉ ស� ី ពី �គ ហ៊ុន និង យុត�ិធម៌ េដើម្បី �ំ្រទ �រ ហ� �ក �ត់ RJ និម�ិត េ� ទូ � ំង 6 េគហទំព័រ ែដល េ��ត េលើ �រ សន� � ��រ េឡើង វ �ញ ដំេណើរ �រ
រង� ង់ និង សកម� �ព ក�ង សហគមន៍ ។ Additional partnership with Advanced Harm and Conflict Training ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងស្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគង MS/K8
រ ួម� ំងរេបៀបស្រមបស្រម� លសន� ិសីទចូ ល�ថ� ីស្រ�ប់និស្សិតែដល�ន��ក។ មគ��េទ� សក៍ មួ យ េដើម្បី �ំ្រទ �រ េ្របើ្រ�ស់ �រ អនុវត� ��រ េឡើង វ �ញ និង សុវត� ិ�ព និង សុី វ �ល ក��ង �រ
ក�ងG នូ វ វប្បធម៌ �� ែដល �ន សុវត� ិ�ព ��គមន៍ និង រ ួម ប��ល
� �� ្រត�វ �ន បេង� ើត េឡើង ។ ��ំ េនះ េ�រេពញ េ� េ�យ ឱ�ស ក��ង �រ ក�ង ្រគឹះ ដ៏ រ �ង �ំ មួ យ ជុំ វ �ញ
�រ អនុវត� ��រ េឡើង វ �ញ េ� ក��ង �� េរៀន េហើយ េ�លេ� េ� ��ំ េ្រ�យ គឺ េដើម្បី បេង� ើន សមត� �ព បុគ�លិក ក��ង �រ ផ� ល់ �រ �ំ្រទ ដល់ ក្រមិត តំបន់ េ�ះ េ��ះ េ� រក �រ
អនុវត� និង េ��ត � ំង សហគមន៍ �� និង �រ �ំ្រទ ពិេសស ស្រ�ប់ សិស្ស របស់ េយើង។
សមិទ�ផលនិស្សិតេ�� Symposium
េ�ៃថ� េ�រ� ទី៣០ ែខេម� �ននិស្សិត�ង ២រយ�ក់ ឪពុក��យ ��ព��ល និងស�ជិកសហគមន៍�នចូ លរ ួមក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍ i naugural េនះ
េហើយ�មរយៈគណនី� ំងអស់្រត�វ�នទទួ លេ�យ�ពផូ សុីត រ�េភើប និង�យតៃម� ខ�ស់។ េ�ល បំណង របស់ សុីេហ� ម គឺ េដើម្បី ជូ ន ដំណឹង ចូ ល រ ួម និង េលើក កម� ស់ សិស្ស េ�� ��បិ�
និង អ� ក �ម របស់ េយើង។ �មួ យ នឹង សុន�រ ក� ��គមន៍ ពី េវជ� បណ�ិត ថមមី �៉បរ � និង ចំណុច សំ�ន់ មួ យ ពី េវជ� បណ�ិត េផ្រដ� ណូេ�ហ� �� សន� ិសីទ េនះ �ន ប��ញ ពី វគ� �ំ្រទ
�រ សិក� និង �រ ពិ�ក� ្រក �ម ្របឹក� អំពី �រ េរៀន សូ ្រត ផ� វ� ចិត� សង� ម និង សុខុ�ល �ព ។ �ន �រ �ំង ពិព័រណ៍ HBCU េដើម្បី េលើក កម� ស់ គំនិត ែដល នឹង េកើត េឡើង េ�
ម� វ �ទ�ល័យ ។ �តុ ប��ត់ េ� ក��ង LCAP េនះ ែដល �ក់ ទង េ� នឹង សមិទ� ផល និស្សិត េ�� ( សកម� �ព 3.13 ) គឺ � ស�ស �តុ មួ យ ៃន កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង ដ៏ សប�យ
រ �ក�យ មួ យ េដើម្បី េលើក កម� ស់ សិស្ស និង ្រក �ម ្រគ� �រ េ�� របស់ េយើង េហើយ មិន គួ រ ្រត�វ �ន �ត់ ទុក � � ្រពឹត�ិ �រណ៍ ែត មួ យ គត់ � �ង �រ ខិតខំ ្របឹងែ្របង េ�យ េចត�
ក��ង �រ ក�
� ល ឧត� ម េសនីយ៍ េ�� េ� ឡ
� ង � �ច និង េដើម្បី បេង� ើតសហគមន៍ េ�� និង អ� ក េផ្សង េទៀត ក��ង �រ ែស� ង រក វ �ធី បែន� ម េដើម្បី �ំ្រទ សិស្ស េ�� ។
េ�ល�រណ៍ សមធម៌ និង សម�ព
ក��ង ��ំ ២០២១ គណៈ ក�� ធិ�រ អប់រ� LBUSD �ន �ំ្រទ និង អនុម័ត � ឯកច� ន� នូ វ េ�ល នេ��យ សមធម៌ និង សមធម៌។ េ�លនេ��យ េនះ ្រត�វ�ន ែណ�ំ និង �ំ្រទ
� េលើកដំបូង េ�យ គណៈក��ធិ�រ អប់រ� �លពី ែខសី� ��ំ ២០២១ ែដល កំណត់ សេម� ង ៃន រេបៀប ែដល ្រស �ក េយើង នឹង ��ស់ ប�រ� �រែណ�ំ �រ ចូ លរ ួម និង ្របតិបត� ិ�រ របស់
ពួ កេគ ។ � មិន ្រតឹម ែត � រេបៀប ែដល េយើង វ �និេ�គ េលើ មូ លនិធិ របស់ េយើង ចំេ�ះ សិស្ស ែដល ្រត�វ�រ �រ �ំ្រទ បែន� ម េទៀត និង � ្របវត� ិ ��ស� underrepresented ប៉ុេ�
� ះ
េទ ប៉ុែន� ែថម � ំង វ �និេ�គ ក��ង �រ ��ស់ ប�រ� �រ អនុវត� របស់ េយើង ។ េ�ល នេ��យ ដ៏ ល� ្របេសើរ និង េស� ើ �ព �ន អនុ��ត ឲ្យ �យក��ន ្រស �ក ��ស់ ប�រ� �រ�រ របស់ ពួ ក
េគ េដើម្បី រ ួម ប��ល
� សិស្ស ែដល មិន �ន េ្រជើស េរ �ស របស់ េយើង និង សិស្ស ែដល មិន �ន វត� �ន � ្របវត� ិ ��ស� ។ ឧ�ហរណ៍ �យក��ន ទឹក កក Curr�ន �ប់ េផ� ើម ��ស់ ប�រ�
រច� សម� ័ន� �យក��ន របស់ ពួ ក េគ េដើម្បី �ច េ�ះ ្រ�យ ឱន �ព រច� សម� ័ន� េដើម្បី បំេពញ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ែដល �យ រង េ្រ�ះ បំផុត របស់ េយើង ។ ជំងឺ �តត�ត
COVID-19 �ន បំភ�ឺ េលើ តំបន់ របស់ េយើង ែដល េយើង ្រត�វ ែត េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង េដើម្បី បន� ជួ យ សិស្សរបស់ េយើង ។

និយមន័យៃនសម�ពេ�ក��ង LBUSD:
សមតុល្យ េ� LBUSD �ន ន័យ � េយើង នឹង �ត់ វ ��ន�រ េដើម្បី ប�� ប់ �រ ្រប�ន់ ពូ ជ �សន៍ និង �រ េរ �សេអើង ្របព័ន� ែដល េធ� � ឲ្យ ប៉ះ�ល់ ដល់ សិស្ស េ�យ�រ ែត ពូ ជ
�សន៍ វប្បធម៌ ពិ�រ�ព �រ ពិពណ៌� េសដ� កិច� ��ន�ព អេ��្របេវសន៍�រផ� ល់ ស��ប័ន េលើ េយនឌ័រ និង /ឬ ទិស ផ� វ� េភទ។ ្របសិន េបើ LBUSD កំពុង េធ� � សកម� �ព េលើ
និយមន័យ េនះ េ�ះ អ� ក សរេសរ អក្សរ ែដល �ន �យ �ង េលើ នឹង មិន ែមន � អ� ក ទស្សន៍�យ អំពី េ�គ ជ័យ ឬ �រ ប�ជ័យ េ� ក��ង ្របព័ន� របស់ េយើង េឡើយ ។ សមតុល្យ េ�
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LBUSD ក៏ �ន ន័យ � េយើង េ��ត េលើ ត្រម�វ �រ របស់ ជន �តិ ែស្បក េ�� ជន �តិ េដើម របស់ េយើង People of Color (BIPOC) និង សិស្ស ែដល ពិ�រ ក��ង កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង
របស់ េយើង េដើម្បី ផ� ល់ នូ វ បទ ពិេ�ធន៍ អប់រ� ដ៏ ល� ្របេសើរ មួ យ ដល់ សិស្ស � ំង អស់ ។

េ�លបំណងេ�លនេ��យសម�ព:
េ�ល បំណង ៃន េ�ល នេ��យ េនះ គឺ េដើម្បី បេង� ើត ្រគឹះ ទូ េ� ៃន �គ ហ៊ុន ែដល នឹង ្រត�វ អនុវត� េ� ទូ �ង
ំ LBUSD ។ ក��ង �ម � អង� �រ មួ យ េយើង ទទួ ល ��ល់ និង ទទួ ល
��ល់ �ព ខុស �� របស់ េយើង េហើយ េយើង េប� �� ចិត� េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង � បន� ប��ប់។ �ម �រ រច� េ�ល នេ��យ េនះ នឹង បេង� ើត នូ វ ស� ង់�រ ៃន មនុស្ស �តិ េម��
ករុ� �រ យល់ ដឹង និង �រ េ�រព ែដល �ក់ ទង េ� នឹង �ព �យ ្រស� លនិង �រ យក ចិត� ទុក �ក់ �មួ យ នឹង �រ រ�ពឹង ទុក ខ� ស់ ស្រ�ប់ បុគ�លិក សិស្ស និង ្រក �ម ្រគ� �រ
� ំង អស់ ។ �រអនុវត� េពញេលញៃនេ�លនេ��យេនះរ ួម�ន�រ្រ�រព� នូវអត� ស��ណពិេសសរបស់សិស្សេដើម្បីរ ួមប��ល
� � ំងពូ ជ�សន៍ ពូ ជ�សន៍ �នៈសង� ម ពិ�រ�ព
និ���រ��, ជំរុញអ� កនិយម, កុ�រអេ��្របេវសន៍, ្រប�ទ, ជំេនឿ�ស�, អត� ស��ណេយនឌ័រ និង/ឬគន� ងផ� វ� េភទ។
ក��ង �ម � សម�ព ក�
� ល េយើង �ន �រៈ សំ�ន់ �ស់ ែដល េយើង ក៏ �ន �រ ទទួ ល ខុស ្រត�វ ចំេ�ះ វ �ធី ែដល ្រគឹះ��ន អប់រ� K-12 �ន ចូ លរ ួម ឬ បបួ ល�� ឬ បបួ ល �� េ�
ក��ង �រ �ប សង� ត់ ្របព័ន� ៃន សិស្ស ពណ៌ េ�� ជន�តិ េដើម �គ តិច និង ្រប�ជន ៃន ពណ៌ (BIPOC) និង អ� ក ែដល �ន ពិ�រ�ព។ េ�លនេ��យ េនះ បេង� ើត ផ� វ� េ��ះ េ�
មុខ �ម រយៈ �រ អភិវឌ្ឍ វ ���ជីវៈ ែដល �ន ព័ត៌�ន និង �រ េ��ត េលើ �រ កំណត់ អត� ស��ណ និង �រ រុះេរ � �រ អនុវត� ប�� ប់ IC េ� ទូ �ង
ំ សង� ម �េមរ �ក រ ួម � ំង ស��ត់
�� ្រក �ង ធំៗ ដូ ច � LBUSD ែដល � �រ ្រប�ន់ ពូ ជ �សន៍ �រ �ប សង� ត់ និង �ច់ េ�យ ែឡក ស្រ�ប់ បុគ�ល ឬ ្រក �ម សិស្ស �ក់�ក់។ ខណៈ ែដល េ�ល នេ��យ េនះ
ឆ��ះ ប��ំង ពី តៃម� ្រស �ក របស់ េយើង � ្រត�វ �ន រច� េឡើង េ�យ �រ ទទួ ល ��ល់� �រ�រ របស់ េយើង ជុំ វ �ញ �គ ហ៊ុន នឹង ្រត�វ �ន ែណ �ំ េ�យ ទិន�ន័យ ែដល េយើង ទទួ ល
�ន �ម រយៈ �រ ចូ ល រ ួម បន� �មួ យ សិស្ស និង ្រក �ម ្រគ� �រ ។ LBUSD េប� �� ចិត� វ �វត� េ� េពល �រ អភិវឌ្ឍ វ ��� ជីវៈ េ� ែត បន� ។

េលើសពីេនះេទៀត េ�េពលេយើង�ន់ែតសុីជេ្រ�េលើ�រ�រ្រប�ំងពូ ជ�សន៍និងរកេឃើញ�ពលំេអៀងដ៏អយុត័ព�ែដលមិន�ន់ដឹងេ�ះ
េយើងនឹង រ �កចេ្រមើន�្របព័ន�មួ យេដើម្បីបំេពញត្រម�វ�ររបស់សិស្សរបស់េយើង។ េ�ល នេ��យ េនះ ឆ��ះ ប��ំង ពី ្រ� េនះ �ន់ េពល ។ �រ ៃល ត្រម�វ នឹង េកើត េឡើង �ម ែដល
�ំ�ច់ ដូ ច ែដល េយើង េរៀន បែន� ម វ ��គ ទិន�ន័យ េផ្សង �� និង េធ� � �រ េជឿន េលឿន � ្របព័ន� ប្រង� ប ប្រង� ម ។ េយើង �ត់ ទុក ឯក�រ េនះ � � ចំណុច �ប់ េផ� ើម េហើយ េយើង
រ�ពឹង � នឹង េធ� � បច��ប្បន� �ព េ�ល នេ��យ េនះ � មូ ល��ន ្រប�ំ ��ំ េ� េពល ែដល េយើង វ �វត� ក��ង �រ�រ � េពល អ�គត ជុំ វ �ញ �គ ហ៊ុន

�រេប� ��ចិត�ចំេ�ះសម�ពដូ ច�នកំណត់�ងេលើ៖
LBUSD ្រ�រព� នូ វ អំេ�យ និង បទពិេ�ធន៍ វប្បធម៌ ដ៏ ពិេសស ែដល សិស្ស របស់ េយើង �ំ មក �� េរៀន ។ េ� ក��ង �� របស់ េយើង សិស្ស នឹង ្រត�វ �ន ចិ��ឹម បី�ច់ និង
្រប្រពឹត� េ�យ �រ េ�រព ។ បុគ�លិក �ង
ំ អស់ េប� �� ចិត� អនុវត� ែដល សេ្រមច �ន នូ វ �ព ល� ្របេសើរ និង សមតុល្យ ក��ង បទពិេ�ធន៍ អប់រ� fឬ សិស្ស � ំងអស់ ។ បែន� មពីេនះេទៀត
េយើងេប� ��ចិត�ក��ង�រវ ��គលំ�ំ្របវត� ិ��ស� ៃនទិន�ន័យ�មរយៈក�� ក់�គ ហ៊ុន េដើម្បីេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វបទពិេ�ធន៍របស់សិស្សែដលមិន�នបេ្រមើល�េ�ក��ង្របព័ន�របស់េយើង។
េ� េពល ែដល េយើង អភិវឌ្ឍ សមត� �ព វប្បធម៌ ��ល់ ខ� �ន របស់ េយើង LBUSD នឹង បេង� ើតនូ វ ឥទ� ិ ពល ដ៏ ្រចែណន មួ យ ែដល អត� ស��ណ របស់ សិស្ស បេង� ើត ទំ�ក់ទំនង េ� នឹង
�� េ� វ �ញ េ� មក និង េ�រព បទ ពិេ�ធន៍ របស់ បុគ�ល ��ក់ ៗ ។ ក��ង �ម � ្រស �ក េ�ល េ� ចុង េ្រ�យ របស់ េយើង គឺ េដើម្បី បេង� ើត អ� ក ប�� ប់ �រ សិក� ែដល ��យ � "
ម� វ �ទ�ល័យ និង �ជីព េ្រត�ម ខ� �ន � េ្រសច ។ " (LBUSD ទ្រមង់��ក់ប រ ���ប្រត ��ំ២០១៨)។ េយើង យល់ ��ព េ�គជ័យ របស់ ្រគ� បេ្រង�ន របស់ េយើង គឺ � �រ សហ�រ រ�ង
ផ� ះ និង �� ដូ េច� ះ េយើង �ន េ�ល បំណង �ំ្រទ ដល់ ឪពុក ��យ ្រគ� �រ និង អ� ក ែថ� ំ � ំង អស់ េដើម្បី លុប បំ�ត់ រ�ំង � មួ យ ែដល បង� េឡើង េ�យ �រ ្រប�ន់ ពូ ជ
�សន៍ ្របព័ន� សមត� �ព ��ក់ េរៀន �រ រ ួម េភទ និង �រ ទទួ ល �ន �រ អប់រ� ។ ក��ង �រ េធ� � ែបប េនះ េយើង នឹងេធ� � ឲ្យ ប�
� ញ �ំ្រទ ែដល សិស្ស របស់ េយើង ្រត�វ ែត ទទួ ល �ន
េ�គជ័យ ។
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ឆ��ះ ប��ំង ៖ ត្រម�វ�រ ែដល �ន កំណត់ អត� ស��ណ
�រ ពិពណ៌� អំពី ែផ� ក � មួ យ ែដល ្រត�វ�រ �រ ែក លម� គួ រ ឲ្យ កត់ ស��ល់ េ�យ ែផ� ក េលើ �រ ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ ៃន Dashboard និង ទិន�ន័យ ក��ង ្រស �ក រ ួម �ន ែផ� ក � មួ យ ៃន
សមត� �ព �ប និង ចេ��ះ េពល សែម� ង ដ៏ សំ�ន់ក��ង ចំេ�ម ្រក �ម និស្សិត េ� េលើ ចង��ល ប��ញ Dashboard និង ជំ�ន � មួ យ ែដល �ន អនុវត� េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ តំបន់
� ំង េ�ះ ។
សង� ម-Emotional Toll of the Pandemic
េ�ះបី � �ន បុគ�លិក េកើន េឡើង �មួ យ សិស្ស របស់ េយើង ក៏ េ�យ េយើង �ន ទទួ ល មតិ េ�បល់ េដើម្បី បេង� ើន បុគ�លិក បែន� ម េទៀត ជុំ វ �ញ�រ បេ្រង�ន ជំនួយ r បុគ�លិក សង� ម
និង គិ�នុប��យិ� ។ LBUSD ទទួ ល ��ល់ � េនះ គឺ � លទ� ផល ៃន �រ ��គមន៍ សិស្ស ្រតឡប់ េ� �� វ �ញ ប��ប់ ពី ជិត ២ ��ំ ៃន �រ េរៀន សូ ្រត ពី ច��យ និង �ព �ច់
េ�យ ែឡក ស្រ�ប់ សិស្ស � េ្រចើន ។ េ�ះបី � �ន �រ អនុវត� មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព និង other SEL �ំ្រទ ក៏ េ�យ ក៏ � ច�ស់ �ស់ � សិស្ស �ន ្រតឡប់ មក វ �ញ នូ វ
ឧបសគ� ដ៏ ្រ�ល េ្រ� � េ្រចើន រ ួម � ំង ្រគ� ែដល ចូ ល រ ួម �មួ យ សិស្ស មួ យ ចំនួន ែដល �ន �រ អភិវឌ្ឍន៍ 2 ��ំ េ� ពី េ្រ�យ �រ សិក� និង �រម� ណ៍ ។ េនះ �ន េលើក េឡើង នូ វ
�រ ្រព� យ �រម� ចំេ�ះ ្រគ� បេ្រង�ន � េ្រចើន ែដល ្របែហល � មិន �ន ឧបករណ៍ ្រតឹម្រត�វ � ំងអស់ េដើម្បី ចូ ល រ ួម សិស្ស េឡើង វ �ញ ែដល �ច �ន ឧបសគ� អភិវឌ្ឍន៍ � ំង េនះ េហើយ
� ញឹក�ប់ េចញ ពី ជំ�ញ ��ល់ ខ� �ន របស់ ពួ កេគ ក��ង �រ បេ្រង�ន របស់ ពួ កេគ ។ �រ �ប់ េផ� ើម ��ំ សិក� �ន ��ស់ ប� �រ រេបៀប ែដល េយើង �ំ្រទ សិស្ស របស់ េយើង �ង
ំ �រ
ែណ�ំ និង សតិ �រម� ណ៍ ។ �មួ យ �� េនះ ែដរ ក��ង �ម � ្រស �ក េយើង �ន ត�� ខ� �ន ឯង េដើម្បី �ំ្រទ ដល់ �រ រ �ក ចេ្រមើន ៃន �រ សិក� របស់ សិស្ស របស់ េយើង និង �រ �ំ្រទ ែផ� ក
សតិ �រម� ណ៍ សង� ម េដើម្បី សម េ� នឹង ត្រម�វ �រ បច��ប្បន� របស់ សិស្ស ។ LBUSD �ន េប� �� ចិត� រក� េស� កម� �ង
ំ េនះ �គ េ្រចើន និង �ំ្រទ េដើម្បី បន� នូ វ ទំេ�រ ៃន �រ�ំ្រទ
ដល់ កុ�រ � ំង មូ ល ។
LBUSD ទទួ ល ��ល់ � �ន ត្រម�វ �រ ក��ង �រ បង� ប់ នូ វ �រ េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� ម �ន់ ែត េ្រចើន េ� ក��ង េមេរៀន ្រប�ំ ៃថ� រ ួម � ំង ត្រម�វ �រ ក��ង �រ ែស� ង រក
�ព ��ត់ ជំ�ញ សង� ម ផង ែដរ ។ �ព �ច់ េ�យ ែឡក ៃន ជំងឺ �តត�ត េនះ �ន ប��ញ � សិស្ស ្រត�វ�រ �រ �ំ្រទ បែន� ម េទៀត ។ េលើស ពី េនះ េទៀត �� ្រត�វ ែត ទទួ ល
��ល់ � សមត� �ព សង� ម េ� ក��ង សិស្ស មួ យ ចំនួន មិន �ន េឃើញ �រ រ �ក ចេ្រមើន ្រតឹម ្រត�វ េទ េហើយ ដូ ច េនះ �ន ត្រម�វ �រ ក��ង �រ បេង� ើត បរ ���ន មួ យ ែដល ្រត�វ �ន
ប�� ប់ េ�យ �រ អនុវត� �ំ្រទ ក្រមិត សកម� និង ��រ េឡើង វ �ញ ។ �រ ក�ង ទំ�ក់ទំនង និង ទំ�ក់ទំនង ែដល �ន សុខ�ព ល� �មួ យ សិស្ស គឺ � កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង �
បន� ប��ប់ ។
�ររ �កចេ្រមើនៃន�រសិក�
លទ� ផល ៃន �រ េធ� � េតស� SBAC របស់ រដ� �ន ប��ញ ពី �រ ��ក់ ចុះ ៃន សមិទ� ផល េ� េស� ើរ ែត ្រគប់ ែផ� ក �ង
ំ អស់ ។ េនះ មិន ែមន � �រ ��ក់ េផ� ើល េទ េ�យ�រ ��ំ សិក�
��ំ សិក� ��ំ 2020 - 21 ្រត�វ �ន រ��ន ក��ង លទ� ផល ច្រម �ះ fឬ កម� វ �ធី េរៀន ពី ច��យ ។ េនះ � ចំណុច ទិន�ន័យ មួ យ ចំនួន (ក៏ �ន ប��ញ េ� ក��ង ែផ� ក Metrics ៃន Goal 3 េ�
ក��ង LCAP េនះ) ែដល � ចំណុច ែដល �ក់ទង បំផុត៖
�គរយៃនសិស្សែដលជួ ប ឬេលើសពីស�ង់�រក��ងសិល្បៈ��អង់េគ� ស
● 51% សិស្ស� ំងអស់ (-3%)
● ៤០% េសដ� កិច��នវ �បត� ិ (-៧%)
● ជន�តិ�េមរ �ក��ហ� �ក ៣៤% (-៦%)
● 44% េអស�៉ញ (-4%)
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● អ� កេរៀន��អង់េគ� ស ៧% (-៣%)
● សិស្សពិ�រ ២៥% (��ន�រ��ស់ប�រ)�
�គរយ ៃន សិស្ស ែដល ជួ ប ឬ េលើស ស� ង់�រ ក��ង គណិត វ �ទ�
● 34% សិស្ស� ំងអស់ (-12%)
● 25% េសដ� កិច��នវ �បត� ិ (-14%)
● ជន�តិ�េមរ �ក��ហ� �ក ១៩% (-១១%)
● 27% េអស�៉ញ (-13%)
● អ� កេរៀន��អង់េគ� ស ៧% (-៥%)
● សិស្សពិ�រ ១៣% (-៩%)
អ្រ� �រ រច� េឡើង វ �ញ របស់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ៖
២.៤% ឃុំ ស��ត់
៦.៩% រដ�

LBUSD �ន េឆ� ើយ តប �មួ យ នឹង �រ ផ� ច
� េផ� ើម ដ៏ សន� មួ យ ចំនួន េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ និង �ម �ន �រ អនុវត� �រ សិក� ៖
១) ្របព័ន�ថ� ីៃន�រ�យតៃម�្រទង់្រ�យ និង
២) �រចូ លរ ូមេឡើង វ �ញក��ងគុណ�ព Core Instruction Professional Development។
LBUSD �ន ្របព័ន� ៃន �រ �យ តៃម� ្រទង់្រ�យ អស់ រយៈ េពល � េ្រចើន ��ំ មក េហើយ េហើយ � �ន ្របសិទ�ិ �ព ។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ េពល េវ� ែដល ្រត�វ�រ េដើម្បី ្រគប់
្រគង និង ទទួ ល �ន លទ� ផល �ន ��យ � �រ �ម �ត់ ក��ង �រ េធ� � �រ សេ្រមច ចិត� ែណ �ំ �ន់ េពល េវ� ។ ក��ង��ំសិក� ២០ ២១-២២ អិលប៊ូ េអសឌី �នអនុវត�្របព័ន�
iReady ស្រ�ប់�រ�យតៃម�្រទង់្រ�យ។ េនះ �ន ប��ញ ពី �រ សន� ក��ង �រ ��ស់ ប�រ� េ� �រ េ��ត េ� េលើ កំេណើន និង �រ បេង� ើន េល្ប�ន � �ង �រ ��រ េឡើង វ �ញ ។
េ�យ�រ � � េវទិ� េអឡិច្រត�និច លទ� ផល ស្រ�ប់�រ ��ស់ ប�រ� ជំ�ញ របស់ សិស្ស គឺ េស� ើរ ែត ��ម ៗ ។ ្រគ�បេ្រង�ន LBUSD កំពុង េរៀន ពី រេបៀប ែដល ទិន�ន័យ េនះ �ច
ជូ ន ដំណឹង អំពី �រ ែណ�ំ េផ្សង �� ។ េលើស ពី េនះ េទៀត រ�យ�រណ៍ របស់ ឪពុក ��យ េពញ មួ យ ��ំ អំពី លទ� ផល របស់ សិស្ស របស់ ពួ ក េគ ្រត�វ �ន បេ��ះ េ� េលើ ParentVue
េដើម្បី ឲ្យ ឪពុក ��យ/អ� ក ែថ� ំ �ច �ន �រ រ �កចេ្រមើន និង េ�ល េ�

� លំ�ប់ ។
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េ� េពល ែដល LBUSD ឆ��ះ ប��ំង ពី លទ� ផល ដ៏ សេង� ប ៃន ��ំ 2020-21 េយើង �ន ប��ន
� ខ� �ន េយើង េ� �រ ែណ �ំ ចម្បង ែដល �ន គុណ �ព េ� ក��ង ��ក់ េរៀន � ំង អស់ ។
�រ បន� " �រ យល់ ដឹង " របស់ េយើង ពិពណ៌� អំពី �រ អនុវត� ��ក់ េរៀន ែដល �ន ្របសិទ�ិ �ព និង �តុ ៃន pedagogy ែដល ្រត�វ �ន បក ្រ�យ េ� ទូ � ំង ��ក់ េរៀន LBUSD

� ំង អស់ ។ " U " � ំង េនះ - ដូ ច ែដល េគ ��ល់ � ទូ េ� - នឹង ្រត�វ �ន ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ និង ្រគប់ ្រគង េឡើង វ �ញ េ� ក��ង �រ ហ� �ក �ត់ េ� រដូ វ េ�� ��ំ 2022 ស្រ�ប់ ្រគ� �ង
ំ
អស់ ក��ង េ�ល បំណង េ��ត េ� េលើ អ� � ែដល េយើង � ំង អស់ �� ដឹង គឺ � �រ អនុវត� អប់រ� ដ៏ ល� បំផុត : �រ ផ� ល់ នូ វ �រ ែណ �ំ ��ក់ ែដល �ន គុណ �ព។

គន� ឹះ LCAP
ទិដ��ព ទូ េ� សេង� ប ៃន LCAP រ ួម � ំង លក� ណៈ សំ�ន់ � មួ យ ែដល គួ រ ែត ្រត�វ �ន គូ ស ប��ក់ ។

សម�ព
LBUSD �ន �ប់ េផ� ើម ដំេណើរ �រ � ្របវត� ិ ��ស� និង សំ�ន់ មួ យ ក��ង �រ ពិនិត្យ េមើល ្របព័ន� សរុប របស់ េយើង េ�យ �ន ែភ� ក េ��ះ េ� រក �គ ហ៊ុន ។
គណៈក��ធិ�រអប់រ��នអនុម័តេលើេ�លនេ��យថ� ី េ�លនេ��យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល ០៤១៥-សម�ព និងឧត� ម�ព េ�ៃថ� ទី១៨ ែខសី� ��ំ២០២១។ � ែផ� ក មួ យ ៃន �រ
ែណ �ំ េ�ល នេ��យ �ព �� �ន ៃន េ�ល នេ��យ េនះ ្រត�វ �ន ប��ក់ ដូ ច �ង េ្រ�ម � " េដើម្បី លុប បំ�ត់ �ព លំេអៀង ៃន ��ប័ន និង េដើម្បី លុប បំ�ត់ �ព
ខុស �� េ� ក��ង លទ� ផល អប់រ� ស្រ�ប់ សិស្ស ពណ៌ LBUSD េប� �� ចិត� ក��ង �រ កំណត់ អត� ស��ណ និង េ�ះ ្រ�យ �ព លំេអៀង និង ឧបសគ� ែដល ជះឥទ� ិ ពល េលើ �រ េរៀន សូ ្រត
របស់ និស្សិត � េរៀង រហូ ត និង �រ ចូ ល េ� �ន់ ឱ�ស ស្រ�ប់ សិស្ស � ំង អស់ ។ ខណៈ ែដល េបសកកម� របស់ LBUSD គឺ េដើម្បី ផ� ល់ នូ វ �រ

អប់រ� ែដល �ន គុណ�ព ខ� ស់

ស្រ�ប់ កុ�រ �ំង អស់ េ�ល នេ��យ េនះ នឹង េ��ត េ� េលើ បទ ពិេ�ធន៍ របស់ BIPOC (េ�� ជន �តិ េដើម និង មនុស្ស ែដល �ន ពណ៌) និង កុ�រ ពិ�រ េដើម្បី �� �
្រក �ម ែដល ្រត�វ �ន េរ �សេអើង � ្របវត� ិ ��ស� ្រប�ំង នឹង ច�ប់ និង ្របព័ន� ្រត� ត ពិនិត្យ ស នឹង ្រត�វ�ន េធ� � ឲ្យ d �ន �ព រុងេរឿង ។ "
�រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន � េ្រចើន ជំរុញ ឲ្យ �ន សកម� �ព និង េស� កម� េ� ក��ង LCAP ។ � ពិេសស េ�លេ� ៃន �រ ផ� ចេផ�
�
ើម �រ េរៀន សូ ្រត ែបប ផ� វ� ចិត� សង� ម គឺ េដើម្បី ជំរុញ
ឲ្យ �ន �រ យល់ ដឹង ពិនិត្យ េមើល �ព លេម� �ង ក�ង ទំ�ក់ទំនង ឆ� ង វប្បធម៌ និង បណ��ះ ប�
� ល មនុស្ស េពញ វ �យ និង ស� ឹង�រ អនុវត� ែដល បិទ គ��ត ឱ�ស និង បេង� ើត
សហគមន៍ �� ែដល �ន �រ រ ួម ប��ល
� �� �ន់ ែត េ្រចើន។ េលើស ពី េនះ េទៀត �ម ទស្សនៈ ៃន �រ រ �ក ចេ្រមើន ៃន �រ សិក� �រ បេង� ើន េល្ប�ន �រ េរៀន សូ ្រត �រ �ំ្រទ និង
�រ ផ� ច
� េផ� ើម ចំ�ញ់ េ��ត េ� េលើ �រ អភិវឌ្ឍ គំរ ូ អន� �គមន៍ ស្រ�ប់�ព រេញ៉រៃញ៉ និង គណិត វ �ទ� ្រពម � ំង ឱ�ស េរៀន សូ ្រត ែដល �ន ព្រងីក េផ្សង េទៀត ផង ែដរ ។
�រ្រគប់្រគងមូ ល��ន
សូ ម កត់ ស��ល់ � ក��ង ��រតី ៃន �រ ្រគប់ ្រគង និង �រ ទទួ ល ខុស ្រត�វ ក��ង ្រស �ក �ន េស� � េ្រចើន ែដល ្រត�វ �ន កំណត់ េ� ក្រមិត �� ។ េគហទំព័រ �ន �ព ��ស់ ប�រ�
ក��ង �រ �ងសង់ ែផន�រ – with approval from the School Site Council -- ែដល េលើក េឡើង ពី ត្រម�វ �រ ពិេសស របស់ សិស្ស របស់ ពួ ក េគ ។ មូ លនិធិ LCFF ្រត�វ �ន ែបង ែចក
េ� េគហទំព័រ �� េដើម្បី បំេពញ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស របស់ ពួ ក េគ ។ �� នីមួយ ៗ �ន ត្រម�វ �រ ែត មួ យ គត់ និង �រ ែបង ែចក មូ លនិធិ LCFF េ�យ ��ល់ េ� �� េរៀន
ជួ យ ពួ ក េគ ក��ង �រ កំណត់ កម� វ �ធី និង េស� ែដល �ច ទទួ ល �ន ផល វ �ជ� �ន សំ�ប់ សិស្ស ។ េ�ះបី � មិន ត្រម�វ ឲ្យ េធ� � ដូ េច� ះ េ�យ ្រសប ច�ប់ ក៏ េ�យ ែផន�រ ��
ស្រ�ប់ សមិទ� ផល និស្សិត ( SPSA ) �ន �យ ប�� ី �រ ចំ�យ ែដល �ន េស� ើ េឡើង ៃន េគហទំព័រ េនះ ែដល �ន ែបង ែចក មូ លនិធិ LCFF ។ pla ns � ំង េនះ្រត�វ �ន រ�ពឹង �
នឹង ស្រមប ស្រម� ល �មួ យ តំបន់ �ទិ�ព រដ� �រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន LBUSD និង កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង ក��ង ្រស �ក េផ្សង េទៀត ។ េលើស ពី េនះ េទៀត ធន�ន េផ្សង េទៀត �
ពិេសស មូ លនិធិ សហព័ន� ចំណង េជើង I ្រត�វ �ន េ្របើ្រ�ស់ េដើម្បី បែន� ម កម� វ �ធី មូ ល��ន ។ េ�ះបី � LCAP មិន �ន ផ� ល់ �តុ � ពិេសសដល់ �រ ចំ�យ � ំង េនះ ក៏ េ�យ �
សំ�ន់ ក��ង �រ គូ ស ប��ក់ ពី វ �ធី េផ្សង ៗ � េ្រចើន ែដល េស� ្រត�វ �ន ផ� ល់ ដល់ សិស្ស ែដល ្រត�វ�រ ។ ពិេសស�ងេនះ Action 3.10 េ�ក��ង LCAP �ស័យ��នសំ�ន់ៗេនះ។ �រ
�យ តៃម� ត្រម�វ �រ ែដល �ន សរេសរ េ� ក��ង SPSA របស់ េគហទំព័រ នីមួយ ៗ ប�� ឲ្យ ចំ�យ ែដល �ន េស� ើ េឡើង េដើម្បី សង� ត់ ធ� ន់ េលើ ត្រម�វ �រ របស់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស
សិស្ស ចំណូល �ប និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវ �យ បិទ ឱ�ស និង �ព ខុស �� ៃន សមិទ� ផល ។
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ែផន�រពេន� �ន និង�រជួយេ្រ�មែ្រជង�រេរៀនសូ្រត
ក��ង �ំងនន ដែដល េនះ ែដរ LBUSD �ន បេង� ើត ែផន�រ សិក� Learning Acceleration និង Support Plan (LASP) ែដល ព��ម ប��ញ ពី �រ �ំង �ល ៃន ធន�ន � ពិេសស
េ�យ ពិ�រ� ពី មូ លនិធិ ជំនួយ េផ្សងៗ របស់ COVID-19។ LBUSD �ន េធ� � �រ �មួ យ ្រក �ម ្របឹក� មូ ល��ន េផ្សង ៗ និង ៃដ គូ �តិ េដើម្បី អភិវឌ្ឍ LASP ។ មណ�ល ��

�ន �ប់ េផ� ើម ែផន�រ េនះ េ�យ ែផ� ក េលើ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស �រ �យ ប��ល
� �� នូ វ ធន�ន េផ្សងៗ �� – រ ួម � ំង �រ ផ� ល់ មូ លនិធិ ��រ ជំងឺ �តត�ត ដ៏ សំ�ន់
និង ថ� ី ៗ ែដល �ច រក �ន ពី រ��ភិ�ល រដ� និង សហព័ន� – េដើម្បី ផ�ល់ ឱ�ស េរៀន សូ ្រត ដ៏ ល� បំផុត និង �រ �ំ្រទ �ក់ពន
័ � ។ THe LASP េ��តេលើ "សសរ" ចំនួន ៤៖
-Pillar I: �រពេន� �ន និង�រ�ំ្រទរបស់បណ�ិត
-Pillar II: សង� ម-សុខ�
ុ ល�ពផ� វ� ចិត�-�រ
-Pillar III: �រ��ប់�ក្យ និងសំេឡង
-Pillar IV: េហ��រច�សម� ័ន� និង មូ លធន ស្រ�ប់ អ�គត

េ� ក��ង បេ��ល នីមួយ ៗ �ន កម� វ �ធី ែដល �ន �តុ ប��ត់ � េ្រចើន ្របភព មូ លនិធិ និង �យក��ន �ំ មុខ ។ LASP គឺ � ែផ�ក ដ៏ សំ�ន់ មួ យ ៃន ថវ �� LBUSD
� ំង មូ ល និង �រ ចូ ល រ ួម �មួ យ សហគមន៍ ។ េ� េពល ពិនិត្យ េមើល ថវ �� � ំង ្រស �ង របស់ ខ� �ន LBUSD �ន សង� ត់ ធ� ន់ េលើ ត្រម�វ �រ ៃន �រ ប��ល
� សំ�ប់ កម� វ �ធី
និង េស� ែដល បំេពញ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ។ កម� វ �ធី និង េស� ែដល �ន េលើក េឡើង េ� ក��ង �រ ប��ល
� សហគមន៍ ្រត�វ �ន ពិនត
ិ ្យ េឡើង វ �ញ និង ពិ�រ� សំ�ប់ �រ
ប��ល
� ក��ង LCAP ឬ ធន�ន េផ្សង េទៀត ។
ដំេណើរ �រ ចូ ល រ ួម ថវ ��
LBUSD �ន ចូ ល រ ួម ក��ង ដំេណើរ �រ ែដល កំពុង បន� ៃន �រ ចូ ល រ ួម ថវ �� -អ្រ� រច�ប័ទ� ែដល បន� ចូ ល រ ួម ៃដ គូ អប់រ� ក��ង �រ អភិវឌ្ឍ LCAP និង ែផន�រ � េ្រចើន ។ គំនិត
�ប់ �ន់ ពី សហគមន៍ អំពី កម� វ �ធី និង េស� កម� េដើម្បី បំេពញ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស គឺ � ែផ� ក ដ៏ សំ�ន់ មួ យ ៃន �រ កំណត់ ថវ �� របស់ LBUSD។ គំនិត � ំង េនះ ្រត�វ �ន
ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ និង �ត់ ទុក � � ែផ� ក មួ យ ៃន ថវ �� � ំង មូ ល ។ LBUSD �ន សង� ត់ ធ� ន់ េលើ �រ ប��ល
� ក��ង ទ្រមង់ ៃន កម� វ �ធី និង េស� ែដល �ន ផ� ល់ អនុ�សន៍ េដើម្បី
ជួ យ ក��ង �រ ស្រមប ស្រម� ល ថវ �� � ំង មូ ល ។ �ន �រ ផ� ល់ មូ លនិធិ �ច់ េ�យ ែឡក � េ្រចើនែដល រ ួម �ន ថវ �� ្រស �ក � ំង មូ ល ដូ ច � LCFF, ELO, ESSER I, II និង III ។
�រ េ��ត សំ�ន់ គួ រ ែត េ� េលើ �រ េលើក កម� ស់ កម� វ �ធី និង េស� ែដល បំេពញ �ម ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ។ េនះ អនុ��ត ឲ្យ LBUSD កំណត់ មូ លនិធិ �ក់�ក់ មួ យ េដើម្បី
េ្របើ្រ�ស់ ស្រ�ប់ កម� វ �ធី ែដល �ន េ្រជើស េរ �ស ដ�ប � កម� វ �ធី េនះ ្រត�វ �ន អនុ��ត េ� េ្រ�ម បទ ប្ប�� ត� ិ ៃន ធន�ន �ក់�ក់ មួ យ ។ យុទ� ��ស� េនះ �ន អនុ��ត ឲ្យ
LBUSD េរៀប ចំ ែផន�រ ថវ �� ែដល �ន �ព រ ួប រ ួម �� ពហុ ��ំ � �ង ែផន�រ �ក់�ក់ � េ្រចើន ែដល �ច មិន សង� ត់ ធ� ន់ េលើ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ឬ �រ�រ គេ្រ�ង ែត
ឯងែដល មិន �ច េថរ �ន ។
LCAP - បន� េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ៃនជំងឺ�តត�ត
� � �រ កត់ ស��ល់ � សកម� �ព � េ្រចើន ែដល ្រត�វ �ន ចុះ ប�� ី េ� ក��ង LCAP �ល ពី ��ំ មុន ក៏ � �ទិ�ព ពី សកម� �ព ចូ ល រ ួម ��ំ េនះ ផង ែដរ ។ េទស �ព �គ
េ្រចើន ែដល �ន � �រ បះេ�រ េឡើង វ �ញ ៃន ជំងឺ �តត�ត េនះ េ� ែត �ន �រ ្រព� យ �រម� ចំេ�ះ សហគមន៍ និង បុគ�លិក LBUSD រ ួម �ង
ំ ផល ប៉ះ �ល់ សុខ �ព ផ� វ� ចិត�
និង �រ សិក� ដ៏ ្រ�ល េ្រ� េ� េលើ សិស្ស ពី �រ បិទ �� ។ សុខ�ព ផ� វ� ចិត� របស់ សិស្ស េ� េពល ែដល ពួ ក េគ �ន ចូ ល េរៀន េ� �� េឡើង វ �ញ គឺ � �រ ពិ�ក� � បន�
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ប��ប់ អំពី ឪពុក ��យ សហគមន៍ និង បុគ�លិក ។ ក��ង �រ េឆ� ើយ តប េ� នឹង �រ ផ� ល់ េស� បន� និង គុណ �ព េ� េពល េយើង បន� �ំ្រទ សិស្ស នូ វ ផល ប៉ះ �ល់ ៃន ជំងឺ
�តត�ត េ� េលើ �រ អប់រ� និង សុខ �ព ផ� វ� ចិត� �រ េ�ះ ពុម� ផ�យ របស់ LCAP េនះ �ន សកម� �ព ្រសេដៀង �� ដូ ច � �រេ�ះ ពុម� ផ�យ ចុង េ្រ�យ របស់ �ទ/�ស ។

�រ�ំ្រទនិងែកលម� �៉ងទូ លំទូ�យ
LEA ែដល �ន �� ឬ �� េរៀន ែដល �ន សិទ�ិ ទទួ ល �ន �រ �ំ្រទ និង �រ ែក លម� �៉ង ទូ លំទូ�យ ្រត�វ ែត េឆ� ើយ តប េ� នឹង �រ បំផុស គំនិត ដូ ច �ង េ្រ�ម េនះ ។

�� េរៀន ្រត�វ �ន កំណត់ អត� ស��ណ
ប�� ី �� េរៀន េ� ក��ង LEA ែដល �ន សិទ�ិ ទទួ ល �ន �រ �ំ្រទ និង �រ ែក លម� �៉ង ទូ លំទូ�យ ។
�� បឋម សិក� �តុន, វ �ទ�ល័យ �ព�ៃដគូ អប់រ,� �� មធ្យម Franklin, Lindbergh Middle School, and Reid High School.

�រ�ំ្រទស្រ�ប់អត� ស��ណ Schools
�រ ពិពណ៌� អំពី រេបៀប ែដល LEA �ន ឬ នឹង �ំ្រទ �� ែដល �ន សិទ�ិ របស់ ខ� �ន ក��ង �រ អភិវឌ្ឍ ែផន�រ �ំ្រទ និង ែក លម� �៉ង ទូ លំទូ�យ ។
�រ �ំ្រទ សំ�ប់ �� េរៀន គឺ �ន មូ ល��ន េលើ �រ ប��ត់ បេ្រង�ន និង សហគមន៍ េរៀន សូ ្រត វ ��� ជីវៈ ។ LBUSD �ន ��ស់ ប�រ� ពី �រ អនុេ�ម �ម និង �រ អនុវត� ្រត� ត ពិនិត្យ
ពី ច��យ េ� � ទិស េ� ្រគ� បង� �ក ែដល �ន ឫស េ្រ� �ព � ៃដ គូ ក��ង �រ េ�ះ ្រ�យ ប�� សមិទ� ផល របស់ សិស្ស និង �រ សង� ត់ ធ� ន់ �៉ង ��ំង េ� េលើ �រ ែណ �ំ ែដល
�ន គុណ �ព េ� ្រគប់ ��ក់ ដូ ច ែដល �ន កំណត់ េ�យ ្រកបខ័ណ� �រ យល់ ដឹង របស់ ្រស �ក Continuum ។ �ប់ �ំង ពី ��ំ ២០១៤ មក LBUSD �ន ព��ម បេង� ើន េពល េវ�
ែដល ចំ�យ េលើ បរ �េវណ �� េ�យ ��ក់ ដឹក �ំ �ន ឧទ� ិស � មធ្យម ពី ៣ េ� ៥ េ�៉ង ក��ង មួ យ ែខ េ� ្រគប់ បរ �េវណ �� – ទស្ស� ែដល រ ួម �ន �រ សេង� ត ��ក់ េរៀន រ ួម
�មួ យ នឹង �យក �រ ្របមូ ល ទិន�ន័យ ែដល �ក់ ទង េ� នឹង �រ ែណ�ំ អំពី�រ អនុវត� េលើ �រ អនុវត� និង �រ ែណ�ំ ពី បុ�ណ ស្រ�ប់ ្រគ� បេ្រង�ន។ �� េរៀន �ំ្រទ និង
ែកលម� ទូ លំទូ�យ (CSI) ទទួ ល �ន �រ �ំ្រទ �ន់ ែត ��ំង ែថម េទៀត � ពិេសស េ� ក��ង តំបន់ �� ដូ ច � អក្សរ��ស� �� អង់េគ� ស គណិត វ �ទ� និង អ្រ� ប�� ប់ �រ
សិក�។
តំបន់ សំ�ន់ មួ យ ៃនមជ្ឈមណ�ល ស៊ុប គន� ង ស� ី ពី �រ �យ តៃម� ត្រម�វ �រ ក្រមិត �� ។ �រ ��ល័យ ្រ�វ្រ�វ របស់ LBUSD ផ� ល់ នូ វ ទិន�ន័យ �៉ង សុី ជេ្រ� ែដល ្រត�វ �� េ� នឹង
េគហទំព័រ នីមួយ ៗ ែដល ប��ប់ មក ្រត�វ �ន េ្របើ្រ�ស់ េដើម្បី អភិវឌ្ឍ អន� �គមន៍ ក��ង �រ ពិេ្រ�ះ េ�បល់ �មួ យ ៃដ គូ អប់រ� ។ វ ��ន �រ សិក� រ ួម �ន ELA និង Math
benchmarks , real-time grades (�ពិេសស Ds and Fs) និង � េតើ សិស្ស កំពុង �ម�ន េដើម្បី បំេពញ ត្រម�វ �រ ៃន �រ ប�� ប់ �រ សិក� ឬ �៉ង � ខណៈ ែដល វ ��ន �រ មិន
សិក� ្រគប ដណ�ប់ េលើ �រ អវត� �ន ��ៃំ រ� �រ ��ក និង ឧប្បត� ិ េហតុ វ �ន័យ។ េ�យ �ន ជំនួយ ពី ��ក់ ដឹក�ំ ឃុំ ស��ត់ ្រគ� បង� �ក curriculum និង អ� ក ជំ�ញ េផ្សង េទៀត �� CSI
ខួ ង េ�យ ជំ�ញ សិក� េ�យ ្រក �ម សិស្ស និង េ�យ ក�� logistical (ឧ. េពល េវ� ៃថ� និង ទី�ំង ៃន �រ ��ក)។ បុគ�លិក តំបន់ ប�
� ញ ទទួ ល �ន ឧបករណ៍ និង �រ ប��ត់
បេ្រង�ន េដើម្បី បេង� ើត "ប�� ី េមើល" – �នន័យ� ប�� ី ៃន classrooms េដើម្បី �ម�ន �៉ង ដិត ដល់ និង ប�� ី របស់ សិស្ស ែដល �ម�រ ឲ្យ �ន �រ េធ� � អន� �គមន៍ បែន� ម េទៀត
។ ្រ◌េបទសកម ◌ុពជ និ្រងេបទសកម ◌ុពជ។
េនះ គឺ � �រ �ំ្រទ �ក់�ក់ ែដល LBUSD �ន ផ� ល់ ឲ្យ ( េហើយ និង នឹងេ�ង �ប់ េដើម្បី ផ� ល់ នូ វ �រ បន� េ��ះ េ� មុខ ) េដើម្បី ជួ យ �� CSI អភិវឌ្ឍ ែផន�រ របស់ ពួ ក េគ ៖
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-បុគ�លិក �រ ��ល័យ ក្រមិត �ន ចំ�យ េពល បែន� ម េ�៉ង េ� �� CSI េដើម្បី ជួ យ �យក �� របស់ ខ� �ន េធ� � �រ វ ��គ �ន់ ែត ្រ�ល េ្រ� េ� េលើ �រ អវត� �ន ��ៃំ រ� �រ
��ក ឧប្បត� ិ េហតុ វ �ន័យ និង �រ ស� ង់ មតិd ata ែដល �ក់ ទង េ� នឹង វប្បធម៌ �� និង �រ េរៀន សូ ្រត អំពី បរ ���ស និង �រម� ណ៍ សង� ម។ �រ វ ��គ ែបប េនះ គឺ ស� ិត េ� េលើ
កំពូល ៃន អ� ក ែដល ្រត�វ �ន េធ� � េឡើង ស្រ�ប់ វ ��ន �រ សិក� ដូ ច � �� អង់េគ� ស សិល្បៈ គណិត វ �ទ� និង អ្រ� ប�� ប់ �រ សិក� ។ េ�យ ពិ�រ� ពី ជំងឺ �តត�ត COVID-19
�រ ចូ ល រ ួម េរៀន សូ ្រត ពី ច��យ �រ �ត់ បង់ �រ េរៀន សូ ្រត និង ប�� ្រសេដៀង �� េផ្សង េទៀត ក៏ ្រត�វ �ន េគ ែស� ង រក ផង ែដរ។
-បុគ�លិក �រ ��ល័យ ក្រមិត ��ក់ ដឹក�ំ កម� វ �ធី សិក� និង �យក��ន �ំ្រទ ឃុំ ស��ត់ េផ្សង េទៀត �ន ផ� ល់ ឲ្យ �� CSI នូ វ �រ ្រ�វ្រ�វ អំពី �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែដល �ន
មូ ល��ន េលើ ភស���ង េ�យ េ�គជ័យ េ� ក��ង �� ែដល �ច េ្រប�បេធៀប �ន � ំង េ� LBUSD និង ្រស �ក េផ្សង េទៀត ក��ង រដ� �លីហ��រ�៉។ េ�យ ែផ� ក េលើ កម� វ �ធី �រ ្រ�វ្រ�វ
េនះ រ ួម �ន �រ សិក� អំពី �រ សិក� ឬ �រ អនុវត� ដ៏ ល� បំផុត ។ ព័ត៌�ន េនះ ្រត�វ �ន ��ប់ �មួ យ ព័ត៌�ន ថវ �� េដើម្បី ឲ្យ កម� វ �ធី �ច ្រត�វ �ន អភិវឌ្ឍ � និរន� រ�
-េស� ហ� �រ ��ល័យ ក្រមិត��ក់ ដឹក�ំ កម� វ �ធី សិក� និង �យក��ន �ំ្រទ ឃុំ ស��ត់ េផ្សង េទៀត �ន ជួ យ ដល់ �� CSI �មួ យ នឹង �រ កំណត់ អត� ស��ណ សម�ព ធន�ន
េ�យ ផ� ល់ រ�យ�រណ៍ អំពី ក្រមិត បុគ�លិក បច��ប្បន� តួ េលខ ថវ �� និង ទិន�ន័យ logistical។ �ម រយៈ កិច� ្របជុំ មួ យ ទល់ មួ យ េផ្សង ៗ េគហទំព័រ ្រត�វ �ន ែណ �ំ េ�យ អ� ក ជំ�ញ
�តិ� ក��ង �រ កំណត់ អត� ស��ណ ចេ��ះ ធន�ន សំ�ន់ ៗ ។ ឧ�ហរណ៍ �រ ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ ៃន �រ �ំ្រទ របស់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស របស់ េគហទំព័រ េនះ នឹង រ ួម ប��ល
� ្រគ�
បេ្រង�ន បែន� ម េទៀត ែដល �ច ្រត�វ�រ រ ួម �មួ យ នឹង ស��រៈ ែណ �ំ កម� វ �ធី បេច� ក វ �ទ�
នឹង ជួ យ ក�ង កម� វ �ធី េនះ � ពិេសស េ� ក��ង បរ ���ន េរៀន ពី ច��យ ។

�រ រច� �ល �លវ ��គ �រ បេង� ើត េឡើង វ �ញ និង ព័ត៌�ន លម� ិត េផ្សង េទៀត ែដល

-ែផ� ក �ម �រ វ ��គ ្រ�វ្រ�វ និង "ចេ��ះ" ែដល �ន េរៀប�ប់ ក��ង ចំណុច ្រ�ប់ �ំេភ� ើង ពីរ េលើក មុន បុគ�លិក �រ ��ល័យ ក្រមិត អ� ក �ំ មុខ កម� វ �ធីសិក� និង �យក��ន �ំ្រទ
្រស �ក េផ្សង េទៀត �ន ជួ យ �� CSI េ្រជើស េរ �ស �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែដល �ន មូ ល��ន េលើ ភស���ង។ ក��ង ចំេ�ម េ�ល�រណ៍ ែណ�ំ ែដល LBUSD �ន េលើក កម� ស់ ក��ង
ដំេណើរ�រ េធ� � �រ សេ្រមច ចិត� េនះ គឺ និរន� រ�ព – �រៈសំ�ន់ ៃន �រ អភិវឌ្ឍ កម� វ �ធី ែដល �ន ផល ប៉ះ�ល់ ខ� ស់ ែដល �ច អនុវត� �ន ក��ង រយៈេពល េ្រចើន ��ំ ។ េ�យ �រ ែត
ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស �ន ជេ្រ� � �ំ�ច់ េដើម្បី �ន ទស្សនៈ រយៈ េពល ែវង និង េធ� � �រ ែក ស្រម� ល េ� �ម ផ� វ� ។ ប��ប់ មក LBUSD �ន �� � �� CSI �ន �រ ហ� �ក
�ត់ ស្រ�ប់ �រ អនុវត� កម� វ �ធី ។
-ចុងេ្រ�យ បុគ�លិក �រ ��ល័យ ក្រមិត ��ក់ដឹក�ំ ែផ� ក កម� វ �ធីសិក� និង �យក��ន �ំ្រទ ឃុំ ស��ត់ េផ្សង េទៀត �ន ជួ យ �� CSI បេង� ើត ្របព័ន� �ម�ន និង �យតៃម� ។
�រ �ំ្រទ រ ួម �ន �រ ហ� �កហ� �ន អំពី រេបៀប កំណត់ អត� ស��ណ ទិន�ន័យ សមរម្យ េដើម្បី ្របមូ ល (ឧ�ហរណ៍ �រ ចូ ល រ ួម របស់ សិស្ស ក��ង�រ ្រ�្រស័យ �ក់ ទង ពិន�� �ក ល្បង ែដល
�ក់ ទង �� ។ល។ ) រេបៀប េ្របើ "អ� ក �ម�ន អន� �គមន៍" របស់ LBUSD ឬ ្របព័ន� ្រសេដៀង �� រេបៀប កំណត់ េពល វ ��គ ទិន�ន័យ រ ួម �មួ យ នឹង �រ ទស្ស� តំបន់ ប�
� ញ ែដល
�ន េរៀប�ប់ �ង េលើ និង រេបៀប េ្របើ មតិ េ�បល់ ស្រ�ប់ �រ េធ� � ឲ្យ កម� វ �ធី ្របេសើរ េឡើង ។ ក��ង ករណី ខ� ះ LBUSD �ន ផ� ល់ នូ វ �រ សន្ស ំ សំៃច CSI�មួ យ នឹង សំណួរ ស� ង់ មតិ គំរ ូ
ស្រ�ប់ �រ ្របមូ ល ផ� ំ� ទស្សន វ �ស័យ សិស្ស ឪពុក ��យ និង បុគ�លិក ។ LBUSD ក៏ �ន ផ�ផ�
� ង �� CSI �មួ យ នឹង េគហទំព័រ ៃដ គូ ្រសេដៀង �� េនះ េដើម្បី ឲ្យ ទិន�ន័យ �ច េ្រប�ប
េធៀប និង �រ អនុវត� ែដល សន� �ច ្រត�វ �ន ែចក រ� ែលក ។

�រ�ម�ន និង�យតៃម�្របសិទ��ព
�រពិពណ៌�អំពីរេបៀបែដល LEA នឹង�ម�ននិង�យតៃម� ែផន�រេដើម្បី�្រំ ទដល់�រែកលម� សិស្សនិង��េរៀន។
េដើម្បី�ម�ន និង�យតៃម�្របសិទ��ពៃនែផន�រ CSI ដំេណើរទស្សនកិច�្រប�ំ្រតី�សនឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើង។ �រ េ� សួ រ សុខ ទុក� � ផ� វ� �រ � ំង េនះ នឹង អនុ��ត ឲ្យ ្រក �ម
ែវប�យត៍ ��ស់ ប�រេ�
�
េលើ កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង រ ួម របស់ ពួ ក េគ និង ចូ ល រ ួម មិត� រ ួម �រ�រ មក ពី �� េផ្សង េទៀត និង �យក��ន ្រស �ក េដើម្បី ផ� ល់ មតិ េ�បល់ េ�យ ��ល់ ។
សកម� �ព�ម�ន និង�យតៃម� នឹង្រត�វេធ� �េឡើងេ�យបុគ�ល�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំែផ� កសុខ�ព��រណៈឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។
�រ េ� សួ រ សុខ ទុក� ្រប�ំ ្រតី �ស នឹង ្រត�វ �ន ប�រ� �ម បំណង េ�យ �� េរៀន ប៉ុែន� េធ� � �ម រច� សម� ័ន� ទូ េ� មួ យ ៖
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សេង� ប្រក �ម�ំងមូ ល៖ ្រក �ម�រ�រ�� (�យក�� េ�ក្រគ� អ� ក្រគ� និងបុគ�លិក�ំ្រទ) នឹងផ� ល់នូវ្របវត� ិៃនដំេណើរទស្សនកិច�េនះ �មរយៈ�រែចករ� ែលកនូ វែផន�រ CSI
របស់ពួកេគ។ ពួ ក េគ នឹង គូ ស ប��ក់ ពី ទិន�ន័យ តំបន់ របស់ ពួ ក េគ សកម� �ព អភិវឌ្ឍ �ជីព និង �រ េធ� � អន� �គមន៍ សំ�ន់ ៗ ។ ពួ ក េគ នឹង ជួ យ ដល់ េភ��វ េទសចរ (បុគ�លិក
�រ ��ល័យ ក្រមិត ��ក់ ដឹក�ំ កម� វ �ធី សិក� និង �យក��ន �ំ្រទ ឃុំ ស��ត់ េផ្សង េទៀត) អភិវឌ្ឍ �រ យល់ ដឹង ពី �ទិ�ព របស់ ពួ ក េគ។
ដំេណើរទស្សនកិច���ក់េរៀន៖ ្រក �ម�រ�រ��ទទួ លេភ��វ ជំ�ន់ទី ២ (បុគ�លិក�រ ��ល័យក្រមិត ��ក់ ដឹក�ំកម� វ �ធីសិក� និងែផ� ក�ំ្រទឃុំ ស��ត់ដៃទេទៀត) នឹងសេង� តេមើល��ក់េរៀន
្របមូ លទិន�ន័យ និងគំរ ូ�� ែដលព្រងឹងែផន�រ CSI របស់��។ ពួ ក េគ នឹង កត់ ្រ� ្របមូ ល រ ូប�ព និង និ�យ �មួ យ សិស្ស េដើម្បី សេង� ប �រ សេង� ត របស់ ពួ កេគ ។
្រក �ម �ំង មូ ល Debriefing : ស�ជិក ្រក �ម �� នឹង ជួ យ ស្រម� ល ដល់ �រ េ��ល េ�ស ែដល អនុ��ត ឲ្យ ពួ ក េគ យល់ និង ប��ក់ ពី កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង ែក លម� � បន� ប��ប់
របស់ េគហទំព័រ េនះ ។ ពួ ក េគ នឹង េ��ត មិន ្រតឹម ែត េលើ �រ ែចក �យ �តិ� �រ អនុវត� �រ បេ្រង�នសកម� �ព សិស្ស ដ៏ សំ�ន់ មួ យ ប៉ុេ�
� ះ េទ ប៉ុែន� ែថម � ំង �រ េធ� �
អន� �គមន៍ េផ្សង ៗ ែដល កំពុង ្រត�វ �ន អនុវត� េដើម្បី �ំ្រទ ដល់ អ� ក េរៀន ែដល កំពុង លំ�ក ផង ែដរ ។
៣. េសចក� ី្រ�ងេសចក� ី្រ�ង ៖ ម�ន� ី�ជ�រ និង /ឬ�យក នឹងចូ លរ ួមពិ�ក�បែន� ម �ក់ទងនឹងជំ�នប��ប់។ �រ សន� � េនះ នឹង ្រត�វ�ន ផ� ល់ ឲ្យ នូ វ �រ�រ ្រគ� បង� �ក ធម� �
ែដល �ន េរៀប�ប់ េ� ក��ង ែផ� ក មុន ។
ទូ លំទូ�យ �ង េនះ េ� េទៀត េវទិ� LROIX ែដល បេង� ើត េឡើង េ�យ �រ ��ល័យ ្រ�វ្រ�វ របស់ LBUSD �ន ឧបករណ៍ ែដល អនុ��ត ឲ្យ េម ដឹក �ំ ្រស �ក និង តំបន់ �ម �ន
�រ រ �ក ចេ្រមើន ៃន �� CSI និង សិស្ស របស់ ពួ ក េគ ។ LROI X មុខ�រ �ច ឲ្យ អ� ក ្រគប់្រគង មណ�ល / តំបន់ និង ្រគ� បេ្រង�ន �ម�ន សិស្ស ែដល � " �រ សន� " េ� ទូ � ំង
វ ��លគម ទូ លំទូ�យ ៃន វ ��ន �រ រ ួម �ន �រ អវត� �ន ��ៃំ រ� វ �ន័យ �រ ពិត គណិត វ �ទ� ត្រម�វ �រ ្របឡង ស��ប្រត iReady growth, foundational reading and high school or
college readiness (as applicable) ។ ទិន�ន័យ េពល េវ� ពិត ែបប េនះ នឹង ្រត�វ �ន េ្របើ េដើម្បី ៃល ត្រម�វ ែផន�រ CSI និង អភិវឌ្ឍ �រ េធ� � អន� �គមន៍ បែន� ម ស្រ�ប់ អ� ក េរៀន
ែដល កំពុង លំ�ក ។

ៃដគូ អប់រ�
េសចក� ី សេង� ប ៃន ដំេណើរ �រ ែដល េ្របើ េដើម្បី ចូ ល រ ួម ៃដ គូ

អប់រ� និង រេបៀប ែដល �រ ចូ ល រ ួម េនះ ្រត�វ �ន ពិ�រ� មុន េពល ប�� ប់ LCAP ។

ដំេណើរ �រ ចូ ល រ ួម ថវ ��
LBUSD ែស� ង រក ព័ត៌�ន ពី ៃដ គូ អប់រ� របស់ ខ� �ន ក��ង ដំេណើរ �រ ធំ �ង េនះ េដើម្បី ចូ ល រ ួម �មួ យ ថវ �� � េ្រចើន េដើម្បី ចង��ល ប��ញ �៉ង ្រតឹម ្រត�វ នូ វ កម� វ �ធី និង េស� ែដល
meet ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ។ េនះ អនុ��ត ឲ្យ �ន វ �ធី េដើម្បី ស្រមប ស្រម� ល មូ លនិធិ ទំេនរ េដើម្បី �� � ត្រម�វ �រ ្រត�វ �ន បំេពញ េ�យ េ្របើ ធន�ន េផ្សង ៗ � ពិេសស េ�យ
ពិ�រ� ពី លក� ណៈ ែត មួ យ ដង ៃន �រ ផ� ល់ មូ លនិធិ

សេ្រ��ះ �តត�ត ។

LCAP យុ�� ថវ �� LBUSD � ំង មូ ល � thiផ� ល់ នូ វ ្រគឹះ ៃន �រ ផ� ល់ មូ លនិធិ ដល់ កម� វ �ធី មូ ល��ន របស់ ្រស �ក ។ េលើសពីេនះេទៀត �រផ� ល់ជូន�រេ��ត�រម� ណ៍ និង�របែន� ម
(ែផ� កបែន� មៃន LCFF ែដលែផ� កេលើសិស្សែដលមិន�នផ� ល់្រ�ក់ឧបត� ម� (EL, Low SES, និង Foster Youth) ផ� ល់ជូនកម� វ �ធី និងservic es
ែដល�នបំណងបំេពញត្រម�វ�ររបស់សិស្សែដលមិន�នផ� ល់���ប័ណ�។ េ�ក��ងែផន�រថវ ��ៃនធន�នេផ្សងេទៀតដូ ច� ESSER និង្របភពមូ លនិធិមួយេលើកេទៀត LCAP
េ�ែតបន� ផ� លម
់ ូ ល��ន្រគឹះៃនថវ �� ខណៈធន�នេផ្សងេទៀតផ� ល់នូវេ�ជន៍ និងេស�កម� prែដលបែន� ម ឬបំេពញបែន� ម LCAP។
�រស្រមបស្រម� លធន�ន�ង
ំ អស់េនះ�មរយៈដំេណើរ�រៃន�រចូ លថវ ����ំង�រឈរែត��ក់ឯង/េស�ែតមួ យេ�៉ងែដលមិន�ន�ពេស� រ�ព។
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LBUSD �ន បំណង បន� ដំេណើរ �រ េនះ េ�យ�រ �រ ចូ ល រ ួម េលើ ថវ �� មិន ប�� ប់ េឡើយ ។ េ�យ �រ �ន ថវ �� េ្រចើន- ជំនួយ COVID, LCAP ។ល។ LBUSD ផ� ល់ នូ វ �រ បន�
េ�យ េ្របើ ដំេណើរ �រ � បន� ប��ប់ និង ��ប់ខ� �ន េដើម្បី �� � �ន �រ ត្រមឹម រ�ង resources ។ ចំណុច កំពូល ៃន ដំេណើរ �រ ចូ ល រ ួម ថវ �� របស់ LBUSD �ំ ឲ្យ �ន LCAP
របស់ ្រស �ក េនះ ។
ក�ខណ� �ង េ្រ�ម េនះ ផ� ល់ នូ វ �ល បរ �េច� ទ ៃន សកម� �ព ចូ ល រ ួមរ ួម � ំង �រ គូ ស ប��ក់ ពី កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង មួ យ ចំនួន �ល ពី ��ំ មុន ពីេ្រ�ះ LBUSD �ន ឱប
្រកេ�បដំេណើរ �រ ចូ ល រ ួម b ែដល កំពុង បន� ែដល រ ួម �ន បរ �បទ សំ�ន់ ៗ ពី ជំងឺ �តត�ត ែដល កំពុង បន� ែដល ផល ប៉ះ �ល់ េ� េលើ សិស្ស េ� ែត � ក�� ដ៏ សំ�ន់ មួ យ ក��ង
�រ ប��ល
� ៃដ គូ អប់រ� ។

�រ��ក់ចុះ 2020/្រសេ�ះ��ំ 2021 សកម� �ពចូ លរ ួម
ក��ង អំឡ
� ង េពល ��ក់ ចុះ ��ំ ២០២០ LBUSD �ន ចូ ល រ ួម �មួ យ ្រក �ម ្រគ� �រ និង ៃដ គូ រ ួម �មួ យ នឹង ែផន�រ ESSER III។ LBUSD �ន េ្របើ យុទ���ស� មួ យ ែដល �ន រក េឃើញ
�ព េ�គជ័យ េ�យ �រ ចូ ល រ ួម សហគមន៍ �ម រយៈ ដំេណើរ �រ ៃន �រ ចូ ល រ ួម ថវ �� េដើម្បី ឲ្យ �រ េឆ� ើយ តប �ច ជូ ន ដំណឹង អំពី ធន�ន � េ្រចើន-categorical, COVID
assistance, LCAP។ល។ វ �ធី ��ស� េនះ ្រត�វ�រ វ �ធី ��ស� � ំង មូ ល ចំេ�ះ �រ ថវ �� ។
ដូ ច ែដល �ន េលើក េឡើង េ� េពល េ្រ�យ ក��ង ឯក�រ េនះ ដំេណើរ �រ ចូ ល រ ួម សហគមន៍ របស់ LBUSD �ន េ��ត េលើ សំណួរ ែណ�ំ ចំនួន ៣ គឺ៖
-េតើ�រអនុវត� អ��ខ�ះនឹង�ន្របសិទ��ពបំផុតក��ង�រេ�ះ្រ�យ�រ�ំ្រទែផ� កសិក�?
-េតើ�រអនុវត� អ��ខ�ះែដល�ន្របសិទ��ពបំផុតក��ង�រនិ�យអំពី�រេរៀនសូ ្រត�ងផ� វ� ចិត�ក��ងសង� ម ?
-េតើ�រអនុវត� អ��ខ�ះែដល�ន្របសិទ��ពបំផុតក��ង�រេ�ះ្រ�យ�រចូ ល រ ួម និងជំរុញទឹកចិត�សិស្ស?
េ� ែខ ឧស� ��ំ 2021 LBUSD �ន ្របមូ ល មតិ េ�បល់ ៃដ គូ អប់រ� � ំង អស់ និង �ន ្រគប់ ្រគង �រ �ម �ន ThoughtExchange ( R ) ។ �រ ស� ង់ មតិ េនះ �ន េធ� �
សម�លកម� សកម� �ពនិង េស� ចម្បង ែដល ៃដ គូ អប់រ� �ន ផ� ល់ អនុ�សន៍ ប��ប់ មក �ន សួ រ � ៖
«េតើ េយើង ្រត�វ ពិ�រ� គំនិត អ� � េផ្សង េទៀត? េតើអ��េ��ត់ពីេសចក� ី្រ�ង LCAP?
្រស �ក េនះ ទទួ ល �ន �រ េឆ� ើយ តប ជិត ២.០០០ និង ៥៧.០០០ �ក់ ពី អ� ក ចូ លរ ួម ជិត ៣.៥០០ �ក់។ តង់ ខម របស់ ពួ ក េគ�ន ជួ យ បេង� ើត េសចក� ី ្រ�ង � បន� ប��ប់ ៃន
LCAP ស្រ�ប់ សវ� �រ ��រណៈ េ� ៃថ� ទី 2 ែខ មិថុ� ��ំ 2021 ។
��ក់ ចុះ ២០២១ សកម� �ព ��ប់�ក្យ
េ� ែខ តុ� ��ំ 2021 LBUSD �ន �ក់ ព្រ�យ ThoughtExchange© ថ� ី មួ យ េដើម្បី ែស� ង រក �រ េឆ� ើយ តប អំពី រេបៀប �ំ្រទ �៉ង ល� បំផុត នូ វ ត្រម�វ �រ ៃន �រ េ��ះ ្រប�ថ
បច��ប្បន� និង � េពល អ�គត។ � ែផ� ក មួ យ ៃន ដំេណើរ �រ ចូ ល រ ួម ថវ �� LBUSD �ន េស� ើ សុំ �ទិ�ព អំពី រេបៀប ចំ�យ LCFF Title I មូ លនិធិ សេ្រ��ះ រដ� និង សហព័ន� រ ួម
� ំង មូ លនិធិ ESSER III ថ� ី ៗ េនះ ែដល ថ� ី ៗ េនះ ្រត�វ �ន ផ� ល់ េ� ្រស �ក �� េរៀន ។ �រ ចូ លរ ួម រ ួម �ន អ� ក ចូ លរ ួម ចំនួន ៤៥៣ �ក់ គិត មិន �ច់ ៥៧៦ និង អ្រ� ១១,៥៤៩ ។
េ�ទូ � ំងកិច�្របជុំ្រក �ម ThoughtExchange© និង parent/community �ន្រប�នបទសម្រសបែដលេលចេឡើងេ�ក��ងែខ្សរ�ំ្រទ�រសិក� រ ួម�ន៖ �រ្របជុំ��ក់បណ�ិត, អក� រកម� ,
�រអន� �គមន៍ែផ� កអក� រកម� និង�រ�ត់បន� យទំហំ��ក់, ែដល�នឥទ� ិពលេលើ LCAP ក៏ដូច�ធន�នេផ្សងេទៀត។ េនះ �ន ព្រងឹង ជំេនឿ � ្រត�វ�រ �រ េធ� � អន� �គមន៍ បែន� ម
េទៀត ស្រ�ប់ �� ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ ។
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សកម� �ពចូ លរ ួមនិ�ឃរដូ វ��២
ំ ០២២
�ប់ េផ� ើម េ� ែខ កុម�ៈ ��ំ ២០២២ ដំេណើរ �រ ៃន �រ ចូ ល រ ួម ថវ ���ន បន� �មួ យ នឹង �រ ព្រងីក© ្រប�ន បទ ថ� ី មួ យ ដូ ច �� នឹង ��ំ មុន ។ សំណួរ ែដល �ន សួ រ គឺ ៖

េ� េពល ែដល េយើង បន� អនុវត� កម� វ �ធី និង �ំ្រទ ែដល �ន កំណត់ អត� ស��ណ េ� ក��ង LCAP ែផន�រ បេង� ើន េល្ប�ន និង �រ �ំ្រទ �រ េរៀន សូ ្រត (LASP) និងែផន�រ សេ្រ��ះ
ប��ន់ េ� �� ែអល និង ��ក់ មធ្យម (ESSER III) េតើ អ� � � �រ �ំ្រទ បែន� ម ែដល �ំ�ច់ ្រត�វ ពិ�រ� ? សូ ម ពិ�រ� � មូ លនិធិ �ក់�ក់ រ ួម �ន Title I និង LCFF
Supplemental and Concentration មូ លនិធិ ត្រម�វ ឲ្យ �ន �រ �ំ្រទ ែដល �ន េ�ល េ� ស្រ�ប់ សិស្ស ឬ �� ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ បំផុត របស់ េយើង ។
េ� េពល ែដល លទ� ផល ពី ThoughtExchange© �ន ចូ ល មក LBUSD �ន េ្របើ មតិ េ�បល់ េនះ េដើម្បី បន� �រ សន� � េ� ក��ង កិច� ្របជុំ ្រក �ម េម ្រស �ក និង កិច� ្របជុំ សហគមន៍
។ LBUSD �ន េ្របើ វ �ធី ��ស� បី ដំ�ក់ �ល េដើម្បី ចូ ល រ ួម ្រក �ម េម េ� ក��ង ដំេណើរ �រ ៃន �រ ចូ ល រ ួម ថវ �� និង �រ បេង� ើត LCAP ៖
-ដំ�ក់�លទី១៖ (មី�)- LCAP Mid-Year Update & Budget Engagement/ThoughtExchange© Kickoff
-ដំ�ក់�លទី២: (េម�)- លទ� ផល ThoughtExchange© & បេ�� ញមតិ
-ដំ�ក់�លទី៣៖ (ឧស�)- Draft LCAP Engagement
ពិេសស �ង េនះ េ� េទៀត ��ង េនះ តំ�ង ឲ្យ �រ ្របជុំ �មួ យ ្រក �ម េម ឃុំ ស��ត់៖
ដំ�ក់�លទី១
LCAP Mid-Year Update &
�រទូ �ត់ថ វ ��/ThoughtExchange©
Kickoff

ដំ�ក់�លទី២
លទ� ផល ThoughtExchange© &
បេ�� ញមតិ

ដំ�ក់�លទី៣
Draft LCAP Engagement

គណៈក��ធិ�រ្របឹក�េ�បល់សហគមន៍ឃុំ ស��ត់
(DCAC)

ៃថ� ទ២
ី ៤ ែខកុម�ៈ ��ំ២០២២

២៤ មី� ២០២២

២៨ េម� ២០២២,
២៦ ឧស� ២០២២

គណៈក��ធិ�រ្របឹក�េ�បល់ អ� កេរៀន��អង់េគ� ស
(DELAC) District English Learner Advisory
Committee (DELAC)

២១ មី� ២០២២

ែខ េម� 4, 2022

២ ឧស� ២០២២,
ែខមិថុ� 6,2022

គណៈក��ធិ�រ្របឹក�េ�បល់សហគមន៍អប់រ�ពិេសស
(CAC)

ែខ មី� 9, 2022

ឱ�សអប់រ�ស្រ�ប់ជន�តិេដើម�េមរ �ក (EONA)

ៃថ� ទី ០៨ ែខ មី� ��ំ ២០២២

១២ េម� ២០២២

ែខមិថុ� 7, 2022

សម� ័ន��ពៃនឪពុក��យជន�តិ��ហ� �ក-�េមរ �ក
(CIAAP)

១៤ មី� ២០២២

ដំ�ក់�ល→
្រក �ម ��បិ� LBUSD
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�រ េធ� � ដំេណើរ អប់រ� អ� ក េ�ះ �៉សុីហ��ក
(PIEV)

៣១ មី� ២០២២

�រត��ប់��បិ�របស់ ្រពះ�ជ��� LBUSD

២២ មី� ២០២២

២៨ េម� ២០២២

២៦ ឧស� ២០២២

សហ�រ�មួ យកិច�្របជុំ�ង
ំ េនះ ក��ងកំឡ
� ងែខ កុម�ៈ និងែខ មី� គណៈក��ធិ� រអប់រ� �នជួ ប្របជុំ�មួ យសហគមន៍ ក��ងវគ� ចក�� វ �ស័យ
ែដលក��ងេ�ះក៏�ន�រប��ល
� េ�ក��ងកិច�ពិ�ក�ស្រ�ប់ LCAP ផងែដរ។ កិច�្របជុំ ចក�� វ �ស័យ �ង
ំ េនះ េ��ត េលើ សំណួរ ែអល ៣ �៉ង ខ� ស់៖ (១) េតើ អ� ក �ន ក� ី សង្ឃឹម និង ក� ី សុបិន
អ� �ខ�ះ ស្រ�ប់ សិស្ស ក��ង LBUSD ? ២) េតើ អ� ក ចង់ ឲ្យ កូ ន របស់ អ� ក ដឹង អ� � េហើយ �ច េធ� � �ន ្រតឹម ��ក់ ទី ៥? ��ក់ទី៨? ��ក់ទី១២? ៣)
េតើអ�ន
� ឹង�ំមកនូ វ�ពអ��រ្យេ�ក��ងសិស្ស LBUSD ��ក់ៗ? េ�ល បំណង ៃនសម័យ ្របជុំ ng visioni គឺ េដើម្បី បេង� ើត ែផន�រ យុទ� ��ស� របស់ ្រស �ក ែដល ្រត�វ ែត ត្រមឹម េ� នឹង
LCAP ដូ េច� ះ សូ ម េធ� � ឲ្យ �រ ប��ល
� ពី សម័យ � ំង េនះ �ន �រៈ សំ�ន់ ក��ង អំឡ
� ង េពល អភិវឌ្ឍន៍ LCAP ។
បំណកថវ ��- ៥ េម� ២០២២
ក��ង �ម � ្រស �ក មួ យ ក��ង ចំេ�ម ្រស �ក ដំបូង េគ ក��ង កិច�្របជុំ អិន ក��ង រយៈ េពល ពីរ បី ��ំ LBUSD �ន �រ រ�េភើប �៉ង ��ំង ក��ង �រ េរៀប ចំ កិច� ្របជុំ ចូ ល រ ួម ទូ �ង
ំ
សហគមន៍ ស្រ�ប់ �រ ចូ ល រ ួម ថវ �� ។ េដើម្បី �ន ដល់ ទស្សនិកជន ដ៏ ធំ មួ យ កិច� ្របជុំ េនះ �ន េ្របើ គំរ ូ អុី្រ� �ដ ែដល � កែន� ង សកម� �ព មនុស្ស េពញ វ �យ ្រត�វ �ន ឆ��ះ ប��ំង
េ� ក��ង �រ បំែបក និម�ិត rooms ។ មិន្រតឹមែតប៉ុេ�
� ះ �រេបើក និងពិពណ៌�អំពីសកម� �ពេនះ គឺ�ន�យ��ល់។
វ �េដអូ ៣ �ទី �ន ផ� ល់ បរ �បទ អំពី ថវ �� � ំងមូ ល ខណៈ ែដល បុគ�លិក �ន េ��ត េលើ កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង េ� េលើ សំណួរ ទូ េ� របស់ ThoughtExchange©៖ េ� េពល ែដល េយើង
បន� អនុវត� ្រប�េហ� ើams និង �ំ្រទ �រ កំណត់ អត� ស��ណ េ� ក��ង LCAP, Learning Acceleration and Support Plan (LASP) និង ែផន�រ សេ្រ��ះ ប��ន់ របស់ �� បឋម សិក�
និង ��ក់ មធ្យមសិក� (ESSER III) េតើ អ� � � �រ �ំ្រទ បែន� ម ែដល �ំ�ច់ ្រត�វ ពិ�រ�? សូ ម ពិ�រ� � មូ លនិធិ �ក់�ក់ រ ួម �ន Title I និង LCFF Supplemental and
Concentration មូ លនិធិ ត្រម�វ ឲ្យ �ន �រ �ំ្រទ ែដល �ន េ�ល េ� ស្រ�ប់ សិស្ស ឬ �� ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ បំផុត របស់ េយើង ។
�រ ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ ៃន លទ� ផល ThoughtExchange© ្រត�វ �ន ប��ញ េហើយ អ� ក ចូ ល រ ួម �ន �ត់ បន� យ វ ��ល �ព េ� �កម� វ �ធី c និង េស� ែដល ពួ ក េគ �ន េ�ល បំណង
បំេពញ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ។ សកម� �ព េនះ ្រត�វ �ន ប�� ប់ េ�យ � ំង �រ កំណត់ មនុស្ស និង និម�ិត ។
អ� ក ចូ ល រ ួម �ង ៣០ �ក់- � ំង េស� ើរែត និង មនុស្ស ��ក់ - �ន ចូ ល រ ួម ក��ង គំនិត កំពូល � ំង បី របស់ េយើង ពី ThoughtExchange : �រ ហ� �ក �ត់ បុគ�លិក �រ �ំ្រទ សុខ�ព
ផ� វ� ចិត� និង �រ ចំ�ញ់ �� បរេទស / វប្បធម៌ និង វគ� សិក� េ្រជើស េរ �ស ។ សកម� �ពែដលរ ួម�នេ�ក��ង�រ្របមូ លផ� ំេ� នះ
្រត�វ�នរច�េឡើងស្រ�ប់�រេ�តចូ លេ្រ�េ�ក��ង្រប�នបទ� ំង៣�ងេលើ និងែចករ� ែលកគំនិត និងអនុ�សន៍ជុំ វ �ញតំបន់�� ។ អ� ក ចូ ល រ ួម �ន ែចក រ� ែលក ពី រេបៀប ែដល
ពួ ក េគ ចង់ �ន �រ អនុវត� េស� �ម រេបៀប េស� ើ �ព រ ួម �ង
ំ �រ �ំ្រទ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ែដល �ន ផ� ល់ ដល់ សិស្ស េ� ្រគប់ �� េរៀន ។ �ន �រ សង� ត់ ធ� ន់ ផង ែដរ អំពី
�រ ព្រងីក កម� វ �ធី សន� េ� �� េរៀន បែន� ម េទៀត ។
�រ ចូ ល រ ួម

របស់ សិស្ស

សំេឡង សិស្ស គឺ � បេ��ល ៃន សមតុល្យ របស់ LBUSD ។ �រ ចូ ល រ ួម សិស្ស ក��ង ដំេណើរ �រ ថវ �� គឺ � �ទិ�ព មួ យ ក��ង អំឡ
� ង េពល វដ� េនះ ។ គណៈក��ធិ�រ ្របឹក� និស្សិត របស់
� មួ យ ចំនួន ចំេ�ះ �រ�រ Visi។ លទ� ផល ៃន �រ ចូ ល រ ួម េនះ ្រត�វ
អធិ�រ កិច� �ន ឆ� ង �ត់ ដំេណើរ �រ មួ យ ែដល ពួ ក េគ �ន �យ តៃម� �រ េឆ� ើយ តប របស់ មនុស្ស េពញ វយ
�ន ែចក រ� ែលក �មួ យ �យក វ �ទ�ល័យ ។ េនះ � មតិ េ�បល់៖
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-្រពះគុណ ្រត�វ �ន �ំ េចញ ពី សិស្ស ��ក់ៗ េពល ្រគ� បេ្រង�ន និង បុគ�លិក បង� ប់ នូ វ េសចក� ី ្រស�ញ់ េសចក� ី សប្ប
� រស េសចក� ី �ណិត �សូ រ ្រពះគុណ �រ អធ�្រស័យ និង ឱ�ស ដ៏
សក� ិសម េដើម្បី េរៀន និង រ �ក ចេ្រមើន។
-�ព អ��រ្យ ្រត�វ �ន �ំ េចញ ពី សិស្ស ��ក់ៗ េ� េពល ្របព័ន� ��េរៀន ឆ��ះ ប��ំង ពី គុណ តៃម� ពិត ្រ�កដ ៃន �រ េ�រព �រ ែថ រក� �រ �ំ្រទ សមិទ�ផល និង េ�គជ័យ។
-�ព អ��រ្យ ្រត�វ �ន �ំ េចញ ពី សិស្ស ��ក់ ៗ េ� េពល ែដល LBUSD �ន បុគ�លិក បេ្រង�ន េផ្សង ៗ �� ្រគ�បេ្រង�ន ែដល �ន ប្រម �ង ទុក ខ� ស់ �ន បុគ�លិក ឧទ� ិស និង មនសិ�រ
និង បុគ�លិក បែន� ម េទៀត េដើម្បី បំេពញ ត្រម�វ �រ ផ� វ� ចិត� របស់ សិស្ស។
េលើសពីេនះេទៀត ចេម� ើយរបស់សិស្សេ�ក��ង ThoughtExchange© �ន�ទិ�ពដូ ច�ងេ្រ�ម៖
603 �រ េឆ� ើយ តប របស់ សិស្ស ែដល �ន 27 % ៃន េធ� ញ េឆ� ើយ តប។ �រ េឆ� ើយ តប របស់ សិស្ស កំពូល គឺ �រ បណ��ះ ប�
� ល បុគ�លិក �� បរេទស/វប្បធម៌ ចំ�ញ់ និង អ� ក េ�ះ េ��ត
េផ្សង េទៀត បុគ�លិក សុខ�ព ផ� វ� ចិត� ទំហំ ��ក់ (ទំហំ ��ក់ តូ ច �ង) និង �រ ប��ត់ បេ្រង�ន អន� �គមន៍ េរៀងៗ ខ� �ន។ និស្សិត ចង់ េឃើញ ្រគ� បែន� ម េទៀត ែដល បែង� រ�ព ខុស ��
ៃន សហគមន៍ និង តំ�ង ឲ្យ ចំនួន សិស្ស េផ្សង ៗ របស់ LBUSD �ន់ ែត េ្រចើន ។ ពួ ក េគ �ន �រម� ណ៍ � ពួ ក េគ ្រត�វ�រ �រ �ំ្រទ បែន� ម េទៀត េ� �� េដើម្បី ប��ល
� សិស្ស េឡើង
�ញ
�ត
�ធី
វ េ� ក��ង ជី វ េ� បរ �េវណ �� �ម វ ែដល �ន សុខ �ព ល� ។ និស្សិត �ន េស� ើ សុំ ឧបករណ៍ បែន� ម េទៀត េដើម្បី �ំ្រទ ដល់ត្រម�វ �រ សុខ�ព ផ� វ� ចិត� ែដល េនឿយហត់ និង
ចង់ េឃើញ �រ ែក លម� ក��ង ��ក់ េរៀន ែដល �ក់ ទង េ� នឹង ត្រម�វ �រ បច��ប្បន� របស់ ពួ ក េគ �ក់ ទង េ� នឹង ទំ�ក់ទំនង វ �ជ� �ន �រ សម��ត ទំ�ក់ទំនង ផ� វ� េភទ ជំ�ញ ជី វ �ត
និង វគ� សិក� េដើម្បី បេ្រង�ន ពួ ក េគ ពី រេបៀប ែដល ពួ ក េគ �ច �ន �ជីព េ�យ មិន ចូ ល រ ួម បំណុល សិស្ស ។ �រម� ណ៍ របស់ សិស្ស មួ យ ចំនួន គឺ េ� ជុំ វ �ញ រេបៀប ែដល ពួ ក េគ
ចង់ ឲ្យ អ� ក ជំ�ញ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� និ�យ �ម រយៈ េរឿង �� ឬ ចង់ ឲ្យ ជំនួយ " េ� កែន� ង " មួ យ ចំនួន េដើម្បី បន� ឆ� ង �ត់ ៃថ� របស់ ពួ ក េគ ។
ទីបំផុត បុគ�លិក LBUSD �ន ចូ ល រ ួម�មួ យ ្រក �ម និស្សិត � េ្រចើន េដើម្បី ផ� ល់ ឱ�ស ស្រ�ប់ គំនិត និង គំនិត េ� កែន� ង �� របស់ ពួ ក េគ ។ េមេរៀន មួ យ ្រត�វ �ន បេង� ើត
េឡើង ែដល េ��ត េលើ �រ ្របមូ ល មតិ េ�បល់ ពី សិស្ស ែដល េ��ត េលើ �រ យល់ ដឹង របស់ ពួ ក េគ អំពី កម� វ �ធី និង េស� ែដល �ំ្រទ �៉ង ល� បំផុត នូ វ ds ថ� ី របស់ ពួ ក េគ។ �ន
េពល េវ� ស្រ�ប់ �រ សន� � ែដល �ន ��ប� េឡើង ក��ង េមេរៀន ។ ្រក �ម និស្សិត �ង េ្រ�ម េនះ ្រត�វ �ន េគ ខិត ចូ ល រ ួម ក��ង វគ� ផ� ល់ មតិ េ�បល់៖ ��ក់ វ �ទ�ល័យ ASB, អ� ក
�ំ �ក្យ សិស្ស, បណ�ិត ស� ដឹក �ំ �ស� ី, បណ�ិត ស� ដឹក �ំ ្រប �ស, ្រក �ម អ� ក ដឹក �ំ សម�ព សិស្ស, អ� ក ��ន ផ� ះ សែម្បង/Foster liaison �ន េ្រជើស េរ �ស សិស្ស, High School
California Conference for Equality and Justice group, Black Student Associations, Green Schools Campaign, and Student Success Initiative members.
េនះ � មតិ េ�បល់ របស់ ពួ ក េគ ៖
-បុគ�លិក/Staff Training (្រគ�បេ្រង�នតំ�ងនិង�ក់�ក់ចំេ�ះ�ពសម្ប
� រែបបរបស់សិស្ស, �រ�ំ្រទ�ន់ែតេ្រចើន�មួ យនឹង�រប��ល
� េឡើង វ �ញេ����មវ �ធីែដល�ន�សុខ�ព,
បុគ�លិកសហគមន៍េទ� រ��និងបុគ�លិក�រ ��ល័យែដល�រ�រ្រត�វ�នេ��តែតេលើ�របេ្រមើឱ្យសិស្សែដល�នត្រម�វ�រខ� ស់/្រ�ក់ចំណូល�ប ,
�ររក�បុគ�លិក�រ ��ល័យេ�ក��ង��េរៀន��ក់មេត� យ្យែដលជួ យឪពុក��យ)
- ជនបរេទស Langugage និង Electives េផ្សងេទៀត (តិចនិកេរៀន និងអ� កេរ �សេ��ត�ន់ែតេ្រចើន េដើម្បីជួប្របទះនូ វេរឿង��វេផ្សងៗ ព្រងីក�រផ� ល់ជូន��បរេទស
េដើម្បីប��ល
� ����៊ន និង ASL,�រផ� ល់ជូន e lectives
បែន� មេទៀតេដើម្បីឲ្យកុ�រ�ប់�រម� ណ៍�ន់ែតេ្រចើនក��ង�រមកេរៀន��ក់អប់រ�សុខ�ពនិងផ� វ� េភទែដលេ�ះ្រ�យ�ពស� ិទ���ល�ងផ� វ� េភទ,
�រអនុវត� នផ
៍ � វ� េភទ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព, និង�រ�រ�រ�រ�នៃផ� េ�ះរបស់េក� ងជំទង់, និងជំ�ញៃនជី វ �តែដលេ្រជើសេរ �ស)
-បុគ�លិកែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�៖ (និស្សិត�េ្រចើន�នជួ ប្របទះនូ វប��របួ ស�េ្រចើន េហើយមិន�នទទួ លជំ�ញក��ង�រេ�ះ្រ�យឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ
បុគ�លិកសុខ�ពផ� វ� ចិត�េដើម្បីជួយសិស្សឲ្យបន� ដំេណើរ, ធន�នមនុស្សែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�ស្រ�ប់សិស្សេ�យ��ន្របព័ន��ំ្រទ, កែន� ងែដល�នសុវត� ិ�ពេ�បរ �េវណ��,
និងមនុស្សែដលេយើង�ចេ�ដល់និងនិ�យអំពីរេបៀបែដលេយើងកំពុង�ន�រម� ណ៍, �ពិេសសេ�យ�រែតអ� ក្របឹក�េ�បល់មិនែតងែត�នវត� �ន។
-ទំហំ��ក់
-�រអន� �គមន៍ Tutoring
ទិន�ន័យ�គប��ប់ ThoughtExchange ©
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លទ� ផលចុងេ្រ�យរបស់ The ThoughtExchange © �នផ� ល់េលខគួ រឱ្យ�ប់�រម� ណ៍ LBUSD �ពិេសស�រប��ល
� សិស្ស។ �រ េ្របើ្រ�ស់ េវទិ� េនះ រ ួម �មួ យ �រ ចូ ល រ ួម របស់ ្រក �ម
ឪពុក ��យ LBUSD និង �រ ត ��ប់ េ�យ ��ល់ �មួ យ សិស្ស �ន ផ� ល់ នូ វ ព័ត៌�ន ែដល �ំ�ច់ េដើម្បី �ំ្រទ សកម� �ព ែដល �ន តៃម� ពិតេ� ក��ង LCAP ។ �ន បំណង
្រ��� ដ៏ េលើសលប់ េដើម្បី �� � �រ បន� �រ �ំ្រទ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� � េ្រចើន ែដល �ន េកើត េឡើង �ល ពី ��ំ មុន េ�យ�រ ជំងឺ �តត�ត េនះ េ� ែត �ន ផល ប៉ះ �ល់ ដល់
សិស្ស និង សហគមន៍ �ន់ ែត េ្រចើន ។ េ�ក្រគ� អ� ក្រគ� (�េ្រចើន�ក់�ស�ជិកែដល�អ� កេធ� � កិច� ្រពម េ្រព�ង) អ� ក្រគប់្រគង �យក និងបុគ�លិកដៃទេទៀត
(រ ួម� ំងស�ជិកែផ� កេធ� � កិច� ្រពម េ្រព�ង��ក់) �នចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធី «ThoughtExchange» © ។ េលើស ពី េនះ េទៀត LBUSD �ន �ក់ ទង េ� អង� �ព ជែជក េដញ េ�ល � ំង ពីរ
េ� ែខ ឧស� េដើម្បី េស� ើ សុំ មតិ េ�បល់ ក��ង �រ អភិវឌ្ឍ LCAP ។
�រចូ លរ ួមេវទិ� ThoughtExchange ©:

��ចូ លរ ួម:

LBUSD ្រក �មចូ លរ ួម៖
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ពូ ជ�សន៍/ជន�តិ�គតិចចូ លរ ួម៖
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Draft LCAP Posted and Presented
េ�ៃថ� ទី២៧ ែខេម� ��ំ២០២២ េសចក� ី្រ�ងច�ប់ដំបូងរបស់ LCAP ្រត�វ�នបេ��ះរ ួម�មួ យនឹងឱ�សបេ�� ញមតិរបស់សហគមន៍។ េសចក� ី ្រ�ង េនះ ្រត�វ �ន �ក់ ជូ ន DCAC េ�
ៃថ� ទី ២៨ ែខ េម� 2022 និង ដល់ DELAC េ� ៃថ� ទី ២ ែខ ឧស� ��ំ ២០២២។ ឱ�ស ស្រ�ប់ សំណួរ និង មតិ េ�បល់ ្រត�វ �ន ផ� ល់ ឲ្យ ្រពម � ំង ជូ ន ដំណឹង ផង ែដរion អំពី
ទ្រមង់ មតិ េ�បល់ សហគមន៍ ។ ទ្រមង់ េនះ �ន សំណួរ េបើក ចំហ ចំនួន ្រ�ំ ស្រ�ប់ ប��ល
� & # 160; ៖
១. េតើ អ� ក �ន សំណួរ អ� � ខ� ះ អំពី េសចក� ី ្រ�ង LCAP?
2. េតើកម� វ �ធីនិងេស�កម� អ��ខ�ះែដល�ន�យ�មេ�េលើ LCAP គឺ��ទិ�ពរបស់អ�ក?
៣. ែផ� ក �ម �រ ប��ល
� សហគមន៍ េតើ្រប� េរ� ម និង េស�កម� អ� � ខ� ះ េ� ែត �ត់ ខ� �ន ?
4. សូ មផ� ល់េ�បល់ ឬមតិេ�បល់�មួ យ ែដលនឹងជួ យែកលម� រេបៀបែដល LCAP ្រត�វ�នប��ញដល់��រណជន។
5. មតិេ�បល់េផ្សងេទៀត�មួ យ?
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�រ េឆ� ើយ តប េ� នឹង សំណួរ � ំង េនះ រ ួម �មួ យ នឹង សំណួរ និង មតិ េ�បល់ េ�ក��ង កិច� ្របជុំ កំហឹង គឺ � មូ ល��ន ស្រ�ប់ រ�យ�រណ៍ � �យ លក� ណ៍ អក្សរ ពី អធិ�រ កិច� ។
្រពះ�ជ��� នឹង បេ��ះ រ�យ�រណ៍ សរេសរ េលើ េគហទំព័រ LCAP (www/lbschools.net/LCAP)។ រ�យ�រណ៍ េនះ នឹង ្រត�វ �ន េផ�ើ �ម អុីែម៉ល េ� អ� ក ចូ ល រ ួម ៃន ទ្រមង់ មតិ
េ�បល់ ែដល �ន េ្រជើស េរ �ស កំណត់ អត� ស��ណ ខ� �ន ឯង ែដល � ជេ្រមើស ក៏ ដូ ច � អ� ក ស្រមប ស្រម� ល DCAC និង DELAC ែដល នឹង ែចក �យ រ�យ�រណ៍ េនះ �ម
មេធ��យ ធម� � របស់ ពួ ក េគ ។
េសចក� ី ្រ�ង េលើក ទី ២ Posted and Public Hearing held
េសចក� ី ្រ�ង េលើក ទី ២ របស់ LCAP ្រត�វ �ន �ក់ ឲ្យ ដំេណើរ�រ េ� ៃថ� ទី ២៧ ែខ ឧស� ��ំ ២០២២ ែដល រ ួម �ន�រ ែបងែចក �រ ផ�យ ប���ក េ� ក��ង េសចក� ី ្រ�ង េដើម៖ �រ
ប�� ប់ ែផ� ក Reflections �រ ប�� ប់ ែផ� ក េស�កម� ែដល �ន បេង� ើន ឬ ែក លម� �រ បំេពញ រ��ស់ ែដល �ត់ ខ� �ន (� ពិេសស េ� ក��ង េ�លេ� ទី ៤) និង សកម� �ព ថវ �� េ�យ
ែផ� ក េលើ �រ �៉ន់ ��ន បឋម ពី May Revise របស់ អភិ�ល ខណ�។ េលើស ពី េនះ េទៀត េ�យ ែផ� ក េលើ មតិ េ�បល់ ែដល កំពុង បន� ពី ៃដ គូ អប់រ� �ន �រ ប��ក់ និង �រ ែក
ស្រម� ល មួ យ ចំនួន ដូ ច ែដល �ន ដក ្រសង់ េ�យ �ន ចំណុច សំ�ន់ ៗ េ� េលើ េសចក� ី ្រ�ង ទី 2 ែដល �ន បេ��ះ ។
សវ� �រ � ��រណៈ នឹង េធ� � េឡើង េ� ៃថ� ទី 1 ែខ មិថុ� ��ំ 2022 ក��ង អំឡ
� ង េពល កិច� ្របជុំ គណៈ ្របឹក�ភិ�ល អប់រ� ែដល �ន េ្រ�ង ទុក � េទៀង�ត់ ។ មតិ បែន� ម ពី
ម�ជន នឹង ្រត�វ �ន េឆ� ើយ តប � បែន� ម េ� នឹង រ�យ�រណ៍ សរេសរ របស់ ្រពះ�ជ��� េដើម និង បេ��ះ េ� �ន់ េគហទំព័រ LCAP។ េលើស ពី េនះ េទៀត ទ្រមង់ មតិ េ�បល់
សហគមន៍ ែដល �ន សំណួរ 5 េ� ែត េបើក ចំហ េហើយ tions បែន� ម េទៀតនឹង ្រត�វ �ន េ�ះ ្រ�យ ។
គណៈក��ធិ� រអប់រ� បន� េធ� � បច��ប្បន� �ព និង អនុ�សន៍ ស្រ�ប់ អនុម័ត
ដូ ច ែដល �ន េរៀប�ប់ ក��ង ែផ� ក េនះ �រ ចូ ល រ ួម ថវ �� គឺ � ដំេណើរ �រ ែដល កំពុង បន� និង អន� រកម� ែដល �ន �រ ែចក រ� ែលក ព័ត៌�ន � េ្រចើន �រ ��ប់ �រ វ ��គ �រ
ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ និង �រសន� � ដ៏ �នតឹង �មួ យ ្រក �ម ៃដ គូ អប់រ� ដ៏ ទូ លំទូ�យ ។ �រ េធ� � បច��ប្បន� �ព គណៈ ្របឹក�ភិ�ល អប់រ� អំពី �រ អភិវឌ្ឍ ថវ �� រ ួម � ំង LCAP គឺ �ន
�រៈ សំ�ន់ ��ំង �ស់ េ� ក��ង ដំេណើរ �រ េនះ ។ �ក់ែស� ង េ�្រគប់កិច�្របជុំគណៈក��ធិ�រ�ង
ំ អស់ �ប់ពីៃថ� ទី០២ ែខកុម�ៈ ��ំ២០២២ ដល់ៃថ� ទ២
ី ០
ែខមិថុ�រ�យ�រណ៍បុគ�លិកមួ យ្រត�វ�នប��ញឲ្យេធ� �បច��ប្បន� �ពគណៈក��ធិ�រ និង��រណជនទូ េ� អំពីវឌ្ឍន�ពៃន�រចូ ល រ ួម�ៃដគូ អប់រ� និង�រអភិវឌ្ឍរបស់ LCAP។
ស្រ�ប់ LCAP �រ េ�ះ េ��ត នឹង � អនុ�សន៍ មួ យ ស្រ�ប់ �រ អនុម័ត េ� ក��ង កិច� ្របជុំ អប់រ� ៃថ� ទី 22 ែខ មិថុ� ��ំ 2022 ។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ �រ ចូ ល រ ួម ថវ ��
នឹង បន� េ� ក��ង វដ� ែដល កំពុង បន� ។
�រទទួ ល��ល់ៃដគូ អប់រ-� សូមអរគុណ!
សូ មេឆ� �តឱ�សេនះេដើម្បីែថ� ងអំណរគុណដល់ៃដគូ អប់រ�របស់េយើង។ េយើង �ន េដញេ�ល អ� ក � េ្រចើន ដង ក��ង េរឿង «េ� េ� េធ� � សកម� �ពn»... េហើយអ� កេឆ� ើយតប!

េដើម្បី ប�� ប់ បទ ប��ញ �រ ចូ ល រ ួម េយើង �ន េ្របើ � � �រ ទទួ ល ��ល់ របស់ េយើង េហើយ � េ� ែត បន� និ�យ ពិត ៖
ផល ប៉ះ�ល់ បន� ៃន ជំងឺ ្រគ �ន�ញ់ COVID-19 រ ួម �ន ប�� ្របឈម ក��ង �រ ជួ ល បុគ�លិក អនុវត� ពិធី �រ សុខ�ព និង សុវត� ិ�ព និង �រ េ�ះ្រ�យ ត្រម�វ�រ បេង� ើន េល្ប�ន
េរៀន សូ ្រត េ�យ�រ ែត ផល ប៉ះ�ល់ ៃន �រ េរៀន សូ ្រត ពី ច��យ �ន ប��ញ នូ វ ឧបសគ� � េ្រចើន... េ�ះបី � �ន ប�� ្របឈម � ំង េនះ ក៏ េ�យ ្រស �ក �� រ ួម Long Beach
�ន េប� �� ចិត� អនុវត� LCAP េដើម្បី ផ� ល់ អនុ ្រប�ន ដ៏ �ំ�ច់ដល់ សិស្ស របស់ េយើង ។ េយើង ទទួ ល ��ល់ និង អរគុណ �៉ង េ��ះ ចំេ�ះ �រ ខិតខំ ្របឹងែ្របង និង �រ លះបង់ របស់
និេ�ជិត របស់ េយើង �រ �ំ្រទ ពី ឪពុក ��យ របស់ េយើង ( និង ៃដគូ អប់រ� ) និង �ព �ុំ របស់ សិស្ស របស់ េយើង េដើម្បី បន� �រ ជួ យ របស់ េយើង ឲ្យ �ន ល� ្របេសើរ ។
េសចក� ីសេង� បៃនមតិេ�បល់ែដលផ� ល់េ�យៃដគូ អប់រ��ក់�ក់។
�រ ចូ ល រ ួម គឺ � វ �ធី ��ស� ែដល �ន �រ �ំ្រទ � េ្រចើន េដើម្បី ទទួ ល �ន មតិ េ�បល់ ពី ៃដ គូ អប់រ� សិស្ស និង ស�ជិក សហគមន៍ � ំង អស់ ។ ដំ�ក់ �ល ទី មួ យ ៃន �រ
ចូ ល រ ួម �ន ែណ �ំ �រ ��ស់ ប�រ� ThoughtExchange េដើម្បី ឲ្យ ៃដ គូ �ច ែចក រ� ែលក ព័ត៌�ន របស់ ពួ ក េគ េលើ ថវ �� េ�យ ប��ញ គំនិត របស់ ពួ ក េគ អំពី កម� វ �ធី និង េស�
កម� ។ ក��ងដំ�ក់�លដំបូង LBUSD shared the mid-year LCAP update/report, how to use the ThoughtExchange, and received initial feedback. េ� ក��ងដំ�ក់ �ល េអកូ
េយើង �ន ែចក រ� ែលក �រ េឆ� ើយ តប ដំបូង ពី ៃដ គូ អប់រ� របស់ េយើង និង �ន េស� ើ ឲ្យ ពួ ក េគ ចូ ល រ ួម ក��ង ThoughtExchange េដើម្បី េធ� � ឲ្យ មតិ េ�បល់ �ន សុពល�ព ឬ ចូ ល
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រ ួម ក��ង គំនិត បែន� ម អំពី រេបៀប ែដល LBUSD �ច ផ� ល់ នូ វ កម� វ �ធី និង េស� ែដល �ន គុណ �ព �ន ្របសិទ�ិ �ព និង �ំ្រទ ។ ដំ�ក់ �ល ទី បី នឹង ែចក រ� ែលក េសចក� ី
្រ�ង LCAP ែដល េយើង នឹង ែចក រ� ែលក ចំណុច សំ�ន់ មួ យ ចំនួន និង ទទួ ល �ន ជុំ ចុង េ្រ�យ ៃន មតិ េ�បល់ ។
េនះ � ��ង ៃន មតិ េ�បល់ ពី ៃដគូ អប់រ� ែដល � លទ� ផល ៃន ដំ�ក់�ល ដំបូង � ំង ពីរ ដូ ច ែដល �ន េរៀប�ប់ �ង េលើ៖

Budget Priority 1: Staffing & �របណ��ះប�
� លបុគ�លិក
កម� វ �ធី/េស�កម�

�រប��ល
� សហគមន៍ "គំនិត"

ឯកេទសែផ� កអក� រកម�

បន� �មួ យអ� កជំ�ញែផ� កអក� រកម� ែដលជួ យអ� ក�នែដលជួ ប�រលំ�ក

េស�គិ�នុប��យិ�

�រ ្រព� យ �រម� អំពី សុខ �ព � េ្រចើន េទៀត ែដល � លទ� ផល ៃន ជំងឺ �តត�ត េនះ ។

េស�កម�្របឹក�េ�បល់

្រត�វ�រ េពល េវ� េពញ េ�៉ង ។

SEL/School �រ�ំ្រទ��ស�តុ

សិស្ស ្រត�វ�រ �រ �ំ្រទ បែន� ម េទៀត ក��ង �រ ប��ល
� �� េឡើង វ �ញ �ម រេបៀប ែដល �ន សុខ�ព ល�

បឋមសិក�ជំនួយ្រគ�បេ្រង�ន

� �ច � �រ លំ�ក ស្រ�ប់ ្រគ� ��ក់ ក��ង �រ េ�ះ ្រ�យ សមត� �ព េរៀន សូ ្រត � ំង អស់ េ� ក��ង ��ក់ េរៀន ។ ពួ ក េគ
្រត�វ�រ �រ �ំ្រទ េ� ក��ង ��ក់ េរៀន ។

�រ �ំ្រទ �� បឋមសិក�

�ំ�ច់ ្រត�វ ជួ លេអ� � ម� វ �ទ�ល័យ េដើម្បី ជួ យ សិស្ស ក��ង �� ចម្បង របស់ ពួ កេគ ។

សំេឡងសិស្ស៖ កម� ករសហគមន៍ជន�តិបូលល្យ ( Bilingual Community Workers ) & office asst.

បុគ�លិកែដល�រ�រ្រត�វ�នេ��តែតេ�េលើ�របេ្រមើដល់សហគមន៍ែដល�នត្រម�វ�រខ� ស់/្រ�ក់ចំណូល�ប។
�រែណ�ំ្រក �មតូ ច

េដើម្បី �ំ្រទ �រ ែណ�ំ ែដល �ន លក� ណៈ ឯកជន េយើង ្រត�វ�រ ��ក់ តូ ច �ង េនះ ។

�ព ខុស �� ៃន បុគ�លិក

េយើង្រត�វ�រតំ�ងបែន� មេ�ក��ងបុគ�លិក – Khmer, Laos, Vietnamese, Black, and Latinx. � សំ�ន់ �ស់ ែដល
LBUSD រក� ទស្សនៈ របស់ ពួ ក េគ េ� ក��ង សកម� �ព ែដល ប��ញ � ពួ ក េគ �ន �គ ហ៊ុន �រ ប��ល
� និង �ព
ខុស �� េ� ្រគប់កំេទច េ� ទូ � ំង ្រស �ក ។

�ទិ�ពថវ ��ទី២៖ ��បរេទស និង េអឡិច្រត�នច
ិ េផ្សងៗេទៀត
កម� វ �ធី/េស�កម�

គំរ ូប��ល
� សហគមន៍

វគ� េ្រជើសេរ �ស�ន់ែតេ្រចើន

សំេឡងសិស្ស៖ ខ��ំចង់ជួបេរឿងែប� កៗ។ ខ��ំ េជឿ � � សំ�ន់ ពីេ្រ�ះ � នឹង ជួ យ ខ��ំ ឲ្យ រ �ក ចេ្រមើន េ� � មនុស្ស ែដល ខ��ំ ចង់
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រ ួម� ំង��េផ្សងៗ

�ន ស��នុពល េពញេលញ ។

�រសិក� ជន�តិ�គតិច រ ួម � ំង
្របវត� �
ិ �ស� ែខ� រ

សិស្សយល់ដឹងអំពីអត� ស��ណវប្បធម៌របស់ពួកេគនឹងេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វ�រត��ប់របស់ពួកេគចំេ�ះសហគមន៍

�រអប់រ���/Realistic and
Relevant Curriculum

សូ មផ� ល់ជូន��បរេទស សិល្បៈ និងត�ន� ីេ�េក� ង�ងវ �យស្រ�ប់កុ�រ� ំងអស់។

កម� វ �ធី បំពង់ក ្រគ�បេ្រង�ន/Diverse
Workforce

LBUSD ្រត�វ�រ ្រគ� បែន� ម េទៀត ែដល ឆ��ះ ប��ំង ពី ្រប� ��ស� ៃន សហគមន៍ េនះ ។
�របេ្រង�នបំពង់បង�រទឹ
� កស្រ�ប់អ�កអប់រ�េដើម្បីេធ� ��រេ�ក��ង LBUSD.
� នឹង �� � ្រគ� ែខ� រ ែដល ប�� ប់ �រ សិក� ពី កម� វ �ធី េឆ� ើម នឹង �ន សុវត� ិ�ព ក��ង �រ �ក់ េ� �� េរៀន េ�
LBUSD

កូ ន របស់ េយើង ្រត�វ ែត �ច ្របកួ ត ្របែជង េ� ក្រមិត ពិភព េ�ក និង �ច �ក់ ទង េ� ក��ង ្របេទស េនះ �មួ យ
្រប� ពល រដ� �ន់ ែត េ្រចើន ។

�ទិ�ពថវ �� ៣៖ កម� វ �ធីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
កម� វ �ធី/េស�កម�

គំរ ូប��ល
� សហគមន៍

បុគ�លិកែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
(ទី្របឹក�, Psych, Social Workers),
រ ួម� ំង�ពសម្ប
� រែបបេ�ក��ងបុគ�លិ
ក el

សុខុ�ល�ព ្រត�វ ែត �ន �ទិ�ព ស្រ�ប់ សិស្ស េដើម្បី �ន �រម� ណ៍ សុវត� ិ�ព និង រ �កចេ្រមើន ។
សិស្ស្រត�វ�ន�រម� ណ៍សុខ្រស� ល និងស� ប់��ត់េដើម្បីេ��ត�រម� ណ៍េ�េលើ�រេរៀនសូ ្រត ។

ឧបករណ៍ស្រ�ប់��ក់េរៀនេដើម្បីដំេណើ
រ�រ�រខ� ល់��យ
�រេធ� �អត� �តនិង�ំ្រទ�រលូ ត�
ស់�ងផ� វ� ចិត�

កង� ល់ �រ ែថ � ំ ខ� �ន ឯង �រ រ �ក ចេ្រមើន �ង ផ� វ� ចិត� ក��ង សង� ម េដើម្បី េធ� � ឲ្យ សិស្ស �ន សុខ�ព ល� �ង ផ� វ� ចិត�។

Engage & empower youth with
tools around bullying
(រ ួម� ំងអំេពើហឹង�ផ� វ� េភទ)

សំេឡងសិស្ស៖ េ�េពលសិស្សបន� លូត�ស់

និស្សិត�នឆ� ង�ត់រយៈេពល ២ ��ំ ែដលេស�កម� សខ
ុ �ព/psych មិន�ចរក�ន។ និស្សិត �ន ជួ ប ្របទះ �រ ប៉ះ ទង� ិច
� េ្រចើន និង មិន �ន ទទួ ល ជំ�ញ េ�ះ ្រ�យ ប�� េនះ ឲ្យ �ន ្រតឹម ្រត�វ េ�ះ េទ ។

សំេឡង សិស្ស៖ សិស្ស របស់ េយើង � េ្រចើន �ន ជួ ប ្របទះ នឹង �រ ប៉ះ ទង� ិច � េ្រចើន េហើយ មិន �ន់ �ន ទទួ ល ជំ�ញ
េ�ះ ្រ�យ េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ �ន ្រតឹម ្រត�វ េ�ះ េទ។
��ក់េរៀន�ក់ទងនឹង�ពស� ិទ���ល�ងផ� វ� េភទគួ រែត្រត�វ�នផ� ល់ជូនេដើម្បីអនុវត� �ររ ួមេភទ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព &
�រ�រ�រ�នៃផ� េ�ះរបស់េក� ងជំទង់
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ទំ�ក់ទំនងវ �ជ� �ន
�រេរៀនបែន� មអំពីសុខ�ពនិង�រ
េរៀនសូ ្រតផ� វ� ចិត�សង� ម។

េយើង មិន �ច េ��ត េលើ �រ េរៀន សូ ្រត �ន េទ លុះ ្រ�ែត េយើង ជួ យ ដល់ ឧបសគ� ែដល សិស្ស របស់ េយើង កំពុង ្របឈម
មុខ ក��ង សុខ�ព ផ� វ� ចិត� និង ជី វ �ត ក��ង ផ� ះ របស់ ពួ កេគ ។

�រពិពណ៌�អំពីទិដ��ពៃន LCAP ែដល�នឥទ� ិពលេលើ�រប��ល
� �ក់�ក់ពីៃដគូ អប់រ�។
គំនិត �ប់ �ន់ ពី សហគមន៍ អំពី កម� វ �ធី និង េស� កម� េដើម្បី បំេពញ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស គឺ � ែផ� ក ដ៏ សំ�ន់ មួ យ ៃន �រ ចូ ល រ ួម ថវ �� របស់ LBUSD ។ គំនិត � ំង េនះ ្រត�វ
�ន ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ និង �ត់ ទុក � � ែផ� ក មួ យ ៃន ថវ �� � ំង មូ ល ។ LBUSD �ន សង� ត់ ធ� ន់ េលើ �រ ប��ល
� ក��ង ទ្រមង់ ៃន កម� វ �ធី និង េស� ែដល �ន ផ� ល់ អនុ�សន៍

េដើម្បី ជួ យ ក��ង �រ ស្រមប ស្រម� ល ថវ �� � ំង មូ ល ។ �ន វ ��ល�ព ផ� ល់ មូ លនិធិ �ច់ េ�យ ែឡក � េ្រចើនែដល រ ួម �ន ថវ �� ឃុំ ស��ត់ � ំង មូ ល ដូ ច � LCFF, ELO,
ESSER I, II, និង III. �រ េ��ត េលើ ដំេណើរ �រ ចូ ល រ ួម ថវ �� របស់ LBUSD គឺ េដើម្បី េលើក កម� ស់ កម� វ �ធី និង េស� ែដល បំេពញ �ម ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ។ �មួ យ នឹង កម� វ �ធី
និង េស� ែដល �ន េស� ើ េឡើង �ន អនុ��ត ឲ្យ LBUSD បំ��ញមូ លនិធិ �ក់�ក់ មួ យ េដើម្បី េ្របើ្រ�ស់ សំ�ប់ កម� វ �ធី ែដល �ន េ្រជើស េរ �ស ដ�ប � កម� វ �ធី េនះ �ច អនុ��ត
�ន េ្រ�ម បទ ប្ប�� ត� ិ ៃន ធន�ន �ក់�ក់ មួ យ ។ យុទ� ��ស� េនះ �ន អនុ��ត ឲ្យ LBUSD េរៀប ចំ ែផន�រ ថវ �� ែដល �ន �ព រ ួប រ ួម �� ពហុ ��ំ � �ង ែផន�រ
�ក់�ក់ � េ្រចើន ែដល may មិន �ន សង� ត់ ធ� ន់ េលើ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ឬ �រ�រ គេ្រ�ង ែត ឯង ែដល មិន �ច េថរ �ន េឡើយ ។
� � �រ កត់ ស��ល់ � សកម� �ព � េ្រចើន ែដល ្រត�វ �ន ចុះ ប�� ី េ� ក��ង LCAP �ល ពី ��ំ មុន ក៏ � �ទិ�ព ពី សកម� �ព ចូ ល រ ួម ��ំ េនះ ផង ែដរ ។ េទស�ព �គ
េ្រចើន ែដល�ន ទទូ ច � � លទ� ផល ៃន ជំងឺ �តត�ត េនះ េ� ែត �ន �រ ្រព� យ �រម� ចំេ�ះ សហគមន៍ រ ួម � ំង ផល ប៉ះ �ល់ ដល់ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� និង �រ សិក� ដ៏
្រ�ល េ្រ� េ� េលើ សិស្ស ពី �រ បិទ �� ។ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� របស់ សិស្ស េ� េពល ែដល ពួ ក េគ ចូ ល េរៀន េ� �� េឡើង វ �ញ គឺ ��រ បែង� រ ឪពុក ��យ និង បុគ�លិក � បន�
ប��ប់ ។ LBUSD �ន អំណរគុណ ចំេ�ះ អនុ�សន៍ ្របកប េ�យ �រ គិត គូ រ ពី សហគមន៍ េដើម្បី ជួ យ ក��ង �រ អភិវឌ្ឍ ថវ �� មួ យ– ប៉ុែន� សំ�ន់ �ង េនះ េ� េទៀត �រ បេង� ើត
កម� វ �ធី និង េស�កម� ែដល �ន �រ សន� ែដល ជួ យ ដល់ សិស្ស របស់ LBUSD។
ប��ប់ មក g សេង� ប សកម� �ព និង េស� ែដល ្រត�វ �ន រង ឥទ� ិ ពល េ�យ �រ ប��ល
� ៃដ គូ អប់រ� ។ LBUSD រក េឃើញ � � �ំ�ច់ ក��ង �រ �យ ប�� ី អនុ�សន៍ េហើយ ្របសិន
េបើ មិន េ� ក��ង LCAP ែដល � �ច រក េឃើញ េ� ក��ង ែផន�រ ឬ ធន�ន េផ្សង េទៀត ។

�ទិ�ពថវ �� 1: បុគ�លិក & �របណ��ះប�
� ល Staff
កម� វ �ធី/េស�កម�

�រប��ល
� សហគមន៍ "គំនិត"

េសចក� ីេ�ងែផន�រ/ធន�ន

ឯកេទសែផ� កអក� រកម�

បន� �មួ យអ� កជំ�ញែផ� កអក� រកម� ែដលជួ យអ� ក�នែដលជួ ប�រលំ�ក

LCAP, សកម� �ព 3.5
LASP, Pillar I (ELO)

េស�គិ�នុប��យិ�

�រ ្រព� យ �រម� អំពី សុខ �ព � េ្រចើន េទៀត ែដល � លទ� ផល ៃន ជំងឺ
�តត�ត េនះ ។

LCAP, សកម� �ព 5.1
LCAP, សកម� �ព 5.2

េស�កម�្របឹក�េ�បល់

្រត�វ�រ េពល េវ� េពញ េ�៉ង ។

LCAP, សកម� �ព 4.1
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LCAP, សកម� �ព 5.2
LASP, Pillar II (ESSER & ELO)

SEL/School �រ�ំ្រទ��ស�តុ

សិស្ស ្រត�វ�រ �រ �ំ្រទ បែន� ម េទៀត ក��ង �រ ប��ល
� �� េឡើង វ �ញ �ម
រេបៀប ែដល �ន សុខ�ព ល�

បឋមសិក�ជំនួយ្រគ�បេ្រង�ន

� �ច � �រ លំ�ក ស្រ�ប់ ្រគ� ��ក់ ក��ង �រ េ�ះ ្រ�យ សមត� �ព េរៀន LCAP, សកម� �ព 3.3
LCAP, សកម� �ព 3.8
សូ ្រត � ំង អស់ េ� ក��ង ��ក់ េរៀន ។ ពួ ក េគ ្រត�វ�រ �រ �ំ្រទ េ� ក��ង
LCAP, Action 3.10 (Site allocation/decisions)
��ក់ េរៀន ។

LCAP, សកម� �ព 5.1
LCAP, សកម� �ព 5.2
LCAP, សកម� �ព 5.3
LCAP, សកម� �ព 5.5
LASP, Pillar II (ESSER & ELO)

LCAP, សកម� �ព 4.2
ចំណងេជើងខ��ំ

�រ �ំ្រទ �� បឋមសិក�

េនដ �ន ជួ ល ជំនួយ �រ ម� វ �ទ�ល័យ េដើម្បី ជួ យ សិស្ស ក��ង �� ចម្បង
របស់ ពួ ក េគ ។

LCAP, Action 3.10 (Site allocation/decisions)
Title III

សំេឡងសិស្ស៖ កម� ករសហគមន៍ជន�តិបូលល្យ ( Bilingual Community

Workers ) & office asst.
បុគ�លិកែដល�រ�រ្រត�វ�នេ��តែតេ�េលើ�របេ្រមើដល់សហគមន៍ែដល�ន
ត្រម�វ�រខ� ស/់ ្រ�ក់ចំណូល�ប។
�រែណ�ំ្រក �មតូ ច

េដើម្បី �ំ្រទ �រ ែណ�ំ ែដល �ន លក� ណៈ ឯកជន េយើងd ��ក់ តូ ច �ង
េនះ ។

LCAP, សកម� �ព 3.2
LASP, Pillar I (ELO)

�ព ខុស �� ៃន បុគ�លិក

េយើង្រត�វ�រតំ�ងបែន� មេ�ក��ងបុគ�លិក – Khmer, Laos, Vietnamese,
Black, and Latinx. � សំ�ន់ �ស់ ែដល LBUSD រក� ទស្សនៈ របស់ ពួ ក េគ
េ� ក��ង សកម� �ព ែដល ប��ញ � ពួ ក េគ �ន �គ ហ៊ុន �រ ប��ល
�
និង �ព ខុស �� េ� ្រគប់ �� េ� ទូ � ំង ្រស �ក ។

េស�ធិ�រ ៨៖ �រែបងែចកបុគ�លិក (
Workforce Diversity ) &
�រអនុវត� ន៍ធន�នមនុស្ស
LCAP, សកម� �ព 3.4

�ទិ�ពថវ ��ទី២៖ ��បរេទស និង េអឡិច្រត�នច
ិ េផ្សងៗេទៀត
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កម� វ �ធី/េស�កម�

គំរ ូប��ល
� សហគមន៍

េសចក� ីេ�ងែផន�រ/ធន�ន

វគ� េ្រជើសេរ �ស�ន់ែតេ្រចើន
រ ួម� ំង��េផ្សងៗ

សំេឡងសិស្ស៖ ខ��ំចង់ជួបេរឿងែប� កៗ។ ខ��ំ េជឿ � � សំ�ន់ ពីេ្រ�ះ � នឹង ជួ យ

LCAP, សកម� �ព 3.11

�រសិក� ជន�តិ�គតិច រ ួម � ំង
្របវត� �
ិ �ស� ែខ� រ

សិស្សយល់ដឹងអំពីអត� ស��ណវប្បធម៌របស់ពួកេគនឹងេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វ�រ
ត��ប់របស់ពួកេគចំេ�ះសហគមន៍

LCAP, សកម� �ព 4.2
(�រសិក�ជន�តិេដើម�គតិច)
LASP, Pillar I (�រសិក�ជន�តិេដើម�គតិច)

�រអប់រ���/Realistic and
Relevant Curriculum

សូ មផ� ល់ជូន��បរេទស សិល្បៈ
និងត�ន� ីេ�េក� ង�ងវ �យស្រ�ប់កុ�រ� ំងអស់។
កូ ន របស់ េយើង ្រត�វ ែត �ច ្របកួ ត ្របែជង េ� ក្រមិត ពិភព េ�ក និង
�ក់ ទង េ� ក��ង ្របេទស េនះ �មួ យ ្រប� ពល រដ� � េ្រចើន េទៀត ។

LCAP, សកម� �ព 3.3
LASP, Pillar I (ELO និង ESSER)

បំពង់ក្រគ�បេ្រង�ន
Program/Diverse Workforce

LBUSD ្រត�វ�រ ្រគ� បែន� ម េទៀត ែដល ឆ��ះ ប��ំង ពី ្រប� ��ស� ៃន
សហគមន៍ េនះ ។
�របេ្រង�នបំពង់បង�រទឹ
� កស្រ�ប់អ�កអប់រ�េដើម្បីេធ� ��រេ�ក��ង LBUSD.
� នឹង �� � ្រគ� ែខ� រ ែដល ប�� ប់ �រ សិក� ពី កម� វ �ធី េឆ� ើម នឹង �ន
សុវត� ិ�ព ក��ង �រ �ក់ េ� �� េរៀន េ� LBUSD

LCAP, សកម� �ព 1.1
េស�ធិ�រ ៨៖ �រែបងែចកបុគ�លិក (
Workforce Diversity ) &
�រអនុវត� ន៍ធន�នមនុស្ស
LCAP, សកម� �ព 3.4

ខ��ំ ឲ្យ រ �ក ចេ្រមើន េ� � មនុស្ស ែដល ខ��ំ ចង់ �ន ស��នុពល េពញេលញ ។

�ទិ�ពថវ �� ៣៖ កម� វ �ធីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
កម� វ �ធី/េស�កម�

គំរ ូប��ល
� សហគមន៍

េសចក� ីេ�ងែផន�រ/ធន�ន

បុគ�លិកែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
(ទី្របឹក�, Psych, Social Workers),
រ ួម� ំង�ពសម្ប
� រែបបេ�ក��ងបុគ�លិ
ក el

សុខុ�ល�ព ្រត�វ ែត �ន �ទិ�ព ស្រ�ប់ សិស្ស េដើម្បី �ន �រម� ណ៍
សុវត� ិ�ព និង រ �កចេ្រមើន ។ សិស្ស្រត�វ�ន�រម� ណ៍សខ
ុ ្រស� ល
និងស� ប់��ត់េដើម្បីេ��ត�រម� ណ៍េ�េលើ�រេរៀនសូ ្រត ។

LCAP, សកម� �ព 4.1
LCAP, សកម� �ព 5.1
LCAP, សកម� �ព 5.2
LCAP, សកម� �ព 5.3
LCAP, សកម� �ព 5.5
េស�ធិ�រ ៨៖ �រែបងែចកបុគ�លិក (
Workforce Diversity ) &
�រអនុវត� ន៍ធន�នមនុស្ស
LASP, Pillar II (ESSER & ELO & Title I)

និស្សិត�នឆ� ង�ត់រយៈេពល ២ ��ំ ែដលេស�កម� សខ
ុ �ព/psych
មិន�ចរក�ន។ និស្សិត �ន ជួ ប ្របទះ នឹង ជំងឺ �ច ��វ � េ្រចើន
េហើយ មិន �ន ទទួ ល ជំ�ញ េ�ះ ្រ�យ ប�� េនះ េ�យ ្រតឹម ្រត�វ េ�ះ េទ
។
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ឧបករណ៍ស្រ�ប់��ក់េរៀនេដើម្បីដំេណើ
រ�រ�រខ� ល់��យ
�រេធ� �អត� �តនិង�ំ្រទ�រលូ ត�
ស់�ងផ� វ� ចិត�

កង� ល់ �រ ែថ � ំ ខ� �ន ឯង �រ រ �ក ចេ្រមើន �ង ផ� វ� ចិត� ក��ង សង� ម េដើម្បី
េធ� � ឲ្យ សិស្ស �ន សុខ�ព ល� �ង ផ� វ� ចិត�។

Engage & empower youth with
tools around bullying
(រ ួម� ំងអំេពើហឹង�ផ� វ� េភទ)
ទំ�ក់ទំនងវ �ជ� �ន

សំេឡងសិស្ស៖ េ�េពលសិស្សបន� លូត�ស់

�រេរៀនបែន� មអំពីសុខ�ពនិង�រ
េរៀនសូ ្រតផ� វ� ចិត�សង� ម។

េយើង មិន �ច េ��ត េលើ �រ េរៀន សូ ្រត �ន េទ លុះ ្រ�ែត េយើង ជួ យ ក��ង
ឧបសគ� ែដល សិស្ស របស់ េយើង កំពុង ្របឈម មុខ ក��ងសុខ�ព ្រទ�ង និង
ជី វ �ត ក��ង ផ� ះ របស់ ពួ កេគ ។

សំេឡងសិស្ស៖ កម� ករសហគមន៍ជន�តិបូលល្យ ( Bilingual Community

Workers ) & office asst.
បុគ�លិកែដល�រ�រ្រត�វ�នេ��តែតេ�េលើ�របេ្រមើដល់សហគមន៍ែដល�ន
ត្រម�វ�រខ� ស/់ ្រ�ក់ចំណូល�ប។
��ក់េរៀន�ក់ទងនឹង�ពស� ិទ���ល�ងផ� វ� េភទគួ រែត្រត�វ�នផ� ល់ជូនេដើម្បី
អនុវត� �រជួ យសេ្រ��ះ�ររ ួមេភទ & �រ�រ�រ�នៃផ� េ�ះរបស់េក� ងជំទង់

គន� ឹះ៖
LCAP: Local Control & ែផន�រគណេនយ្យ�ព
LASP: ពេន� �ន�រេរៀនសូ ្រត ( Learning Acceleration ) & ែផន�រ�ំ្រទ
ELO៖ ផ� ល់ឱ�សេរៀនសូ ្រត ពន�េពល
ESSER: ្រគឹះ��នសេ្រ��ះប��ន់េ���បឋមសិក� & Secondary School
័ េលើទេង� �៖ �រែកលម� កម� វ �ធី�មូ ល��ន
Title I: �ល់សិស្សេ�គជយ
័ ក��ងច�ប់៖ �រែណ�ំ��ស្រ�ប់អ�កេរៀន��អង់េគ� ស
Title III: �ល់សិស្សេ�គជយ

េ�លេ� និងសកម� �ព
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LCAP, សកម� �ព 4.1
LCAP, សកម� �ព 5.1
LCAP, សកម� �ព 5.2
LCAP, សកម� �ព 5.3
LASP, Pillar II (ESSER & ELO)

ទំ�ក់ទំនងវ �ជ� �ន៖
LCAP, សកម� �ព 2.4
LCAP, សកម� �ព 5.3
LASP, Pillar II (ESSER)
LASP, Pillar III (ESSER)
LCAP, សកម� �ព 4.1
LCAP, សកម� �ព 5.1
LCAP, សកម� �ព 5.2
LCAP, សកម� �ព 5.3
LASP, Pillar I (ELO)
LASP, Pillar II (ESSER & ELO & Title I)
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េ�លេ�ទី១
េ�លេ� #
1

ពិពណ៌�
សិស្ស នឹង ទទួ ល �ន េស� មូ ល��ន ែដល � មូ ល��ន ្រគឹះ ស្រ�ប់ �ព េ�គជ័យ ក��ង �រ សិក� រ ួម �ន ្រគ�បេ្រង�ន ែដល �ន គុណ សម្បត� ិ ស��រ ែណ�ំ ែដល
�ន ត្រមឹម �ម ស�ង់�រ និង ��រ �� ែដល �ន រក� ទុក �៉ង ្រតឹម្រត�វ ។

�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ។
េដើម្បី���សិស្សេធ� ��នល� ក��ង�រសិក� និងេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ឱ�ស េ្រ�យ��ក់ប រ ���ប្រត ្រត�វ�ន្រគ�បេ្រង�នែដល�នជំ�ញ្រតឹម្រត�វ
និង្រត�វ្របគល់ឲ្យ��ក់របស់ខ� �នឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។ ស��រ សំណល់ ែដល ្រត�វ �ន ត្រមឹម េ� នឹង ស� ង់�រ រដ� សំ�ន់ ទូ េ� និង ��រ �� ែដល ្រត�វ �ន រក� ទុក ក��ង �រ ជួ សជុល
�៉ង ល� ។
�ពិេសស៖
●

99.3% អនុេ�ម�មតំរ ូវ�ររបស់្រគ�បេ្រង�ន – អ្រ�ែដលគួ ររក�។

●

100% compliance �មួ យត្រម�វ�រ�រកិច�្រគ�បេ្រង�ន – អ្រ�ែដលគួ ររក�។

●

100% អនុេ�ម�មត្រម�វ�រស��រៈែណ�ំ – អ្រ�ែដលគួ ររក�។

●

100% ៃន��េរៀនេ�ក��ង "ល� " ឬ "plemary" ជួ សជុល – អ្រ�ែដលគួ រែត�mintained ។

ែផ� ក LCAP េនះ ឆ��ះ ប��ំង ពី េ�លេ� ទី ១ ៃន ែផន�រ យុទ���ស� របស់ LBUSD ែដល �ន េ�ល បំណង៖
●�នឱ�សសមរម្យស្រ�ប់សិស្ស្រគប់រ ូប។
●ផ� ល់នូវកម� វ �ធីសិក�ែដល�នគុណ�ពខ� ស់ែដលបំេពញត្រម�វ�ររបស់សិស្ស្រគប់រ ូបនិងបេង� ើនេល្ប�នៃន�របិទគ��តៃនសត� �គី។
●ផ� ល់នូវ�រអភិវឌ្ឍវ ���ជីវៈ��ល់ខ� �នដល់បុគ�លិកែដលក�ងេឡើងេ�េលើ្រកបខ័ណ�ែចករ� ែលក។
●រក��ននូ វសុវត� ិ�ព ទឹក��ត និងអេ�� ើញេ���េរៀន និងកែន� ងែដល�ំ្រទដល់�រេរៀនសូ ្រតរបស់សិស្ស និង�រលូ ត�ស់របស់បុគ�លិក។

ែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន TemplatePage 71

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

លទ� ផល�ស់ែវង និង�យ�រណ៏
រ��ស់
M1.1
អ្រ�ៃន�រអនុេ�ម�ម
តំរ ូវ�ររបស់្រគ�បេ្រង�ននិង
ត្រម�វ�រ�រកិច�។
(ប័ណ�រ�យ�រណ៍គណេន
យ្យ�ព��េរៀន)

M1.2
អ្រ�ៃន�រអនុេ�ម�ម
ត្រម�វ�រស��រៈែណ�ំ។
(េសចក� ីសេ្រមចស� ីពី
បច� ័យៃនអត� បទ)

Baseline

��ំទី១ លទ� ផល

99.3%
អនុេ�ម�មតំរ ូវ�ររបស់
្រគ�បេ្រង�ន។

99.6% compliance with
the teacher credential
requirements.

100%
អនុេ�ម�មត្រម�វ�រ�រ
កិច�្រគ�បេ្រង�ន។

100%
អនុេ�ម�មត្រម�វ�រ�រ
កិច�្រគ�បេ្រង�ន

(2020-21)

(2021-22).

100%
អនុេ�ម�មត្រម�វ�រស
��រៈែណ�ំ។

100%
អនុេ�ម�មត្រម�វ�រស
��រៈែណ�ំ។

(2020-21)

�ងេ្រ�មេនះ
្រត�វ�នដក្រសង់េចញពី
LBUSD Board of
Education Resolution
102021-A:
េសៀវេ� សិក� និង ស��រៈ
ែណ�ំ ្រគប់្រ�ន់ ្រត�វ�ន
ឧទ� ិស ដល់ េសៀវេ�
នីមួយៗ
សិស្ស រ ួម �ង
ំ អ� ក េរៀន
�� អង់េគ� ស ែដល ្រត�វ
�� េ� នឹង ស� ង់�រ
�តិ� ៃន �រ សិក� និង
សម្រសបនឹងវដ� និង�តិ�
ៃន្រកបខ័ណ�កម� វ �ធីសិក� ។
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��ំទី២ លទ� ផល
[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

��ំទី៣ លទ� ផល
[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤
១០០%
អនុេ�ម�មតំរ ូវ�ររបស់
្រគ�បេ្រង�ន។
100%
អនុេ�ម�មត្រម�វ�រ�រ
កិច�្រគ�បេ្រង�ន។

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

100%
អនុេ�ម�មត្រម�វ�រស
��រៈែណ�ំ។

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022

រ��ស់
M1.3
�គរយៃន��េរៀនេ�ក��
ង "ល� " ឬ "គំរ ូ" ជួ សជុល។

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

Baseline
100% ៃន��េរៀនេ�ក��ង
"ល� " ឬ "គំរ ូ" ជួ សជុល។
(2020-21)

��ំទី១ លទ� ផល

��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

99% ៃន��េរៀនេ�ក��ង
""ល� " ឬ "plemary"
ជួ សជុល។

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤
100%
ៃន��េរៀនេ�ក��ង "ល� "
ឬ "គំរ ូ" ជួ សជុល។

៨២ ៃន �� ចំនួន ៨៣
េ�ង �ម រ�យ�រណ៍
្រត� តពិនិត្យ ��រ ��ំ
២០២១

(ឧបករណ៍្រត� តពិនិត្យទី�ំ
ង)

សកម� �ព
សកម� �
ព#
ចំណងេជើង

1.1

ជំនួយដល់្រគ�

�ររ ួមចំែណក
ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

ផ� ល់ ជំនួយ ដល់ ្រគ� បេ្រង�ន �ម រយៈ �រ �ំ្រទ និង �យតៃម� ្រគ�បេ្រង�ន (BTSA) ��ក់ �តិ និង ្រគ� បេ្រង�ន
អំពី �រ �ត់ �ំង ពិេសស ្រគ� បេ្រង�ន ែផ� ក កម� វ �ធីសិក� និង អ� ក ជំ�ញ កម� វ �ធី។
េស�កម� � ំងេនះជួ យស្រម� លដល់គុណ�ពៃន�រែណ�ំ��ក់េរៀន
េហើយពួ កេគបំេពញបែន� មនូ វឱ�សអភិវឌ្ឍន៍ វ ���ជីវៈ�េ្រចើនេទៀតែដលផ� ល់មូលនិធិេ�យ្របភពសហព័ន� រដ�
និង្រគឹះ��នេផ្សងៗ។ � ពិេសស BTSA រ ួម �ន �រ ហ� �ក�ត់ េលើ �រ �� ទំ�ក់ទំនង វ �ជ� �ន �មួ យ តង់
ស� �ដិន�រ �ក់ ទង �មួ យ ្រក �ម ្រគ� �រ ែដល ពិ�ក េ� រក និង �ំ្រទ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង និស្សិត
ដៃទ េទៀត ែដល ខ� ះ �ត។

$9,170,533

ក��ងសកម� �ពេនះរ ួម�ន៖
●
●
●
●
●

្រគ�បង� �កែផ� កកម� វ �ធីសិក� ( Curriculum coaches ) & អ� កជំ�ញែផ� កកម� វ �ធី,
Peer Assist and Review (PAR),
្រគ� ្របឹក�ភិ�ល �តិ,
BTSA Induction
�រអភិវឌ្ឍន៍ វ ���ជីវៈ ("�រយល់ដឹង", �រែណ�ំស� �លគុណ�ព,ល.)
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1.2

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ពិពណ៌�

$6,832,203
បេង� ើន េហ��រច�សម� ន
័ � បេច� ក វ �ទ� និង េស� �ំ្រទ របស់ LBUSD ។ សកម� �ព/service េនះជួ យជំនួស
ើ �រ �ំ្រទ ែផ� ក បេច� ក វ �ទ� េ�
េស�កម� េហ��រច�សម� ័ Chromebooks ែដលហួ សសម័យ �េម��ឯក�រ និងឧបករណ៍�ក់ព័ន�។ � ក៏ បេង� ន
ន�
ទូ � ំង ្រស �ក េ�យ សង� ត់ ធ� ន់ េលើ េគហទំព័រ ែដល �ន�រ េ��ត េ� េលើ �រ េកើន េឡើង ៃន សិស្ស ចំណូល �ប អ� ក
និង�រ�ំ្រទបេច� ក វ �ទ� េរៀន �� អង់េគ� ស អ� ក េរៀន អង់េគ� ស ្រគ� បេ្រង�ន អង់េគ� ស ្រគ� បេ្រង�ន អង់េគ� ស ែដល �ន រច� េឡើង វ �ញ នូ វ
សិស្ស ពូ ែក អង់េគ� ស ��ត់ និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវ �យ ។
ផ� ល់ នូ វ �រ �ំ្រទ ទូ េ� (base) ដល់ �� េរៀន ក��ង កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង របស់ ពួ ក េគ ក��ង �រ អនុវត� LCAP រ ួម
�ន េស� �ំដុះ មូ ល��ន �រ ែថ� ំ ្របតិបត� ិ�រ េស� �ជីវកម� �រ ក�ង �រ ែថ� ំ និង �រ ជំនួស ឧបករណ៍។

1.3

មូ លនិធិសរុប

េស�កម� �/ំ ែថ� ំ (Base)

$98,588,761

Y

N

ធន�ន � ំង េនះ �ន េ�ល បំណង ពេន� �ន �រ ជួ សជុល េ� តំបន់ ែដល �ន ត្រម�វ�រ ខ� ស់ និង រ ួម ចំែណក
ដល់ វប្បធម៌ /��ស�តុ ៃន តំបន់ េ�ះ។

�
�រ វ�គ
េ�លេ� ស្រ�ប់ ��ំ ២០២១-២២
�រ វ ��គ អំពី រេបៀប ែដល េ�ល េ� េនះ ្រត�វ �ន អនុវត� េ� ��ំ មុន ។
�រ ពិពណ៌� អំពី �ព ខុស �� សំ�ន់ � មួ យ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង ៃន សកម� �ព �ង
ំ េនះ ។
១.១៖ ជំនួយដល់្រគ�៖ ��ន�ពខុស��េ្រចើនក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុក និង�រអនុវត� �ក់ែស� ងេឡើយ។
១.២៖ េស�េហ��រច�សម� ័ន�បេច� ក វ �ទ� និង�រ�ំ្រទ៖ �រទិញបេច� ក វ �ទ�បែន� ម្រត�វ�នអនុ��ត
េ�យ�រែតមូ លនិធិមួយមុខេទៀត្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ចំ�យដូ ច��របេ្រង�ន ្រពម�ង
ំ �រ�ត់បន� យ�រចំ�យ� ំង្រស �ង េ�យ�រ�រទំេនរ
និង�ត់បន� យេពលេវ�មួ យេ�៉ង។
១.៣៖ េស�កម� �/ំ ែថ� ំ (Base):ែកលម� កង់កង់មុខមួ យចំនួនែដលេ្រ�ងទុក កំពុង្រត�វ�នបន� ក��ងរយៈេពល�េ្រចើន��ំ�ងមុខ �មរយៈ LCAP។
�រពន្យល់អំពី�ពខុស��ៃនស��រៈរ�ង�រចំ�យ�ម Budgeted និង Estimated Actual Expenditures និង/or Planned Percentages of improved Services and Estimated Actual
Percentages of Improved Services.
១.១៖ ជំនួយដល់្រគ�៖ មិន�ន�ពខុសែប� ក��គួ រឲ្យកត់ស��ល់ក��ងថវ �� និងចំ�យែដល�៉ន់��នេ�ះេទ។
១.២៖ កំែណទ្រមង់េហ��រច�សម� ័ន�បេច� ក វ �ទ� និងេស�កម� �ំ្រទ៖ �រចំ�យក��ងសកម� �ពេនះ �នអ្រ�ខ� ស់�ងថវ ��ក��ងេ�ះ �រទិញបេច� ក វ �ទ�បែន� ម្រត�វ�នអនុ��ត
េ�យ�រែតមូ លនិធិមួយមុខេផ្សងេទៀត្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�រចំ�យដូ ច��របេ្រង�ន ្រពម�ង
ំ �រ�ត់បន� យ�រចំ�យ� ំង្រស �ង េ�យ�រ�រជួ លទំេនរ
និង្រប�ប់្រប�ល់មួយេ�៉ង។
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១.៣៖ េស��ំ/ែថ� ំ (Base): ��ន អ� � ��ស់ ប�រ� េ�យ មូ ល��ន ទូ េ� �រ ឃុំ �ំង ឬ �រ ចំ�យ ែថ� ំ េ�ះ េទ។ LBUSD �ន ដឹង � �ន �ត់ បន� យ �រ ចំ�យ េ�យ�រ ែត
�រ េបើក បុគ�លិក និង គេ្រ�ង ែថ� ំ ែដល មិន �ន់ ប�� ប់ ។ េ�ង ច្រក ែដល �ន េ្រ�ង ទុក មួ យ ចំនួន ែក លម� ments កំពុង ្រត�វ �ន បន� េ� ក��ង ��ំ អ�គត �ម រយៈ
LCAP ។
�រ ពន្យល់ ពី រេបៀប ែដល សកម� �ព �ក់�ក់ �ន ្របសិទ�ិ �ព ក��ង �រ េធ� � ឲ្យ �ន �រ រ �ក ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក េ�ល េ� េនះ ។
�មរយៈសកម� �ពរបស់ Goal 1 �របែន� ម្រគ�បង� �កកម� វ �ធីសិក� និងអ� កជំ�ញកម� វ �ធី (Action 1.1) brought a high degree of instructional expertly directly to schools,
whereby coaching and professional development as result. លទ� ផល ៃន សកម� �ព ែដល �ន បកែ្រប េ� � �រ អនុវត� �រែណ�ំ ឲ្យ �ន ល� ្របេសើរ េ� ក��ង ��ក់ េរៀន រ ួម
�ន យុទ���ស� បង� �ច េករ �ិ៍ េ��ះ difនិង �រ អនុវត� ដ៏ ល� បំផុត េផ្សង េទៀត ស្រ�ប់ �រ ែណ�ំ របស់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ។ ប��ល
� ក��ង េ�លេ� េនះ ផង ែដរ គឺ កម� វ �ធី
BTSA ែដល ផ� ល់ នូ វ �រ ហ� �ក�ត់ ែដល �ន លក� ណៈ ឯកជន ខ� ស់ ដល់ អ� ក ថ� ី បំផុត ក��ង វ ���ជីវៈ ែដល ្រគ� ថ� ី នីមួយៗ ទទួ ល �នែផន�រ ្រគ� បង� �ក សំ�ញ់ perso �មួ យ នឹង
�រ សេង� ត និង �រ បេ�� ញ មតិ ែដល បេង� ើន �រ ្របគុំ ត�ន� ី របស់ ្រគ� បេ្រង�ន ថ� ី ក��ង �រ ែណ�ំ ��ក់ េរៀន។ សកម� �ព េនះ ក៏ �ន �� � ្រគ� កំពុង េធ� � �រ េលើ �រ ទទួ ល
�ន នូ វ សមត� �ព េពញ/ច�ស់ របស់ ពួ ក េគ ែដល �ក់ ទង េ� នឹង Metric M1.1។
សកម� �ព ១.២ (បេច� ក វ �ទ�) �ន ជួ យ េ�ះ្រ�យ �រ ែបងែចក ឌីជីថល ។ ្រក �ម ្រគ� �រ ចំណូល �ប �ន បន� �ន ប�� �ក់ ទង េ� នឹង បេច� ក វ �ទ� និង បរ ���ន ៃន �រ
េរៀន សូ ្រត និម�ិត ្រពម � ំង ' ធម� � ថ� ី ' ៃន �រ ប��ល
� បេច� ក វ �ទ� អប់រ� េ� ក��ង �រ ែណ �ំ េវទិ� ទំ�ក់ទំនង និង និស្សិត សកម� �ព េនះ េ� ែត �ន �រៈ សំ�ន់ េដើម្បី
�� � សិស្ស ចំណូល �ប �ន បេច� ក វ �ទ� ែដល �ំ�ច់ សំ�ប់ �រ ចូ ល េរៀន និង �រ �ក់ ទង ក��ង ��ក់ េរៀន ។ M1.2 (Access to Curriculum) បន� �នអនុេ�ម�ព ១០០%
។
�លវ ��គ�ំេម��nce (Action 1.3) ��ំងេត្រ�លេដើម្បីផ�ល់នូវ�រែថ� ំអ�រនិងទី��ែដល�ន់េពលេវ�និងបន� ។ LBUSD �ន ��យ � េម ដឹក �ំ ក��ង �រ �� បរ �េវណ
�� ែដល �ន សុវត� ិ�ព និង ែថ� ំ �៉ង ល� ែដល ប៉ះ �ល់ េ�យ ��ល់ េ� េលើ Metric M1.3 ។ ដូ ច ែដល �ន ប��ញ េ� ក��ង M1.3 � ំង អស់ េលើក ែលង ែត �� មួ យ ក��ង
ចំេ�ម បរ �េវណ �� � ំង 83 ្រត�វ �ន �យ តៃម� � � �រ ជួ សជុល " ល� " ឬ " គំរ ូ " ។
�រពិពណ៌�អំពី�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យែដល�នេធ� �េឡើងចំេ�ះេ�លេ�ែដលេ្រ�ងទុក រ��ស់ លទ� ផលែដលចង់�ន
ឬសកម� �ពស្រ�ប់��ំ�ងមុខែដលប�
� លមកពី�រឆ��ះប��ំងអំពី�រអនុវត� មុន។
�ន �រ ��ស់ ប�រ� េ� រ��ស់ ប��ត់ មូ ល��ន នីមួយ ៗេ� ក��ង ែផ� ក េនះ ។ រ��ស់ Baseline គឺ មក ពី ��ំ សិក� 2020-21 ប៉ុែន� ្រត�វ �ន ចុះ ប�� ី េ� ក��ង LCAP �ល ពី ��ំ មុន
េ� ��ំ 2021-22 ។ �រ ��ស់ ប�រ� េនះ ្រត�វ �ន ឆ��ះ ប��ង
ំ េ� ក��ង LCAP ��ំ េនះ ។
រ�យ�រណ៍ ៃន �រ ចំ�យ �ក់ ែស�ង សរុប ែដល �ន �៉ន់ ��ន ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង ��ង េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ ។
រ�យ�រណ៍ មួ យ ៃន �គ រយ �ក់ ែស�ង ៃន �រ ែក លម� េស� កម� ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង ��ង េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ ៃន
សកម� �ព រ ួម ចំែណក ។
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េ�លេ� និងសកម� �ព
េ�លេ�ទី២
េ�លេ� #
2

ពិពណ៌�
�� េរៀន នឹង �ន សុវត� ិ�ព �រ អេ��ើញ ចូ ល រ ួម និង កែន� ង �ំ្រទ ស្រ�ប់ សិស្ស ឪពុក ��យ និង បុគ�លិក ។

�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ។
េដើម្បីេលើកកម� ស់�រលូ ត�ស់របស់សិស្ស LBUSD ្រត�វែតបេង� ើតបទពិេ�ធន៍របស់សិស្សែដលេ��តេលើ�រសិក� និង្រប�ំងពូ ជ�សន៍ ែដល���ននូ វសមិទ�ផលសិក�
��ក់�រសិស្ស �ររ �កចំេ រ �ន និង�រយល់ដឹងអំពី�ព�របស់របរស្រ�ប់មនុស្ស�ង
ំ អស់។ The វប្បធម៌និង��ស�តុៃន��េរៀន្រត�វ�នអំេ�យផលក��ង�រេរៀន ឱប
្រកេ�ប�ពច្រម �ះ�្រទព្យសកម� និងេលើកទឹកចិត�ដល់�រអភិវឌ្ឍផ� វ� ចិត�សង� ម។
�ពិេសស៖
●
ខណៈ ែដល LBUSD � ទូ េ� �ន េឃើញ �រ េឆ� ើយ តប ដ៏ ល� េ� ក��ង �រ អេង� ត �រ េរៀន សូ ្រត �រម� ណ៍ សង� ម �� ែផ� ក មួ យ ៃន �រ េ��ត �រម� ណ៍ េ�យ�រ ជំងឺ
�តត�ត េនះ �ន េធ� � ឲ្យ សិស្ស និង ្រក �ម ្រគ� �រ រង ផល ប៉ះ �ល់ � ពិេសស សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ទុក ។
●
LBUSD �ន ទទួ ល ស�� វ �ជ� �ន ក��ង �រ អេង� ត វប្បធម៌ និង ��ស�តុ េ� �� ក��ង រយៈ េពល � េ្រចើន ��ំ មក េហើយ ប៉ុែន� គំនិត ៃន សុវត� ិ�ព �រ អេ�� ើញ �រ
ចូ ល រ ួម និង �� េរៀន �ំ្រទ ្រត�វ ែត �ន �ទិ�ព េ�យ�រ សិស្ស ��ស់ ប� �រ ពី �រ េរៀន សូ ្រត ពី ច��យ េ� � �រ ែណ�ំ ��ល់ ខ� �ន ។
●

Parent �រចូ លរ ួមក��ងដំេណើរ�រៃន�រសេ្រមចចិត�របស់��េរៀននិងកម� វ �ធី្រត�វែតបន� ែកលម� �ពិេសសក��ងចំេ�ម្រក �ម្រគ� �ររបស់សិស្សែដលមិន�នប�� ប់�រសិក�។

ែផ� ក LCAP េនះ ឆ��ះ ប��ំង ពី េ�លេ� ទី ២ ៃន ែផន�រ យុទ���ស� របស់ LBUSD ែដល �ន េ�ល បំណង៖
ផ� ល់ នូ វ បរ ���ស េរៀនសូ ្រត ្របកបេ�យ សុវត� ិ�ព ��គមន៍ �រ ្រត� ស ្រ�យនិង �ន �ព ម៉ត់ចត់ ស្រ�ប់ ស�ជិក ្រគប់ រ ូប ៃន សហគមន៍ �� ។
●

បណ��ះបរ ���សែដលសិស្ស្រគប់រ ូប�ន�រម� ណ៍��នសុវត� ិ�ព�ង�ង�យ�ំ្រទផ� វ� ចិត�និង�ន�រលំ�ក�ង�រសិក�។

●

េលើកកម� ស់ទំ�ក់ទំនងវ �ជ� �ននិង�រេ�រព�មួ យសិស្ស ��បិ� បុគ�លិក និងស�ជិកដៃទេទៀតៃនសហគមន៍��។

●

ផ� ល់ឱ�សដល់បុគ�លិកេដើម្បីអភិវឌ្ឍទំ�ក់ទំនងដ៏�នអត� ន័យែដលជះឥទ� ិពលវ �ជ� �នដល់សមត� �ពរបស់ពួកេគក��ង�របេ្រមើដល់សិស្សនិង រ �កចេ្រមើន្របកបេ�យវ ���ជីវៈ។
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លទ� ផល�ស់ែវង និង�យ�រណ៏
រ��ស់
M2.1
�គរយៃន�រេឆ� ើយតបែដ
លេពញចិត�េ�ក��ង�រស� ង់
មតិ�រេរៀនសូ ្រតែផ� ក�រម�
ណ៍សង� ម
(ជំ�ញទំ�ក់ទំនង)

Baseline
73%
�រេឆ� ើយតបែដលេពញចិត�
េ�ក��ង�រស� ង់មតិ�រេរៀន
សូ ្រតែផ� ក�រម� ណ៍សង� ម.

��ំទី១ លទ� ផល
2021-22 លទ� ផល៖

��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

ចង់�នេចញស្រ�ប់��២
ំ
០២៣-២៤

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

79%
�រេឆ� ើយតបែដលេពញចិត�
េ�ក��ង�រស� ង់មតិសង� មEmotional Learning
Survey.

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

�គរយ ៃន �រ េឆ� ើយ តប
ដ៏ ល� េ� ក��ង �រ អេង� ត
វប្បធម៌ និង ��ស �តុ
េ� �� ។

77%
�រេឆ� ើយតបែដលេពញចិត�
េ�ក��ង�រស� ង់មតិ�រេរៀន
សូ ្រតែផ� ក�រម� ណ៍សង� ម.

(2020-21)

(�រស� ង់មតិ CORE)
M2.2
�គរយ ៃន �រ េឆ� ើយ តប
ដ៏ ល� េ� ក��ង �រ អេង� ត
វប្បធម៌ និង ��ស�តុ
េ� �� (��ស�តុ
ស្រ�ប់ �រ សិក�) ។
(�រស� ង់មតិ CORE)

�គរយ ៃន �រ េឆ� ើយ តប
ដ៏ ល� េ� ក��ង �រ អេង� ត
វប្បធម៌ និង ��ស �តុ
េ� �� ។

2021-22 លទ� ផល៖
�គរយ ៃន �រ េឆ� ើយ តប
ដ៏ ល� េ� ក��ង �រ អេង� ត
វប្បធម៌ និង ��ស �តុ
េ� �� ។

● សិស្ស ៨៧%

● សិស្ស ៨១%

● សិស្ស ៧៨%

●��បិ� 99%

●��បិ� 94%

●��បិ� 93%

● បុគ�លិក ៩៩%

● បុគ�លិក

៩៤%

● បុគ�លិក ៩០%

(2020-21)
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�គរយៃន�រេឆ� ើយតបែដ
ល�ប់ចិត�ក��ង��រតីៃន�
ព�កម� សិទ�ិ (School
Connectedness) Survey
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Baseline
�គរយ ៃន �រ េឆ� ើយ តប
ដ៏ ល� េ� ក��ង �រ អេង� ត
វប្បធម៌ និង ��ស �តុ
េ� �� ។
● សិស្ស ៦៥%

(�រស� ង់មតិ CORE)

●��បិ� 93%
● បុគ�លិក 81%

��ំទី១ លទ� ផល
2021-22 លទ� ផល៖
Percentage of favorable
responses in the School
Culture and Climate
Survey.
● សិស្ស ៦៣%
●��បិ� 91%

��ំទី២ លទ� ផល
[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

��ំទី៣ លទ� ផល
[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

ចង់�នេចញស្រ�ប់��២
ំ
០២៣-២៤
�គរយ ៃន �រ េឆ� ើយ តប
ដ៏ ល� េ� ក��ង �រ អេង� ត
វប្បធម៌ និង ��ស �តុ
េ� �� ។
● សិស្ស ៧១%
● 99% Parents
●បុគ�លិក 87%

● បុគ�លិក 75%

(2020-21)
M2.4
�គរយ ៃន ឪពុក��យ
ែដល ប��ញ ពី
�រេពញចិត� ចំេ�ះ ឱ�ស
របស់ ពួ កេគ េដើម្បី ចូ លរ ួម
ក��ង ដំេណើរ�រ និង កម� វ �ធី
សំេរច ចិត� េ� �� ។

94 % ៃន ឪពុក ��យ
ប��ញ ពី �រ េពញ ចិត�
ចំេ�ះ ឱ�ស របស់ ពួ ក
េគ ក��ង �រ ចូ ល រ ួម ក��ង
�រ សេ្រមច ចិត� របស់
�� processeses និង
កម� វ �ធី ។

90%
ៃនឪពុក��យ�នេឆ� ើយត
ប�៉ង�ប់ចិត�ក��ង�រេឆ� ើ
យ
"ខ��ំ�ន�រម� ណ៍��គមន៍ក��
ង�រចូ លរ ួមេ���េនះ"

100%
ៃនឪពុក��យសែម� ង�រេព
ញចិត�ចំេ�ះឱ�សរបស់ពួ
កេគេដើម្បីចូលរ ួមដំេណើរ�រ
ៃន�រសេ្រមចចិត�េ��
�េរៀនកម� វ �ធីd ។

(2021-22)
(�រស� ង់មតិ CORE)
M2.5
ចំនួនៃនទស្សនៈ�មធ្យម
ស្រ�ប់សិ����អន�
ញរបស់�កលវ �ទ�ល័យ
Parent
នីមួយៗ���អង់េគ� ស
��េអស�៉ញ និង ែខ� រ។
(ទិន�ន័យឃុំ ស��ត់)

(2019-20)
946.7 ទិដ��ព មធ្យម
ស្រ�ប់ សិ����
អន�ញ របស់ �កល
វ �ទ�ល័យ េម នីមួយ ៗ �
�� អង់េគ� ស េអស�៉ញ
និង ែខ� រ។

1,769 ទិដ��ព មធ្យម
ស្រ�ប់ សិ����
អន�ញ របស់ �កល
វ �ទ�ល័យ េម នីមួយ ៗ �
�� អង់េគ� ស េអស�៉ញ
និង ែខ� រ។

(2020-21)

(Aug 28, 2021 - Feb 8,
2022 (21,229 views total)
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1,000 ទស្សនៈ � មធ្យម
ស្រ�ប់ សិ����
អន�ញ របស់ �កល
វ �ទ�ល័យ េម នីមួយ ៗ �
�� អង់េគ� ស េអស�៉ញ
និង ែខ� រ។
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សកម� �ព
សកម� �
ព#
ចំណងេជើង

�ររ ួមចំែណក
ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

$4,843,303
សហគមន៍ និង េស� កម� សង� មកិច� រ ួម �ន បុគ�លិក ��ក់ េរៀន ែដល ជួ យ ផ្សព� ផ�យ បរ ���ន បរ �េវណ ��
្របកបេ�យ សុវត� ិ�ព សុវត� ិ�ព និង អេ�� ើញ មក ែណ�ំ ដល់ សិស្ស និស្សិត � ចម្បង មិន �ន ���ប័ណ� សិស្ស អំពី
ឥរ ��បថ សមរម្យ ក��ង កែន� ង េលង បន� ប់ ទឹក និង តំបន់ ទូ េ� េផ្សងៗ េទៀត ។ ពួ កេគ ពិ�ក� អំពី ប�� ��ល់ខ� �ន
�មួ យ សិស្ស េដើម្បី �រ�រ ឥរ ��បថ បំផ�ិច បំ��ញ ឬ របួ ស (ដូ ច� ស�គម បក្សពួ ក េ្រគ�ងេញ�ន �េដើម)
ទំ�ក់ទំនង �មួ យ ឪពុក ��យ និង េធ� � �រ ែណ�ំ ដល់ មជ្ឈមណ�ល ្របឹក� ។ � រ ួម សហគមន៍ និង េស� សង� មកិច�
បេង� ើន�រ�រ របស់ e LBUSD េដើម្បី ��ប់ ��េរៀន ផ� ះ និង សហគមន៍ �� ក��ង ប�� សុខ�ព សុខុ�ល�ព �រ
ចូ ល រ ួម និង ត្រម�វ�រ អប់រ�។ �រ ត ��ប់ មនុស្ស េពញ វ �យ េ� សិស្ស បែន� ម េទៀត ែដល �ច េធ� � េ� �ន េ�យ េស�
� ំង េនះ �ន អត� ្របេ�ជន៍ ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។

2.1

េ� ក��ង�រ បែន� ម សកម� �ព េនះ េលើក កម� ស់ សកម� �ព សហគមន៍ េ� បរ �េវណ �� LBUSD ក��ង ទ្រមង់ ៃន
�រ អនុ��ត សហគមន៍ ។ េនះ បេង� ើន �ព � ៃដ គូ �មួ យ ្រស �ក និង មិន រក ្រ�ក់ ចំេណញ ្រពម � ំង ផ� ល់ នូ វ ទី
េស�សហគមន៍និងអង់សុី �ំង សុវត� ិ�ព មួ យ សំ�ប់ ្រពឹត�ិ �រណ៍ សហគមន៍ ។
ល (Base)
រ ួមប��ល
� ផងែដរគឺកី� Middle School និង High School (្រគ�បង� �ក, �រដឹកជ�� �ននិងម�ន� ី)។ �រ បែន� ម កី� េ�
ក��ង សកម� �ព េនះ ជួ យ ចូ ល រ ួម សិស្ស ឲ្យ ចូ ល រ ួម សកម� �ព េ្រ� �� ែដល �ច ជំរុញ ឲ្យ �ន �រ ចូ ល រ ួម
បេង� ើន ទំ�ក់ទំនង �មួ យ �� និង បេង� ើន �រម� ណ៍ របស់ nt ែដល មិន សមេហតុ ផល ។
សកម� �ព និងេស�កម� េ�ក��ងែផ� កេនះរ ួម�ន៖
េស�សហគមន៍និងអង់សុីល (ជំនួយ�រកំ�ន� ។ល។ )
េស�រដ� �ល និងកិច�សន� (ឧ., សិស�នុសិស្សែដលបំផុសគំនិត�គេ្រចើន។ល។ )
កី� មធ្យមសិក� និង វ �ទ�ល័យ (្រគ� បង� �ក វះ�ត់គន� ង និង ម�ន� ី�ជ�រ)
លិខត
ិ អនុ��តសហគមន៍
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2.2

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

ដូ ច ែដល �ន ប��ក់ េ� ក��ង និយមន័យ �គ ហ៊ុន របស់ ្រស �ក LBUSD ខិតខំ ្របឹងែ្របង េដើម្បី េលើក តេម� ើង ្រក �ម
ែដល ្រត�វ �ន រ �ត បន� ឹង � ្របវត� ិ ��ស� ព្រងីក សំេឡង និស្សិត និង ឱប ្រកេ�ប សហគមន៍ � � ៃដ គូ ពិត
្រ�កដ ក��ង �រ អប់រ� ។ សហគមន៍ និង េស� កម� ជំនួយ �ំ្រទ វ �សុីអូn េនះ ។ សកម� �ព
/េស�កម� ពិេសសែដល�ំ្រទេ�ទីេនះគឺ�ធន�ន្របឹក�េ�បល់របស់សិស្សេ�ក្រមិត វ �ទ�ល័យ ។

$220,770

� ពិេសស LBUSD �ន ែបង ែចក ថវ �� េដើម្បី អភិវឌ្ឍ គេ្រ�ង ែដល ដឹក �ំ េ�យ សិស្ស ែដល និ�យ អំពី �រ
សិក� ឥរ ��បថ សង� ម ផ� វ� ចិត� សុខ�ព ចិត� វ �ទ� និង ត្រម�វ�រ េផ្សងៗ េទៀត។
េស�សហគមន៍និងអង់សុី គេ្រ�ង� ំងេនះ្រត�វ�នេគរ�ពង
ឹ �នឹង្រសបេ�នឹងតំបន់�ទិ�ពរបស់រដ� , LBUSD
ល (Supplemental/
ផ� ចេផ�
�
ើមនិងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក��ងតំបន់េផ្សងេទៀត, េ�យ�ន�រសង� ត់ធ�ន់េ�េលើសិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប
Concentration)]
, អ� កេរៀន��អង់េគ� ស, និងជំរុញយុវជនឱ្យបិទគ��តឱ�ស. សកម� �ពនិងេស�កម� s
�ចផ� ល់ជូនេ�ក��ង��េរៀន, ្រក �ម, ឬ�រកំណត់បុគ�ល. ពួ ក េគ រ ួម �ន �រ េធ� � អន� �គមន៍ ពី �រ សិក� េ� េ្រ�
ៃថ� ធម� � ( �ង េលើ និង ហួ ស ពី �រ ចំ�យ ែដល �ន េ្រ�ង ទុក េផ្សង េទៀត េ� កែន� ង េផ្សង េទៀត ក��ង LCAP )
�រ �ំ្រទ ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� ម និង កម� វ �ធី េដើម្បី ចូ ល រ ួម សិស្ស េ�យ ែផ� ក េលើ ds ដ៏ ល� ពិេសស របស់ ពួ ក េគ។
�រ សង� ត់ ធ� ន់ េលើ �រ បេង� ើន ទំ�ក់ទំនង មនុស្ស េពញ វ �យ េ� សិស្ស ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន េធ� �
�រ ែដល កំពុង ជួ ប ្របទះ នូ វ �រម� ណ៍ ៃន ្រទព្យ សម្បត� ិ ក��ង អ្រ� �ប �ង មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ ។
គណៈក��ធិ�រ និស្សិត �ន េ��ត េ� េលើ ែផ� ក បី គឺ �រម� ណ៍ ៃន �ព � កម� សិទ�ិសំេឡង តង់ និង ��ក់�រ និស្សិត
។
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ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

$1,188,162
ផ� ល់ នូ វ �រ ចូ ល រ ួម របស់ ឪពុក ��យ បែន� ម / �រ ផ្សព� ផ�យ �ំ្រទ ដល់ �� េរៀន ។ េស� � ំង េនះ រ ួម �ន
ទំ�ក់ទំនង ឪពុក ��យ ែបប ្របៃពណី និង េអឡិច្រត�និច ្រពម � ំង ្របេភទ េផ្សង ៗ ៃនជំនួយ �ព ល� ឥត ខ� ះ របស់
ឪពុក ��យ U � ពិេសស េស� ែដល �ន មូ ល��ន េលើ បេច� ក វ �ទ� ។ � ំង ្រស �ង ពួ ក េគ ្រត�វ �ន ត្រមឹម �មួ យ នឹង
អនុ�សន៍ ពី �រ េធ� � សវនកម� ទំ�ក់ទំនង ��រណៈ ថ� ី ៗ របស់ ស�គមន៍ ទំ�ក់ទំនង ��រណៈ �� �តិ
ែដល �រ សំ�ន់ របស់ �ត់ គឺ " ព្រងីក LBUSD េ� ក��ងវប្បធម៌ ច្រម �ះ ស្រ�ប់ ្រក �ម ្រគ� �រ េផ្សង ៗ �� ។ "

2.3

�រចូ ល រ ួម របស់ ឪពុក
��យ / Outreach

ែផ� ក ដ៏ សំ�ន់ មួ យ ៃន េស� � ំង េនះ គឺ �រ �� � ្រក �ម ្រគ� �រ � ំង អស់ �ន ឱ�ស ចូ ល រ ួម និង �រ �ក់ ទង
ពីរ ផ� វ� ។ �រ ចូ ល ដំេណើរ �រ ែបប េនះ រ ួម �ន �រ បកែ្រប ដំ�ល �� េ�យ េ្របើ Zoom ប��ត់ ទូ រស័ព� សន� ិសីទ
ឧបករណ៍បេច� ក វ �ទ� េផ្សង េទៀត រ ួម �ន School Messenger និង Canvas ផង ែដរ។ វ �ធីេនះ េអស�៉ញ ែខ� រ និង �គ� ិន
ែដល មិន ែមន � �� អង់េគ� ស ដៃទ េទៀត �ច ចូ ល រ ួម សន� � �៉ង េពញេលញ �មួ យ បុគ�លិក �� និង
្រស �ក។ �រ េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង េ� ក��ង អង� �ព បក ែ្រប របស់ LBUSD �ន ផ� ល់ ឲ្យ អ� ក នូ វឯក �រ ែដល �ន
បក ែ្រប ្រពម � ំង េស� បក ែ្រប �ប់ រយ េ�៉ង ស្រ�ប់ �រ េធ� � ឲ្យ �រ �ក់ ទង និង �រ ចូ ល រ ួម �ន់ ែត ្របេសើរ
េឡើង ។
�រ ផ្សព� ផ�យ បុគ�លិក �� និង �រ ស្រមប ស្រម� ល េស� កម� សហគមន៍ និង ជំនួយ ជំនួយ ជួ យ បេង� ើត វ �ធី ��ស�
�ំ្រទ មួ យ ែដល �ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប និង អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ែដល �រ
លំ�ក របស់ ពួ ក េគ � ញឹក �ប់ �ច �ំ ឲ្យ �ន �រ ែបក �ក់ និង �រម� ណ៍ ែដល �ន ក្រមិត ៃន �ព � កម�
សិទ�ិ េ� ក��ង �� ។ �រ េ� ទូ រស័ព� ��ល់ ខ� �ន និង/ឬ �រ េ� សួ រ សុខ ទុក� �ម ផ� ះ � ពិេសស �� កំេណើត �ម
រយៈ អង� �ព បកែ្រប �ំ មក នូ វ �រ ចូ ល េ� �ន់ ផ� ះ។
�កលវ �ទ�ល័យ Parent University េប� ��ផ� ល់សកម� �ព�ក់ព័ន�របស់��បិ� ែដលជួ យព្រងឹង�ព�ៃដគូ �មផ�ះschool េ�យផ� ល់នូវ�រ�រេម និងឱ�សចូ លរ ួម។ សកម� �ព េនះ ផ� ល់ នូ វ ធន�ន ដល់ �រ ដឹក�ំ និង �រ
អភិវឌ្ឍ សិ���� � ំង េនះ។
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ពិពណ៌�
ព្រងីកកម� វ �ធីែដលេ��តសំ�ន់េ�េលើ�រ�រ�រ �រអន� �គមន៍ពីេដើម
និងឱ�សដឹក�ំស្រ�ប់ផ�ល់ស��្រប�នដល់និស្សិតពី�វ�ែដលខ� ះ�ត�ម្របវត� ិ��ស� ។ �រ ព្រងីក េនះ ផ� ល់ នូ វ
សិ���� អភិវឌ្ឍន៍ វ ���ជីវៈ យុត�ិធម៌ ��រ េឡើង វ �ញ េដើម្បី េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ �ន ដំេ�ះ ្រ�យ ជេ��ះ �រ យល់ ដឹង
អំពី វប្បធម៌ �រ �ំ្រទ ឥរ ��បថ វ �ជ� �ន និង ជេ្រមើស េផ្សង េទៀត ចំេ�ះ �រ ��ក និង �រ បេណ�ញ េចញ ។ � ក៏ រ ួម
ប��ល
� � ំង កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង ក��ង ្រស �ក ក��ង �រ េលើក កម� ស់ �� េរៀន ែដល េ��ត េ� េលើ ទំ�ក់ទំនង �ម
រយៈ ្រក �ម អ� ក ដឹក �ំ �គ ហ៊ុន របស់ ខ� �ន ។

2.4

យុត�ិធម៌��រេឡើង វ �ញ

មូ លនិធិសរុប
$1,612,529

Y

LBUSD េ្រ�ង នឹង អភិវឌ្ឍ �រ េ្របើ្រ�ស់ �រ អនុវត� ��រ េឡើង វ �ញ ទូ � ំង �� េដើម្បី បេង� ើន ទំ�ក់ទំនង រ�ង
មនុស្ស េពញ វ �យ និង សិស្ស ។ ��ស់ ប�រ� �រ អនុវត� វ �ន័យ ទូ � ំង �� និង បន� យ អ្រ� ��ក របស់ សិស្ស េ�យ េ��ត
េលើ �រ បន� យ �រ ប��ញ ហួ ស េហតុ របស់ សិស្ស ែដល �ន ពណ៌ និង សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។ សកម� �ព និង
េស� រ ួម �ន បុគ�លិក េដើម្បី េធ� � គំរ ូ និង �រ អនុវត� យុត�ិធម៌ ��រ េឡើង វ �ញ របស់ ្រគ� បង� �ក េ� ក��ង ��ក់ េរៀន េដើម្បី
បេង� ើន �រម� ណ៍ របស់ សិស្ស អំពី �ព � កម� សិទ�ិ និង ��ស់ ប�រ� វប្បធម៌ �� � ំង មូ ល ។ ពួ ក េគ ក៏ �ន ផ� ល់ ឲ្យ
បុគ�លិក នូ វ េពល េវ� បេ�� ញ និង ជំ�ញ បេច� កេទស េដើម្បី �ំ្រទ �រ េរៀន សូ ្រត របស់ ្រគ� បេ្រង�ន និង �រ អនុវត�
ទូ � ំង �� ។

�
�រ វ�គ
េ�លេ� ស្រ�ប់ ��ំ ២០២១-២២
�រ វ ��គ អំពី រេបៀប ែដល េ�ល េ� េនះ ្រត�វ �ន អនុវត� េ� ��ំ មុន ។
�រ ពិពណ៌� អំពី �ព ខុស �� សំ�ន់ � មួ យ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង ៃន សកម� �ព �ង
ំ េនះ ។
២.១- េស� សហគមន៍ និង អង់សុីល (Base) ៖ �រ េចញ លិខិត អនុ��ត ត្រមង ែដល �ន េ្រ�ង ទុក របស់ LBUSD្រត�វ �ន ��ក ក��ង អំឡ
� ង េពល �តត�ត COVID េដើម្បី េលើក
កម� ស់ សុខ�ព និង សុវត� ិ�ព របស់ សហគមន៍។ �រ អនុ��ត សហគមន៍ �ន �ប់ េផ� ើម អនុម័ត ក��ង អំឡ
� ង �ក់ ក�
� ល ��ំ សិក� េលើក ទី ពីរ ។
២.២- េស�សហគមន៍ និងអង់សុីល (Supplemental/ Concentration) ៖ ��ន�ពខុស���លំ�ប់ក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុក និង�រអនុវត� �ក់ែស� ង។
២.៣- �រចូ លេ�ង�រ��បិ� / Outreach: កិច�សន�បែន� ម្រត�វ�នបែន� មេ�ថវ ��ស្រ�ប់្របព័ន�្រគប់្រគង�រេរៀនសូ ្រតថ� ី- Canvas។
២.៤- យុត�ិធម៌ ��រេឡើង វ �ញ៖ េ�ះ បី � LBUSDp �ន ព� ង� ស្រ�ប់ យុត�ិធម៌ ��រ េឡើង វ �ញ ៤ រ ូប TOSAs ក៏ េ�យ ក៏ �ន ែត �រ េបើក ពីរ ប៉ុេ�
� ះ ែដល �ន បំេពញ។ LBUSD
នឹង បន� េរៀប ចំ ែផន�រ ស្រ�ប់ បួ ន ��ំ េ្រ�យ ។ �រ ហ� �ក �ត់ យុត�ិធម៌ និង ស��រៈ ��រ េឡើង វ �ញ ្រត�វ �ន រក� ទុក េ�ង �ម ែផន�រ ។
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�រពន្យល់អំពី�ពខុស��ៃនស��រៈរ�ង�រចំ�យ�ម Budgeted និង Estimated Actual Expenditures និង/or Planned Percentages of improved Services and Estimated Actual
Percentages of improved Services.
២.១- េស�សហគមន៍ និងអង់សុីល (Base)៖ There គឺ��រ�ត់បន� យ�រចំ�យ េ�យ�រ�ន�របន� �របន� យ�រអនុ��តពីសហគមន៍។
២.២- េស�សហគមន៍ និងអង់សុីល (Supplemental/ Concentration) ៖ �ន �រ េកើន េឡើង ៃន �រ ចំ�យ េ្រ�ះ �រ ែបង ែចក បែន� ម ្រត�វ �ន េគ ដឹង េ� �ម �� មួ យ
ចំនួន េដើម្បី អនុវត� សកម� �ព ពិេ្រ�ះ េ�បល់ របស់ សិស្ស ។
២.៣- �រចូ លេ�ង�រ��បិ� / Outreach : កិច�សន�បែន� ម្រត�វ�នបែន� មេ�ថវ ��ស្រ�ប់្របព័ន�្រគប់្រគង�រេរៀនសូ ្រតថ� ី ..
២.៤- យុត�ិធម៌ ��រេឡើង វ �ញ៖ េ�ះ បី � ២ តំែណង របស់ TOSA មិន �ន់ �ន បំេពញ ក៏ េ�យ ក៏ ក�� ប់ សំណង ែដល �ន ចរ� �ន េលើក ថវ �� របស់ �តុ េនះ េឡើង ដល់ ចំនួន
ែដល �ន �៉ន់ ��ន។ LBUSD នឹង បន� េរៀប ចំ ែផន�រ ស្រ�ប់ ្រគ� បង� �ក បួ ន �ក់ េ� ��ំ េ្រ�យ ។
�រ ពន្យល់ ពី រេបៀប ែដល សកម� �ព �ក់�ក់ �ន ្របសិទ�ិ �ព ក��ង �រ េធ� � ឲ្យ �ន �រ រ �ក ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក េ�ល េ� េនះ ។
�ររ ួមចំែណកដល់កម� វ �ធីកី�េ�វ �ទ�ល័យ និងមធ្យម (Action 2.1) គឺ�ែផ� កដ៏សំ�ន់មួយៃន�រអភិវឌ្ឍ�រយល់ដឹង វ �ជ� �នៃន�ព�កម� សិទ�ិ (Metric M2.3) ស្រ�ប់��េរៀន។
េលើស ពី េនះ េទៀត �រ អនុ��ត របស់ សហគមន៍ ( ក៏ សកម� �ព 2.1 ) ជួ យ េគហទំព័រ �� មួ យ ឲ្យ ��យ � ៃដ គូ �រ�រ c �ន់ ែត ្របេសើរេឡើង េ�យ ជួ យ អង� �រ មិន រក
្រ�ក់ ចំេណញ េធ� � សកម� �ព េ� កែន� ង េ�ះ ។ េនះ រ ួម ចំែណក ដល់ �រ េឆ� ើយ តប ដ៏ ល� របស់ Metric M2.2 េ� ក��ង �រ អេង� ត ��ស �តុ វប្បធម៌ �� ។
ដំបូ��នរបស់សិស្សេ�វ �ទ�ល័យ តេម� ើងសំេឡងសិស្ស និង��ក់�រែដល�ក��ដ៏យកចិត�ទុក�ក់មួយក��ងបរ ���ស��េរៀនវ �ជ� �ន (Metric M2.2)
និង�រយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពី�ព�កម� សិទ�ិ/�រត��ប់��េរៀន (Metric M2.3)។ ដំបូ��នរបស់សិស្សគឺេ�ក��ងសកម� �ព 2.2.
Parent Outreach and Engagement (Action 2.3) រ ួម�ន�កលវ �ទ�ល័យ Parent University។ Metric 2.5 ពិត �េលើស េ�ល េ� របស់ ខ� �ន ែដល �ន ទិដ��ព � មធ្យម ចំនួន
1,000 សំ�ប់ សិ�� �� អន�ញ របស់ �កល វ �ទ�ល័យ េម នីមួយ ៗ � �� អង់េគ� ស េអស�៉ញ និង ែខ� រ ។ េលើសពីេនះេទៀត េស�បកែ្របស្រ�ប់ IEPs (Action 2.3)
�នជួ យចូ លរ ួម�៉ងសកម� របស់��បិ�/អ� កែថ� ំក��ង�រតស៊ូ មតិស្រ�ប់េស�កម� ស្រ�ប់សិស្សែដល�នពិ�រ�ព ។ េស� កម� ចូ ល រ ួម ដ៏ សំ�ន់ េនះ រ ួម ចំែណក ដល់ Metric
M2.4 ែដល គូ ស ប��ក់ ពី �រ េពញ ចិត� ចំេ�ះ ឱ�ស ក��ង �រ ចូ ល រ ួម ក��ង ដំេណើរ �រ េធ� � �រ សេ្រមច ចិត� ។
កម� វ �ធី យុត�ិធម៌ ��រ េឡើង វ �ញ េ� កែន� ង �� �ន រ ួម ចំែណក ដល់ សុវត� ិ�ព �ង
ំ មូ ល និង ��ស �តុ វ �ជ� �ន ។
សិស្សចូ លរ ួមសន� �អំពីដំេ�ះ្រ�យជេ��ះេដើម្បីបែន� ម��ស�តុ វ �ជ� �ន�ងមុន។ រ��ស់ M2.1 (�រេរៀនសូ ្រតផ� វ� ចិត�សង� ម) និង M2.2 (វប្បធម៌នង
ិ ��ស�តុ)
ទទួ លរងផលប៉ះ�ល់� វ �ជ� �នពីយុត�ិធម៌��រេឡើង វ �ញ (Action 2.4) ។

�រពិពណ៌�អំពី�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យែដល�នេធ� �េឡើងចំេ�ះេ�លេ�ែដលេ្រ�ងទុក រ��ស់ លទ� ផលែដលចង់�ន
ឬសកម� �ពស្រ�ប់��ំ�ងមុខែដលប�
� លមកពី�រឆ��ះប��ំងអំពី�រអនុវត� មុន។
ស្រ�ប់ M2.1 និង M2.2, LBUSD �ន កំណត់ អត� ស��ណ វ ��ន �រ �ក់�ក់ េ� ក��ង �រ អេង� ត CORE ែដល �ន េ��ះ �ជំ�ញ tionship Rela េ� ក��ង �រ អេង� ត SEL
(M2.1) និង ��ស�តុ ស្រ�ប់ �រ េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សិក� េ� ក��ង �រ អេង� ត វប្បធម៌ និង ��ស�តុ (M2.2)។ េ�យែឡក ស្រ�ប់ M2.1, M2.2 និង M2.3 ទិន�ន័យមូ ល��ន
គឺ�ប់ពី��ំ ២០២០-២១ ��ំសិក� ២០២០-២១ ។ ទិន�ន័យ េនះ ្រត�វ �ន ចុះ ប�� ី មិន ្រតឹម ្រត�វ � 2019-20 in �ល ពី ��ំ មុន ។ វ ��ន �រ លទ� ផល ែដល សិស្ស ចង់ �ន ស្រ�ប់
M2.2 �ន ��ស់ ប�រ� េដើម្បី ឆ��ះ ប��ំង ពី �រ េកើន េឡើង 6 % ដូ ច ែដល �ន �យ សំ�ប់ វ ��ន �រ េផ្សង េទៀត � ំង អស់ េ� ក��ង ែផ� ក េនះ ( ពី 81 % េ� 87 % ) ។
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រ�យ�រណ៍ ៃន �រ ចំ�យ �ក់ ែស�ង សរុប ែដល �ន �៉ន់ ��ន ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង ��ង េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ ។
រ�យ�រណ៍ មួ យ ៃន �គ រយ �ក់ ែស�ង ៃន �រ ែក លម� េស� កម� ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង ��ង េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ ៃន
សកម� �ព រ ួម ចំែណក ។

េ�លេ� និងសកម� �ព
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េ�លេ�ទី៣
េ�លេ� #
3

ពិពណ៌�
និស្សិត នឹង េធ� � �រ រ �ក ចេ្រមើន ែផ� ក សិក� េលើ ស� ង់�រ រដ� ស� �ល ទូ េ� េដើម្បី ឲ្យ ពួ ក េគ �ច េ្រត�ម ខ� �ន ស្រ�ប់ �ង
ំ ម� វ �ទ�ល័យ និង �រ�រ េ� េពល
ប�� ប់ �រ សិក� េ� វ �ទ�ល័យ ។

�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ។
េដើម្បី ទទួ ល �ន ជេ្រមើស េ្រ�យ បរ ���ប្រត � េ្រចើន �ម ែដល �ច េធ� � េ� �ន សិស្ស ្រត�វ ែត រ �ក ចេ្រមើន �ម �រ សិក� និង ប��ញ ពី �ព សក� ិសម េ� ក��ង ែផ� ក សំ�ន់ ៗ
� េទៀង�ត់ ។
�ពិេសស៖
●
ខណៈ ែដល LBUSD �ន បន� េធ� � �រ េប� �� ចិត�េ� ក��ង សិល្បៈ �� អង់េគ� ស និង គណិត វ �ទ� ចេ��ះ សមិទ� ផល េ� ែត បន� រ�ង ្រក �ម រង �មួ យ នឹង សិស្ស ែដល មិន
�ន ចម� ង ែដល េ� សល់ ពី េ្រ�យ មធ្យម ្រស �ក ។
●
ខណៈ ែដល អ្រ� �រ រច� េឡើង វ �ញ �ន បន� ែក លម� �រ រ �ក ចេ្រមើន �ង
ំ មូ ល ស្រ�ប់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស របស់ LBUSD េ� ែត �ន កែន� ង ស្រ�ប់ �រ រ �ក
ចេ្រមើន ។
●

�ពមិន្រប្រកតី�ន�ន់ែត��ំងេឡើងក��ងអំឡ
� ងេពល�តត�តដូ េច� ះ LBUSD ្រត�វេ��តេ�េលើ�រេងើបេឡើង វ �ញៃន�រសិក� �ពិេសសស្រ�ប់សិស្សែដលមិន�នេធ� �មិន�ន។

ែផ� ក LCAP េនះ ឆ��ះ ប��ំង ពី េ�ល េ� ទី 3 ៃន ែផន�រ យុទ� ��ស� របស់ LBUSD ែដល �ន េ�ល បំណង : េលើក កម� ស់�រ រ �ក ចេ្រមើន ៃន �កល វ �ទ�ល័យ ស្រ�ប់ សិស្ស ្រគប់
រ ូប ។
●

បេង� ើនចំនួនសិស្សែដលជួ ប ឬេលើសស� ង់�រក��ង��អង់េគ� សែផ� កសិល្បៈ និងគណិត វ �ទ�។

LBUSD �ន េប� �� ចិត� បន� សេ្រមច េ�ល េ� � ំង េនះ ។ េ�យ�រ ក�� ជុំ វ �ញ ជំងឺ �តត�ត កូ រ� ូ�វ �រុស កូ រ� ូ�វ �រុស (COVID-19) កូ រ� ូ�វ �រុស (COVID-19) �រ េធ� �
េតស� �រ ចូ ល រ ួម ក��ង ��ំ ២០២០-២១ �ន �ព ខុស �� េ� ក��ង ្រស �ក �លីហ��រ�៉ េ�ះ ្រត�វ �ន ផ�ល់ ជេ្រមើស ឲ្យ េ្របើ �រ �យ តៃម� ែដល �ន �ត់ ែចង ក��ង
្រស �ក ជំនួស ឲ្យ SBAC។ LBUSD �ន េ្រជើស េរ �ស េធ� � េតស� �មួ យ នឹង �រ �យ តៃម� រដ� ដ៏ សេង� ប េ� ក��ង Math (grades 3-8 and 11) និង សិល្បៈ អក� � វ � ស័យ
អង់េគ� ស-Lang(grades 6-8 និង 11) ប៉ែុ ន� �ន េ្រជើសេរ �ស េ្របើ �រ �យ តៃម� ក��ង ្រស �ក ស្រ�ប់ សិល្បៈ �� អង់េគ� ស ក��ង ��ក់ ៣-៥។
�រែថ� ំគួ រែត្រត�វ�នេ្របើេ�េពលបកែ្របលទ�ផល។ ��ំ េនះ េដើម្បី បេង� ើន កម� វ �ធី �យ តៃម� របស់ ្រស �ក និង េដើម្បី ��ស់ ប�រ� �រ េ��ត េ� េលើ វ �ធី ��ស� វ �និច�យ
័
�ន់ ែត េ្រចើន /formative, LBUSD �ន កំពុង េធ� � �រ �យ តៃម� កំេណើន សមត� �ព �ម រយៈ iReady, ឧបករណ៍ �យ តៃម� LEA របស់ េយើង េហើយ ខណៈ ែដល វ �ធី
េផ្សង �� ៃន �រ �យ តៃម� សមត� �ព របស់ សិស្ស េយើង �រ ចង��ល ប��ញ ពី �រ រ �ក ចេ្រមើន ក��ង �រ អនុវត� របស់ សិស្ស េយើង។ ចំែណក ទិន�ន័យ SBAC ប��ញ ពី
�រ ��ក់ ចុះ កម� វ �ធី និង េស�កម� នឹង េ� ែត �ន ដូ ច ែដល េយើង ដឹង � សិស្ស �ន ្រតឡប់ មក េរៀន វ �ញ ប��ប់ ពី �ន បទ ពិេ�ធន៍ េ� �� ខុស ��
��ំង េ�យ�រ ែត ជំងឺ �តត�ត COVID19។
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លទ� ផល�ស់ែវង និង�យ�រណ៏
រ��ស់
M3.1
�គរយៃនសិស្សែដលជួ បឬ
េលើសពីស�ង់�រេ�ក��ងសិ
ល្បៈ��អង់េគ� ស។
(�រ�យតៃម� សមតុល្យ��ត
ៃវ)

Baseline
�គរយៃនសិស្សែដលជួ បឬ
េលើសពីស�ង់�រេ�ក��ងសិ
ល្បៈ��អង់េគ� ស។

��ំទី១ លទ� ផល
2020-21 លទ� ផល៖
�គរយៃនសិស្សែដលជួ បឬេលើ
សពីស�ង់�រេ�ក��ងសិល្បៈ�
�អង់េគ� ស។

��ំទី២ លទ� ផល
[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

��ំទី៣ លទ� ផល
[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤
�គរយៃនសិស្សែដលជួ បឬ
េលើសពីស�ង់�រេ�ក��ងសិ
ល្បៈ��អង់េគ� ស។
●សិស្ស� ំងអស់ 63%

●សិស្ស� ំងអស់ 54%

● សិស្ស� ំងអស់ 51%

● ៦២% េសដ� កិច��នវ �បត� ិ

● ៤៧% េសដ� កិច��នវ �បត� ិ

● ៤០% េសដ� កិច��នវ �បត� ិ

● ជន�តិ�េមរ �ក��ហ� �ក
៤០%

● ជន �តិ �េមរ �ក ��ហ� �ក
៣៤%

● ជន�តិ�េមរ �ក��ហ� �ក
៥៥%

● 48% េអស�៉ញ

● 44% េអស�៉ញ

● អ� កេរៀន��អង់េគ� ស
10%

● អ� កេរៀន��អង់េគ� ស 7%

● សិស្សពិ�រ ២៥%
(2018-19)

● សិស្សពិ�រ ២៥%
(CDE- Data Quest)
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● ៦៣% េអស�៉ញ
● អ� កេរៀន��អង់េគ� ស
25%
● សិស្សពិ�រ

៤០%
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Baseline

រ��ស់
M3.2
�គរយៃនសិស្សែដលជួ បឬ
េលើសពីស�ង់�រក��ងគណិត វ �
ទ�។
(�រ�យតៃម� សមតុល្យ��ត
ៃវ)

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

��ំទី១ លទ� ផល

�គរយៃនសិស្សែដលជួ បឬ
េលើសពីស�ង់�រក��ងគណិត វ �
ទ�។

2020-21 លទ� ផល៖

● សិស្ស� ំងអស់ 46%

● សិស្ស� ំងអស់ 34%

● ៣៩% េសដ� កិច��នវ �បត� ិ

● ២៥% េសដ� កិច��នវ �បត� ិ

● ជន �តិ �េមរ �ក
��ហ� �ក ២៨%

● ជន �តិ �េមរ �ក ��ហ� �ក
១៩%

● 40% េអស�៉ញ

●27% េអស�៉ញ

● អ� កេរៀន��អង់េគ� ស
12%

● អ� កេរៀន��អង់េគ� ស 7%

● សិស្សពិ�រ ២២%
(2018-19)

��ំទី២ លទ� ផល
[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

��ំទី៣ លទ� ផល
[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

�គរយៃនសិស្សែដលជួ បឬេលើ
សពីស�ង់�រក��ងគណិត វ �ទ�។

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤
�គរយៃនសិស្សែដលជួ បឬ
េលើសពីស�ង់�រក��ងគណិត វ �
ទ�។
●សិស្ស� ំងអស់ 55%
● ៥៤% េសដ� កិច��នវ �បត� ិ
● ជន�តិ�េមរ �ក��ហ� �ក
៤៣%
●55% េអស�៉ញ
● អ� កេរៀន��អង់េគ� ស
27%

● សិស្សពិ�រ ១៣%

● សិស្សពិ�រ ៣៧%

(CDE- Data Quest)

M3.3

្រស �ក ២៤%

២.៤% ឃុំ ស��ត់

អ្រ� �រ រច� េឡើង វ �ញ
េ� ក្រមិត ខ� ស់ �ង
មធ្យម របស់ រដ� ។

រដ� ១៤%

៦.៩% រដ�

(2019-20)

(2020-21)

(DataQuest)
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[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

បេង� ើន អ្រ� �រ រច�
េឡើង វ �ញ េ� ក្រមិត ខ� ស់
�ង មធ្យម របស់ រដ� ។
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រ��ស់
M3.4
�គរយ ៃន អ� ក េរៀន
�� អង់េគ� ស ែដល េធ� �
�រ រ �ក ចេ្រមើន េ��ះ េ�
រក ទំេ�រ �� អង់េគ� ស (
�ន �រ រ �ក ចេ្រមើន �៉ង
េ�ច �ស់ មួ យ ក្រមិត ឬ
រក� លទ� ផល ក្រមិត 4 ពី
��ំ មុន េ� េលើ�រ �យ
តៃម� សមត� �ព ��
េអនេជង សំ�ប់ រដ�
�លីហ��រ�៉ )
(�លីហ��រ�៉
SchoolDashboard)

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

Baseline
៤១% ៃន អ� ក េរៀន ��
អង់េគ� ស ែដល េធ� � �រ រ �ក
ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក ទំេ�រ
�� អង់េគ� ស។
(2018-19)

��ំទី១ លទ� ផល
េ�យ �រ ជំងឺ ្រគ �ន �ញ់
COVID-19 Dashboard
�� CA មិន �ន
�យ�រណ៍ លទ� ផល ស្រ�ប់
��ំ សិក� ២០២០ ឬ ២០២១
េ�ះ េទ។
ទិន�ន័យមូ ល��ន�នដូ ច�
ងេ្រ�ម៖
2020-21- 24% ៃន អ� ក េរៀន
�� អង់េគ� ស កំពុង ែត រ �ក
ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក ទំេ�រ
�� អង់េគ� ស ។
(និយមន័យមូ ល��នៃន
progress
្រត�វ�នបដិេសធដូ ច�៖
-studnets ែដល �ន ពិន��
�កល្បង
-េរ �េឡើងកំ រ �តសមិទ�ផលមួ យ
(ឬេ្រចើន�ង); ឬ
-រក �ន ៤ ្រ�ប់ ក��ង ��ំ
មុន និង េ� ែត � ៤។
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��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤
៥០% ៃន អ� ក េរៀន ��
អង់េគ� ស េធ� � �រ រ �ក
ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក ទំេ�រ
�� អង់េគ� ស។

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

សកម� �ព
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េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022
សកម�
�ព #

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ចំណងេជើង

ពិពណ៌�
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មូ លនិធិសរុប

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

�រែណ�ំ��ក់េរៀន�ន�រៈសំ�ន់�ស់ចំេ�ះសមិទ�ផលរបស់សិស្ស។ េ� LBUSD � ្រត�វ �ន �ក់ យុ�� េ� ក��ង "
�រ យល់ ដឹង Continuum " ែដល � ឧបករណ៍ ែផន�រ មួ យ ែដល ជួ យ ្រគ� បេ្រង�ន ឲ្យ ប��ល
� �រ អនុវត� ្រគ� សំ�ន់
ៗ ែដល � ែផ� ក មួ យ ៃន �រ ែណ �ំ ្រប�ំ ៃថ� បេង� ើត ្របសិទ�ិ �ព រ ួម េលើក កម� ស់ ទំ�ក់ទន
ំ ង ែថ� ំ �មួ យ សិស្ស
និង បំផុស គំនិត ឲ្យ ឆ��ះ ប��ង
ំ េ� ក��ងដំេណើរ �រ ៃន �រ �ង សង់ ។ �រយល់ដឹងរ ួម�ន៖

3.1

�រែណ�ំ (មូ ល��ន)

U1.

�រយល់ដឹង�៉ងហ� ត់ចត់អំពស
ី � ង់�រផ� ល់នូវមូ ល��ន្រគឹះស្រ�ប់�រែណ�ំែដល�នគុណ�ពខ�
ស់ែដលលទ� ផលេ�ក��ងសិស្ស� ំងអស់ែដលជួ បនឹង�ររ�ពឹងទុក�ពេ្រត�មខ� �ន�ល� ក��ង�ជីព�ម
រយៈវ �ធី��ស� ៃន�រេរៀន Linked។

U2.

�រ ផ� ល់ ឲ្យ អ� ក សិក� � ំង អស់ នូ វកិច��រ ែដល �ម�រ េ�យ ទន់ភ�ន់ និង អត� បទ ស��គ��ញ
�មួ យ េ�លេ� ៃន �រ បេង� ើត អត� ន័យ គឺ �ំ�ច់ េដើម្បី ឲ្យ សិស្ស ��ប� �រ យល់ ដឹង ពី
�តិ� និង េផ� រ �រ េរៀន សូ ្រត របស់ ខ� �ន េ� បរ �បទ ថ� ី ។

U3.

�រ េរៀប ចំ ឱ�ស ស្រ�ប់ សុន�រ ក� បេច� កេទស និង �រ សិក� រ ួម �ន �រ សន� � សហ �រ
អនុ��ត ឲ្យ សិស្ស អភិវឌ្ឍ �រ យល់ ដឹង �ន់ ែត ្រ�ល េ្រ� អំពី �តិ� និង �ំ្រទ ទស្សនៈ េ�
ក��ង បរ �បទ េផ្សង ៗ �� ។

U4.

ែផន�រ យុទ���ស� និង �រ េ្របើ្រ�ស់ យុទ���ស� �យតៃម� ្រទង់្រ�យ ��ប់ខ� �ន អនុ��ត ឲ្យ
្រគ�បេ្រង�ន និង សិស្ស ្របមូ ល ភស���ង អំពី ទីកែន� ង ែដល សិស្ស េ� និង េដើម្បី កំណត់ ជំ�ន
ប��ប់ ��មៗ ។

U5.

្រក �ម ែណ�ំ ែដល �ន ្របសិទ��ព (្រក �ម � ែដល ជួ ប �� � េទៀង�ត់ ក��ង េ�លបំណង ៃន
�រ េរៀន រ ួម �� េដើម្បី បេង� ើន សមិទ�ផល របស់ សិស្ស) ប��ញ ពី វប្បធម៌ ៃន ្របសិទ�ិ �ព រ ួម ែដល
�ំ ឲ្យ �ន �រ េ��ត េលើ �រ េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង នូ វ �រ អនុវត� �រ ែណ�ំ ទូ េ� ែដល �ំ ឲ្យ
�ន �រ េកើន េឡើង នូ វ សមិទ�ផល របស់ សិស្ស ស្រ�ប់ មនុស្ស � ំង អស់ ។

U6.

�របណ��ះបរ ���ស��ក់េរៀន
ែដល្រគ�បេ្រង�ន�នតុល្យ�ពេ�យេចត�ក��ង�រយកចិត�ទុក�ក់េលើទំ�ក់ទំនង�មួ យនឹង
�ររ�ពឹងទុកខ� ស់ និង�រ�ំ្រទចំេ�ះ�ពេ�គជ័យរបស់សិស្ស
ផ� ល់នូវមូ ល��ន្រគឹះស្រ�ប់ប រ ���នេរៀនសូ ្រត្របកបេ�យសុវត� ិ�ព
ែដលផ� ល់តៃម� ដល់�ពសម្ប
� រែបប �រេជឿទុកចិត�និង�រេ�រព�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង។

LBUSD ខិតខំ ្របឹងែ្របង េដើម្បី " �ព អ��រ្យ និង សមតុល្យ " េ� ក��ង �រ ែណ �ំ ��ក់ េរៀន ។ េនះ�នន័យ�
�របេង� ើតបទពិេ�ធន៍របស់សិស្សែដលេ��តេ�េលើ�រសិក� និង្រប�ំងពូ ជ�សន៍ ែដល���ននូ វ��ៃដសិក�
��ក់�រសិស្ស �ររ �កចំេ រ �ន និង�រយល់ដឹងអំពី�ព�របស់របរស្រ�ប់មនុស្ស� ំងអស់។ �ព ខុស �� គឺ� ្រទព្យ
សកម� n ចំេ�ះ បទពិេ�ធន៍ ៃន �រ េរៀន សូ ្រត �មវន� ។ េ�យ �ន សិស្ស ្រគប់ រ ូប ក��ង ចិត� ្រគ� បេ្រង�ន េលើក
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$328,191,227

N

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022
សកម�
�ព #

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ចំណងេជើង

ពិពណ៌�
តេម� ើង ្រក �ម សិស្ស ែដល ្រត�វ �ន េគ រ �ត បន� ឹង � ្របវត� ិ ��ស� េហើយ ក��ង ដំេណើរ �រ េនះ ្រត�វ �ន បេង� ើត េឡើង នូ វ
�រ សិក� សង� ម និង �រ រ �ក ចេ្រមើន ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ ។
�រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន សំ�ន់ មួ យ េ��ត េ� េលើ �ព ខុស �� ៃន បុគ�លិក ។ េ�ល បំណង របស់ LBUSD គឺ េដើម្បី
អភិវឌ្ឍ យុទ� ��ស� ទិញ េទព េ�សល្យ េផ្សង ៗ និង រ ួម ប��ល
� �� េដើម្បី េ្រជើស េរ �ស និង រក� បុគ�លិក ែដល �ន
គុណ សម្បត� ិ ខ� ស់ ែដល ឆ��ះ ប��ង
ំ ពី សិស្ស និង សហគមន៍ របស់ េយើង ។ ្រទ្រទង់ និង បេង� ើន �គរយ ៃន និេទ� ស
ខ� ស់k-12 ែដល �ន ផ� ល់ វ ���បនប្រត េបក� ជន ្រតឹម ១០% េ� ក��ង ្រក �ម ែដល មិន �ន តំ�ង និង េដើម្បី អភិវឌ្ឍ
រច�សម� ័ន� អង� �រ ែដល �ន េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង េដើម្បី េលើក កម� ស់ សមតុល្យ និង េ�ល បំណង អង� �រ ដ៏ ល�
្របេសើរ ខណៈ ែដល បេង� ើត បរ ���ស ែដល ជំរុញ ឲ្យ បុគ�លិក ចូ ល រ ួម និង រក� ទុក។ ក��ង ចំេ�ម សកម� �ព
សំ�ន់ៗ គឺ �រ ្រប�ំង នឹង ពូ ជ�សន៍ និង ្រប�ំង �រ លេម� �ង ៃន �រ ហ� �កហ� �ន ធន�ន មនុស្ស/�រ អភិវឌ្ឍ
វ ���ជីវៈ។ េលើស ពី េនះ េទៀត LBUSD �ន Grading ស្រ�ប់ េ�ល �រណ៍ ែណ �ំ �គ ហ៊ុន ែដល េ��ត េលើ រេបៀប
ែដល �រ សែម� ង របស់ សិស្ស ្រត�វ �ន �យ តៃម� �ម រយៈ ក�� ក់ �គ ហ៊ុន ។
សកម� �ព និងេស�កម� េ�ក��ងែផ� កេនះរ ួម�ន៖
● បេ្រង�នers
● �រកំណត់ជំនួស
● �រេធ� �េតស� សិស្ស
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មូ លនិធិសរុប
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សកម�
�ព #

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ចំណងេជើង

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

$54,362,082
គុណ�ព ៃន �រ ែណ�ំ ��ក់ េរៀន គឺ ពឹង ែផ� ក េលើ ចំេណះ ដឹង �តិ� ជំ�ញ ព�ង� និង ្របព័ន� ជំេនឿ របស់ ្រគ�
បេ្រង�ន។ លក� ណៈ ្រគ�បេ្រង�ន ែបប េនះ ្រត�វ �ន បេង� ើត េឡើង �ម រយៈ េស� ែដល �ក់ ទង នឹង �រ ែណ�ំ �
េ្រចើន ែដល �ន រយៈ េពល ពីកម� វ �ធី សង ្រ�ក់ មុន �រ បេ្រមើ �ម រយៈ ដំេណើរ �រ ៃន �រ បណ��ះ ប�
� ល �ម រយៈ
�រ �ំ្រទ ែផ� ក ទស្សន៍ ្រទនិច �ម រយៈ �រ អភិវឌ្ឍ �ជីព ែដល កំពុង បន� �ម រយៈ �រ សហ�រ � េទៀង�ត់
�មួ យ មិត� រ ួម �រ�រ ។ ពួ ក េគ ក៏ �ក់ ព័ន� នឹង �ព � អ� ក ដឹក �ំ �រ ែណ �ំ ពិធី �រ េដើរ ទូ េ� និង វ ��� ជីវៈl
មតិ េ�បល់ េដើម្បី េលើក កម� ស់ វដ� ៃន �រ ែក លម� � បន� ប��ប់ ្រពម � ំង �ំ្រទ ែដល �ច េធ� � ឲ្យ �ន �ព ខុស
�� � ពិេសស ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។
សកម� �ព និងេស�កម� េ�ក��ងែផ� កេនះរ ួម�ន៖

3.2

េស�ែដល�ក់ទងនឹង
�រែណ�ំ (base)

●

●
●
●
●

្រគ� បេ្រង�ន អំពី �រ �ត់ �ំង ពិេសស ្រគ� បង� �ក និង ្រគ� បង� �ក - ផ� ល់ នូ វ �រ �ំ្រទ សហ �រ �� �រ រ ួម ��
�ម រយៈ ដំេណើរ �រ ជំរុញ ្រពម � ំង �រ �ំ្រទ កម� វ �ធី សិក� តំបន់ ផង ែដរ ។ េនះ រ ួម �ន �រ�រ ហ� �ក
�ត់ �មួ យ នឹង េ�ល នេ��យ សម រម្យ និង �ព ល� ្របេសើរ ។
Basic Library Services- ផ� ល់ជូនប�
� ល័យ្រគ�បេ្រង�ន និងស��រៈប�
� ល័យ។
�យក- ផ� ល់ នូ វ �រ អភិវឌ្ឍ វ ���ជីវៈ ដល់ បុគ�លិក រ ួម �មួ យ នឹង �រ ដឹក�ំ ្រក �ម ដឹក�ំ �រែណ�ំ �មួ យ
នឹង ពិធី�រ វ ��គ ទិន�ន័យ និង �រ េដើរ �ត់ និង ទិន�ន័យ ។
បុគ�លិក វ �ប�យ (មិន ែមន � បណ�ិត) - �រ បណ��ះ ប�
� ល ក��ង សមតុល្យ និង �ព លំេអៀង នឹង ផ� ល់ នូ វ
បរ ���ស េ�គ យល់ និង វ �ជ� �ន �ង មុន។
�រ �ំ្រទ ែផ� ក អប់រ� បែន� ម ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន បំប៉ន- ផ� ល់ �រ បណ��ះ ប�
� ល ស្រ�ប់ �រ េធ� �
អន� �គមន៍ ក្រមិត ទី ១ ស្រ�ប់ សិស្ស ដូ ច � បេច� កេទស ែបង ែចក ក��ង ��ក់ ។
ផ� ល់នូវជំ�ញក��ង�រវ ��គទិន�ន័យផងែដរ។
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គុណ�ព ៃន �រ ែណ�ំ ��ក់ េរៀន គឺ ពឹង ែផ� ក េលើ ចំេណះ ដឹង �តិ� ជំ�ញ ព�ង� និង ្របព័ន� ជំេនឿ របស់ ្រគ�
បេ្រង�ន។ លក� ណៈ្រគ�បេ្រង�នែបបេនះ
្រត�វ�នព្រងឹងេ�យ�រ�តុែដល�ក់ទងនឹង�រែណ�ំបែន� ម�េ្រចើន្របេភទរ ួម�ន៖
●�រអភិវឌ្ឍន៍�ជីពស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នស��ប្រត និង��ក់
●�រ�ំ្រទែផ� កអប់រ�បែន� មស្រ�ប់សិស្សែដល មិន �ន បំប៉ន
●�រអប់រ�ែដល�នអំេ�យនិងេទពេ�សល្យ
� ែផ� ក មួ យ ៃន រេបៀប �រៈ " ដ៏ អ��រ្យ និង េស� ើ �ព " របស់ ខ� �ន LBUSD ព��ម �� នូ វ កម� វ �ធី សិក� ែដល �ក់
ទង នឹង វប្បធម៌ មួ យ ែដល ជួ យ បេង� ើត បទ ពិេ�ធន៍ �� ែដល េ��ត េ� េលើ សិស្ស និង ្រប�ំង ពូ ជ �សន៍ និង
ព្រងីក សំេឡង សិស្ស ។ �រ ផ� ច
� េផ� ើម េនះ �ក់ ព័ន� នឹង �រ កំណត់ នូ វ រ ូប�ង ៃន��ក់ េរៀន ែដល �ក់ទង និង េឆ� ើយ
តប ។ � ក៏ �ក់ ព័ន� នឹង �រ េធ� � សវនកម� កម� វ �ធី សិក� មណ�ល េ�យ �ន �រ សម� ឹង េមើល េ��ះ េ� រក �ព
េ�គ ជ័យ ៃន �រ សិក� សមត� �ព វប្បធម៌ និង ��រតី រ �ះ គន់ ្រពម � ំង �រ េរៀន សូ ្រត និង សុខុ�ល �ព សង� ម
ផង ែដរ ។ ប��ប់ មក LBUSD េ្រ�ង នឹង �ំ្រទ �រ អភិវឌ្ឍ ្រគ� បេ្រង�ន និង េម ដឹក �ំ េ� ក��ង �រ ្របកួ ត
្របែជង ចំនួន ្រ�ំ បី សំ�ប់ �រ បេ្រង�ន ែដល េឆ� ើយ តប �ង វប្បធម៌ និង ែផ� ក េផ្សង េទៀត ែដល េលើក កម� ស់ បទ
ពិេ�ធន៍ អប់រ� ែដល សម ្រសប ។
�របណ��ះប�
� ល�៉ងទូ លំទូ�យ្រត�វ�នេ្រ�ងទុកស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នស��ប្រត� ំងអស់េ�ក��ងឃុំ ស��ត់,
with សង� ត់ធ�ន់ពិេសសេលើ�រ�ំ្រទសិស្សែដលមិនេធ� �មិនអស់.

3.3

�រែណ�ំ-Related
Services
េស� ែដល �ក់ទង នឹង �រ ែណ�ំ រ ួម �ន ជំនួយ �រ ��ក់ េរៀន ែដល �ន �រកិច� េធ� � �រ �មួ យ ្រគ� បេ្រង�ន េ�
(Supplemental/Concentr
ក��ង ��ក់ េរៀន ែដល ចេ��ះ េពល ៃន �រ សេ្រមច �ន គឺ ពិ�ក បំផុត ក��ង �រ បិទ (�ន ន័យ � � កែន� ង ែដល
ation)
សិល្បៈ �� អង់េគ� ស និង គណិត វ �ទ� េ� េលើ Smarter Balanced ឬ �រ �យ តៃម� ែដល �ច េ្រប�ប េធៀប �ន គឺ
�ន ក្រមិត �ប បំផុត)។ ជំនួយ �រ ��ក់ េរៀន ជួ យ ផ� ល់ នូ វ �រ ែណ�ំ និង �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែដល �ន
េ�លេ� �ន់ ែត េ្រចើន ដល់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ និង
អ� ក េផ្សង េទៀត ែដល កំពុង ជួ ប �រ លំ�ក និង �ម�រ ឲ្យ �ន �រ យក ចិត� ទុក �ក់ បែន� ម េទៀត ។ ពួ ក េគ ក៏
�ន េ�ះ ែលងសមត� �ព របស់ �ង ែត ក��ង �រ លះបង់ េពល េវ� ែណ �ំ បែន� ម េទៀត ែដល សំេ� េ� េលើ ត្រម�វ
�រ របស់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។

េស� បែន� ម � ំង េនះ គឺ � ែផ� ក មួ យ ៃន ្របព័ន� ទូ លំទូ�យ ៃន �រ �ំ្រទ ពី �រ សិក� ែដល LBUSD េ្របើ្រ�ស់
េដើម្បី បេង� ើន លទ� ផល អប់រ� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។ �ម រយៈ �រ បេង� ើន េហ��រច�សម� ័ន�
បេច� ក វ �ទ� មិន ្រតឹម ែត សិស្ស �ន សិទ�ិ ទទួ ល �ន ធន�ន �ម អុិនេធើរែណត ែដល ព្រងីក ឱ�ស េរៀន សូ ្រត
របស់ ខ� �ន ប៉ុេ�
� ះ េទ ប៉ុែន� ្រគ� ក៏ ទទួ ល �ន ព័ត៌�ន េពល េវ� ពិត ្រ�កដ អំពី នរ� ែដល �ច នឹង ជួ ប �រ
លំ�ក េ� ក��ង ែផ� ក ខ� ះ ៗ ផង ែដរ ។ ទិន�ន័យ ែបប េនះ អនុ��ត ឲ្យ ពួ ក េគ បេង� ើត �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែដល �ន
កំណត់ េ�ល េ� ។ ជំនួយ �រ ��ក់ េរៀន ជួ យ ពួ ក េគ អនុវត� និង �ម �ន �រ េធ� � អន� �គមន៍ � ំង េនះ ែដល �
ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ែដល ត្រម�វ �រ ែត មួ យ គត់ របស់ ពួ ក េគ � ញឹក �ប់
�ំ�ច់ ្រត�វ យក ចិត� ទុក �ក់ �ន់ ែត ��ង
ំ េ� េលើ បុគ�ល ��ក់ ៗ ។ � ទូ េ� �រ សង� ត់ ធ� ន់ េលើ �រ �ំ្រទដល់
សិស្ស ែដល �ន កិត�ិ យស ថ� ី ឆ��ះ ប��ង
ំ ពី រេបៀប �រៈ " ដ៏ អ��រ្យ និង សមធម៌ " របស់ ្រស �ក េនះ ។
គំនិតផ� ចេផ�
�
ម
ើ ដ៏សំ�ន់មួយគឺស្រ�ប់បុគ�លិកេ្របើ្រ�ស់ទិន�ន័យែដលេ��តេលើសម�ពេដើម្បីជំរុញ�រសេ្រមចចិត�និងអ
ន� រកម� កម� វ �ធីែដលបេង� ើន�រចូ លដំេណើរ�រឱ�សនិង�ពេ�គជ័យស្រ�ប់សិស្ស។
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�យក��ន របស់ LBUSD �ន េដើម្បី �ំ្រទ ដល់ �� េរៀន ក��ង �រ ផ� ល់ នូ វ បទ ពិេ�ធន៍ អប់រ� ែដល េ��ត េ� េលើ $162,586,385
សិស្ស និង ្រប�ំង ពូ ជ �សន៍ ែដល �� នូ វ សមិទ� ផល សិក� ��ក់�រ និស្សិត �រ រ �ក ចេ្រមើន និងបំែណក ៃន ្រទព្យ
សម្បត� ិ ស្រ�ប់ មនុស្ស � ំង អស់ ។ ២. េគ�នរច�សម� ័ន�េដើម្បីេលើកកម� ស់េស�ែណ�ំ
េ�យ�ន�រត្រមង់ជួរ�៉ងច�ស់�ស់នូវសិទ�ិអំ�ច គណេនយ្យ�ព ត���ព និងសម�ព។ LBUSD ជួ ល មនុស្ស
�ង ១២.០០០ �ក់ ( េធ� � ឲ្យ � ��យ � និេ�ជក ធំ �ង េគ បំផុត េ� ឡ
� ង � �ច ) េហើយ �ប់ �ំង ពី េដើម��ំ
២០០០ មក � ្រត�វ �ន េគ ទទួ ល ��ល់ � � ្របព័ន� �� កំពូល មួ យ ក��ង ពិភព េ�ក ។
សកម� �ព និងេស�កម� េ�ក��ងែផ� កេនះរ ួម�ន៖
−រដ� �លទូ េ�
– �រ្រគប់្រគងផល្របេ�ជន៍សុខ�ព
−�ងេ្រ�េផ្សងេទៀត (����ប់រង)
−បរ ���គ (�រ �ំ្រទ ែផ� ក អប់រ� ពិេសស, etc.)

3.4

�រ សង សំណង � ំង មូ ល ែដល រ ួម �ន �រ េកើន េឡើង ៃន �ជីព និង �រ បរ ���គ អត� ្របេ�ជន៍ គឺ � ស�ស
�តុ សំ�ន់ មួ យ ក��ង �រ �ក់ �ញ និង រក� បុគ�លិក ែដល �ន គុណ សម្បត� ិ ខ� ស់ ែដល �ច �ំ្រទ សិស្ស LBUSD
� ពិេសស ្រក �ម រង ែដល �ន ចំណូល �ប និង្រក �ម រង េផ្សង េទៀត ែដល មិន េពញ ចិត� � ្របវត� ិ ��ស� ។ េ�ង
�ម " តៃម� ៃន �រ ��ស់ ប�រ� ្រគ� បេ្រង�ន េ� ក��ង ្រស �ក �� ្រ�ំ : �រ សិក� អ� ក េបើក បរ យន� េ�ះ " េ�យ
រដ� �លទូ េ�
គណៈកម� �រ �តិ ស� ី ពី �រ បេ្រង�ន និង អ�គត របស់ �េមរ �ក �រ េកើន េឡើង ៃន បុគ�លិក គឺ � ប�� សំ�ន់
និងេស�កម� េផ្សងៗេទៀត មួ យ ។ LBUSD �ន េ�ល បំណង េ�ះ ្រ�យ ប�� េនះ �ម ្របព័ន� និង sustainably េដើម្បី ឲ្យ កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង
(Base)
ក��ង ច��យ ែវង �ច ប៉ះ �ល់ វ �ជ� �ន ដល់ សិស្ស ែដល ខ� ះ �ត បំផុត ។
�រ �ន ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ត្រម�វ ឲ្យ �ន សមត� �ព បុគ�លិក េ��ត េលើ ត្រម�វ �រ ពិេសស របស់
ពួ ក េគ ។ កង� ះ �ត ្រគ� បេ្រង�ន គឺ � �រ ្រព� យ �រម� � បន� ប��ប់ មិន ្រតឹម ែត េ� រដ� �លីហ��រ�៉ ប៉ុេ�
� ះ េទ
ប៉ុែន� េ� ទូ � ំង ្របេទស ។ LBUSD កំពុង េធ� � សកម� �ព � ំង េដើម្បី �ក់ �ញ និង រក� ្រគ� ែដល �ន គុណ �ព
ខ� ស់ ែដល �ន សមត� �ព ខ� ស់ ។ េ�េពល ែដល អ� ក ជំ�ញ ែផ� ក អប់រ� គិតគូ រ � នឹង មក ឬ ��ក់ េ� ក��ង ទី្រក �ង
ឡ
� ង � �ច �រ សេ្រមច ចិត� របស់ ពួ ក េគ ្រត�វ �ន ទទួ ល ឥទ�ព
ិ ល �៉ង ��ំង ពី ក�� ែដល �ន ចុះ ប�� ី �ង េលើ រ ួម
�ន ែត មិន �នពេន� ើស ្រ�ក់ ែខ អត�្របេ�ជន៍ ទំហំ និង �ព រ �ង �ំ ៃន �រ ខ� ះ �ត ្រ�ក់ ចូ ល និ វត� ន៍ េ�ះ
េទ។ �រ េកើន េឡើង ៃន ្រគ� បេ្រង�ន និង �រ ខ� ះ �ត ្រគ� �ន លទ� �ព ខ� ស់ ក��ង �រ បេង� ើត �ព ខុស �� �ន់ ែត
��ំង ក��ង ចំេ�ម សិស្ស ។ វ ��ន �រ េ� ទី េនះ ្រត�វ �ន រច� េឡើង េដើម្បី �ត់ បន� យ �រ េកើន េឡើង របស់ ្រគ�
បេ្រង�ន រក� បទ ពិេ�ធន៍ ែដល �ន បទ ពិេ�ធន៍ និង �ក់ �ញ អ� ក ជំ�ញ ថ� ី េដើម្បី �រ�រ និង ព្រងីក
ក្រមិត ប�� �ន ែដល ជួ យ ទប់ ទល់ នឹង �រ ហូ រ េចញ ែដល ទំនង � េធ� � ឲ្យ សិស្ស ែដល មិន �ន គុណ វ �បត� ិ ។ �មួ យ
�� េនះ ែដរ ពួ ក េគ ជួ យ បេង� ើត បរ ���ន ៃនស� ិរ �ព កូ ន េ�

រយៈ េពល ខ� ី និង រយៈ េពល ែវង ។

ទូ លំទូ�យ �ង េនះ េ� េទៀត សកម� �ព និង េស� កម� េ� ក��ង ែផ� ក េនះ ឆ��ះ ប��ង
ំ ពី �រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន
របស់ ្រស �ក ស� ី ពី �ព ខុស �� ៃន បុគ�លិក ។ េ�ល បំណង គឺ េដើម្បី អភិវឌ្ឍ យុទ� ��ស� ទិញ េទពេ�សល្យ េផ្សង ៗ និង
រ ួម ប��ល
� �� េដើម្បី េ្រជើស េរ �ស និង រក� ក��ំង �រ�រ ែដល �ន គុណ សម្បត� ិ ខ� ស់ែដល ឆ��ះ ប��ង
ំ ពី សិស្ស និង
សហគមន៍ របស់ េយើង ។ � រ ួម �ន � ំង �រ ែក លម� �រ អនុវត� ធន�ន មនុស្ស �ង ក��ង និង �រ ចូ ល រ ួម ៃដ គូ
�ង េ្រ� េដើម្បី បេង� ើន ទ្រមង់ វ ��� ជីវៈ ្រគ� បេ្រង�ន េដើម្បី េ្រជើស េរ �ស បុគ�លិក េផ្សង ៗ � េពល អ�គត ។

ែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន TemplatePage 71
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�ព #

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ចំណងេជើង

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

ព្រងីក�រ�ំ្រទែផ� កអក� រកម� េ�ក��ង��បឋមសិក� និង�� K-8។ �រ ព្រងីក េនះ រ ួម �ន �រ �ក់ ព្រ�យ �រ $14,751,244
េធ� � អន� �គមន៍ អក� រ កម� ែដល �ន មូ ល��ន េលើ �រ ្រ�វ្រ�វ និង ��ប់ខ� �ន េ� ទូ � ំង េគហទំព័រ ( � ចម្បង
ស្រ�ប់ អ� ក ែដល �ន �រ េ��ត ខ� ស់ ៃន សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ) �ម រយៈ �រ �ក់ ព្រ�យ ្រគ� បេ្រង�ន
អក� រ កម� �រ ហ� �ក �ត់ � បន� ប��ប់ របស់ ្រគ� បេ្រង�ន អក� រ កម� ្រពម � ំង �រ ទិញ ស��រៈ អន� �គមន៍ ។

3.5

3.6

�រ �ំ្រទ អក� រកម�

កម� វ �ធីអប់រ�ប�
� ល័យ

Y

�រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន � េ្រចើន ជំរុញ ឲ្យ �ន សកម� �ព និង េស� កម� េ� ក��ង ែផ� ក េនះ ។ � ពិេសស េ�ល េ�
ៃន �រ បេង� ើន េល្ប�ន �រ េរៀន សូ ្រត �រ �ំ្រទ និង �រ ផ� ច
� េផ� ើម ចំ�ញ់ គឺ េដើម្បី �� � សិស្ស ្រគប់ រ ូប �ន សិទ�ិ
ទទួ ល �ន �រ �ំ្រទ ពី �រ សិក� និង �រម� ណ៍ សង� ម ែដល �� �ព េ�គ ជ័យ របស់ សិស្ស និង សុខុ�ល �ព ។
� រ ួម �ន �រ អភិវឌ្ឍ គំរ ូ អន� �គមន៍ ស្រ�ប់ អក� រកម� និង គណិត វ �ទ� េដើម្បី �ំ្រទ សិស្ស ក��ង អំឡ
� ង េពល ៃថ�
សិក� ែដល ប��ប់ មក ្រត�វ �ន បែន� ម េ�យ �រ ែណ�ំ និង កម� វ �ធី អន� �គមន៍ ែដល �ន មូ ល��ន េលើ �រ
្រ�វ្រ�វ េ�ល េ� �រ បេ្រង�ន �ម អុិនេធើរែណត និង មនុស្ស ��ល់ ។ ��ៃថ� េ�រ�; �រ េងើប េឡើង វ �ញ ឥណ�ន;
និង ឱ�ស េរៀន សូ ្រត ែដល �ន ព្រងីក េផ្សង េទៀត ។ និស្សិត ែដល �ន ត្រម�វ �រ �៉ង េ្រចើន េ� ក��ង សិល្បៈ ��
េអនជីរ ួម � ំង សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត � ចម្បង ទទួ ល �ន អត� ្របេ�ជន៍ ពី �រ �ំ្រទ ពី �រ សិក� � ំង
េនះ េ�យ�រ បុគ�លិក េ្របើ ទិន�ន័យ ែដល េ��ត េលើ �គ ហ៊ុន េដើម្បី ជំរុញ �រ សេ្រមច ចិត� របស់ កម� វ �ធី ។
បេង� ើនកម� វ �ធីអប់រ�ប�
� ល័យ។ �រ ព្រងីក េនះ រ ួម �ន � ំង ជំនួយ �រ ប�
� ល័យ ្រគ� បេ្រង�ន និង ជំនួយ �រ ្របព័ន� $5,012,270
ផ្សព� ផ�យ ប�
� ល័យ ែដល សម ្រសប េ�យ ែផ� ក េលើ េគហទំព័រ និង ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ( �មួ យ នឹង �ទិ�ព
ែដល �ក់ េ� �� ែដល �ន ពិន�� សិល្បៈ �� អង់េគ� ស �ប និង�រ េ��ល េ�ស ខ� ស់ របស់ សិស្ស ែដល មិន
�ន អនុ��ត ) ។ ្រគ� ប�
� ល័យ និង ជំនួយ�រ ្របព័ន� ផ្សព� ផ�យ ប�
� ល័យ បេង� ើន �រ ែណ�ំ ែផ� ក អក� រកម� សំ�ន់
ៗ េ� េពល ែដល ពួ កេគ ផ� ល់ នូ វ ធន�ន ែណ�ំ ឌីជីថល េដើម្បី បេង� ើន �រ េរៀន សូ ្រត ជួ យ សិស្ស ឲ្យ �ន ជំ�ញ
្រ�វ្រ�វ របស់ ពួ កេគ ស្រ�ប់ គេ្រ�ង ��ក់ េរៀន និង សហ�រ �មួ យ ្រគ� បេ្រង�ន ��ក់ េរៀន អំពី �រ ផ� ល់ �រ េធ� �
អន� �គមន៍ ែផ�ក សិក� ។ សិស្ស ែដល �ន ត្រម�វ �រ �៉ង េ្រចើន េ� ក��ង សិល្បៈ �� អង់េគ� ស រ ួម � ំង សិស្ស ែដល
មិន �ន សិក� � ចម្បង ទទួ ល �ន ្របេ�ជន៍ ពី �រ �ំ្រទ ពី �រ សិក� � ំង េនះ ។
ក��ង កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង េដើម្បី បេង� ើន េសៀវេ� និង ស��រ ប�
� ល័យ េដើម្បី តំ�ង ឲ្យ សមតុល្យ របស់ សិស្ស �ន់
ែត ្របេសើរ �រ វ �និេ�គ ក��ង �រ ែបង ែចក ស��រ ប�
� ល័យ េផ្សង ៗ �� នឹង ្រត�វ អនុវត� ែដល ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់
អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ចំនួន សិស្ស េផ្សង ៗ �� �ង វប្បធម៌ របស់ េយើង ។ េលើស ពី េនះ េទៀត កិច� ខិតខំ
្របឹងែ្របង េនះ នឹង បេង� ើន �ព ��ប់ខ� �ន របស់ ្រស �ក ក��ង �រផ� ល់ នូ វ កម� វ �ធី ែណ �ំ ែដល �ក់ ទង នឹង វប្បធម៌
េកើន េឡើង ។
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ផ� ល់�រ�ំ្រទដល់ អ� កេរៀន��អង់េគ� ស និង្រក �ម្រគ� �ររបស់ពួកេគ។
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង� ំងេនះរ ួម�ន�របកែ្រប/េស�បកែ្រប, English Language Proficiency Assessments for
California (ELPAC) administration beyond re00able costs, rebursable involvement, parent, and technicala
ssistance to schools, among many others. � ពិេសស LBUSD �ន េ�ល បំណង ក�ង អង� �ព ចូ ល ដំេណើរ
�រ �� េឆ� ើយ តប េដើម្បី បេង� ើន �រ បក ែ្រប �រ បក ែ្រប �រ បក ែ្រប និង �រ �ំ្រទ ៃដ គូ អប់រ� ។
�រ ព្រងីក �រ �ំ្រទ របស់ EL គឺ � ែផ� ក មួ យ ៃន កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង ដ៏ ទូ លំទូ�យ មួ យ ក��ង �រ េធ� � ឲ្យ អេស� រ
�ពេអៀន ��ស និង រក� " �រ ��ល័យ ពហុ �� LBUSD ។ " �រ ��ល័យ េនះ ប��ល
� �� ពិភព េ�ក អ� ក េរៀន
�� អង់េគ� ស និង េស� Dual Immersion ផ� ល់ នូ វ �រ �ំ្រទ �ន់ ែត េ្រចើន ដល់ � ំង សិស្ស និង ្រក �ម ្រគ� �រ ។
�ទិ�ព មួ យ ក��ង ចំេ�ម �ទិ�ព កំពូល របស់ � គឺ េដើម្បី ព្រងឹង ទំ�ក់ទំនង �� ផ� ះ និង បេង� ើន កិច� ខិតខំ
្របឹងែ្របង ចូ ល រ ួម របស់ ឪពុក ��យ បច��ប្បន� � ឧ�ហរណ៍ បេង� ើន �រ ទទួ ល �ន េស� សុខ �ព ឥរ ��បថ និង
ផ� វ� ចិត� ។ បែន� មពីេលើេនះ �រ ��ល័យពហុ��
េ្រ�ងនឹងសហ�រ�មួ យអ� កស្រមបស្រម� លែផ� កអន� �គមន៍ែដល�នមូ ល��នេ���េរៀន
ែដល�ចជួ យផ� ល់�រអន� �គមន៍េផ្សងៗស្រ�ប់ELs �ពិេសស ELs រយៈេពលែវង។

3.7

រច� សម� ័ន� �ំ្រទ ថ� ី េនះ កំពង
ុ ្រត�វ �ន អនុវត� � ្របព័ន� មួ យ ែដល ចូ ល េ� ជិត េដើម្បី បេង� ើន វ �ធី ែដល េយើង
�ំ្រទ �� េរៀន និង េស� េរៀន �� អង់េគ� ស ។ �រ ��ល័យពហុ��្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង,
ជួ លអ� កជំ�ញេ�ក��ង��អង់េគ� សអ� កេរៀន, ELD, Coaching, Parent Engagement, World Languages and Dual
Immersion. ស្រ�ប់េស�កម� េរៀន��អង់េគ� សែដលពួ កេគ្រត�វ�នេ�ទ្រប�ន់េ�យដូ ច�ងេ្រ�ម:
ត���ពៃនទិន�ន័យ (�រ�យ�រណ៍�េទៀង�ត់ៃនទិន�ន័យនិង�រ្រត� តពិនិត្យវឌ្ឍន�ពេទៀង�ត់) ; បច��ប្បន� �ព
�រ �ំ្រទ អ� ក េរៀន ��
លក� ខណ� េផ� �ង��ត់ ; ព្រងឹងផ� ះ/School Connections; ផ� ល់�រ�ំ្រទដល់េគហទំព័រេដើម្បីបេង� ើន�រចូ ល
អង់េគ� ស
រ ួមរបស់��បិ� EL; និង ផ� ល់ PD �មួ យ នឹង ្រទព្យ សកម� ែដល �ន មូ ល��ន េលើ ្រទព្យ សកម� ែដល �ន ខិត
ជិត មក ដល់ រ ួម � ំង �រ ហ� ក
� �ត់ ដ៏ រ �ង �ំ និង ្រគ� បង� ក
� េ� ក��ង ELD ែដល �ន កំណត់ និង រ ួម ប��ល
� �� ។
�រ ��ល័យ ថ� ី េនះ គឺ � �រ ប៉ុនប៉ង េដើម្បី ព្រងឹង ជំ�ញ េ� ក��ង �រ �ក់ e- មិន ែមន � វ �ធី ��ស� ��ត់ ��យ
ែដល �ច � �ំង �រ រ �ក ចេ្រមើន េ� ក��ង តំបន់ េនះ េទ ។
១ ្រក �ម ៃន ទី�ំង �� ែដល �ន ចំនួន អិលេអល ខ� ស់ បំផុត ្រត�វ �ន កំណត់ �ទិ�ព ស្រ�ប់ �រ េរៀន សូ ្រត
វ ��� ជីវៈ បែន� ម េ្រ�ម �រ ្រត� ត ពិនិត្យ របស់ �យក /�យក ��ន-អ� ក ្រត� ត ពិនិត្យ ែដល សហ�រ�មួ យ អ� ក ជំ�ញ
�ង សិក� �� អង់េគ� ស េដើម្បី ផ� ល់ �រ �ំ្រទ ែដល �ន េ�លេ� ែដល �ន រច� េឡើង េដើម្បី េ�ះ្រ�យ �ព
ខុស �� ក��ង �រ សេ្រមច របស់ សិស្ស EL េ�យ បេង� ើន ចំេណះ ដឹង និង ជំ�ញ បេ្រង�ន ្រប�ន បទ � ំង ្រគ� បេ្រង�ន
និង អ� ក ្រគប់្រគង េ� កែន� ង � ំង េនះ េដើម្បី បេង� ើន េល្ប�ន �រ ទិញ �� របស់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង
សមិទ� ផល ក្រមិត ��ក់ េរៀន ។ ្រគ� បង� �ក EL និង អ� ក ជំ�ញ ែផ� ក curricula ផ� ល់ �រ បណ��ះ ប�
� ល េ� កែន� ង
ស្រ�ប់ កែន� ង សិក� េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ ត្រម�វ �រ �ក់�ក់ របស់ �� ែដល �ក់ ទង នឹង ELs រ ួម � ំង យុទ���ស�
ែណ�ំ �� បឋមសិក� / េករ �ិ៍ ដំែណល និង curricula។
សកម� �ពេរៀនជំ�ញបែន� ម� ំងេនះរ ួម� ំង�រ�ត់�ង
ំ ្រគ�បង� �ក្រត�វ�នផ� ល់�ធន�នេផ្សង��ស្រ�ប់��េរៀន
ែដល្រត�វ�រខ� ស់។
េវទិ� ថ� ី មួ យ ("Ellevation") ែដល �ន រច� េឡើង េដើម្បី ជួ យ ដល់ ្រគ� បេ្រង�ន ��ក់ េរៀន និង ��ក់ ដឹក�ំ ��
ក��ង �រ �� �ព េ�គជ័យ របស់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស នឹង ្រត�វ �ន ែណ�ំ ដល់ ្រគ� បេ្រង�ន និង ��ក់
ដឹក�ំ LBUSD េ� ក��ង �រ ��ក់ ចុះ។ េវទិ� Ellevation នឹង ជួ យ ្រគ� បេ្រង�ន ��ក់ េរៀន �យក និង េម ដឹក �ំ
្រស �ក ក��ង �រ វ ��គ ទិន�ន័យ �យ តៃម� � េ្រចើន សំណុំ េដើម្បី mak �រសេ្រមច ចិត� �ម �រ ែណ �ំ របស់ e និង
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�ររ ួមចំែណក

ចំណងេជើង

ពិពណ៌�
កំណត់ េ�ល េ� អភិវឌ្ឍន៍ �� ស្រ�ប់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ។ េលើស ពី េនះ េទៀត Ellevation �ំ្រទ �រ ែណ�ំ
រ ួម ប��ល
� និង កំណត់ �ម រយៈ ស��រៈ និង ធន�ន ែដល �ំ្រទ ដល់ ក្រមិត ្រប�ហ��ត �ក់�ក់ របស់ សិស្ស។ pl
Ellevation platform �ម�ន �រ រ �ក ចេ្រមើន របស់ សិស្ស េ��ះ េ� រក �ព ��ត់ �� អង់េគ� ស និង ្រត� ត ពិនិត្យ
សិស្ស េ� និង ហួ ស ពី ដំ�ក់ �ល ៃន �រ រច� េឡើង វ �ញ ។ ្រគ� បេ្រង�ន �យក និង �យក��ន �រ ��ល័យ
ក�
� ល នឹង �ន សិទ�ិ ចូ ល េ� �ន់ ទិន�ន័យ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស � ំង អស់ ែដល � មេធ��យ មួ យ ៃន �រ
�ម �ន រ ួម �� នូ វ�រ បេង� ើន េល្ប�ន បេ្រង�ន �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែដល ្រត�វ �ន �ត់ �ំង េដើម្បី �ំ្រទ សិស្ស និង
�រ រ �ក ចេ្រមើន ែដល កំពង
ុ បន� របស់ ពួ ក េគ េ��ះ េ� រក េ�គ ជ័យ ក��ង �រ សិក� ។ េលើស ពី េនះ េទៀត សំណុំ ដ៏
រ �ង �ំ មួ យ ៃន ម៉ូ ឌុល អភិវឌ្ឍន៍ �ជីព នឹង ជួ យ ្រគ� ក��ង �រ បេង� ើន ចំេណះ ដឹង និង សមត� �ព របស់ ពួ ក េគ ក��ង
�រ �ំ្រទ ដល់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ក��ង �រ ទិញ �� និង �តិ� របស់ ពួ ក េគ �ម រយៈ �រ អភិវឌ្ឍ ��
អង់េគ� ស ែដល រ ួម ប��ល
� និង កំណត់ ។
�រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន � េ្រចើន ជំរុញ ឲ្យ �ន សកម� �ព និង េស� កម� េ� ក��ង ែផ� ក េនះ ។ � ពិេសស េ�លេ�
ៃន�រ ផ� ច
� េផ� ើម ចូ ល រ ួម សំ�ញ់ ដំេណើរ �រ គឺ េដើម្បី អភិវឌ្ឍ និង ក�ង ទំ�ក់ទំនង គួ រ ឲ្យ ទុក ចិត� �មួ យ ៃដ គូ
អប់រ� � ំង អស់ បេង� ើត ្របព័ន� ែដល ផ� ល់ ឱ�ស ស្រ�ប់ ទស្សន វ �ស័យ េផ្សង ៗ �� េដើម្បី ែចក រ� ែលក និង បេង� ើន វ �ធី
��ស� ្រស �ក ស្រ�ប់ �រ ្រ�្រស័យ �ក់ ទង �មួ យ ឪពុក ��យ ។ េ�ល បំណង ចុង េ្រ�យ រ ួម �ន �រ �� �
្រក �ម ្រគ� �រ � ំង អស់ �ន ឱ�ស ចូ ល រ ួម និង �រ �ក់ ទង ពីរ ផ� វ� � ពិេសស េ� េពល ែដល �ក់ ទង េ� នឹង
�� ។ េលើស ពី េនះ េទៀត �ម ទស្សនៈ ៃន �រ រ �ក ចេ្រមើន ៃន �រ សិក� �រ បេង� ើន េល្ប�ន �រ េរៀន សូ ្រត �រ
�ំ្រទ និង �រ ចំ�ញ់ initiative េ��ត េលើ �រ អភិវឌ្ឍ គំរ ូ អន� �គមន៍ ស្រ�ប់ អក� រ កម� និង គណិត វ �ទ� ្រពម � ំង
ឱ�ស េរៀន សូ ្រត ែដល �ន ព្រងីក េផ្សង េទៀត ផង ែដរ ។
សូ ម កត់ ស��ល់ � ក��ង ��រតី ៃន �រ ្រគប់ ្រគង និង �រ ទទួ ល ខុស ្រត�វ ក��ង ្រស �ក េស� េរៀន �� អង់េគ� ស ែដល
�ន មូ ល��ន េ� តំបន់ �គ េ្រចើន ្រត�វ �ន កំណត់ េ� ក្រមិត �� ។ េគហទំព័រ �ន �ព ��ស់ ប�រ� ក��ង �រ
�ងសង់ ែផន�រ – �មួ យ នឹង �រ ផ� ល់ ដំបូ��ន ពី គណៈក��ធិ�រ ្របឹក� េរៀន �� អង់េគ� ស និង �រ អនុម័ត
ពី ្រក �ម ្របឹក� ែវប�យត៍ �� -- ែដល េ�ះ ្រ�យ ត្រម�វ �រ ែត មួ យ គត់ របស់ សិស្ស របស់ ពួ ក េគ ។ ែផន�រ � ំង
េនះ ្រត�វ �ន រ�ពង
ឹ � នឹង ស្រមប ស្រម� ល �មួ យ តំបន់ �ទិ�ព រដ� �រ ផ� ច
� េផ�ម
ើ �គ ហ៊ុន LBUSD និង កិច�
ខិតខំ ្របឹងែ្របង ក��ង ្រស �ក េផ្សង េទៀត ។
េលើស ពី េនះ េទៀត ធន�ន េផ្សង េទៀត � ពិេសស មូ លនិធិ សហព័ន� ចំណង េជើង I � ញឹក �ប់ ្រត�វ �ន េ្របើ្រ�ស់
េដើម្បី �ំ្រទ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ។ េ�ះបី � LCAP មិន �ន េធ� � ឲ្យ �រ ចំ�យ � ំង េនះ �ន លក� ណៈ ពិេសស
ក៏ េ�យ � សំ�ន់ ក��ង �រ គូ ស ប��ក់ ពី វ �ធី េផ្សង ៗ � េ្រចើន ែដល េស� ្រត�វ �ន ផ� ល់ ដល់ សិស្ស ែដល ខ� ះ �ត ។

ែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន TemplatePage 71

មូ លនិធិសរុប

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022
សកម�
�ព #

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ចំណងេជើង

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

ផ� ល់�រអន� �គមន៍ និង�ពច្រម �ងចេ្រមើន ជូ នដល់សិស្ស។ កម� វ �ធី � ំង េនះ រ ួម �ន៖

$1,417,959

●�រអន� �គមន៍គណិត វ �ទ�/tutorials �ពិេសសេ� Algebra
● វ �ទ�ល័យ Algebra ្រគ�បេ្រង�នអន� �គមន៍េ� Jordan និង Cabrillo។
● កម� វ �ធីែណ�ំគណិត វ �ទ�;
●គណិត វ �ទ� ទី្រក �ង សហ�រ
កម� វ �ធីចង
ុ េ្រ�យេរៀបចំសិស្សែដលខ� ះសិទ�ិ�្របវត� ិ��ស� ពីតំបន់ជិត�ងែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បស្រ�ប់�រ�រែដ
ល�នស��នុពលេ�ក��ង " វ �ទ���ស� បេច� ក វ �ទ�វ �ស� កម� និងគណិត វ �ទ�" (STEM) ។ ្រគ� បេ្រង�ន អន� �គមន៍ វ �ទ�ល័យ

3.8

�ំ្រទគណិត វ �ទ�

េ� វ �ទ�ល័យ � ំង ពីរ ែដល បេ្រមើ អ្រ� ខ� ស់ បំផុត ៃន សិស្ស ចំណូល �ប ផ� ល់ នូ វ �រ អន� �គមន៍ សំ�ប់ �រ
លំ�ក ក��ងទី ្រក �ង �ល់េហ�្រ� ។ េនះ គឺ � ' �រ េ្របើ្រ�ស់ េទ� ដង ' ��ក់ តូ ច �ង េនះ ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន
�ន សេ្រមច េ� ក��ង ��ក់ �ល់េ្រហ� ្រ� របស់ ពួ ក េគ េហើយ រយៈ េពល ទី ពីរ េនះ ផ� ល់ នូ វ ជំនួយ ��ល់ ខ� �ន ែដល
�ំ�ច់ សំ�ប់ សិស្ស េដើម្បី ទទួ ល �ន េ�គ ជ័យ ក��ង

��ក់ ធម� � ។

េ�យ ែផ� ក េលើ �រ�រ មុន LBUSD េ្រ�ង នឹង ព្រងីក អន� �គមន៍ គណិត វ �ទ� េ� �� ក�
� ល ែដល ព��ម
ជួ យ អ� ក េរៀន ែដល �ន �រ លំ�ក ក�ង �រ យល់ ដឹង ពី គំនិត របស់ ពួ ក េគ អំពី ស� ង់�រ ខណៈ ែដល អនុវត�
ជំ�ញ ្រគឹះ �ំ�ច់ ។ �រ �ំ្រទ � ំង េនះ រ ួម ប��ល
� ឱ�ស ស្រ�ប់ សិស្ស ក��ង �រ engage ក��ង �រ សន� � គណិត
វ �ទ� ែដល �ន រច� សម� ័ន� និង បក ្រ�យ �រ ែវកែញក របស់ ពួ ក េគ – យុទ� ��ស� pedagogical ែដល �ន
ប��ញ � �ន ្របសិទ�ិ �ព � ពិេសស �មួ យ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល �ំ ឲ្យ �ល់េហ�្រ� ទទួ ល �ន
េ�គ ជ័យ ។
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Provide ឱ�ស េរៀន សូ ្រត មុន េដើម្បី ព្រងីក �រ េ្រត�ម ខ� �ន េ� �� និង បំ�ក់ ្រគឹះ ដ៏ រ �ង �ំ មួ យ ស្រ�ប់ �ព
េ�គជ័យ ក��ង �រ សិក� ��មៗ និង រយៈ េពល ែវង ។ េស�កម� � ំងេនះរ ួម�ន៖

$9,089,351

●Transitional Kindergarten
គឺ���ំដំបូងៃនកម� វ �ធីរយៈេពលពីរ��ំែដលផ� ល់��រ ូបករណ៍ដល់កុ�រែដល�ន�យុនិងសមរម្យក��ង�រអភិវឌ្ឍ,ប
េ្រង�នេ�យ្រគ�បេ្រង�នែដល�នជំ�ញ។
●Early Transitional Kindergarten is for students turning five years of age after the eligibility date for Transitional
Kindergarten.

3.9

●�រព្រងីកកម� វ �ធី CDC/preschool េ�យបែន� ម្រគ�បេ្រង�នអប់រ�ទូេ�េដើម្បីបេង� ើន�រចូ លេរៀនេ���េរៀនមុន,
particularly for low-income students. �រ ព្រងីក កម� វ �ធី េរៀន សូ ្រត មុន េនះ �ំ ឲ្យ �ន �រ ចូ ល រ ួម �ន់ ែត
េ្រចើន ក��ង ចំេ�ម អ� ក សិក� មុន ចំណូល �ប េ� ក��ង កម� វ �ធី ែដល �ន រច� សម� ័ន� សម ្រសប ក��ង �រ
អភិវឌ្ឍន៍ ។ �ន �រ េ��ត សំ�ន់ េលើ ជំ�ញ �រ េរៀន សូ ្រត និង �រ �ន សង� ម /អក� រកម� េដើម្បី ក�ង ្រគឹះ អប់រ�
គំនិតផ� ចេផ�
�
ម
ើ េរៀនសូ ្រតពី ស្រ�ប់ អ� ក េរៀន មុន។ ��ៃដ ��ៃដ អក្សរ��ស� និង គណិត វ �ទ� � �� អង់េគ� ស ្រត�វ �ន េគ រ�ពឹង � នឹង េធ� � ឲ្យ
េដើម
្របេសើរ េឡើង � ពិេសស ស្រ�ប់ អ� ក េរៀន ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប ចិ��ឹម បី�ច់ និង េរៀន �� អង់េគ� ស។
●Educare ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង�មរយៈ�ព�ៃដគូ ��រណៈ-ឯកជនរ�ង Head Start/Early Head Start, State
Preschool, LBUSD, Los Angeles Chamber of Commerce, វ ��គ�នឯកជន, ្រក �ម្រគ� �រ, សហគមន៍និងបុគ�លិក.
�រ សហ �រ េនះ េប� �� ចិត� ចំេ�ះ កុ�រ ែដល �ន ចុះ េ��ះ � ំង អស់ របស់ ខ� �ន និង ្រក �ម ្រគ� �រ របស់ ពួ ក េគ
េ� េពល ែដល ពួ ក េគ ទទួ ល �ន �រ ែថ� ំ ែដល �ន គុណ �ព ខ� ស់ និង�រ សន� ប់ �ប់ �ំង ពី េពល ែដល ពួ ក
េគ េកើត េ� ៃថ� ែដល ពួ ក េគ ចូ ល េ� ក��ង សួ ន ច�រ អប់រ� ។
កម� វ �ធី � ំង េនះ គឺ � ែផ�ក មួ យ ៃន ្របព័ន� េរៀន សូ ្រត �ប់ៗ ដ៏ ទូ លំទូ�យ របស់ LBUSD ែដល រ ួម �ន មជ្ឈមណ�ល
អភិវឌ្ឍន៍ កុ�រ និង �រ �ប់ េផ� ើម ក�ល /Early Head Start ផង ែដរ។ ១. ពួ កេគ�នមូ ល��នេលើ�រអនុវត� best
ែដល�នមូ ល��នេលើ�រ្រ�វ្រ�វ ពិេសសគឺ �រអភិវឌ្ឍផ� វ� ចិត�សង� ម �ររ ួមប��ល
� ��ក��ង�រេរៀនសូ ្រត
�ព�ៃដគូ �មួ យ្រក �ម្រគ� �រ �រអភិវឌ្ឍ�� និង�រែណ�ំេឆ� ើយតប។
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�រ ែបង ែចក ធន�ន េ�យ ��ល់ េ� �� េរៀន េដើម្បី ឲ្យ they �ច អនុវត� ស� ង់�រ រដ� សំ�ន់ ទូ េ� និង េ�ះ
្រ�យ ត្រម�វ �រ ែត មួ យ គត់ របស់ សិស្ស របស់ ពួ ក េគ ។ �រ ចំ�យ េលើ េគហទំព័រ ែដល �ន អនុវត� េ� ក��ង ��ំ
សិក� ��ំ សិក� ��ំ 2022 - 23 ្រត�វ �ន រ�ពឹង � នឹង ស្រមប ស្រម� ល �មួ យ តំបន់ �ទិ�ព រដ� �រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ

ហ៊ុន LBUSD និង កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង ក��ង ្រស �ក េផ្សង េទៀតs េ�យ សង� ត់ ធ� ន់ េលើ សិស្ស ចំណូល �ប អ� ក េរៀន
�� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវ �យ បិទ គ��ត ឱ�ស ។ ព័ត៌�ន លម� ិត ៃន �រ ចំ�យ េលើ េគហទំព័រ � ំង េនះ
�ន េ� lbschools.net។
�រ ែបង ែចក េ� កែន� ង �� េរៀន េ្របើ ្រក �ម ្របឹក� ែវប�យត៍ �� ( SSC ) េដើម្បី េធ� � អនុ�សន៍អំពី �រ េធ� �
អន� �គមន៍ ស��រៈ និង �រ អភិវឌ្ឍ វ ��� ជីវៈ ែដល បេង� ើន �រ ែណ �ំ ��ក់ េរៀន ។ សកម� �ព និង េស� កម� ្រត�វ
�ន កំណត់ េ�យ SSC នីមួយ ៗ េ�យ ែផ� ក េលើ �រ �យ តៃម� ត្រម�វ �រ និស្សិត របស់ SSC ដូ ច ែដល �ន �ក់
េ� ក��ង SPSA ។ េ�ះបី � េស� LCFF មិន ្រត�វ�ន េគ កត់ ស��ល់ េឡើង វ �ញ េ� ក��ង SPSA ក៏ េ�យ LBUSD
េ្របើ ដំេណើរ �រ �� ដូ ច �� េ�យ �ក់ ព័ន� នឹង ៃដ គូ អប់រ� / សំេឡង � ំង អស់ �ម រយៈ តំ�ង SSC ែដល ្រត�វ �ន
េ្រជើស េរ �ស ។ ក��ង �រ សម� ឹង េមើល សកម� �ព មួ យ ចំនួន ក��ង ��ំ ២០២២-២៣ SPSAs េនះ គឺ � គំរ ូ មួ យ ៃន
សកម� �ព ែដល េ��ត េលើអ�ក រក ្រ�ក់ ចំណូល អង់េគ� ស L, ្រ�ក់ ចំណូល �ប, Foster និង យុវជន ��ន ទី ជ្រមក៖
●��ៃថ� េ�រ�/ប��ប់ពី��មេត� យ្យសិក�៖ េដើម្បីផ�ល់ឱ�សដល់សិស្សែដលកំពុងជួ ប�រលំ�ក។
●EL Support: ស��រ�ន��ក់េរៀនេ�ក��ង��បឋមនិងជំនួយ�ំ្រទ��បឋម។

3.10

�រ �ំ្រទ សិស្ស ែដល
●Services/Positions (FTEs): ដូ ច�ជំនួយ�រែផ� កសុខ�ព និង�រផ� ល់្របឹក�េ�បល់ េដើម្បីផ�ល់�រ�ំ្រទពីសង� ម �ន មូ ល��ន េ� �� ផ� វ� ចិត� និងសុខ�ព
●Aides: េដើម្បីផ�ល់នូវ�រ�ំ្រទែផ� កបេច� ក វ �ទ�និង/ឬ 1:1
�រែណ�ំនិង��បឋមេ�ក��ង��ក់េរៀនឬេ�េលើទី��េលង។
●េពលេវ�ៃនកិច�សហ្របតិបត� ិ�រ៖ េដើម្បី provide ស្រ�ប់្រគ�បេ្រង�នេដើម្បីរ ួម�� វ ��គទិន�ន័យេរៀនសូ ្រត
ែផន�រេមេរៀនទូ េ�រ ួម� ំង�រៃច�្របឌិតៃនគំនិតផ� ចេផ�
�
ម
ើ ៃនសម�ព។
●�រអភិវឌ្ឍន៍�ជីព៖ �រ�រនិង�របណ��ះប�
� លេដើម្បី�ំ្រទដល់�រែណ�ំែដល�ក់ទងនឹងវប្បធម៌។
សកម� �ពនីមួយៗែដលរ ួម�នេ�ក��ង SPSA �នdescri ption ៃនត្រម�វ�ររបស់សិស្ស,
ទិន�ន័យ�ក់ទងនឹងត្រម�វ�រ, �រពិពណ៌�អំពីសកម� �ព, ្របភពថវ ��និង�រចំ�យែដល�ន�៉ន់��ន,
រយៈេពលៃនេស�កម� និងរេបៀបែដលសកម� �ព្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យ/�ស់ស្រ�ប់្របសិទ��ព. សកម� �ព ែដល �ន

ផ� ល់ មូ លនិធិ េ�យ LCFF ែដល រ ួម ប��ល
� ក��ង SPSA ្រត�វ �ន រច� េឡើង bេលើ �រ ពិ�រ� របស់ �� អំពី
ត្រម�វ �រ លក� ខណ� និង �លៈេទសៈ របស់ ្រក �ម ែដល មិន �ន អនុ��ត នីមួយ ៗ េ� កែន� ង �� និង រ ួម
�ន លទ� ផល ែដល រ�ពឹង � នឹង �ស់ ស� ង់ �រ រ �ក ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក េ�ល េ� េ� ក��ង LCAP សំ�ប់ ្រក �ម
រង ែដល �ក់ ព័ន� រ ួម �ន ្រក �ម រង អង់េគ� ស Learners យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់ និង
ដូ ចែដល�ក់ព័ន�។
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3.11

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ចំណងេជើង

កម� វ �ធីពេន� �ន�រសិក�

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

ផ� ល់ នូ វ �រ ្រ�វ្រ�វ ែដល �ន មូ ល��ន េលើ �រ សិក� េ�ល េ� និង �រ េធ� � អន� �គមន៍ ��ក់ េរៀន ក្រមិត ខ� ស់
េដើម្បី បេង� ើន �រ េរៀន សូ ្រត របស់ សិស្ស � ពិេសស ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន េធ� � �រ សិក� ។ ៦. se rvices
� ំងេនះរ ួម�ន៖

$3,892,085

●
●
●
●

Tutoring and/or other extended learning opportunities that augment the core academic program;
កម� វ �ធីសិក� និងស��រៈែណ�ំេដើម្បីអនុវត� កិច�អន� �គមន៍ ;
�រអភិវឌ្ឈន៍ជំ�ញ និងស្រមបស្រមបខ� �នបុគ�លិកែដលផ� ល់�រអន� �គមន៍
Robotics និង ��ក់ េ្រជើស េរ �ស េផ្សង េទៀត

�រ បែន� ម មនុស្ស យន� និង វគ� េ�ះ េ��ត េផ្សង េទៀត គឺ � �រ េឆ� ើយ តប េ�យ ��ល់ េ� នឹង �រ ប��ល
�
ែដល �ន ទទួ ល ពី ្រក �ម េ��ត �រម� ណ៍ របស់ សិស្ស របស់ េយើង ។ �តុ line េនះ គឺ � �រ ប៉ុនប៉ង េដើម្បី
ព្រងីក �រ ចូ ល ដំេណើរ �រ េ� វគ� សិក� េ្រជើស េរ �ស និង STEM ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ។
សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក េនះ ផ� ល់ នូ វ ស��រៈ និង ស��រ ស្រ�ប់ េអឡិច្រត�និច ។
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ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ចំណងេជើង

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

$1,000,000
ផ� ល់ នូ វ �រ បេង� ើន �រ �ំ្រទ ពី �រ បេ្រង�ន េ� �� ែដល �ន ត្រម�វ �រ ខ� ស់ ចំនួន 29 ែដល �ន �រ េ��ត
សំ�ន់ េ� េលើ សិស្ស ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ្រគ� បេ្រង�ន អង់េគ� ស ែដល
�ន រច� េឡើង វ �ញ នូ វ សិស្ស ពូ ែក អង់េគ� ស ��ត់ និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវ �យ ។ �រ បេ្រង�ន � ំង េនះ ែផ� ក េលើ េ�ល�រណ៍
ែណ�ំ ដូ ច �ង េ្រ�ម៖
●Establish
�នអូ សប��យេ�៉ងេរៀនវគ� បេ្រង�ន��អង់េគ� សនិងគណិត វ �ទ�ែដលផ� ល់េ�យ្រគ�បេ្រង�ន��ក់េរៀនក��ងេ�៉ងបែន�
មមួ យេ�៉ង, ្រគ�បេ្រង�នេ�េលើ�រកិច�ពិេសស, អ� កឯកេទសកម� វ �ធី, ឬបុគ�លិកែដល�នស��ប្រតេផ្សងេទៀត.
●សិស្សែដលមិនជួ ប ELA និង Math standards (�នន័យ� "Not Met" ឬ "Nearly Met")
គួ រែតទទួ ល�ន�ទិ�ពខ� ស់បំផុតស្រ�ប់�រកំណត់េពលេវ�។
●េពលេវ�បេ្រង�ន្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យែផ� កេលើ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួ យ្រក �ម្របឹក�តំបន់��េរៀន។

3.12

�រ �ំ្រទ �រ បេ្រង�ន

�រែណ�ំ� ំងេនះ្រត�វ�នអភិវឌ្ឍរ ួម��រ�ង LBUSDនិងៃដគូ co mmunity
េដើម្បីផ�ល់នូវេស�កម� បែន� មដល់សិស្សែដល្រត�វ�រខ� ស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម: King, Smith, Edison, Addams,
Robinson, Garfield, Willard, Roosevelt, Lincoln, Dooley, McKinley, Powell, Oropeza, Whittier, Barton,
Washington, Franklin, Lindbergh , Stephens, Lindsey, Hamilton, Jefferson, Nelson, Hoover, វ �ទ�ល័យៃដគូ អប់រ�,
មជ្ឈមណ�លេរៀន Long Beach, Jordan, Renaissance, និង Cabrillo។ វគ� បេ្រង�ន េ� ក��ង ែផ� ក េនះ �ង េលើ និង
ហួ ស ពី �រ បេ្រង�ន ែដល �ន េ្រ�ង ទុក េផ្សង េទៀត េ� កែន� ង េផ្សង េទៀត ក��ង LCAP ។
�រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន � េ្រចើន ជំរុញ ឲ្យ �ន សកម� �ព និង េស� កម� េ� ក��ង ែផ� ក េនះ ។ � ពិេសស េ�ល េ�
ៃន �រ បេង� ើន េល្ប�ន �រ េរៀន សូ ្រត �រ �ំ្រទ និង �រ ផ� ច
� េផ� ើម ចំ�ញ់ គឺ េដើម្បី �� � សិស្ស ្រគប់ រ ូប �ន សិទ�ិ
ទទួ ល �ន �រ �ំ្រទ ពី �រ សិក� និង �រម� ណ៍ សង� ម ែដល �� �ព េ�គ ជ័យ របស់ សិស្ស និង សុខុ�ល �ព ។
េលើស ពី េនះ េទៀត �រ ផ� ច
� េផ�ម
ើ េរៀន សូ ្រត ែបប សង� ម �ន េ�ល បំណង េលើក កម� ស់ �រ យល់ ដឹង ពិនិត្យ �ព
លំេអៀង ��ប� ទំ�ក់ទំនង ឆ� ង វប្បធម៌ និង បេង� ើត �រ អនុវត� របស់ មនុស្ស េពញ វ �យ និង សិស្ស ែដល បិទ គ��ត
ឱ�ស និងេធ� ញ សហគមន៍ �� ែដល រ ួម ប��ល
� �� �ន់ ែត េ្រចើន ។
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ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

$750,000
េ�លនេ��យ សម�ព និង �រ ��ប់�ក្យ ែដល �ន អនុម័ត �លពី ែខធ� � ��ំ ២០២១ �ន ទទួ ល��ល់ ពី
�រេប� ��ចិត� របស់ ្រស �ក េនះ ក��ង �រ េ��ត េលើ ត្រម�វ�រ របស់ ជន�តិ ែស្បក េ�� ជន�តិ េដើម �គតិច សម្ប
� រ
េ�� ្រប�ជន សម្ប
� រ េ�� (BIPOC) និង សិស្ស ពិ�រ ក��ង កិច�ខិតខំ ្របឹងែ្របង របស់ េយើង ក��ង �រ ផ� ល់ នូ វ
�រអប់រ� ដ៏ ្របេសើរមួ យ ។ �មរយៈ្របភពទិន�ន័យថ� ី (i.e. iReady)
និងពិនិត្យេឡើង វ �ញទិន�ន័យ�មរយៈក�� ក់ៃន�រពេន� �ន
កំេណើននិងសម�ពនិស្សិតេ��កំពុងចូ លរ ួមេធ� �អន� �គមន៍�េ្រចើននិង�ំ្រទ�មរយៈ LCAP និង LASP។
សកម� �ព ក��ង �តុ ប��ត់ េនះ បែន� ម ពី េលើ �រ េ��ត េ� េលើ ត្រម�វ �រ របស់ និស្សិត ែប� ៊ក �ម រយៈ �រ
ផ� ច
� េផ� ើម យុទ� ��ស� និង �រ េធ� � អន� �គមន៍ េផ្សង េទៀត ្រពម �ង
ំ ចូ ល រ ួម � ៃដ គូ អប់រ� បែន� ម េទៀត ក��ង
ដំេណើរ �រ ែស� ង រក យុទ� ��ស� ថ� ី ៗ និង �រ �ំ្រទ ដល់ សិស្ស ែប� ៊ក ។
សកម� �ព � ំង េនះ ��រ ត��ប់ �មួ យ នឹង �រ ផ� ច
� េផ�ម
ើ �គ ហ៊ុន � េ្រចើន � ពិេសស ៖
●�រផ� ចេផ�
�
ើមសំេឡងសិស្សនិង�រចូ លរ ួមែស� ងរក�រប��ល
� សំេឡងសិស្ស�៉ងសកម� េ�ក��ង�រសេ្រមចចិត��ក់ទងនឹ
ងបទពិេ�ធន៍��ក់េរៀន បទពិេ�ធន៍��ក់េរៀនរបស់សិស្សនិងកម� វ �ធីសិក���ក់្រស �ក។

3.13

●គំនិតផ� ចេផ�
�
ើមៃន�រេរៀនសូ ្រតែផ� ក�រម� ណ៍សូេសៀ l-emotional learning �នេ�លបំណងជំរុញ�រយល់ដឹង
ពិនិត្យ�ពលំេអៀងក�ងទំ�ក់ទំនងឆ� ង�ត់វប្បធម៌
និងបណ��ះគំនិតមនុស្សេពញវ �យនិងសិស្សអនុវត� ែដលបិទគ��តឱ�សនិងបេង� ើតសហគមន៍��េរៀនែដលរ ួមប��ល
�
�ន់ែតេ្រចើន។ � �ប់ េផ� ើម �រ បន� ក្រមិត ៃន �រ �ំ្រទ ែដល រ ួម ប��ល
� �� ែដល �ក់ ព័ន� នឹង ធន�ន ស្រ�ប់
គំនិតផ� ចេផ�
�
ម
ើ ��ៃដសិស្ស �រ អនុវត� វ �ន័យ ក្រមិត I-III យុត�ិធម៌ ��រ េឡើង វ �ញ និង �រ អភិវឌ្ឍ អត� ស��ណ ។
េ�� (Base)
●កម� វ �ធីសិក�និងគំនិតផ� ចេផ�
�
ម
ើ អភិវឌ្ឍន៍ វ ���ជីវៈ�ំ្រទ�រអភិវឌ្ឃន៍្រគ�បេ្រង�ននិងអ� កដឹក�ំេ�ក��ង្រក �ម� ំង្រ�ំបី

ែដល្របកួ ត្របែជងស្រ�ប់�របេ្រង�នែដលេឆ� ើយតប�ងវប្បធម៌និង��នូ វកម� វ �ធីសិក�ែដល�ក់ទងនឹងវប្បធម៌។

●�រពេន� �ន�រេរៀនសូ ្រត �រ�ំ្រទ និងគំនត
ិ ផ� ចេផ�
�
ើម�ពច្រម �ងចេ្រមើន
េធ� �េ�យ�រអភិវឌ្ឍគំរ ូអន� �គមន៏ស្រ�ប់អក� រកម� និងគណិត វ �ទ� �ំ្រទដល់សិស្សក��ងកំឡ
� ងេពលៃថ� សិក�
ែដលប��ប់មក្រត�វ�នបំេពញបែន� មេ�យ�រែណ�ំនិងកម� វ �ធីអន� �គមន៍ែដល�នមូ ល��នេលើ�រ្រ�វ្រ�វ,
�រកំណត់េ�លេ�; �របេ្រង�ន�មអុិនធឺែណតនិងមនុស្សទូ េ�; ��ៃថ� េ�រ�; �រ េងើប េឡើង វ �ញ ឥណ�ន; និង
ឱ�ស េរៀន សូ ្រត ែដល �ន ព្រងីក េផ្សង េទៀត ។
ក��ង អំឡ
� ង ��ំ សិក� ��ំ សិក� ��ំ 2021 -22 LBUSD �ន បេង� ើត និង ចូ ល រ ួម គណៈក��ធិ�រ ្របឹក� សមិទ� ផល
និស្សិត េ�� ( រ ួម � ំង ឪពុក ��យ និង ៃដ គូ អប់រ� េផ្សង េទៀត ) េដើម្បី ផ� ល់ អនុ�សន៍ ឲ្យ �ន �រ �ំ្រទ បែន� ម ដល់
សិស្ស េ�� -- �ង េលើ និង ហួ ស ពី កម� វ �ធី ែដល �ន េ្រ�ង ទុក េផ្សង េទៀត េ� កែន� ង េផ្សង េទៀត ក��ង LCAP ។
ស្រ�ប់ �� ២០២២-២៣ �ទ/�សr LBUSD ទទួ ល ��ល់ អនុ�សន៍ ពី គណៈកម� �រ ្របឹក� និង កំពុង េស� ើ ឲ្យ
�ន សកម� �ព ដូ ច �ង េ្រ�ម ្រត�វ �ន ថវ �� ចូ ល េ� ក��ង LCAP េដើម្បី �ំ្រទ និង េ��ត សំ�ន់ េលើ ត្រម�វ�រ
របស់ សិស្ស ែប� ៊ក៖

●

និស្សិត Cohorts: ែស� ងយល់ពី្រក �មនិស្សិតេ��េដើម្បីចូលរ ួមកម� វ �ធី Sankofa។ (េមើលរ ូប�ងេ្រ�ម )
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ចំណងេជើង

ពិពណ៌�
●

Sankofa Summer Academy - កម� វ �ធី ចំ�ញ់ សិក� េ� �� រដូ វ េ�� ស្រ�ប់ �រ េកើន េឡើង នូ វ
សិស្ស ��ក់ ទី ៤/៥ េដើម្បី ទទួ ល �ន �រ ែណ�ំ ែដល �ក់ទង នឹង
សូ ្រត េអកូ ឡ�សុី សង� ម �រ ែណ�ំ និង �រ ចំ�ញ់។

●
●
●

●

●

មូ លនិធិសរុប

វប្បធម៌ �រ ��ស់ ប�រជំ
� �ញ េរៀន

Sankofa Saturdays: Cohort of students will participate in an academic enrichment programed
on anassets based study of black excellence promoting positive identity development.
Sankofa Afterschool: សិស្ស នឹង ចូ លរ ួម ក��ង កម� វ �ធី មួ យ ែដល � �រ ព្រងីក កម� វ �ធី Sankofa
Saturday programming។
កម� វ �ធី Sankofa Mentorship Program- សិស្ស វ �ទ�ល័យ នឹង ចូ ល រ ួម ក��ង កម� វ �ធី ែណ�ំ មួ យ ែដល
ពួ កេគ នឹង ចូ ល រ ួម � អ� ក ែណ�ំ និង ប�� ត� ិ ។ អ� ក អភិវឌ្ឍ កម� វ �ធីមិន នឹង �ន �ព � ៃដ គូ
�មួ យ ��ក់�រ �ង េ្រ� េទ ។
សិ�� �� �� បិ� Sankofa- ផ� ល់ ជូ ន ឪពុក ��យ នូ វ ព័ត៌�ន និង ធន�ន ែដល �ក់ទង �ង
វប្បធម៌ េដើម្បី �ំ្រទ ដល់ �រ រ �ក ចេ្រមើន របស់ សិស្ស របស់ ខ� �ន និង បេង� ើន �រ ចូ ល រ ួម របស់ ឪពុក
��យ �មួ យ �� និង ្រស �ក ។
កម� វ �ធីផ�ចេផ�
�
ើមគំនិតរបស់និស្សិតេ�� Ach ievementេ�យ�រែត�ពេ�គជ័យៃនកម� វ �ធីសុីេហ� ម��២
ំ ០២២ ព្រងីក�រចូ លរ ួម្រពឹត�ិ�រណ៍ដ៏�នសន��ះេនះ។ េ�ល
បំណង របស់ សុីេហ� ម គឺ េដើម្បី ជូ ន ដំណឹង ចូ ល រ ួម និង េលើក កម� ស់ សិស្ស ជន �តិ ែស្បក េ�� របស់
េយើង ឪពុក ��យ និង អ� ក �ម។

�
�រ វ�គ
េ�លេ� ស្រ�ប់ ��ំ ២០២១-២២
�រ វ ��គ អំពី រេបៀប ែដល េ�ល េ� េនះ ្រត�វ �ន អនុវត� េ� ��ំ មុន ។
�រ ពិពណ៌� អំពី �ព ខុស �� សំ�ន់ � មួ យ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង ៃន សកម� �ព �ង
ំ េនះ ។
៣.១- �រែណ�ំ (Base): ��ន�ពខុស���លំ�ប់ in �នេ្រ�ងសកម� �ព និង�រអនុវត� �ក់ែស� ង។
៣.២- �រែណ�ំ-េស��ក់ព័ន� (Base): ��ន�ពខុស���លំ�ប់ក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុក និង�រអនុវត� �ក់ែស� ង។
៣.៣- �រែណ�ំ-េស��ក់ព័ន� (Supplemental/Concentration): ��ន�ពខុស���លំ�ប់ក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុក និង�រអនុវត� �ក់ែស� ង។
៣.៤- រដ� �លទូ េ� និងេស�េផ្សងៗេទៀត (Base): ��ន�ពខុស���លំ�ប់ក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុកនិង�ពមិន្រប្រកតីពិត្រ�កដេឡើយ។
៣.៥- �រ �ំ្រទ អក� រកម� ៖ ��ន �ព ខុស �� សំ�ន់ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង េឡើយ ។
៣.៦- កម� វ �ធី អប់រ� ប�
� ល័យ ៖ ��ន �ព ខុស �� សំ�ន់ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង េឡើយ ។
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៣.៧- �រ �ំ្រទ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ៖ LBUSD�ន ប��ញ មុខ តំែណង ថ� ី ចំនួន ៥ េដើម្បី �ំ្រទ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ប៉ុែន� មិន �ន បំេពញ � ំងអស់ េទ េ�យ�រ ែត ខ� ះ
្រគ� ែដល �ន គុណ សម្បត� ិ ្រគប់្រ�ន់ ។ LBUSD េ្រ�ង នឹង បន� �រ េ្រជើស េរ �ស េដើម្បី �� � តំែណង � ំង ្រ�ំ ្រត�វ �ន បំេពញ ។
៣.៨- �រ �ំ្រទ គណិត វ �ទ� ៖ ��ន មុខ វ ��� � ែដល �ន �ព ខុស ��ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ែស� ង េឡើយ ។
៣.៩- ផ� ចេផ�
�
ើមគំនិតេរៀនសូ ្រតពីេដើម៖ ��ន�ពខុស��េ្រចើនក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុក និង�រអនុវត� �ក់ែស� ងេឡើយ។
៣.១០- �រ �ំ្រទ សិស្ស ែដល �ន មូ ល��ន េ� �� ៖ ��ន �ព ខុស �� សំ�ន់ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ងេឡើយ ។
៣.១១- កម� វ �ធីពេន� �ន�រេរៀនសូ ្រត៖ អ� កស្រមបស្រម� លែផ� កអន� �គមន៍ កំែណទ្រមង់ វ ���ជីវៈ និងស��រៈែណ�ំ ែដលេដើមេឡើយ ថវ ��ស្រ�ប់សកម� �ពេនះ
្រត�វ�នផ� ល់មូលនិធិេ�យេ្របើ្រ�ស់មូលនិធិជំនួយ COVID ១េលើក។
៣.១២- �រ�ំ្រទែផ� ក Tutoring : �រ�ំ្រទែផ� កបេ្រង�នមួ យចំនួន ែដលេដើមេឡើយ្រត�វ�នផ� ល់ថ វ ��ស្រ�ប់សកម� �ពេនះ ្រត�វ�នមូ លនិធិេ្របើ្រ�ស់មូលនិធិសេ្រ��ះ COVID ១េលើក។
សកម� �ព � ំង មូ ល ៃន �រ បេ្រង�ន ្រត�វ �ន អនុវត� �៉ង េពញេលញ ។
៣.១៣- ផ� ចេផ�
�
ើម��ៃដសិស្សេ�� (Base) ៖ ��ន�ពខុស��ដ៏េ្រចើនេ�ក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុក និង�រអនុវត� �ក់ែស� ងដូ ច��ំេនះ
គឺ�គណៈកម� �រមួ យែដល�ន�ពេ�គជ័យក��ង�រេរៀបចំែផន�រកិច�ខត
ិ ខំ្របឹងែ្របង ក៏ដូច��រសេ្រមចេ�គជ័យរបស់និស្សិតេ��ែដលទទួ ល�នេ�គជ័យខ� ស់។
�រពន្យល់អំពីប រ ��ណស��រៈខុស��រ�ង�រចំ�យ�មBudgeted និង Estimated Actual Expenditures និង/or Planned Percentages of improved Services and Estimated Actual
Percentages of improved Services.
៣.១- �រែណ�ំ (Base) ៖ េ�ះបី�សកម� �ពកំពុងេកើតេឡើងក��ងលក� ណៈក��ង which ែដលពួ កេគ�នេ្រ�ងទុក ក៏េ�យ ក៏ LBUSD
រ�ពឹង�នឹង�ន�រថយចុះបន� ិចៃន�រចំ�យ�� ទល់នឹងថវ ��ែដល�នេ្រ�ងទុក។ ្រ�ក់ ែខ ស្រ�ប់ ្រគ� បេ្រង�ន ក��ង សកម� �ព េនះ ្រត�វ �ន ថវ �� ក��ង អ្រ� មធ្យម
ស្រ�ប់ LCAP ��ំ េនះ ។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ ្រ�ក់ ែខ ពិត ្រ�កដ �ន ��ក់ ចុះ �ប �ង �រ �៉ន់ ��ន ។
៣.២- �រែណ�ំ-េស��ក់ព័ន� (Base): �ន �រ េកើន េឡើង ៃន �រ ចំ�យ េ�យ�រ ែត ក�� ប់ សំណង ែដល �ន ចរ�។
៣.៣- �រែណ�ំ-េស��ក់ព័ន� (Supplemental/Concentration): ពុំ�ន�ពខុស��សំ�ន់ៗក��ងថវ �� និងចំ�យែដល�៉ន់��ន។ សកម� �ព េនះ �ន េឃើញ �រ ចំ�យ ដ៏ ធំ
មួ យ េ� ក��ង ស��រ បេ្រង�ន ែដល េឆ� ើយ តប �ម វប្បធម៌ ែត ម� ង ។
៣.៤- រដ� �លទូ េ� និងេស�កម� េផ្សងៗេទៀត (Base): LBUSD កំពុង�ក់គេ្រ�ងចំ�យេលើ�របណ��ះ ប�
� លអប់រ�ពិេសស��តតូ ច ែដលបកែ្រប�
��រថយចុះ�៉ងេ្រចើនេ�ក��ងditure expen។
៣.៥- �រ �ំ្រទ ែផ� ក អក� រកម� ៖ មិន �ន �ព ខុស �� គួ រ ឲ្យ កត់ ស��ល់ េ� ក��ង ថវ �� និង �រ ចំ�យ ែដល �ន �៉ន់ ��ន េ�ះ េទ។ ស��រ អក� រកម� ្រត�វ �ន ទិញ �ម
�រ េ្រ�ង ទុក ។
៣.៦- កម� វ �ធី អប់រ� ប�
� ល័យ ៖ មិន �ន �ព ខុស �� គួ រ ឲ្យ កត់ ស��ល់ េ� ក��ង ថវ �� និង �រ ចំ�យ ែដល �ន �៉ន់ ��ន េ�ះ េទ។
៣.៧- English Learner Support: LBUSD �ន បេ��ះ មុខ តំែណង ថ� ី ចំនួន ៥ េដើម្បី �ំ្រទ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ប៉ុែន� មិន �ន បំេពញ � ំង អស់ េទ េ�យ �រ ែត កង� ះ
�ត ៃន �រ ្របកួ ត ជ្រម �ះេរៀងៗ ខ� �ន។ �រ េបើក ចំហ េនះ នឹង �ំ ឲ្យ �ន �ព ខុស �� បន� ិច បន� �ច ៃន ថវ �� ។ LBUSD កំពុង រ�ពឹង � នឹង បំេពញ តំែណង �ង
ំ ្រ�ំ េ� េដើម
��ំ សិក� េ្រ�យ ។
៣.៨- �រ �ំ្រទ គណិត វ �ទ� ៖ មិន �ន �ព ខុស �� គួ រ ឲ្យ កត់ ស��ល់ េ� ក��ង ថវ �� និង �រ ចំ�យ ែដល �ន �៉ន់ ��ន េ�ះ េទ។
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៣.៩- ផ� ចេផ�
�
ើម�រេរៀនសូ ្រតពីេដើម៖ �ន �រ េកើន េឡើង បន� ិច ៃន �រ ចំ�យ េ�យ�រ ែត ក�� ប់ សំណង ែដល �ន ចរ�។
៣.១០- �រ �ំ្រទ របស់ សិស្ស ែដល �ន មូ ល��ន េ� �� ៖ �ន �រ ថយ ចុះ បន� ិច រ�ង ថវ �� និង �រ ចំ�យ ែដល �ន �៉ន់ ��ន េ� ក��ង េ�ះ �� មួ យ ចំនួន �ន
ប��ញ ពី�រ ចំ�យ ដែដលៗ ។
៣.១១- កម� វ �ធីពេន� �ន�រេរៀនសូ ្រត៖ េ�ះបី�អ� កស្រមបស្រម� លអន� �គមន៏ កំែណទ្រមង់ វ ���ជីវៈ និងស��រៈែណ�ំ ែដលេដើមេឡើយ្រត�វ�នផ� ល់ថ វ ��ស្រ�ប់សកម� �ពេនះ
្រត�វ�នផ� ល់មូលនិធិេ�យេ្របើ្រ�ស់មូលនិធិសេ្រ��ះ COVID ១េលើក,ក�� ប់សំណងែដល�នចរ�រស្រ�ប់កម� ករនិេ�ជិតៃនសកម� �ពេនះ
�នបេង� ត
ើ នូ វថវ ��អព�្រកឹតមួ យទល់នឹង. �រផ� ល់្រ�ក់ឧបត� ម�។
៣.១២- �រជួ យេ្រ�មែ្រជងពី�របេ្រង�ន៖ �រជួ យេ្រ�មែ្រជងមួ យចំនួនែដលេដើមេឡើយ្រត�វ�នផ� ល់ថ វ ��ស្រ�ប់សកម� �ពេនះ ្រត�វ�នផ� ល់មូលនិធិេ�យេ្របើ្រ�ស់មូលនិធិសេ្រ��ះ
COVID ១េលើក។ សកម� �ព ្របមូ ល ផ� ំ� អូ វ ៃន �រ បេ្រង�ន ្រត�វ �ន អនុវត� �៉ង េពញេលញ ។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ �ន �ព ខុស �� ៃន ចំនួន ថវ �� និង ចំនួន ែដល
�ន ចំ�យ ស្រ�ប់ សកម� �ព េនះ េ�យ�រ ែត �រ ��ស់ ប�រ� ចំ�យ មួ យ ចំនួន េ� � មូ លនិធិ ែត មួ យ ដង ។
៣.១៣- �រ ផ� ចេផ�
�
ើម ��ៃដ សិស្ស និស្សិត ពណ៌ េ�� (Base): �ន �រ ថយ ចុះ �៉ង ��ំង ៃន �រ ចំ�យ េបើ េធៀប េ� នឹង ថវ ��។ ែផន�រ របស់ គណៈក��ធិ�រ និស្សិត េ�� (
BSA ) �ន �ន ដល់ កំពូល េ� ក��ង សន� ិសីទ Symposium ែដល ទទួ ល �ន េ�គ ជ័យ ខ� ស់ ។ េយើង រ�ពឹង � គណៈក��ធិ�រ BSA នឹង ទទួ ល �ន អនុ�សន៍ របស់ ពួ ក
េគសំ�ប់ កម� វ �ធី េ� ��ំ េ្រ�យ ។
�រ ពន្យល់ ពី រេបៀប ែដល សកម� �ព �ក់�ក់ �ន ្របសិទ�ិ �ព ក��ង �រ េធ� � ឲ្យ �ន �រ រ �ក ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក េ�ល េ� េនះ ។
ជំងឺ �តត�ត េនះ េ� ែត បន� ្របឈម មុខ នឹង ្រស �ក េនះ ប៉ុែន� េយើង �ន បន� �� នូ វ ្រគឹះ ដ៏ រ �ង �ំ មួ យ ស្រ�ប់ សិស្ស របស់ េយើង ។ េ�លេ� ទី បី (3) haស�ស�គ �
េ្រចើន ែដល េយើង បន� វ �និេ�គ េលើ ត្រម�វ �រ មូ ល��ន េដើម្បី �ន ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន េ្រជើស េរ �ស របស់ េយើង ។ សកម� �ព ៣.១ (�រែណ�ំ) �ន េ�ល បំណង �ំ្រទ M3.1
និង M3.2។ ្រគ� របស់ េយើង � េ្រចើន េ� ែត �ន �រ លំ�ក ក��ង �រ ព្រងីក �រ ្របគុំ ត�ន� ី របស់ ពួ ក េគ �មួ យ នឹង �រម� ណ៍ សង� ម �ន់ ែត េ្រចើនl �ំ្រទ ដល់ សិស្ស របស់ ពួ ក
េគ ។ �មរយៈ�រផ� លឲ
់ ្យេ�ក្រគ� អ� ក្រគ� ស� ីពី�របំេពញ�រកិច�ពិេសស (TOSAs) ្រគ�បង� �ក និង្រគ�បង� �ក េយើង�ចដឹក�ំ�រ�ំ្រទដល់េ�ក្រគ� អ� ក្រគ��ន។ សកម� �ព 3.2 �ន
េ��ត �ន់ ែត ��ំង េ� េលើ �រ �ំ្រទ ែដល �ក់ ទង នឹង �រ ែណ �ំ ែដល ត ��ប់ េ�យ ��ល់ េ� នឹង M3.1 និង M3.2 ។ េ�យ ផ� ល់ នូ វ �រ �ំ្រទ ែដល �ន ឧទ� ិស ដល់ សិស្ស
ែដល មិន �ន អនុ��ត របស់ េយើង �ម រយៈ សកម� �ព 3.3 � �ន បេង� ើន �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែដល �ន េ�ល េ� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន េធ� � �រ ។ បែន� មពីេលើេនះ
ជំនួយ��ក់េរៀន�នផ� ល់នូវ�រ�ំ្រទ��មៗដល់សិស្សេដើម្បីជួយេយើងេ�ដល់េ�លេ� M3.1 និង M3.2។
អក្សរសិល្ប៍ និង គណិត វ �ទ� �ំ្រទ៖ សកម� �ព ៣.១, 3.2, និង 3.3 �នផ� ល់នូវត្រម�វ�រ�ំ្រទ�មូ ល��នស្រ�ប់្រគ�បេ្រង�ននិងប�
� ល័យ,
្រគ�បេ្រង�នេ�េលើ�រកិច�ពិេសសេដើម្បីផ�ល់នូវ�របេ្រង�ន្រប�ំងនឹងពូ ជ�សន៍ែដលេឆ� ើយតបេ�យវប្បធម៌និង�រ�ំ្រទេ�យ��ល់េផ្សងេទៀតដល់្រគ�បេ្រង�នេដើម្បី��គមន៍្រក �មសិ
ស្សែដល�នត្រម�វ�រេផ្សងៗ��ពីជំងឺ�តត�ត, សកម� �ព 3.5 និង 3.6 េ�ែតបន� រ ួមចំែណក�ំ្រទ M3.1។ េ�យ ផ� ល់ ស��រ អន� �គមន៍ បែន� ម និង ្រគ� បេ្រង�ន អក� រ កម� ដល់
�� ែដល �ន �រ េ��ត ខ� ស់ េ� េលើ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត វ �ធី ��ស� ែដល �ន �ក់ ្រស�ប់ �ន �ំ្រទ សិស្ស ែដល �ច ��ក់ ចុះ ពី េ្រ�យ ក្រមិត ស��ប័្រត 2 ឬ
េ្រចើន �ង េនះ ក��ង អក� រ កម� ។ �រ ��ស់ ប�រ� �� �ល ពី ៃថ� េ�រ� និង �រ បេ្រង�ន ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល ត្រម�វ ឲ្យ �ន �រ ��រ ឥណ�ន េឡើង វ �ញ ឬ �រ �ំ្រទ �រ សិក�
បែន� ម �ន អនុ��ត ឲ្យេស� ន �ន េពល េវ� ជំនួស េដើម្បី េ��ត េ� េលើ អ� ក សិក� ។ េនះ �ច រក �ន �ម រយៈ Action 3.11 និង 3.12 ែដល �រ �ំ្រទ �រ បេ្រង�ន ្រត�វ �ន
�ក់ េ� ក��ង �� ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ ចំនួន 29 ។ �រេ��តសំ�ន់េលើ�របេ្រង�នគឺេ�ក��ង�រ�ំ្រទែផ� កសិក��
ពិេសសេ�ក��ង��អង់េគ� សនិងគណិត វ �ទ�ែដលសម្រសប�មួ យM3.1 និង M3.2។ េ�យ �រ �ំ្រទ បែន� ម េ� ក��ង គណិត វ �ទ� �ម រយៈ សកម� �ព 3.8 េ�យ ផ� ល់ នូ វ �រ
ព្រងឹង អន� �គមន៍ គណិត វ �ទ� េលើ �រ �ំ្រទ ពី មុន ដល់ សិស្ស និង �រ េរៀប ចំ សិស្ស ស្រ�ប់ �ព េ�គ ជ័យ របស់ �ល់េហ�្រ� ។ េ�យ�រ ក�� ជុំ វ �ញ ជំងឺ �តត�ត កូ រ� ូ�វ �រុស
កូ រ� ូ�វ �រុស (COVID-19) កូ រ� ូ�វ �រុស (COVID-19) �រ េធ� � េតស� �រ ចូ ល រ ួម ក��ង ��ំ ២០២០-២១ �ន �ព ខុស �� េ� ក��ង ្រស �ក �លីហ��រ�៉ េ�ះ ្រត�វ �ន ផ� ល់ ជេ្រមើស ឲ្យ េ្របើ �រ
�យ តៃម� ែដល �ន �ត់ ែចង ក��ង ្រស �ក ជំនួស ឲ្យ SBAC។ LBUSD �ន េ្រជើស េរ �ស េធ� � េតស� �មួ យ នឹង �រ �យ តៃម� រដ� ដ៏ សេង� ប េ� ក��ង គណិត វ �ទ� ( វ ���� ៣-៨ និង
១១) និង English-Language Arts (grades 6-8 និង 11) ប៉ុែន� �ន េ្រជើស េរ �ស េ្របើ �រ �យ តៃម� ក��ង ្រស �ក ស្រ�ប់ សិល្បៈ �� អង់េគ� ស ក��ង ��ក់ ៣-៥។
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�រែថ� ំគួ រែត្រត�វ�នេ្របើេ�េពលបកែ្របលទ� ផល។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ ទិន�ន័យ េនះ មិន �ន េឃើញ កំេណើន គួ រ ឲ្យ កត់ ស��ល់ េ�ះ េទ ្រស �ក
�រអន� �គមន៍ និង �រ �ំ្រទ � េលើក មុន េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ ផល ប៉ះ �ល់ ែដល សិស្ស �ន ជួ ប ្របទះ េ�យ�រ ជំងឺ �តត�ត COVID19 ។

េនះ �ន េប� �� ចិត� ផ� ល់

ស្រ�ប់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស របស់ េយើង �ម រយៈ Action 3.3 និង 3.7, �រែណ�ំ, ជំនួយ �រ ែណ�ំ, ្រគ� បេ្រង�ន, និង �រ បេង� ើត�រ ��ល័យ បណ��ះ ប�
� ល ច្រម �ះ
LBUSD �ច �ំ្រទ ដល់ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ក��ង �រ ជួ ប �មួ យ M3.3 និង M3.4។ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស (EL) �ន ត្រម�វ�រ ខុស ៗ �� េហើយ � �ន �រៈ សំ�ន់ ក��ង �រ
�ន �រ រ�ពឹង ទុក និង �ំ្រទ ែដល ្រត�វ �� �មួ យ ឪពុក ��យ របស់ សិស្ស និង/ឬ អ� ក ែថ�។ំ �រ ��ល័យ ពហុ �� នឹង បេង� ើន �រ ចូ ល រ ួម�មួ យ ឪពុក ��យ េដើម្បី ស្រមប
ស្រម� ល េ�ល េ� របស់ សិស្ស ។ េ�យ �ន ្រក �ម�រ�រ សហ�រ រ ួម �ន បុគ�លិក �ំ្រទ �យក ្រស �ក / �យករង ខណ� ្រគ� បង� �ក និង អ� ក ស្រមបស្រម� ល អន� �គមន៍ �មួ យ
យុទ���ស� ��ប់�ក្យ ឪពុក��យ េ�យ េចត� េ�ះ កំពង់ែផ EL supនឹង ត្រមង ក��ង េ�លេ� M3.3 និង M3.4 ។
េ្រ� ពី �រ �ំ្រទ អន� �គមន៍ េ�យ េ��ត េលើ �រ ផ� ច
� េផ� ើម េរៀន សូ ្រត មុន ( សកម� �ព 3.9 ) � �ន �រៈ សំ�ន់ សំ�ប់ ្រស �ក ក��ង �រ េ��ត េលើ �រ ត្រមឹម �៉ង ច�ស់ េ� េលើ
�រ ែណ �ំ ស្រ�ប់ សិស្ស �ង
ំ អស់ ែដល �ប់ េផ� ើម េ� ក្រមិត ្រតេចៀក្រតេចៀក បំផុត ។
មូ ល��ន្រគឹះដ៏ រ �ង�ំមួយគឺ�ន�រៈសំ�ន់ស្រ�ប់�ពេ�គជ័យៃន�រសិក���មៗនិងយូរអែង� ងេដើម្បីជួប M3.1, 3.2, 3.3 និង 3.4 េ�លេ�។
�រ ពិពណ៌� អំពី �រ ��ស់ ប�រ� � មួ យ ែដល �ន េធ� � េឡើង ចំេ�ះ េ�ល េ� រ��ស់ ែដល �ន េ្រ�ង ទុក លទ� ផល ឬ សកម� �ព ស្រ�ប់ ��ំ �ង មុខ ែដល ប�
� ល ឲ្យ from ឆ��ះ
ប��ំង ពី �រ អនុវត� ពី មុន ។
េយើង នឹង បន� េ្របើ �រ �យ តៃម� Smarter Balanced � ទិន�ន័យ សេង� ប ចម្បង ។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ LBUSD �ន កំពុង វ �និេ�គ េលើ ្របព័ន� �យ តៃម� ្រទង់្រ�យ ថ� ី
មួ យ ( iReady ) េដើម្បី ជូ ន ដំណឹង ដល់ ែផន�រ ែណ �ំ ��ក់ េរៀន និង �រ េធ� � អន� �គមន៍ " �ន់ េពល " ។
រ�យ�រណ៍ ៃន �រ ចំ�យ �ក់ ែស�ង សរុប ែដល �ន �៉ន់ ��ន ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង ��ង េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ ។
រ�យ�រណ៍ មួ យ ៃន �គ រយ �ក់ ែស�ង ៃន �រ ែក លម� េស� កម� ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង ��ង េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ ៃន
សកម� �ព រ ួម ចំែណក ។

េ�លេ� និងសកម� �ព
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េ�លេ�ទី៤
េ�លេ� #
4

ពិពណ៌�
សិស្ស នឹង ប��ញ ពី �រ េ្រត�ម ខ� �ន ស្រ�ប់ ម� វ �ទ�ល័យ និង �រ�រ ។

�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ។
េដើម្បី �� � សិស្ស �ច ចូ ល ដំេណើរ �រ និង ទទួ ល �ន េ�គជ័យ ក��ង ឱ�ស េ្រ�យ សិក� ឲ្យ �ន េ្រចើន �ម ែដល �ច េធ� � េ� �ន ពួ ក េគ ្រត�វ ែត ប��ញ ពី �រ រ �ក
ចេ្រមើន ៃន �រ សិក� ្រគប់ ្រ�ន់ េ� ក��ង ដំ�ក់ �ល ដ៏ សំ�ន់ ។ ែផ� ក LCAP េនះ ឆ��ះ ប��ំង ពីG oal 4 ៃន ែផន�រ យុទ� ��ស� របស់ LBUSD ែដល �ន េ�ល បំណង ៖
បេង� ើត�ពេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់សិស្ស្រគប់រ ូប
បេង� ើន�រេ្រត�មខ� �នេ���ក់ប រ ���ប្រតម�វ �ទ�ល័យ និង�ជីពស្រ�ប់សិស្ស្រគប់រ ូប។
េលើកកម� ស់�រអភិវឌ្ឍសមត� �ពសង� ម-ផ� វ� ចិត�របស់សិស្ស្រគប់រ ូប។
បេង� ើន ចំនួន កម� វ �ធី ផ� វ� វ �ទ�ល័យ ែដល េ�ះ្រ�យ ស�ស�គ ចម្បង ៃន �រ េរៀន សូ ្រត Linked ។
េ�ះបី � LBUSD សង្ឃឹម � េយើង ជិត ដល់ បរ ���ន �តត�ត ក៏ េ�យ ផល ប៉ះ �ល់ ដ៏ ្រ�ល េ្រ� ៃន �រ បិទ �� �ព �ច់ េ�យ ែឡក កង� ះ �ត ធន�ន សុខ �ព
និងអ� ក ពិត េផ្សង េទៀត ែដល �ក់ ទង េ� នឹង ជំងឺ �តត�ត រយៈ េពល ពីរ ��ំ បែន� ម េទៀត �ន េកើត េឡើង ចំេ�ះ �រ �ត់ បង់ �រ េរៀន សូ ្រត របស់ សិស្ស និង �រ េកើន េឡើង
ៃន �រ ្រព� យ �រម� អំពី សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ស្រ�ប់ សិស្ស ។ ផល ប៉ះ �ល់ េនះ �ន ប៉ះ �ល់ អវ �ជ� �ន ដល់ ផល ចំេណញ � េ្រចើន ក��ង �រ េ្រត�ម ខ� �ន ស្រ�ប់ ក្រមិត ប��ប់ ៃន
�រ អប់រ� �រ��ស់ ប�រ� មុន K េ� �ន់ Kindergarten �ប់ �ំង ពី ��ក់ បឋម សិក� េ� វ �ទ�ល័យ ពី �ក់ ក�
� ល េ� វ �ទ�ល័យ និង ពី វ �ទ�ល័យ េ� ម� វ �ទ�ល័យ ឬ �ជីព ។
េនះ រ ួម �ន �រ អភិវឌ្ឍ ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ និង �រ សិក� ។ សកម� �ព � េ្រចើន ែដល �ន ប��ក់ េ� ក��ង េ�ល េ� ទី 3 គឺ ��រ ្រព� យ �រម� របស់ អ� ក សិក� ែដល �ន
េ�ល េ� ។ ក��ង េ�លេ�ទី ៤ សកម� �ព មួ យ ក��ង ចំេ�ម សកម� �ព ចម្បង គឺ េ��ត សំ�ន់ េលើ �រ ផ� ល់ ដំបូ��ន �ំ្រទ និង េស� េផ្សងៗ ែដល �ក់ទង នឹង �រ េរៀន សូ ្រត
ែបប មេ�សេ�� ត� សង� ម (SEL) និង សុខ�ព ផ� វ� ចិត�។
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លទ� ផល�ស់ែវង និង�យ�រណ៏
រ��ស់
M4.1
�គរយ ៃន សិស្ស ��ក់ ទី ៨
ែដល ប��ញ ពី �រ េ្រត�ម
ខ� �ន េ� វ �ទ�ល័យ េ�យ
ែផ� ក េលើ វ ��ន�រ �
េ្រចើន។

Baseline

��ំទី១ លទ� ផល

៥៦% ៃនសិស្ស��ក់ទ៨
ី
ប��ញពី�ពេ្រត�មខ� �នេ�
��ក់ វ �ទ�ល័យេ�យែផ� កេលើ
វ ��ន�រេ្រចើនe។

៥១% ៃនសិស្ស��ក់ទ៨
ី
ប��ញពី�ពេ្រត�មខ� �ន�
សិស្សេ�វ �ទ�ល័យ
េ�យែផ� កេ�េលើ វ ��ន�រ
�េ្រចើន។

(2018-19)

��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

៦៥% ៃន សិស្ស ��ក់ ទី ៨
ប��ញ ពី �រ េ្រត�ម ខ� �ន
េ� វ �ទ�ល័យ េ�យ ែផ� ក
េលើ វ ��ន�រ � េ្រចើន។

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

29% ៃនវ ����ទី 11
សេ្រមច�ន
"េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ម�វ �
ទ�ល័យ"
េ�ក��ងកម� វ �ធី�យតៃម� ដំបូ
ង – English.

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

១៦% ៃនវ ����ទី១១
សេ្រមច�ន
"េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ម�វ �
ទ�ល័យ"
េ�ក��ងកម� វ �ធី�យតៃម� ដំបូ
ង – គណិត វ �ទ�។

(2020-21)

(ទិន�ន័យឃុំ ស��ត់)
M4.2
�គរយៃនសិស្ស��ក់ទី ១១
ែដលសេ្រមច�ន
"េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ម�វ �
ទ�ល័យ"
េ�ក��ងកម� វ �ធី�យតៃម� ដំបូ
ង – អង់េគ� ស។

២៣% ៃន សិស្ស ��ក់ ទី ១១
សេ្រមច �ន "េ្រត�ម ខ� �ន
ស្រ�ប់ ម� វ �ទ�ល័យ"
ក��ង កម� វ �ធី �យ តៃម�
ដំបូង – អង់េគ� ស។
(2018-19)

30% ៃនវ ����ទី 11
សេ្រមច�ន
"េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ម�វ �
ទ�ល័យ"
េ�ក��ងកម� វ �ធី�យតៃម� ដំបូ
ង – English.
(2020-21)

(�រ�យតៃម� សមតុល្យ��ត
ៃវ)
M4.3
�គរយៃនសិស្ស��ក់ទី ១១
ែដលសេ្រមច�ន
"េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ម�វ �
ទ�ល័យ"
េ�ក��ងកម� វ �ធី�យតៃម� ដំបូ
ង – គណិត វ �ទ�.

១០% ៃនវ ����ទី១១
សេ្រមច�ន
"េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ម�វ �
ទ�ល័យ"
េ�ក��ងកម� វ �ធី�យតៃម� ដំបូ
ង – គណិត វ �ទ�។

22% ៃនវ ����ទី 11
សេ្រមច�ន
"េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ម�វ �
ទ�ល័យ"
េ�ក��ងកម� វ �ធី�យតៃម� ដំបូ
ង – គណិត វ �ទ�.

(2018-19)

(2020-21)

(�រ�យតៃម� សមតុល្យ��ត
ៃវ)
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Baseline

��ំទី១ លទ� ផល

៤០% ៃន សិស្ស ��ក់ ទី ១២
ប��ញ ពី �រ េ្រត�ម ខ� �ន
ក��ង ម�វ �ទ�ល័យ និង
�ជីព េ�យ ែផ� ក េលើ
វ ��ន�រ � េ្រចើន។

៤៥% ៃន សិស្ស ��ក់ ទី ១២
ប��ញ ពី �រ េ្រត�ម ខ� �ន
ក��ង ម�វ �ទ�ល័យ និង
�ជីព េ�យ ែផ� ក េលើ
វ ��ន�រ � េ្រចើន។

(��ក់��២
ំ ០១៩)

(��ក់��២
ំ ០២១)

៦០%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់បំេពញត្រម�វ�រ a-g
។

៥៩%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់�នប�� ប់ត្រម�វ�រ
a-g ។

(DataQuest)

(2018-19)

(2020-21)

M4.6

14.5%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់�នប�� ប់ផ� វ� បណ��ះ
ប�
� លបេច� កេទស�ជីព
(CTE) ។

24.7%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់�នប�� ប់ផ� វ� បណ��ះ
ប�
� លបេច� កេទស�ជីព
(CTE) ។

(2019-20)

(2020-21)

រ��ស់
M4.4
�គរយៃនសិស្ស��ក់ទី ១២
ែដលប��ញពី�ពេ្រត�មខ� �
ន�សិស្សម�វ �ទ�ល័យ
និង�ជីព
េ�យែផ� កេ�េលើ វ ��ន�រ
�េ្រចើន។

��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤
៤៩% ៃនសិស្ស��ក់ទ១
ី ២
ប��ញពី�ពេ្រត�មខ� �ន�
ម�វ �ទ�ល័យ និង�ជីព
េ�យែផ� កេ�េលើ វ ��ន�រ
�េ្រចើន។

(�លីហ��រ�៉ School
Dashboard)
M4.5
�គរយៃននិស្សិត��ក់ប រ �
��ប្រត�ន់ខ�ស់ែដលបំេព
ញត្រម�វ�រ a-g។

�គរយៃននិស្សិត��ក់ប រ �
��ប្រត�ន់ខ�ស់ែដលបំេព
ញផ� វ� បណ��ះប�
� លបេច� ក
េទស�ជីព (CTE) ។
(ម�វ �ទ�ល័យ/Career
Indicator)
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៦៦%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់បំេពញត្រម�វ�រ a-g
។

២៤%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់�នប�� ប់ផ� វ� បណ��ះ
ប�
� លបេច� កេទស�ជីព
(CTE) ។

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022

រ��ស់
M4.7
�គរយៃននិស្សិត��ក់ប រ �
��ប្រត�ន់ខ�ស់ែដលបំេព
ញត្រម�វ�រ A-G
និងផ� វ� បណ��ះប�
� លបេច� ក
េទស�ជីព (CTE) ។
(ទិន�ន័យមូ ល��ន)
M4.8
�គរយៃននិស្សិតប�� ប់�រ
សិក���ក់ប រ ���ប្រត�ន់ខ�
ស់ែដលចុះេ��ះចូ លេរៀន
េ�ម�វ �ទ�ល័យពីរឬបួ ន
��ំ។
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Baseline

��ំទី១ លទ� ផល

១១%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់ �នប�� ប់e the AG Requirements and a
Career Technical
Education (CTE) pathway

១៥%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់បំេពញត្រម�វ�រ A-G
និងផ� វ� បណ��ះប�
� លបេច� ក
េទស�ជីព (CTE)

(2018-19)

��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤
17%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់�នប�� ប់និេទ� ស AG Requirements and a
Career Technical
Education (CTE) pathway

(2020-21)

៦៩%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់ចុះេ��ះចូ លេរៀនេ�
ម�វ �ទ�ល័យពីរឬបួ ន��ំ។

៦៧%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់ចុះេ��ះចូ លេរៀនេ�
ម�វ �ទ�ល័យពីរឬបួ ន��ំ។

(2019-20)

(2020-21)

51% ៃនសិស្ស��ក់ទី 11
និងទី 12
ចុះេ��ះចូ លេរៀន�៉ងតិច
មួ យវគ� សិក� Advanced
Placement។

58% ៃនសិស្ស��ក់ទី 11
និងទី 12
ចុះេ��ះចូ លេរៀន�៉ងតិច
មួ យវគ� សិក� Advanced
Placement។

(2020-21)

(2021-22)

៧២%
ៃននិស្សិត��ក់ប រ ���ប្រត�
ន់ខ�ស់ចុះេ��ះចូ លេរៀនេ�
ម�វ �ទ�ល័យពីរឬបួ ន��ំ។

(េ�សសំ�តសិស្សពូ ែក��
ក់�តិ)
LROIX959
M4.9
�គរយៃនសិស្ស��ក់ទី១១
និង��ក់ទី១២
ែដល�នចុះេ��ះចូ លេរៀន
�៉ងតិច១�ក់ក��ងវគ� សិ
ក� Advanced
Placement។
(្រក �ម្របឹក�ភិ�លម�វ �ទ�
ល័យ) LROIX959
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57% ៃនសិស្ស��ក់ទី 11
និងទី 12
ចុះេ��ះចូ លេរៀន�៉ងេ�
ច�ស់មួយវគ� សិក�
Advanced Placement។
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រ��ស់
M4.10
អ្រ� ឆ� ង �ត់ ៃន �រ
្របឡង ក្រមិត ខ� ស់ ក្រមិត
ទី 11 និង ទី 12 ។
(្រក �ម្របឹក�ភិ�លម�វ �ទ�
ល័យ) LROIX959

Baseline
៤៦% ៃន�រ្របឡង
Advanced Placement
��ក់ទី១១ និង��ក់ទី១២
សេ្រមច�នពិន�� ៣
ឬខ� ស់�ងេនះ។
(2019-20)

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

��ំទី១ លទ� ផល
33% ៃន�រ្របឡង Adva
ncment ��ក់ទី 11 និង
12សេ្រមច�នពិន��ឆ�ង�
ត់ 3 ឬខ� ស់�ងេនះ។
(2020-21)
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��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤
52% ៃន�រ្របឡង
Advanced Placement
��ក់ទី 11 និង 12
សេ្រមច�នពិន��ឆ�ង�ត់ 3
ឬខ� ស់�ងេនះ។
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សកម� �ព
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េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022
សកម� �
ព#
ចំណងេជើង

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ពិពណ៌�
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មូ លនិធិសរុប
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ព្រងីក�រ្របឹក��ំ្រទនិងេស�កម� េផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹង�រេរៀនសូ ្រត�ងផ� វ� ចិត�សង� ម (SEL)
និងសុខ�ពផ� វ� ចិត�។ �រ ផ� ល់ ដំបូ��ន �ំ្រទ កំណត់ េ�ល េ� េ� េលើ េគហទំព័រ ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ � មុន
ប��ប់ ពី ែផ� ក សំ�ន់ េផ្សង េទៀត ែដល �ទិ�ព របស់ សិស្ស េ� ែត �ន ។ កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង ផ្សព� ផ�យ
េ�យ ��ល់ ្រត�វ �ន បេង� ើត េឡើង � ចម្បង េ��ះ េ� រក សិស្ស ែដល មិន �ន វត� �ន រ ួម �ន
� ចិ��ឹម បី�ច់ ។
�ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវយ

សិស្ស ចំណូល

� ែផ� ក មួ យ ៃន វ �ធី ��ស� � ំង មូ ល របស់ LBUSD ចំេ�ះ សុខ �ព ទី ្របឹក� េដើរ តួ �ទី សំ�ន់ ក��ង �រ
ស្រមប ស្រម� លrts និង �រ ផ� ល់ ដំណឹង អំពី សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ស្រ�ប់ ្រក �ម ្រគ� �រ ។ ពួ ក េគ �ន េដើម្បី �ំ្រទ
្រក �ម ្រគ� �រ េ� ្រគប់ េគហទំព័រ �� ប៉ុែន� ទិដ��ព ៃន �រ�រ របស់ ពួ ក េគ ែដល រ ួម ចំែណក ក��ង �រ បេង� ន
ើ
និង ែក លម� េស� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ្រព� យ �រម� ពី ទំ�ក់ទំនង �ក់�ក់ �មួ យ ្រក �ម
្រគ� �រ ែដល មិន �ន ចុះេ��ះ ែដល កំពុង ជួ ប ្របទះ �រ ប៉ះ ទង� ិច ដូ ច ពី មុន មក ។ ដំេណើរ�រ េនះ រ ួម �ន
�រ �ំ្រទ �ន់ ែត ��ល់ ខ� �ន និង �ន េ�លេ� ស្រ�ប់ ្រគ� �រ ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន ��
អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវ �យ ែដល មិន េឆ� ើយ តប េ� នឹង មេធ��យ ទំ�ក់ទំនង ែបប ្របៃពណី ។ � also �ក់
ព័ន� នឹង �រ ស្រមប ស្រម� ល ពិេសស បែន� ម េទៀត �មួ យ នឹង �រ សហ �រ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ែដល �ន
មូ ល��ន េ� �� និង ៃដ គូ សហគមន៍ េផ្សង េទៀត េ�យ�រ ែត ប�� សង� ម ឧបសគ� �� និង បរ ���ន ផ� ះ
ែដល មិន �ន េស� រ �ព ។
4.1

�រ �ំ្រទ �រ ្របឹក�

�រ ផ� ច
� េផ� ើម របស់ SEL ខិតខំ េលើក កម� ស់ �រ រ �ក ចេ្រមើន ែដល មិន សម ល� មពិនិត្យ េមើល �ព លំេអៀង
��ប� ទំ�ក់ទំនង ឆ� ង វប្បធម៌ និង បេង� ើត �រ អនុវត� មនុស្ស េពញ វ �យ និង សិស្ស ែដល បិទ គ��ត ឱ�ស
និង បេង� ើត សហគមន៍ �� ែដល រ ួម ប��ល
� �ន់ ែត េ្រចើន ។ � រ ួម ប��ល
� �ង
ំ ្រពឹត�ិ �រណ៍ សំ�ន់ ៗ ដូ ច �ង
េ្រ�ម ៖
●្រគ�បេ្រង�ននិងអ� ក្រគប់្រគងនឹងអភិវឌ្ឍចំេណះដឹង�រ�រៃនសហ្របតិបត� ិ�រស្រ�ប់�រសិក�ែផ� កសង� មនិង��
រតី (CASEL) �រ្របកួ ត្របែជងសមត� �ពសិក� ( CASEL ) លទ� ផលៃន�រសិក�របស់សិស្ស SEL
�មរយៈ�រអភិវឌ្ឍវ ���ជីវៈ។ "CASEL 5" េ��តេលើ�រយល់ចិត�ខ� �នឯង �រ្រគប់្រគងខ� �នឯង �រេចះដឹងពីសង� ម
ជំ�ញទំ�ក់ទំនង និង�រសេ្រមចចិត�្របកបេ�យ�រទទួ លខុស្រត�វ។
●�របន� ក្រមិតៃន�រ�ំ្រទែដលរ ួមប��ល
� ��នឹង្រត�វ�នផ� ចេផ�
�
ើមេ�យធន�នស្រ�ប់�រអនុវត� វ �ន័យ Tier I�ញនិ
III, យុត�ិធម៌��រេឡើង វ
ង�រអភិវឌ្ឍអត� ស��ណ។
●េ�លបំណង SEL នឹង្រត�វប��ល
� �ស� �លនិង elective content និង�រែណ�ំ។
●�រ �ំ្រទ របស់ មនុស្ស េពញ វ �យ SEL នឹង ្រត�វ �ន រច� និង �ក់ ព្រ�យ ។
LBUSD �ន កំណត់ �ទិ�ព ក�
� ល ៃន ្របព័ន� SEL និង រច� សម� ័ន� ទូ � ំង ្រស �ក របស់ ខ� �ន េដើម្បី �ំ្រទ
�ព េ��ះ ្រតង់ �ន់ ែត េ្រចើន និង េ្របើ្រ�ស់ SEL េ� ្រគប់ តំបន់ �តិ� � ំង អស់ និង េពញ មួ យ ៃថ� ។
Oទស្សនៈ របស់ អ� ក គឺ " េដើម្បី បេ្រង�ន សិស្ស � ំង អស់ � មនុស្ស ្រគប់ �� �ន �រម� ណ៍ និង �ច េឆ� ើយ តប
េ� នឹង ពួ ក េគ �ម វ �ធី ែដល �ន ផល ្របេ�ជន៍ េ�យ េ្របើ ជំ�ញ េ�ះ ្រ�យ ប�� និង យុទ� ��ស� ្របកប
េ�យ �រ យក ចិត� ទុក �ក់ េដើម្បី ពួ ក េគ �ច រក� ទំ�ក់ទំនង វ �ជ� �ន តៃម� �ព ខុស �� េ� ក��ង អ� ក
ដៃទ និង េ�តបង� ប់ នូ វ �រ �ណិត �សូ រ និង េសចក� ី �ណិត �សូ រ ចំេ�ះ ទស្សន វ �ស័យ េផ្សង ៗ េដើម្បី េធ� � ឲ្យ
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ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

មនុស្ស ែដល យក ចិត� ទុក �ក់ ែដល េធ� � �រ ��ស់ ប�រ� វ �ជ� �ន េ� ក��ង សហគមន៍ របស់ េយើង និង េធ� � ឲ្យ ពិភព
េ�ក �ន់ ែត ្របេសើរ េឡើង ។ "
ព្រងីកកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេ្រត�មម�វ �ទ�ល័យ
និង�ជីពេ�យផ� ល់�រ�ំ្រទបែន� មចំេ�ះកិច�សន�ម�វ �ទ�ល័យ Long Beach រ ួម�ន៖
●ម�វ �ទ�ល័យទស្សនកិច�សិក�េ�ម�វ �ទ�ល័យ Long Beach City ស្រ�ប់��ក់ទី៤
និង�កលវ �ទ�ល័យរដ� �លីហ��រនី�៉ Long Beach ស្រ�ប់��ក់ទី៥។ � ំង េនះ មិន ែមន� �រ េលើក កម� ស់
វប្បធម៌ ែដល កំពុង ដំេណើរ �រ េ� ម� វ �ទ�ល័យ ែដល �ប់ េផ� ើម េ� ក��ង �� បឋម សិក� ែដល � ចម្បង
�ន ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចុះ េ��ះ ែដល ខ� ះ �រ ប៉ះ �ល់ ដល់ ឱ�ស េ្រ�យ �រ សិក� ។
●កម� វ �ធីេ្រត�មលក� ណៈេ្រត�ម្របឡងមធ្យមសិក�ទុតិយភូ មិ ែដលេរៀបចំេ��រសន�ទី៦ �មរយះ grad ers
��ក់ទី៨ស្រ�ប់��ក់ប រ ���ប្រត�ន់ខ�ស់។ កម� វ �ធី េនះ -- ែដល ផ� ល់ វគ� ្របឹក� បែន� ម ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន
�ន េធ� � �រ �ំ្រទ ដល់ �រ ទំ�ក់ទំនង របស់ សិស្ស �រ បង� ិត បង� ំ និង ជំ�ញ សង� ម -- េ��ត េ� េលើ
េគហទំព័រ ែដល �ន �រ េ��ត ខ� ស់ េ� េលើ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ( ��សុីនេ�ន ្រ��នកលីន និង ��
ក�
� ល �មីលតុន ) និង ត្រមឹម �មួ យ នឹង �រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន េរៀន សូ ្រត ែដល �ន �រម� ណ៍ រ�ជួល ចិត�
សង� ម របស់ LBUSD ។
4.2

�រេ្រត�មខ� �នម�វ �ទ�ល័ ●Advancement Via Individual Determination (AVID)
ែដល�កម� វ �ធីែដលខិតខំបិទគ��តឱ�សក��ងអ្រ�ប�� ប់�រសិក�េ�ម�វ �ទ�ល័យក��ងចំេ�ម្រក �ម្រប��
យ និង�ជីព
�ស� ែដល�ន�ពខុស��និងមិនអស់លទ� �ព។
●�របេង� ើត�ព�ៃដគូ �មួ យ�កលវ �ទ�ល័យរដ� �លីហ��រ�៉�គ�ងត្ប
� ងេដើម្បី�ក់្របឹក�េ�បល់ម�វ �ទ�ល័យ
ជិតៗ��េ�វ �ទ�ល័យរបស់េយើង។ ទី្របឹក�ម�វ �ទ�ល័យេ��តេលើ�រ�ំ្រទសិស្សជំ�ន់ទី១
្រ�ក់ចំណូល�បនិងនិស្សិត��ក់េ្រ�ម។
●ឱ�សចុះេ��ះេ�ះេ��តពីរដូ ច�កម� វ �ធីសិក�ជន�តិេដើម�គតិច�មួ យ�កលវ �ទ�ល័យរដ� �លីហ��រនី�៉
Long Beach។
●�រ្របឡង PSAT និង SAT
េ�យឥតគិតៃថ� េដើម្បី���សិស្សែដលេរៀន�ចម្បងពី�វ�ែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប�ចបំេពញ�មត្រម�វ
�រេ�ម�វ �ទ�ល័យ។
●HS Summer Schoolេដើម្បី���សិស្សែដល�នប�ជ័យ��ក់នឹង�សះេស្បើយនូ វឥណ�នេ�យទទួ ល�រែណ�ំពីកិច�អន� �គមន៍ក��ង
អំឡ
� ងរដូ វេ��។
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4.3

�រ �ំ្រទ �រ �ក់
ក្រមិត ខ� ស់

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

$5,048,582
ព្រងីកកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេ្រត�មស្រ�ប់ម�វ �ទ�ល័យ
និង�ជីពេ�យផ� ល់នូវ�រ�ំ្រទបែន� មស្រ�ប់វគ� បណ��ះប�
� លនិង�រ្របឡង Advanced Placement (AP) ។ �
ពិេសស ធន�ន � ំង េនះ ផ� ល់ ឲ្យ ្រគ� បេ្រង�ន បេង� ើន ចំនួន ��ក់ AP និង បង់ ៃថ� េស� ើរ ែត � ំង មូ ល ៃន ៃថ�
្របឡង AP។ � ចម្បង ពួ ក េគ ទទួ ល �ន ្របេ�ជន៍ ពី សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល � ្របវត� ិ ��ស� ខ� ះ
�រ ចូ ល េរៀន េ� ក��ង វគ� សិក� ក្រមិត ម� វ �ទ�ល័យ េ�យ�រ ែត ឧបសគ� ហិរ�� វត�� ។

Y

�
�រ វ�គ
េ�លេ� ស្រ�ប់ ��ំ ២០២១-២២
�រ វ ��គ អំពី រេបៀប ែដល េ�ល េ� េនះ ្រត�វ �ន អនុវត� េ� ��ំ មុន ។
�រ បក ្រ�យេលើ �ព ខុស �� ៃន �រ សំ�ន់ � មួ យ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង ៃន សកម� �ព � ំង េនះ ។
៤.១- �រ �ំ្រទ �រ ្របឹក� ៖ ��ន �ព ខុស �� សំ�ន់ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង េឡើយ ។
៤.២- ម�វ �ទ�ល័យ និង ��រ ូបករណ៍ េ្រត�ម ខ� �ន ៖ េ�យ �រ ែត កង� ល់ អំពី ជំងឺ �តត�ត និង សុខ�ព សហគមន៍ �រ េធ� � ទស្សន កិច� េ� ម� វ �ទ�ល័យ ពី សិស្ស ��ក់ ទី ៤ និង
៥ht ្រត�វ �ន លុប េ�ល។ LBUSD េ្រ�ង នឹង ចូ ល រ ួម កម� វ �ធី េនះ េឡើង វ �ញ ស្រ�ប់ ��ំ ២០២២-២៣។
៤.៣- �រ �ំ្រទ �រ �ក់ ក្រមិត ខ� ស់ ៖ ��ន �ព ខុស �� សំ�ន់ េ� ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង េឡើយ ។
�រពន្យល់អំពី�ពខុស��ៃនស��រៈរ�ង�រចំ�យ�ម Budgeted និង Estimated Actual Expenditures និង/or Planned Percentages of improved Services and Estimated Actual
Percentages of improved Services.
៤.១- �រ �ំ្រទ �រ ្របឹក� ៖ �ន �រ េកើន េឡើង ៃន �រ ចំ�យ េ�យ �រ ក�� ប់ សំណង ែដល �ន ចរ�។
៤.២- ម�វ �ទ�ល័យ និង �ជីព េ្រត�ម ខ� �ន ៖ េ�យ�រ ែត of �រ លុប េ�ល ដំេណើរ កម�ន� េ� ម� វ �ទ�ល័យ �រ ��ស់ ប�រ� បន� ិច បន� �ច ៃន �រ ចំ�យ ្រត�វ �ន សេ្រមច ប៉ុែន�
ក�� ប់ សំណង ែដល �ន ចរ� �ន បេង� ើន �រ ចំ�យ ទល់ នឹង ថវ �� ។
៤.៣- �រ �ំ្រទ �រ �ក់ ក្រមិត ខ� ស់ ៖ �ន �រ េកើន េឡើង ៃន �រ ចំ�យ េ�យ�រ ក�� ប់ សំណង

ែដល �ន ចរ� ។

�រ ពន្យល់ ពី រេបៀប ែដល សកម� �ព �ក់�ក់ �ន ្របសិទ�ិ �ព ក��ង �រ េធ� � ឲ្យ �ន �រ រ �ក ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក េ�ល េ� េនះ ។
�រ�ំ្រទ�រ្របឹក�បែន� ម (Action 4.1) �ន�រៈសំ�ន់�ស់ស្រ�ប់�រែណ�ំរបស់សិស្សក��ង�រចុះេ��ះចូ លេរៀនែដលជួ យពួ កេគក��ង�របំេពញនូ វ�ពអ��ស់ (Metric M4.5 &
M4.7) និងេធ� ��រ�មួ យសិស្សេដើម្បីែស� ងយល់ពីចំ�ប់�រម� ណ៍របស់ពួកេគេ�ក��ងផ� វ� �ជីព (M4.6 & M4.7) ។ េលើសពីេនះ �រ្របឹក� និងផ� ល់េ�បល់េ�ម�វ �ទ�ល័យ
�ំឱ្យ�ន�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ និងចុះេ��ះចូ លេរៀន (M4.8)។
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កម� វ �ធី AVID (Action 4.2) ជួ យ សិស្ស ក��ង �រ ព្រងីក �រ េ្រត�ម ខ� �ន េ� ម� វ �ទ�ល័យ និង �ជីព ្រពម � ំង �រ េ្រត�ម ខ� �ន េ� វ �ទ�ល័យ (M4.1 & M4.4)។ កម� វ �ធី AVID
េបើក�រចូ លដំេណើរ�រខណៈេពលែដលផ� ល់ឲ្យសិស្សនូ វឧបករណ៍េដើម្បីទទួ ល�នេ�គជ័យ។ � គំនិត ផ� ចេផ�
�
ើម សម�ព កម� វ �ធី េនះ �ន ជួ យ ដល់ និស្សិត ែដល មិន សូ វ �ន
វត� �ន េរៀបចំ សហ�រ េ�ះ្រ�យ ប�� និង េ្របើ្រ�ស់ ្របព័ន� េដើម្បី ��យ � អ� ក េរៀន ែដល ទទួ ល �ន េ�គជ័យ។
ធន�ន េដើម្បី ផ� ល់ នូ វ �រ �ំ្រទ បែន� ម ស្រ�ប់ វគ� សិក� និង �រ ្របឡង Advanced Placement ( AP ) ផ� ល់ ឲ្យ ្រគ� បេង� ើន ចំនួន ��ក់ AP និង បង់ ៃថ� ្របឡង េស� ើរ ែត �ង
ំ
មូ លៃន AP ។ សកម� �ព េនះ ្រត�វ �ន ចុះ ប�� ី � 4.3 េហើយ �ក់ ទង េ�យ ��ល់ េ� នឹង �គ រយ ៃន េក� ង ៗ និង មនុស្ស �ស់ ែដល ចុះ េ��ះ ក��ង វគ� AP និង អ្រ� ឆ� ង �ត់
ៃន �រ ្របឡង AP ( Metrics 4.9 និង 4.10 ) ។
�រពិពណ៌�អំពី�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យែដល�នេធ� �េឡើងចំេ�ះេ�លេ�ែដលេ្រ�ងទុក រ��ស់ លទ� ផលែដលចង់�ន
ឬសកម� �ពស្រ�ប់��ំ�ងមុខែដលប�
� លមកពី�រឆ��ះប��ំងអំពី�រអនុវត� មុន។
Metric 4.6 �ន ��ស់ ប�រ� ប��ត់ មូ ល��ន េ� � ចំណុច ទិន�ន័យ បច��ប្បន� �ន់ ែត េ្រចើន & # 160; ។ � គឺ � ��ំ 2018-19 ប៉ុែន� �ប់ �ំង ពី េយើង �ន ទិន�ន័យ បច��ប្បន�
បែន� ម េទៀត េយើង �ន ��ស់ ប�រ� ទិន�ន័យ េ� ��ំ 2019-20 ។ េយើង បំណងរក�លទ� ផលែដលចង់�នេ�ក្រមិតខ� ស់�ង (+6% ៃនទិន�ន័យ 201819)។
ស្រ�ប់ រ��ស់ មូ ល��ន ៃន M4.8, M4.9 និង M4.10 ��ំ ែដល �ន េលើក េឡើង េ� ក��ង LCAP �ល ពី ��ំ មុន គឺ មិន ្រតឹម ្រត�វ េទ ។ LCAP �ល ពី ��ំ មុន �ន េលើក េឡើង ពី ��ំ
2018-19 � � ��ំ មូ ល��ន ។

រ�យ�រណ៍ ៃន �រ ចំ�យ �ក់ ែស�ង សរុប ែដល �ន �៉ន់ ��ន ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង ��ង េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ ។
រ�យ�រណ៍ មួ យ ៃន �គ រយ �ក់ ែស�ង ៃន �រ ែក លម� េស� កម� ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង��ង ្រប�ំ

��ំ ៃន សកម� �ព រ ួម

ចំែណក របស់ U ។

េ�លេ� និងសកម� �ព
េ�លេ�ទី៥
េ�លេ� #
5

ពិពណ៌�
និស្សិត នឹង ចូ ល រ ួម �៉ង សកម� ក��ង �រ េរៀន សូ ្រត របស់ ពួ ក េគ េដើម្បី ពួ ក េគ �ច បំេពញ �ម ស� ង់�រ រដ� សំ�ន់ ទូ េ� និង េ្រត�ម ខ� �ន ស្រ�ប់ ម�
វ �ទ�ល័យ និង �រ�រ ។

�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ។
�រ ចូ ល រ ួម � េទៀង�ត់ និង �រ េរៀន សូ ្រត ែដល ចូ ល រ ួម គឺ �ន �រៈ សំ�ន់ ក��ង �រ បេង� ើន �ព េ�គ ជ័យ ក��ង �រ សិក� �ត់ បន� យ �ព ខុស �� ៃន សមិទ� ផល និង �រ េធ� �
ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង នូ វ �រ េ្រត�ម ខ� �ន េ� ម� វ �ទ�ល័យ និង �ជីព ។
�ពិេសស៖

ែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន TemplatePage 71

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

● អវត� �ន ��ៃំ រ� �ន េកើន េឡើង �៉ង ��ំង េ�យ�រ ឥទ� ិពល ៃន ជំងឺ �តត�ត េ� េលើ �រ ព��ល ជំងឺ ្រគ �ន ស� �ត ៃដេជើង របស់ សហគមន៍។
● អ្រ���ក និងបេណ�ញេចញប��ញពី�ពអសមត� �ព។ និស្សិត ពណ៌ និង សិស្ស ្រប �ស ្រត�វ �ន ព្យ
� រ និង បេណ�ញ េចញ េ�យ ��ន ស��្រត ។ េលើស ពី េនះ េទៀត ផល ប៉ះ �ល់ ៃន
�ព �ច់ េ�យ ែឡក ក��ង អំឡ
� ង េពល បិទ �� �ន េធ� � ឲ្យ ប�� ៃន �រ រ ួម ប��ល
� �� �ន់ ែត ��ំងេឡើង �មួ យ �� បទ��ន សង� ម និង រេបៀប េ�ះ ្រ�យ នឹង �រ ែខ� ង
� " េដើម្បី ព��ម េធ� � �រ េលើ ប�� ផ� វ� ចិត� សង� ម ខណៈ ែដល សិស្ស �ន ប��ល
គំនិត �� ។ LBUSD �ន ចូ ល រ ួម ក��ង " �រ �ប់ េផ� ើម ��ត វយ
� �� េឡើង វ �ញ េ� �� " �រ �ប់
េផ� ើម ��ត " �ន ផ� ល់ នូ វ លទ� ផល ច្រម �ះ ។
● �គរយៃនសិស្ស�� high ែដលកំពុង�ម�នេដើម្បីប�� ប់�រសិក��ន��ក់ចុះ, េ�យសិស្ស��ក់ទី៩, ��ក់ទី១០,
និងសិស្សែដលមិនទទួ លស��ប្រតក��ងចំេ�មសិស្សែដល�នឥទ� ិពល�៉ង��ំង។ � ្របវត� ិ ��ស� រ��ស់ េនះ �ន អ្រ� ប�� ប់ �រ សិក� និង អ្រ� ឈប់ ស្រ�ក ។
ែផ� ក LCAP េនះ ឆ��ះ ប��ំង ពី េ�លេ� ទី ៣ ៃន ែផន�រ យុទ���ស� របស់ LBUSD ែដល �ន េ�ល បំណង៖
េលើកកម� ស់�ររ �កចេ្រមើនៃន�រសិក�ស្រ�ប់សិស្ស្រគប់រ ូប។
●
●

ែកលម� អ្រ�ស��ប្រតមធ្យមសិក�ទុតិយភូ មិ�មមូ ល��ន្រប�ំ��ំ។
�ត់បន� យ�រអវត� �ន �រ��ក �របេណ�ញេចញ និងអ្រ�ទ��ក់េ�លេលើមូល��ន្រប�ំ��ំ។

លទ� ផល�ស់ែវង និង�យ�រណ៏
Baseline

រ��ស់

��ំទី១ លទ� ផល

��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤

M5.1

Elem / ក�
� ល / K-8

Elem / ក�
� ល / K-8

អ្រ�ចូ លរ ួម

95.4%

95.2%

97.0%

(CALPADS)

វ �ទ�ល័យ

វ �ទ�ល័យ

វ �ទ�ល័យ

94.1%

94.9%

96.5%

(2019-20)

(2020-21)

៩០% អ្រ�វ ����រ

84.4% អ្រ�បរ ���ប្រត

(2019-20)

(2020-21)

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

Elem / ក�
� ល / K-8

(LROIX 959)
M5.2
អ្រ�សិក�
(DataQuest)

ែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន TemplatePage 71

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

៩០% អ្រ�វ ����រ
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Baseline

រ��ស់
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��ំទី១ លទ� ផល

��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�
ប់��ំ២០២៣-២៤

M5.3

12.5% ស��ត់

15.7% ស��ត់

អ្រ� អវត� �ន ��ៃំ រ�

១០.១% រដ�

១៤.៣% រដ�

(�លីហ��រ�៉ School
Dashboard)

(2019-20)

(2020-21)

M5.4

3.5% ស��ត់

0.1% ស��ត់

អ្រ���ក

៣.៤% រដ�

0.2% រដ�

(DataQuest)

(2019-20)

(2020-21)

0.02% ស��ត់

0% ឃុំ ស��ត់

0.06% រដ�

0.003% រដ�

(2019-20)

(2020-21)

0.1% ស��ត់

រដ� ែលង គណ� អ្រ�
ឈប់ ស្រ�ក េ� ��
ក�
� ល េទៀត េហើយ ។

បន� យ អ្រ� ឈប់ ស្រ�ក
េ� �� ក�
� ល េ�
ក្រមិត �ប �ង មធ្យម
របស់ រដ� ។

បន� យ អ្រ� ឈប់ ស្រ�ក
េ� វ �ទ�ល័យ េ� ក្រមិត
�ប �ង មធ្យមរបស់ �ត់
។

M5.5
អ្រ�បេណ�ញេចញ
(DataQuest)
M5.6
អ្រ� េ�ះបង់ ��
មធ្យម
(DataQuest)

N/A រដ�

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

[ប��ល
� លទ� ផលេ�ទីេនះ]

បន� យ អ្រ� អវត� �ន ��ៃំ រ�
េ� ក្រមិត �ប �ង
មធ្យម របស់ រដ� ។

បន� យ អ្រ� ��ក េ�
ក្រមិត េ្រ�ម មធ្យម របស់
រដ� ។

បន� យ អ្រ� បេណ�ញ េចញ
េ� ក្រមិត េ្រ�ម មធ្យម
របស់ រដ� ។

(2019-20)

M5.7

7.1% ស��ត់

10.2% ស��ត់

អ្រ� េ�ះបង់ វ �ទ�ល័យ

៧.០% រដ�

៦.៣% រដ�

(DataQuest)

(2019-20)

(2020-21)
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សកម� �ព
សកម� �
ព#
ចំណងេជើង

5.1

េស�កម� សិស្ស (Base)

�ររ ួមចំែណក
ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

ដូ ច ែដល �ន ប��ក់ េ� ក��ង និយមន័យ �គ ហ៊ុន របស់ ្រស �ក LBUSD ខិតខំ ្របឹងែ្របង េដើម្បី េលើក តេម� ើង
្រក �ម ែដល ្រត�វ �ន រ �ត បន� ឹង � ្របវត� ិ ��ស� ព្រងីក សំេឡង និស្សិត និង ឱប ្រកេ�ប សហគមន៍ � � ៃដ គូ
ពិត ្រ�កដ ក��ង �រ អប់រ� ។ េស� កម� សិស្ស �ំ្រទ ទស្សនៈ េនះ ។ ពួ ក េគ ផ� ល់ នូ វ �រ �ំ្រទ ពី �ក– េ� ក��ង
�រ កំណត់ � ្រក �ម ឬ បុគ�ល -- ែដល �ក់ ទង េ� នឹង �រ សិក� ឥរ ��បថ សង� ម �រម� ណ៍ សុខ�ព ចិត�
��ស� និង ត្រម�វ �រ េផ្សង េទៀត ។ �រ េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង រ ួម �ន េស� ែថ� ំ និង ចិត� ��ស� ។

$25,899,813

� ែផ� ក មួ យ ៃន វ �ធី ��ស� � ំង មូ ល របស់ LBUSD ចំេ�ះ សុខុ�ល �ព nurses ផ� ល់ នូ វ �រ ហ� �ក �ត់ ក��ង
េស� ដល់ ្រគ� បេ្រង�ន អ� ក ្រគប់ ្រគង និង បុគ�លិក � ពិេសស េលើ COVID-19 និង ប�� ែដល �ក់ ទង �� ខណៈ
ែដល កំពុង ជួ យ េធ� � �រ ផ្សព� ផ�យ ែដល ��ប់ ្រក �ម ្រគ� �រ �មួ យ នឹង ធន�ន សហគមន៍ ។ ្រសេដៀង �� េនះ
ែដរ អ� ក ចិត� វ �ទ� ផ� ល់ ជំ�ញ របស់ ខ� �ន ដល់ កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� ម ខណៈ
ែដល កំពុង ជួ យ ស្រមប ស្រម� ល េស� សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ែដល �ន មូ ល��ន េ� �� ។ � ំង េស� ែថ� ំ និង
ចិត� ��ស� េដើរ តួ �ទី សំ�ន់ េ� ក��ង ដំេណើរ �រ ចូ ល រ ួម េឡើង វ �ញ ពហុ ក្រមិត របស់ LBUSD ែដល ប��ក់ ពី
�រៈ សំ�ន់ ៃន �រ ចូ ល រ ួម ្រប�ំ ៃថ� � េទៀង�ត់ក��ង ចំេ�ម សិស្ស ។ ពួ ក េគ ព��ម �� � ទំ�ក់ទំនង
ឪពុក ��យ និង �រ េ� សួ រ សុខ ទុក� �ម ផ� ះ ប��ញ ពី �រ យក ចិត� ទុក �ក់ និង �រ ្រព� យ �រម� � �ង
្រត�វ �ន េគ យល់ េឃើញ � � �រ �ក់ ទណ� កម� ។ ពួ ក េគ �ន បំណង ចង់ ��យ � វ �ធី ��ល់ ខ� �ន មួ យ េដើម្បី
��ប់ �មួ យ ្រក �ម ្រគ� �រ ខណៈ ែដល ទទួ ល ��ល់ និង េ�រព្រពំ ែដន ែដល �ន ទឹក កក ។
សកម� �ពមួ យចំនួនេ�ក��ងែផ� កេនះ គឺ�ក់�ក់ចំេ�ះសិស្សែដល�នពិ�រ�ព រ ួម� ំង�រដឹកជ��ន
�
និងកែន� ង��ក់េ�។ �រ បែន� ម សិស្ស ែដល �ន ពិ�រ �ព េ��ត េ� េលើ �រ ត��ប់ រ�ង ទី្របឹក� �រ �ំ្រទ
ែផ� ក ចិត� វ �ទ� ស្រ�ប់ សិស្ស។ �រ បែន� ម �រ ��ក់ េ� និង �រ ដឹក ជ��ន
� េ� ក��ង សកម� �ព េនះ គឺ សម
្រសប េ� នឹង គំនិត ៃន �រ �ំ្រទ របស់ អ� ក ចិត� វ �ទ� និង ទី ្របឹក� េដើម្បី �� �រ ចូ ល េ� �ន់ សិស្ស ែដល
ពិ�រ ។
�រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន � េ្រចើន រ ួម �ន �រ េ��ត �ក់�ក់ េ� េលើ សិស្ស ពិ�រ ជំរុញ សកម� �ព និង េស�
កម� េ� ក��ង ែផ� ក េនះ ។ � ពិេសស �រ ផ� ច
� េផ� ើម របស់ SEL ខិតខំ េលើក កម� ស់ �រ យល់ ដឹង ពិនិត្យ �ព
� និង សិស្ស ែដល បិទ គ��ត
លំេអៀង ��ប� ទំ�ក់ទំនង ឆ� ង វប្បធម៌ និង បេង� ើត �រ អនុវត� មនុស្ស េពញ វយ
ឱ�ស ឱ�ស និយមនិង បេង� ើត សហគមន៍ �� ែដល រ ួម ប��ល
� �� �ន់ ែត េ្រចើន ។
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សកម� �
ព#
ចំណងេជើង

5.2

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator
�ររ ួមចំែណក

ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប

េស� កម� របស់ សិស្ស រ ួម �ន េស� គិ�នុប��យិ� និង ចិត� ��ស� ្រពម � ំង �រ �ំ្រទ ដល់ ្រគ� េពទ្យ ព��ល $6,803,315
សុវត� ិ�ព �� ែដល េលើស ពី កម� វ �ធី មូ ល��ន �មួ យ នឹង វគ� បុគ�ល ឬ ្រក �ម តូ ច ែដល �ន កំណត់ េ�ល
េ� េលើ ប�� សុខ �ព / សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ែដល រ��ន ដល់�រ សិក� ឥរ ��បថ ឬ �រ រ �ក ចេ្រមើន ែផ� ក ផ� វ�
ចិត� របស់ សិស្ស ែដល មិន �ន ផ� ល់ ��� ប័ណ� ។ គិ�នុប��យិ� អ� ក ចិត� វ �ទ� និង បុគ�លិក ព��ល
សុវត� ិ�ព �� ��ប់ ្រក �ម ្រគ� �រ � ពិេសស សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ែដល កំពុង ជួ ប ្របទះ �រ ប៉ះ ទង� ិច
ដូ ច ពី មុន មក េ�យ �ន ធន�ន សមរម្យ ។ ដំេណើរ�រ េនះ រ ួម �ន �រ �ំ្រទ ��ល់ ខ� �ន �ន់ ែត េ្រចើន
ស្រ�ប់ ្រគ� �រ ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ ែដល មិន
េឆ� ើយ តប េ� នឹង មេធ��យ ទំ�ក់ទំនង ែបប ្របៃពណី ។ � ក៏ �ក់ ព័ន� នឹង �រ ស្រមប ស្រម� ល ពិេសស
បែន� ម េទៀត �មួ យ នឹង �រ សហ �រ ផ� វ� ចិត� H ealth ែដល �ន មូ ល��ន េ� �� និង ៃដ គូ សហគមន៍
េស�កម� របស់សិស្ស
េផ្សង
េទៀត េ�យ�រ ែត ប�� សង� ម ឧបសគ� �� និង បរ ���ន ផ� ះ ែដល មិន �ន េស� រ �ព ។
(Supplemental/Concent
ration)
េ�យ �រ ែត �រ ទទួ ល �ន េស� ែដល �ន ក្រមិត �ក់ទង នឹង សុខ�ព សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប េរៀន

Y

�� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ គឺ� �និភ័យ ៃន �រ ប៉ះ ទង� ិច �ន់ ែត ��ំង � ពិេសស អំឡ
� ង
េពល និង េ្រ�យ �រ �តត�ត េនះ។ �ង មុន ពួ ក េគ ត្រម�វ ឲ្យ �ន ជំនួយ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ស្រមប ស្រម� ល
�រ ផ្សព� ផ�យ ្រគ� �រ និង ប��ន
� េ� ធន�ន ្រស �ក និង សហគមន៍ ។ េ� ក��ង �រ អេង� ត ត្រម�វ �រ ្រគ� �រ
LBUSD ឪពុក ��យ ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប �ន និ�យ � " ឱ�ស ក��ង �រ និ�យ �មួ យ ទី ្របឹក� "
គឺ ស� ិត ក��ង ចំេ�ម �រ �ំ្រទ ែផ� ក សង� ម ែដល កូ ន របស់ ពួ ក េគ ្រត�វ�រ េហើយ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង
្រក �ម ្រគ� �រ យុវជន �ន សែម� ង នូ វ �រម� ណ៍ ្រសេដៀង �� េនះ ។ �រ ពិេ្រ�ះ េ�បល់ របស់ ៃដ គូ អប់រ�
បែន� មេទៀត �ន េកើន េឡើង � ត្រម�វ �រ េនះ ហួ ស ពី ទី ្របឹក� និង រ ួម ប��ល
� �រ ចូ ល េ� �ន់ អ� ក ជំ�ញ
ែដល �ន ហ� �ក �ត់ េផ្សង េទៀត េ� ក��ង SEL និង សុខ �ព ។
បេង� ើត មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព េ� វ �ទ�ល័យ នីមួយៗ េដើម្បី ឲ្យ សិស្ស �ន កែន� ង �ន សុវត� ិ�ព េ� ក��ង
បរ �េវណ �� ែដល ពួ កេគ �ច ��ក់ចុះ េដើម្បី ទទួ ល �ន �រ �ំ្រទ ពី សង� ម ក��ង អំឡ
� ង េពល ចូ លេរៀន ។
មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព �ច � ជំនួយ និង �រ �ំ្រទ េ�យ �ន ដំេ�ះ ្រ�យ ជេ��ះ �រ ្របឹក�
បុគ�ល/្រក �ម រយៈ េពល ខ� ី �រ ្រគប់្រគង �ព �នតឹង និង េ្រចើន �ង េនះ។
�រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន � េ្រចើន ជំរុញ ឲ្យ �ន សកម� �ព និង េស� កម� េ� ក��ង ែផ� ក េនះ ។ �ពិេសស៖
5.3

មណ�ល សុខុ�ល�ព
វ �ទ�ល័យ

●

●

�រ ផ� ច
� េផ� ើម សំេឡង សិស្ស និង �រ ចូ ល រ ួម ែស� ង រក េដើម្បី រ ួម ប��ល
� សំេឡង សិស្ស �៉ង សកម� ក��ង
�រ សេ្រមច ចិត� ែដល �ក់ ទង េ� នឹង បទ ពិេ�ធន៍ ��ក់ េរៀន បទ ពិេ�ធន៍ �� និង កម� វ �ធី
សិក� ្រស �ក ។
�រ ផ� ច
� េផ� ើម ៃន �រ េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� ម �ន េ�ល បំណង េលើក កម� ស់ �រ រ �ក
ចេ្រមើន ែដល មិន សម ល� មពិនិត្យ េមើល �ព លំេអៀង ��ប� ទំ�ក់ទំនង ឆ� ង វប្បធម៌ និង បេង� ើត
� និង សិស្ស ែដល បិទ គ��ត ឱ�ស និង បេង� ើត សហគមន៍ �� ែដល រ ួម
�រ អនុវត� មនុស្ស េពញ វយ
ប��ល
� �� �ន់ ែត េ្រចើន ។ � រ ួម ប��ល
� េ�ល បំណង SEL េ� ក��ង �តិ� និង �រ ែណ�ំ ចម្បង និង
េ្រជើស េរ �ស ។
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ពិពណ៌�

មូ លនិធិសរុប
Y

5.4

$418,950
ព្រងីកកម� វ �ធីែដលេ��តសំ�ន់េ�េលើ�រ�រ�រ �រអន� �គមន៍ពីេដើម
និងឱ�សដឹក�ំស្រ�ប់ផ�ល់ស��្រប�នដល់និស្សិតពី�វ�ែដលខ� ះ�ត�ម្របវត� ិ��ស� ។ �រ ព្រងីក េនះ រ ួម
�ន �កល វ �ទ�ល័យ បុរស និង �ស� ី Leadership ែដល ជួ យ ដឹក �ំ សិស្ស ឲ្យ �ក េចញ ពី ្រក �ម ឧ��ម និង
�កល វ �ទ�ល័យ ដឹក �ំ
ក�ង �ព � អ� ក ដឹក �ំ េ�យ បេង� ើន �រ េ�រព ខ� �ន ឯង និង �រ យល់ ដឹង អំពី វប្បធម៌ ។ អ� ក ចូ ល រ ួម
បុរស និង �ស� ី
បណ�ិត ស� ទទួ ល �ន �រ ែណ �ំ ែដល �ក់ ព័ន� �ង វប្បធម៌ និង េឆ� ើយ តប ; ចូ លរ ួម សិ���� និង
្រពឹត�ិ�រណ៍ �� ែដល ក�ង ជំ�ញ ដឹក�ំ របស់ អង� �រ their �រ ចូ ល រ ួម ក��ង គេ្រ�ង េស� សហគមន៍ និង
ទទួ ល �ន ្របេ�ជន៍ ពី �រ �ំ្រទ ែផ� ក សិក� េ�យ ឯកជន។

Y

5.5

�� សិទ�ិ របស់ យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់ ឲ្យ �ន �រ ចូ ល ដំេណើរ �រ េពញេលញ េ� �ន់ ធន�ន សិក� េស�កម� $730,044
និង សកម� �ព េ្រ� �� ដូ ច �� ែដល �ន ស្រ�ប់ សិស្ស � ំង អស់ ដូ េច� ះ �ំ្រទ ផ� វ� របស់ ខ� �ន េ� �ន់ �រ
ប�� ប់ �រ សិក� េ� វ �ទ�ល័យ និង ហួ ស ពី េនះ។ បុគ�លិក សង� ម បែន� ម េទៀត នឹង ផ� ល់ នូ វ �រ េធ� � អន� �គមន៍
ក��ង �រ េរៀន សូ ្រត ែបប ផ� វ� ចិត� សង� ម �រ �ម�ន �រ សិក�/�រ ចូ ល រ ួម �រ ្រគប់្រគង ករណី �៉ង ��ំង��
និង �រ េលើក េឡើង របស់ សិស្ស ែដល ្រត�វ �ន េគ ��ល់ � � យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់។
បេង� ន
ើ គំនិតផ� ចេផ�
�
ើមគំនិតេរៀន Linked ែដលេ្របើ�របណ��ះប�
� ល�៉ងតឹង រ �ង �របណ��ះប�
� លបេច� កេទស
�រេរៀនសូ ្រតែដលែផ� កេលើ�រ�រ និងេស�កម� សិស្សែដល�ក់ព័ន�េដើម្បីបេង� ើត�រត��ប់រ�ងវ �ទ�ល័យ
ម�វ �ទ�ល័យ និង�រ�រ។ �របេង� ើនេនះ:

Y

5.6

េស�កម� យុវជន Foster

�រ ផ� ច
� េផ� ើម �រ េរៀន
សូ ្រត ែដល ��ប់ ��

$8,530,083

●ែបងែចកធន�នស្រ�ប់សកម� �ពេរៀនែដលែផ� កេលើ�រ�រ
●ផ� ល់នូវ�រេលើកទឹកចិត� pathway pro gram
●ព្រងីក�រ�ំ្រទបុគ�លិកកម� វ �ធីផ� វ�
●គេ្រ�ងដឹក�ំផ� វ�

5.7

$4,133,124
បេង� ើន កម� វ �ធី ត�ន� ី បឋម សិក� េ� ទូ � ំង ្រស �ក េដើម្បី ឲ្យ ក��ង ចំេ�ម េ�ល បំណង � េ្រចើន � បេង� ើត ្រគឹះ
កម� វ �ធីត�ន� ី��ក់បឋមសិ
ស្រ�ប់ វគ� សិក� �ន់ ែត ទូ លំទូ�យ េ� �� មធ្យម និង ហួ ស ពី េនះ ។ �រ េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង េនះ រ ួម �ន
ក�
្រគ�បេ្រង�ន ត�ន� ី ែដល េធ� � ដំេណើរ ។

�
�រ វ�គ
េ�លេ� ស្រ�ប់ ��ំ ២០២១-២២
�រ វ ��គ អំពី រេបៀប ែដល េ�ល េ� េនះ ្រត�វ �ន អនុវត� េ� ��ំ មុន ។
�រ ពិពណ៌� អំពី �ព ខុស �� សំ�ន់ � មួ យ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង ៃន សកម� �ព �ង
ំ េនះ ។
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៥.១- េស�កម� សិស�នុសិស្ស (Base): ��ន �ព ខុស �� សំ�ន់ េ� ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង េ�ះ េទ។
៥.២- េស�កម� របស់សិស្ស (Supplemental/Concentration): ��ន�ពខុស���លំ�ប់ក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុក និង�រអនុវត� �ក់ែស� ង។
៥.៣- មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព វ �ទ�ល័យ ៖ ��ន �ព ខុស �� សំ�ន់ ក��ង សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រអនុវត� ទុេរន េឡើយ ។
៥.៤- កម� វ �ធីសិក��ព�អ� កដឹក�ំ ្រប �ស ្រសី ៖ កម� វ �ធី Male and Female Academy កំពុង ដំេណើរ�រ �ន ល� ប៉ុែន� កម� វ �ធី មួ យ ចំនួន េ� មិន �ន់ អនុវត� កម� វ �ធី ែដល �ន
េ្រ�ង ទុក មួ យ ចំនួន េ� េឡើយ េទ េ�យ ក��ង េ�ះ �ន � ំង បទ ពិេ�ធន៍ វ �ស័យ េ�យ�រ ែត ��ន�ព ជំងឺ �តត�ត health និង សុវត� ិ�ព។
៥.៥- េស�កម� យុវជន Foster: ��ន�ពខុស���លំ�ប់ក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុក និង�រអនុវត� �ក់ែស� ង។
៥.៦- ផ� ចេផ�
�
ើម�រេរៀនសូ ្រតែដលផ�រ��ប់៖ ��ន�ពខុស��េ្រចើនក��ងសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុក និង�រអនុវត� �ក់ែស� ងេឡើយ។
៥.៧- កម� វ �ធីត�ន� ី��ក់បឋមសិក�៖
�រពន្យល់អំពី�ពខុស��ៃនស��រៈរ�ង�រចំ�យ�ម Budgeted និង Estimated Actual Expenditures និង/or Planned Percentages of improved Services and Estimated Actual
Percentages of improved Services.
៥.១- េស�កម� សិស�នុសិស្ស (Base): �ន �រ �ត់ បន� យ �រ ចំ�យ េ�យ�រ �រ �ត់ បន� យ �រ ដឹក ជ��ន
� និង កែន� ង ទំេនរ មួ យ ចំនួន។
៥.២- េស�កម� របស់សិស្ស (Supplemental/Concentration)៖ �ន�រ�ត់បន� យ�រចំ�យ េ�យ�រ�នកែន� ងទំេនរមួ យចំនួនស្រ�ប់មុខតំែណង។
៥.៣- មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព វ �ទ�ល័យ ៖ មិន �ន �ព ខុស �� គួ រ ឲ្យ កត់ ស��ល់ េ� ក��ង ថវ �� និង �រ ចំ�យ ែដល �ន �៉ន់ ��ន េ�ះ េទ ។
៥.៤- វ ����រ�ព�អ� កដឹក�ំ ្រប �ស ្រសី ៖ េ�យ�រឥទ� ិពលៃនជំងឺ�តត�តេ�េលើ��ន�ពសុខ�ព និងសុវត� ិ�ពស្រ�ប់បទពិេ�ធន៍េ��ល
នឹង�ន�រចំ�យមួ យចំនួនែដលេ្រ�ងទុកប៉ុែន� មិនបំេពញ�នដឹក�ំេឡើយ។ នឹង �ន �រ អនុវត� មួ យ ចំនួន េ� ក��ង ថវ �� ស្រ�ប់ សកម� �ព 5.4 ។
៥.៥- េស�កម� យុវជន Foster: េ�ះបី�្រគប់មុខតំែណង�ង
ំ អស់្រត�វ�នបំេពញេ�ក��ងសកម� �ពេនះ ក៏េ�យ
ក៏�រចំ�យស្រ�ប់មុខតំែណង�ន��ក់ចុះ�ប�ង�ររ�ពឹងទុកពីេដើមមក។
៥.៦- �រ ផ� ចេផ�
�
ើម �រ េរៀន សូ ្រត ែដល ��ប់ �� ៖មិន �ន �ព ខុស �� គួ រ ឲ្យ កត់ ស��ល់ េ� ក��ង ថវ �� និង �រ ចំ�យ ែដល �ន �៉ន់ ��ន េ�ះ េទ ។
៥.៧- កម� វ �ធី ត�ន� ី បឋម សិក� ៖ មិន �ន �ព ខុស �� គួ រ ឲ្យ កត់ ស��ល់ េ� ក��ង ថវ �� និង �រ ចំ�យ ែដល �ន �៉ន់ ��ន េ�ះ េទ។
�រ ពន្យល់ អំពី រេបៀប ែដល សកម� �ព �ក់�ក់ �ន ្របសិទ�ិ �ព ក��ង �រ េធ� � ឲ្យ �ន �រ រ �ក ចេ្រមើន �ញយក េ�ល េ� ។
�រ ែបង ែចក កែន� ង គិ�នុប��យិ� បែន� ម េទៀត ជំនួយ �រ ែផ� ក សុខ�ព អ� ក ចិត� វ �ទ� ្រគ� េពទ្យ ព��ល សុវត� ិ�ព �� (Action 5.2) �ន �ំ្រទ ដល់ សិស្ស � ពិេសស
ប��ប់ ពី ជំងឺ �តត�ត COVID ែដល េធ� � ឲ្យ ប៉ះ�ល់ ដល់ សិស្ស �៉ង េ្រចើន - � ំង �រ សិក� និង សតិ �រម� ណ៍។ �រ �ប់ េផ� ើម របស់ Smart ែដល LBUSD �ន ចូ ល រ ួម េ� េដើម
��ំ សិក� គឺ � �រ ប៉ុនប៉ង េដើម្បី �ត់ បន� យ ផល ប៉ះ �ល់ � ំង េនះ ។ បុគ�លិក បែន� ម ែដល �ន េធ� � �រ �មួ យ សិស្ស េដើម្បី ែបង ែចក េឡើង វ �ញ េ� ក��ង បរ ���ន �� ក��ង
មនុស្ស ��ក់ �ន ប��ញ � �ន តៃម� ដ៏ �ន តៃម� ។
មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព វ �ទ�ល័យ (Action 5.3) ្រត�វ �ន �ក់ ឲ្យ េ្របើ េ� ្រគប់ វ �ទ�ល័យ � ំងអស់ េដើម្បី ផ� ល់ នូ វ �រ �ំ្រទ បែន� ម ស្រ�ប់ សិស្ស។ ' កែន� ង សុវត� ិ�ព ' �ង
ំ េនះ
�ន ជួ យ សិស្ស ែស� ង រក �រ �ំ្រទ េ�យ ខ� �ន ឯង េ� េពល ែដល ពួ ក េគ �ន េធ� � ដំេណើរ �រ ��ស់ ប�រ� ដ៏ លំ�ក មួ យ ្រតឡប់ េ� �� វ �ញ ។ � ក៏ �ន ផ� ល់ �រ ប��ន
� េ� ទី
��ក់�រ �ំ្រទ េផ្សង េទៀត ្រពម � ំង " �រ ស្រ�ក ខួ រ ក�ល " សំ�ប់ សិស្ស ែដល េលើសលប់ ។
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សកម� �ព� ំង២េនះ �ពិេសស�នជះឥទ� ិពល�៉ង��ំងេ�េលើអ្រ�ចូ លរ ួម (Metric M5.1) អ្រ�អវត� �ន��ៃំ រ� (M5.3), អ្រ���ក (M5.4) អ្រ�បេណ�ញេចញ (M5.5) និង Dropout
Rate (M5.7)។ � � �រ កត់ ស��ល់ ែដល រ��ស់ � ំង េនះ �ន ប��ញ ពី និ���រ អវ �ជ� �ន មួ យ ។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ េយើង �ន �រម� ណ៍ � សកម� �ព បែន� ម ដូ ច
ែដល �ន េរៀប�ប់ �ង េលើ េនះ �ន � �ំង សិស្ស � េ្រចើន ែដល �ច �ន �រ លំ�ក �ន់ ែត ��ំង េ� ក��ង ដំេណើរ �រ ែក ស្រម� ល ្របសិន េបើ LBUSD មិន �ន ផ� ល់ �រ �ំ្រទ
េនះ ។
�រពិពណ៌�អំពី�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យែដល�នេធ� �េឡើងចំេ�ះេ�លេ�ែដលេ្រ�ងទុក រ��ស់ លទ� ផលែដលចង់�ន
ឬសកម� �ពស្រ�ប់��ំ�ងមុខែដលប�
� លមកពី�រឆ��ះប��ំងអំពី�រអនុវត� មុន។
LBUSD �ន ែក ស្រម� ល អ្រ� ចូ ល រ ួម មូ ល��ន របស់ M5.1 េ�យ�រ �ន កំហុស ក��ង �រ �យ �រណ៍ េ� ក��ង ប�� ី LCAP �ល ពី ��ំ មុន ។ េនះគឺ�រ��ស់ប�រ:� ពី 95.8% េ�
95.4% (Elem, Middle and K-8) និង 95.5% េ� 94.1% ( វ �ទ�ល័យ)។ �រ ��ស់ ប�រ� េនះ មិន ប៉ះ �ល់ ដល់ េ�លេ� លទ� ផល ែដល ចង់ �ន េ�ះ េទ ។
រ�យ�រណ៍ ៃន �រ ចំ�យ �ក់ ែស�ង សរុប ែដល �ន �៉ន់ ��ន ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង ��ង េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ ។
រ�យ�រណ៍ មួ យ ៃន �គ រយ �ក់ ែស�ង ៃន �រ ែក លម� េស� កម� ស្រ�ប់ សកម� �ព �ល ពី ��ំ មុន �ច ្រត�វ �ន រក េឃើញ េ� ក��ង��ង ្រប�ំ

��ំ ៃន សកម� �ព រ ួម

ចំែណក របស់ U ។

បេង� ើន ឬែកលម� េស�កម� ស្រ�ប់យុវជន Foster, English Learners,
និងនិស្សិតែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បស្រ�ប់ [LCAP Year]
�ន �៉ន់��ន LCFF Supplemental និង/or Concentration Grants

�ន �៉ន់ ��ន � LCFF Concentration Grant (15 �គរយ)

$126,029,763

$9,150,576

ត្រម�វ ឲ្យ �គរយ បេង� ើន ឬ េធ� � ឲ្យ េស� �ន់ ែត ្របេសើរ េឡើង ស្រ�ប់ ��ំ LCAP
�ន �៉ន់ ��ន �គរយ េដើម្បី បេង� ើន ឬ េធ� �
ឲ្យ េស� �ន់ ែត ្របេសើរ េឡើង ស្រ�ប់ ��ំ
សិក� �ង មុខ

LCFF Carryover — �គរយ

LCFF Carryover — ដុ��រ

�គរយ សរុប េដើម្បី បេង� ើន ឬ បេង� ើន េស�
ស្រ�ប់ ��ំ សិក� �ង មុខ

18.51%

0%

$0.00

18.51%

�រ ចំ�យ ថវ �� ស្រ�ប់ សកម� �ព ែដល ្រត�វ �ន កំណត់ អត� ស��ណ � � �រ រ ួម ចំែណក �ច រក េឃើញ េ� ក��ង ��ង សកម� �ព រ ួម ចំែណក ។
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្រត�វ�រ �រ ពិពណ៌�
ស្រ�ប់សកម� �ពនីមួយៗែដលផ� ល់ដល់��� ំងមូ ល ឬេ��មប�
� េខត� ឬ�រ ��ល័យអប់រ���ក់្រក �ង� ំងមូ ល (COE) �របក្រ�យ (១)
រេបៀបែដលត្រម�វ�ររបស់យុវជនចិ��ឹមសិស្ស��អង់េគ� ស និងសិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប្រត�វ�ន�ត់ទុក��ដំបូង េហើយ (២)
រេបៀបែដលសកម� �ព�ង
ំ េនះ�ន្របសិទ��ពក��ង�របំេពញេ�លេ�ស្រ�ប់សិស្ស� ំងេនះ។
សកម� �ពដូ ច�ងេ្រ�មេនះ គឺ (១) ្រត�វ �ន ផ� ល់ ជូ ន េ� ទូ �ង
ំ ្រស �ក និង (២) � ចម្បង សំេ� និង �ន ្របសិទ��ព ក��ង �រ បំេពញ ត្រម�វ �រ របស់ និស្សិត ែដល �ន ្រ�ក់
� ចិ��ឹម បី�ច់។ សកម� �ព េនះ ្រត�វ �ន �ត់ ទុក េ�យ េ�ល េ� LCAP ។
ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវយ
េ�លេ�ទី១
ជំនួយដល់្រគ�
●�នអំ�វ �វឲ្យ�ន�រអភិវឌ្ឈន៍ជំ�ញក��ង�រសិក�ែផ� កសង� ម ��អង់េគ� ស អភិវឌ្ឍន៍��អង់ េគ� ស និង ព�ណូែដលេឆ� យ
ើ តប�មវប្បធម៌
ែដលពេន� �ន�រេរៀនសូ ្រតស្រ�ប់និស្សិតែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប ��អង់េគ� ស និងយុវជនចិ��ឹមបី�ច់។
●LBUSD ត្រមង់ទិសពីកម� វ �ធី�ំ្រទនិង�យតៃម�្រគ�បេ្រង�ន�ប់េផ� ើមរបស់ខ� �ន (BTSA)
និងកម� វ �ធីបណ��ះប�
� ល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�តិេ��ះេ�រក�រប��ត់បេ្រង�ន�ង
ំ ្រគ�បេ្រង�នថ� ីនិង�នបទពិេ�ធន៍េលើ�រែណ�ំេផ្សង��ស្រ�ប់សិស្សែដល��នជំ�ញ។ េលើសពីេនះ
េ�ក្រគ� អ� ក្រគ� េលើ Assignment ពិេសស សូ ម ប��ត់ បេ្រង�ន អំពី �រ �� ទំ�ក់ទំនង វ �ជ� �ន �មួ យ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប ្រ�្រស័យ �ក់ទង �មួ យ ្រក �ម
្រគ� �រ ែដល ពិ�ក េរៀនសូ ្រត ( �ពិេសស ចិ��ឹម ្រគ� �រ ) និង �ំ្រទ ដល់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ែដល �ន �រ អភិវឌ្ឍ �� ។
●�រ្រ�វ្រ�វពី�ព�អ� កដឹក�ំែផ� កអប់រ� (ក��ងចំេ�ម�រេ�ះពុម�ផ�យ�េ្រចើនេផ្សងេទៀត) �នប��ញ� ្រគ�បេ្រង�នែដល�នលក� ណៈ��ប់ខ� �ន
រ ួមប��ល
� ���ំ្រទេលើ�រេរៀនសូ ្រតែផ� ក�រម� ណ៍សង� ម �រអភិវឌ្ឍ��អង់ េគ� ស និង ព� ធិ�រ�ងវប្បធម៌ �នអត�្របេ�ជន៍ វ �ជ� �នេលើ��ៃដរបស់សិស្ស។
អត�្របេ�ជន៍� ំងេនះគួ រែតបកែ្របេដើម្បីេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វលទ� ផល Smarter Balanced េ�ក��ង��អង់េគ� សែផ� កសិល្បៈនិងគណិត វ �ទ�ស្រ�ប់សិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប,
អ� កេរៀន��អង់េគ� ស, និងបណ��ះយុវជន។
េស�កម� េហ��រច�សម� ័ន� និង�រ�ំ្រទបេច� ក វ �ទ�
●�រ�ក់ព្រ�យឧបករណ៍និងឧបករណ៍បេច� ក វ �ទ��ប់�ន់ (រ ួម� ំងចំណុចេ��) អំឡ
� ងេពល�តត�តឆ��ះប��ំងពី្របសិទ��ពទូ េ�ៃនសកម� �ពនិងេស�កម� � ំងេនះ ។ វ �ធី ��ស�
ែចក �យ របស់ LBUSD ្រត�វ �ន ែណ �ំ � ចម្បង េ� សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង េ�យ កំណត់ ទី �ំង កែន� ង េ�� និង ស��រ េផ្សង េទៀត ែដល ្រក �ម ្រគ� �រ ែដល ខ� ះ �ត ដូ ច
ែដល �ន កំណត់ េ�យ លទ� ផល ស� ង់ មតិ �ច ចូ ល េ� �ន់ ពួ ក េគ �ន �៉ង �យ ្រស� ល ។ �ប់�ំងពីសិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប អ� កេរៀន��អង់េគ� ស
និងយុវជនចិ��ឹម បី�ច់
�នទំេ�រចង់��យ�យុវជនែដលពិ�កបំផុតក��ង�រ�នដល់�រេចញេ្រ�បែន� មជួ យ���ពួ កេគ�ចទទួ ល�នអត�្របេ�ជន៍ពី�រត��ប់អុីនធឺណិតែដលគួ រឱ្យទុកចិត��
ងេនះ។
េ�លេ�ទី២
េស�សហគមន៍និងអង់សុីល (Supplemental/ Concentration)
●�រត��ប់បែន� មពីមនុស្សេពញវ �យេ�សិស្សគឺសំ�ន់ស្រ�ប់សិស្សែដលមិនេធ� �។ មតិ េ�បល់ ៃដ គូ អប់រ� �ន អំ�វ�វ �៉ង ��ប់ ខ� �ន ឲ្យ �ន វ ��ន �រ សកម� ក��ង �រ ចូ ល រ ួម
សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ ែដល �រម� ណ៍ របស់ ពួ ក េគ � កម� សិទ�ិ េ� ក��ង �� � ្របវត� ិ ��ស� �ន ក្រមិត �ប �ង
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មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ និង ប៉ះ �ល់ ដល់ �រ អនុវត� �រ សិក� របស់ ពួ ក េគ ។ ឧ�ហរណ៍ េ� ក��ង �រ អេង� ត វប្បធម៌ និង ��ស �តុ �� សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត
�ន ទំេ�រ ផ� ល់ នូ វ �រ េឆ� ើយ តប វ �ជ� �ន តិច �ង មុន េ� េពល ្រត�វ �ន សួ រ � េតើ ពួ ក េគ " �ន �រម� ណ៍ ជិត ស� ិទ� នឹង មនុស្ស េ� �� " ឬ " �ន �រម� ណ៍ � [ ពួ ក េគ ]
គឺ � ែផ� ក មួ យ ៃន �� ។ "
�រចូ ល រ ួម របស់ ឪពុក ��យ / Outreach
●សិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប, អ� កេរៀន��អង់េគ� ស,
និងយុវជនចិ��ម
ឹ បី�ច់�នជួ ប្របទះនូ វប��ដ៏គួរឱ្យកត់ស��ល់�្របវត� ិ��ស� និង�នក្រមិតក��ង�រទទួ ល�នេស�កម� �ក់ទងនឹងសុខ�ពសង� ម,
ផ� វ� ចិត�និង�កប្បកិ រ ��េ�ក��ងសហគមន៍របស់ពួកេគ. ្រក �ម ្រគ� �រ របស់ ពួ ក េគ ក៏ �ន ត្រម�វ �រ ដ៏ ធំ បំផុត �ក់ ព័ន� នឹង �រ ចូ ល រ ួម � ពិេសស េ� េពល ែដល �ក់ ទង
េ� នឹង �រ ចូ ល ដំេណើរ �រ �� ។ ែផ� ក ដ៏ សំ�ន់ មួ យ ៃន េស� �ង
ំ េនះ គឺ �រ �� � ្រក �ម ្រគ� �រ � ំង អស់ �ន ឱ�ស ចូ ល រ ួម និង �រ �ក់ ទង ពីរ ផ� វ� ។ �រ ចូ ល
ដំេណើរ �រ ែបប េនះ រ ួម �ន �រ បកែ្រប ដំ�ល �� េ�យ េ្របើ Zoom ប��ត់ ទូ រស័ព� សន� ិសីទ និង ឧបករណ៍ បេច� ក វ �ទ� េផ្សង េទៀត។ វ �ធីេនះ េអស�៉ញ ែខ� រ និង �គ� ិន ែដល មិន
ែមន � �� អង់េគ� ស ដៃទ េទៀត �ច ចូ ល រ ួម សន� � �៉ង េពញេលញ �មួ យ បុគ�លិក �� និង ្រស �ក។
● �រចូ ល រ ួម របស់ ឪពុក ��យ បែន� ម និង កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង ផ្សព� ផ�យ � ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ ្រក �ម ្រគ� �រ ែដល ខ� ះ �ត បំផុត ែដល ត្រម�វ ឲ្យ �ន �រ �ំ្រទ
បែន� ម េដើម្បី យក ឈ� ះ េលើ �លៈេទសៈ ដ៏ លំ�ក � ពិេសស េ� េពល ែដល �ក់ ទង េ� នឹង �រ ចូ ល ដំេណើរ �រ �� ។ LBUSD រ�ពឹង� �មួ យនឹងេស�កម� � ំងេនះ
� ចិ��ឹមកូ ន
សិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប អ� កេរៀន��អង់េគ� ស យុវវយ
េហើយ្រក �ម្រគ� �ររបស់ពួកេគនឹងប��ញ�រម� ណ៍�ន់ែតខ� ស់ចំេ�ះ�ព�របស់របរេ�ក��ង��េរៀននិង�រស� ង់មតិ��ស�តុ។

យុត�ិធម៌��រេឡើង វ �ញ
●សិ���� យុត�ិធម៌ ��រ េឡើង វ �ញ េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ �ន ដំេ�ះ ្រ�យ ជេ��ះ �រ យល់ ដឹង អំពី វប្បធម៌ ឥរ ��បថ វ �ជ� �ន �ំ្រទ និង ជេ្រមើស េផ្សង េទៀត ចំេ�ះ �រ ��ក និង
�រ បេណ�ញ េចញ ។ ពួ ក េគ ជួ យ េ�ះ ្រ�យ ត្រម�វ �រ ែត មួ យ គត់ របស់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល � ទូ េ� ្រត�វ �ន ទុក េ�ល េ� ក��ង �រ អនុវត� និង ្របតិបត� ិ �រ
�� ែបប ្របៃពណី ។
●សិ����យុត�ិធម៌��រេឡើង វ �ញជួ យស្រម� លដល់េស�កម� ែដលសិស្សែដលមិន�នេធ� �មុននិងសិស្សដៃទេទៀតែដល�ន្រត�វប្រង� ម�្របវត� ិ��ស� ។ ពួ ក េគ ផ� ល់ េវទិ� មួ យ ែដល ព្រងីក
សំេឡង សិស្ស និង ឱប ្រកេ�ប សហគមន៍ េនះ � ៃដ គូ ពិត ្រ�កដ ក��ង �រ អប់រ� ។ ពួ ក េគ ក៏ �ន �រ សង� ត់ ធ� ន់ �ក់�ក់ មួ យ េ� េលើ �រ េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍
សង� ម ែដល � ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវ �យ ែដល ជួ ប ្របទះ �រ ប៉ះ ទង� ិច និង ឧបសគ� ែដល �ក់ ទង
�� ក��ង អ្រ� ខ� ស់ �ង មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ ។
●ដូ ច� មណ�ល ��េរៀន �គេ្រចើន �អកុសល ទិន�ន័យ LBUSD �ន ប��ញ � បុរស ែដល �ន ពណ៌ រ ួម �ន ចំណូល �ប ចិ��ឹម បី�ច់ និង សិស្ស EL ្រត�វ �ន េគ ប��ន
� េ�
��ក និង បេណ�ញ េចញ ក��ង អ្រ� ខ� ស់ �ង មិត� ភក� ិ របស់ ពួ កេគ។ វ ��ន�រប��រ ដូ ច� យុត�ិធម៌��រេឡើង វ �ញ �នេ�លបំណងជំរុញ�ពលំេអៀង ទំ�ក់ទំនងឆ� ង�ត់វប្បធម៌
និង�� និងបេង� ើតសហគមន៍��ែដល�ន់ែតរ ួម ប��ល
� �� ែដល�លទ� ផល នឹង�ត់បន� យ�រ��ក និងបេណ�ញបុរសែដល�នពណ៌ រ ួម� ំង្រ�ក់ចំណូល�ប ជ្រម �ញ និងសិស្ស
EL ផងែដរ។
េ�លេ�ទី៣
�រែណ�ំ-េស��ក់ព័ន� (Supplemental/Concentration)
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●� ទូ េ� �ព ខុស �� ៃន �រ សេ្រមច របស់ LBUSD �ន ប៉ះ �ល់ អវ �ជ� �ន ដល់ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ -- អ� � ែដល
�ន់ ែត ��ំង េឡើង េ�យ ជំងឺ �តត�ត េនះ ។ �រ ព្រងីក �រ �ំ្រទ ែដល �ន កំណត់ េ�ល េ� និង �រ េធ� � អន� �គមន៍ គឺ �ំ�ច់ ។
●ជំនួយ�រ��ក់េរៀននិងបុគ�លិកែដល�ក់ទងនឹង�រែណ�ំេផ្សងេទៀត្រត�វ�ន�រកិច�េធ� ��រ�មួ យ្រគ�បេ្រង�នេ�ក��ង��ក់េរៀនែដលគ��តៃនសមិទ�ផលគឺពិ�កបំផុតេដើម្បីបិទ។
� និង
ពួ ក េគ ជួ យ ផ� ល់ នូ វ �រ ែណ�ំ និង �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែដល �ន េ�លេ� �ន់ ែត េ្រចើន ដល់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ជំរុញ យុវវយ
អ� ក េផ្សង េទៀត ែដល កំពុង ជួ ប �រ លំ�ក និង �ម�រ ឲ្យ �ន �រ យក ចិត� ទុក �ក់ បែន� ម េទៀត។ ពួ ក េគ ក៏ �ន េ�ះ ែលង សមត� �ព របស់ ្រគ� បេ្រង�ន ក��ង �រ លះបង់
េពល េវ� ែណ �ំ បែន� ម េទៀត ែដល សំេ� េ� េលើ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ។ ក��ង �រ កំណត់ េ�លេ� ចិ��ឹម កូ ន សិស្ស ចំណូល �ប EL និង សិស្ស ែដល
កំពុង ជួ ប �រ លំ�ក ក��ង �រ បំេពញ �ម ស� ង់�រ ជំនួយ �រ ែណ�ំ ផ� ល់ នូ វ �រ �ំ្រទ មួ យ ្រក �ម តូ ច និង/ឬ ១:១។ ស្រ�ប់ សិស្ស EL �រ �ំ្រទ �� ចម្បង ពី ជំនួយ �រ ជួ យ
សិស្ស ឲ្យ យល់ ពី �� សិក� ៃន ��ក់ េរៀន ែដល � ញឹក �ប់ � ឧបសគ� ក��ង �រ េរៀន សូ ្រត ។ េ�យែឡក ស្រ�ប់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស ជំនួយ �រ ��ក់ េរៀន ក៏ �ច ជួ យ
�ំ្រទ កម� វ �ធី ELD ែដល �ន កំណត់។
●�រ�ក់របស់ជំនួយ�រ��ក់េរៀននិងបុគ�លិកែដល�ក់ទងនឹង�រែណ�ំេផ្សងេទៀតេ�ក��ង��ក់េរៀនែដល�នត្រម�វ�រសិក�េ្រចើននិង�រេ��តខ� ស់េ�េលើសិស្សែដលមិនេធ� ��រ្រត� ត
ពិនិត្យ����រ�ំ្រទេនះ�នលក� ណៈឯកជននិងកំណត់េ�លេ�។ �រ ែណ�ំ ែដល �ន េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង � �រ រ ួម ចំែណក របស់ ពួ ក េគ េ�ះ េ� ជួ យ បេង� ើន �រ េរៀន
សូ ្រត ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ និង អ� ក េផ្សង េទៀត ែដល កំពុង ជួ ប �រ លំ�ក ។
អក្សរសិល្ប៍�្រំ ទ / កម� វ �ធីអប់រ� ប�
� ល័យ / គណិត វ �ទ��ំ្រទ / កម� វ �ធី�្រំ ទនិស្សិតែដល�នមូ ល��នេ���េរៀន / កម� វ �ធីពេន� �ន�រសិក� / �រ�ំ្រទ្រគ�
● សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង � ទូ េ� �ន ��ក់ ពី េ្រ�យ មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ េ� ក��ង សិល្បៈ �� អង់េគ� ស និង គណិត វ �ទ� ែដល � ប�� មួ យ ែដល �ន ទំេ�រ បន� េ�
� ចិ��ឹម បី�ច់ មិន ្រតឹម ែត ត្រម�វ ឲ្យ �ន េពល េវ� បែន� ម េដើម្បី សេ្រមច �ន នូ វ
ទូ � ំង ្របព័ន� TK-12 ។ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវយ
ស� ង់�រ ក្រមិត ��ក់ ប៉ុេ�
� ះ េទ ប៉ុែន� ែថម � ំង �ន �រ �ំ្រទ � បុគ�ល ពី ្រគ� បេ្រង�ន ែដល �ន ប��ត់ បេ្រង�ន ខ� ស់ ផង ែដរ ។ េលើសពីេនះេទៀត
ពួ កេគ្រត�វ�រឱ�សេរៀនសូ ្រតបែន� មហួ សពីៃថ� សិក� េដើម្បីពេន� �នវឌ្ឍន�ពៃន�រសិក� �ពិេសសប��ប់ពី�នប��្របឈមៃនជំងឺ�តត�ត។ �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែបប េនះ គឺ ស� ិត
ក��ង ចំេ�ម �ទិ�ព កំពូល ស្រ�ប់ ៃដ គូ អប់រ� ។
●�រ�ំ្រទែផ� កអក� រកម� , �រអប់រ�ប�
� ល័យ, និង�រ�ំ្រទគណិត វ �ទ�, �ស័យ��នត្រម�វ�ររបស់សិស្សែដលមិនេធ� �មិន្រតឹម្រត�វ�មវ �ធី�េ្រចើន. ទី១ ្រគ� បេ្រង�ន ែដល �ន ប��ត់
បេ្រង�ន ខ� ស់ ែដល �ន ជំ�ញ ក��ង �រ អនុវត� �រែណ�ំ និង កម� វ �ធី ែដល �ន មូ ល��ន េលើ �រ ្រ�វ្រ�វ �ច ជួ យ បណ��ះ ប�
� ល ELA និង �តិ� គណិត វ �ទ� �ម វ �ធី េផ្សង
ៗ េ�យ ពិ�រ� ពី បទ ពិេ�ធន៍ របស់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់។ ពួ ក េគ �ច ផ� ល់ វគ� សិក� អភិវឌ្ឍន៍ ្រគ� បង� �ក
និង វ ��� ជីវៈ ែដល ជួ យ ្រគ� េផ្សង េទៀត ក��ង �រ ទទួ ល �ន ជំ�ញ ែបប េនះ ។ េលើស ពី េនះ េទៀត �រ បេ្រង�ន និង �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែបប េនះ េ� �ង េ្រ� ៃថ� ធម� � -- �ន
ន័យ � មុន េពល �� ប��ប់ ពី �� េ� ចុង ស��ហ៍ ឬ អំឡ
� ង េពល �ត់ ្រ�ណ -- ្រត�វ �ន រច� េឡើង េដើម្បី កំណត់ �ទិ�ព ដល់ សិស្ស ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ បំផុត ។ � ញឹក
�ប់ ពួ ក េគ ក៏ េ្របើ្រ�ស់ ស��រ ែដល �ន ្របសិទ�ិ �ព � ពិេសស ក��ង �រ ចូ ល រ ួម និង �ំ្រទ ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។ េ្រ� ពី �រ េធ� � អន� �គមន៍ ពិេសស េ� ទូ � ំង
្រស �ក � ំង េនះ �រ �ំ្រទ របស់ សិស្ស ែដល �ន មូ ល��ន េ� �� កម� វ �ធី បេង� ើន េល្ប�ន �រ េរៀន សូ ្រត និង �រ ផ� ល់ ជំនួយ ស្រ�ប់ េគហទំព័រ ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ ចំនួន 29
បេង� ើត នូ វ ្រស�ប់ បែន� ម ៃន េស� សិក� ែដល េធ� � ឲ្យ �រ ចូ ល រ ួម �ន់ ែត សុី ជេ្រ� �មួ យ សិស្ស ែដល មិន �ន ផ� ល់ ��� ប័ណ� េ� បរ �េវណ �� �ក់�ក់ ។
●េស��េ្រចើនៃនេ�លេ� 3
្រត�វ�នេ��ត�រម� ណ៍េ�េលើ��េរៀនែដល្រត�វ�រខ� ស់ែដល�កែន� ងែដលអ� កែដល�ន�រពុះ�រ�្របវត� ិ��ស� ទទួ ល�ន�ទិ�ពខ� ស់បំផុតស្រ�ប់�រ�ំ្រទ។ �រ �ំ្រទ របស់
សិស្ស ែដល �ន មូ ល��ន េ� �� កម� វ �ធី បេង� ើន េល្ប�ន �រ េរៀន សូ ្រត និង �រ បេ្រង�ន ពី �រ �ំ្រទ បេង� ន
ើ េស� សិក� បែន� ម េទៀត ែដល សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត
ទទួ ល �ន េ� បរ �េវណ �� �ក់�ក់ ។
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គំនិតផ� ចេផ�
�
ើមេរៀនសូ្រតពីេដើម
●Early Transitional Kindergarten, Transitional Kindergarten and Educare
ព្រងីកឱ�សេរៀនមុន�៉ងេ្រចើនស្រ�ប់សិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បនិងសិស្សែដលមិន�នផ� ល់��រ ូបករណ៍េផ្សងេទៀត,
េ�េពលពួ កេគផ� ល់នូវជេ្រមើស�ន់ែតេ្រចើនស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រេ�ទូ � ំង្រស �ក. កម� វ �ធី � ំង េនះ ្រត�វ �ន ស្រមប ស្រម� ល �មួ យ �� បឋម សិក� េ�យ �� �រ ��ស់ ប�រ� �ន់
ែត �យ ្រស� ល េ� � សួ ន ច�រ អប់រ� និង បេង� ើន �រ េ្រត�ម ខ� �ន េ� �� ។
●�រព្រងីកេស�កម� េរៀនសូ ្រតមុន�ទូ េ� �ំឱ្យ�ន�រចូ លរ ួមចំែណក�ន់ែតេ្រចើនក��ងចំេ�មកុ�រតូ ចៗក��ងកម� វ �ធីែដល�នរច�សម� ័ន�សមរម្យក��ង�រអភិវឌ្ឍ។
សមិទ�ផលែផ� កសិល្បៈ �� អង់េគ� ស និង គណិត វ �ទ� េ� ��ក់ ដំបូង េគ រ�ពឹង � នឹង �ន �រ ែក លម� � ពិេសស ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប េរៀន ��
� ចិ��ឹម បី�ច់។
អង់េគ� ស និង យុវវយ
េ�លេ�ទី៤
�រ �ំ្រទ �រ ្របឹក�
● េស�្របឹក�គឺ�ែផ� កមួ យៃនវ �ធី��ស� � ំង មូ លរបស់ LBUSD ចំេ�ះសុខុ�ល�ព
េហើយ�រ�ររបស់ពួកេគ�ន�រសង� ត់ធ�ន់�ក់�ក់េ�េលើ�រត��ប់�មួ យ្រក �ម្រគ� �រែដលកំពុងជួ បប��របួ សដូ ចពីមុន។ ដំេណើរ �រ េនះ រ ួម ប��ល
� មិន ្រតឹម ែត �រ ជួ យ សិស្ស
ែដល មិន �ន អនុ��ត ប៉ុេ�
� ះ េទ ( � ពិេសស អ� ក ែដល ្រត�វ �ន េគ បេណ�ញ េចញ ) ប៉ុេ�
� ះ េទ ប៉ុែន� ែថម �ង
ំ កំណត់ អត� ស��ណ ធន�ន ផ� វ� ចិត� សង� ម ែដល ពួ ក េគ និង
ឪពុក ��យ របស់ ពួ ក េគ ្រត�វ�រ ផង ែដរ ។ ទី្របឹក� ស្រមបស្រម� ល �មួ យ នឹង �រ សហ�រ ែផ� ក សុខ�ព ផ� វ� ចិត� ែដល �ន មូ ល��ន េ� �� និង ៃដគូ ដៃទ េទៀត (�ង
ំ ក��ង
និង អស់កល្ប �និច�) េដើម្បី �ំ្រទ ដល់ ្រក �ម ្រគ� �រ។
●�រសង� ត់ធ�ន់េ�េលើ�រ�នដល់សិស្សនិងឪពុក��យែដលពិ�កបន� ចូ លរ ួម�បឋមនូ វអត�្របេ�ជន៍ែដលសិស្សមិន�នទទួ ល្របេ�ជន៍ែដលមិន�នេធ� �។
អ� កែដលកំពុងជួ ប្របទះនូ វអ្រ�ៃន�រអវត� �នដ៏��ៃំ រ� �របេ�� ញ�រប៉ះទង� ិច និងប��្របឈមេផ្សងេទៀតហួ សពីអ�កសិក�។ េលើស ពី េនះ េទៀត �រ សង� ត់ ធ� ន់ េលើ �រ ��ប់ ចំណូល
� ែដល �ន ធន�ន សុខ�ព ផ� វ� ចិត� និង ផ� វ� ចិត� េឆ� ើយ តប េ�យ ��ល់ េ� នឹង �ទិ�ព ែដល ពួ ក េគ �ន
�ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ ្រក �ម ្រគ� �រ យុវវយ
បក ្រ�យ ។
●ទី្របឹក�ផ� ល់�រ�ំ្រទ SEL �មរេបៀបកំណត់េ�លេ�ស្រ�ប់ចិ��ឹមសិស្សចំណូល EL និង Low ែដល�ន�រអនុវត� ល�បំផុតដូ ច�នេរៀប�ប់�ងេលើ។ លទ� ផល នឹង ្រត�វ �ស់ែវង េលើ
ទិន�ន័យ ៃន �រ �ក់�ំង /�រ ត��ប់ ពី �រ អេង� ត ឃុំ ស��ត់ CORE �មួ យ នឹង �រ េកើន េឡើង ២% ក��ង មួ យ ��ំ ក��ង �រ េឆ� ើយ តប វ �ជ� �ន ស្រ�ប់ ្រក �ម ែដល �ន កំណត់
េ�លេ� នីមួយៗ។
�រេ្រត�មខ� �នម�វ �ទ�ល័យ និង�ជីព
●សិស្សែដលមិន�នេធ� �ពី�រ�រ�នេមើលេឃើញពីអ្រ��បៃន��ក់ប រ ���ប្រតម�វ �ទ�ល័យនិង�ពេ្រត�មខ� �ន�េទៀង�ត់ៃន�ជីព។ � ែផ� ក មួ យ �ព ខុស �� ៃន ឱ�ស េនះ
េកើត េចញ ពី ឧបសគ� ហិរ�� វត�� ែដល ្របឈម មុខ េ�យ និស្សិត ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់។
● កម� វ �ធី េ្រត�ម ខ� �ន េ� វ �ទ�ល័យ របស់ LBUSD ែដល េរៀបចំ េ� ក��ង �រ សន� ទី ្រ�ំមួយ �ម រយៈ ��ក់ ទី ៨ ស្រ�ប់ វ �ទ�ល័យ េ��ត េលើ េគហទំព័រ �� ែដល �ន �រ េ��ត
ខ� ស់ េលើ សិស្ស ែដល មិន �ន េរ �សេអើង និង ត្រមឹម �មួ យ នឹង �រ ផ� ច
� េផ� ើម �គ ហ៊ុន េរៀន សូ ្រត ែបប សតិ �រម� ណ៍ សង� ម។ កម� វ �ធី ្របឹក� ម�វ �ទ�ល័យ ែដល ្រត�វ �ន ស្រមប
ស្រម� ល � ៃដ គូ �មួ យ �កល វ �ទ�ល័យ �លីហ��រ�៉ �គ �ង ត្ប
� ង �ន �ក់ �រ គូ ស ប��ក់ �៉ង �ក់�ក់ អំពី �រ �ំ្រទ ដល់ និស្សិត ជំ�ន់ ទី មួ យ ចំណូល �ប និង
និស្សិត មិន សូ វ �ន វត� �ន។ គំរ ូ ែដល េ� ជិត មិត� ភក� ិ របស់ � ជួ យ ��ន ចេ��ះ រ�ង សិស្ស និង ទី ្របឹក� ែដល � ទូ េ� �ន ៃផ� �ង េ្រ�យ ដូ ច �� ។ កម� វ �ធី សិក� ជន �តិ
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�គ តិច �មួ យ �កល វ �ទ�ល័យ រដ� �លីហ��រ�៉ Long Beach ស្រមប ស្រម� ល �មួ យ កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង របស់ LBUSD េ��ះ េ� រក �រ បេ្រង�ន េឆ� ើយ តប ែផ� ក វប្បធម៌ និង
curricula ែដល �ក់ ទង នឹង វប្បធម៌ ។
●សិស្សែដលមិន�នប�� ប់�រសិក�មិនសូ វ�នកម� វ �ធីេរៀបចំែដលេបើកឱ�សដល់កម� វ �ធីផ� វ� វ �ទ�ល័យម�វ �ទ�ល័យនិង�រ�រ ។ ត្រម�វ�ររបស់និស្សិតែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប,
អ� កេរៀន��អង់េគ� ស, និងយុវជនចិ��ឹមកូ នគឺ�ន�ពធ� ន់ធ�រ�ពិេសសេ��ក់ក�
� លៃន�ពរបួ ស ,
�រ�ំ�ច់ៃនេស�កម� ��ល់ែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះបទពិេ�ធជី វ �តដ៏ពិេសសរបស់ពួកេគ.
�រ �ំ្រទ �រ �ក់ ក្រមិត ខ� ស់
●�រចំ�យៃន�រចូ លរ ួម Advanced Placement �ពិេសសៃថ� ែដល�ក់ទងនឹង�រ្របឡង បេ្រមើ�រ�រ�រ�ំងហិរ�� វត��ដ៏េ្រចើនស្រ�ប់សិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប។ � �ក់
ក្រមិត �រ ចូ ល េរៀន របស់ ពួ ក េគ េ� វគ� សិក� AP និង � �ំង ពួ ក េគ ពី �រ ទទួ ល �ន ឥណ�ន ម� វ �ទ�ល័យ ែដល �ន ស��នុពល ។
●LBUSD ែបង ែចក មូ លនិធិ េដើម្បី បេង� ើន ចំនួន វគ� សិក� AP ែដល �ន ស្រ�ប់ សិស្ស ដូ េច� ះ �រ ព្រងីក ឱ�ស ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត េដើម្បី ្របឈម មុខ នឹង
�រ សិក� ។ េ�យ ផ� ល់ ្រ�ក់ ឧបត� ម� ដល់ ៃថ� ្របឡង AP ្រស �ក េនះ �ន បន� យ រ�ំង ហិរ�� វត�� �៉ង ��ំង និង អនុ��ត ឲ្យ សិស្ស ទទួ ល �ន េ្រចើន បំផុត ពី វគ� សិក� របស់ ពួ ក
េគ ។
● �រ ព្រងីក �រ ផ� ល់ ជូ ន វគ� សិក� និង �រ ផ� ល់ ្រ�ក់ ឧបត� ម� ៃថ� ្របឡង ្រត�វ �ន រ�ពឹង � នឹង បេង� ើន �រ ចុះ េ��ះ និង �រ េធ� � េតស� AP ។ � លទ� ផល អ្រ� ចូ ល េរៀន េ�
ម� វ �ទ�ល័យ គួ រ ែត េកើន េឡើង � ពិេសស ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ ។
េ�លេ�ទី៥
េស�កម� របស់សិស្ស (Supplemental/Concentration)
●េ�យ �រ ែត �រ ទទួ ល �ន េស� ែដល �ន ក្រមិត �ក់ទង នឹង សុខ�ព សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ �ន �និភ័យ �ន់
ែត ��ំង ៃន �រ ប៉ះ ទង� ិច � ពិេសស អំឡ
� ង េពល និង េ្រ�យ �រ �តត�ត េនះ។ �ង មុន ពួ ក េគ ត្រម�វ ឲ្យ �ន ជំនួយ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ស្រមប ស្រម� ល �រ ផ្សព� ផ�យ ្រគ� �រ
និង ប��ន
� េ� ធន�ន ្រស �ក និង សហគមន៍ ។
● ដូ ច � �រ ផ� ល់ ដំបូ��ន �រ �ំ្រទ ែផ� ក ចិត� ��ស� និង េស� ែថ� ំ គឺ � ែផ� ក មួ យ ៃន វ �ធី ��ស� �ង
ំ មូ ល របស់ LBUSD ចំេ�ះ សុខ �ព េហើយ �រ�រ របស់ ពួ ក េគ �ន
�រ សង� ត់ ធ� ន់ �ក់�ក់ េលើ �រ ត ��ប់ �មួ យ ្រក �ម ្រគ� �រ ែដល កំពុង ជួ ប ្របទះ �រ ប៉ះ ទង� ិច ដូ ច ពី មុន មក ។ ដំេណើរ �រ េនះ រ ួម ប��ល
� មិន ្រតឹម ែត �រ ជួ យ សិស្ស ែដល
មិន �ន អនុ��ត ប៉ុេ�
� ះ េទ ( � ពិេសស អ� ក ែដល ្រត�វ �ន េគ បេណ�ញ េចញ ) ប៉ុេ�
� ះ េទ ប៉ុែន� ែថម �ង
ំ កំណត់ អត� ស��ណ ធន�ន ផ� វ� ចិត� សង� ម ែដល ពួ ក េគ និង
ឪពុក ��យ របស់ ពួ ក េគ ្រត�វ�រ ផង ែដរ ។ អ� ក ចិត� វ �ទ� និង គិ�នុប��យិ� ស្រមប ស្រម� ល �មួ យ នឹង �រ សហ �រ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ែដល �ន មូ ល��ន េ� �� និង
ៃដ គូ េផ្សង េទៀត ( � ំង �ង ក��ង និង �ង េ្រ� ) េដើម្បី �ំ្រទ ្រក �ម ្រគ� �រ ។
●�រសង� ត់ធ�ន់េ�េលើ�រ�នដល់សិស្សនិងឪពុក��យែដលពិ�កបន� ចូ លរ ួម�បឋមនូ វអត�្របេ�ជន៍ែដលសិស្សមិន�នទទួ ល្របេ�ជន៍ែដលមិន�នេធ� �។
អ� កែដលកំពុងជួ ប្របទះនូ វអ្រ�ៃន�រអវត� �នដ៏��ៃំ រ� �របេ�� ញ�រប៉ះទង� ិច និងប��្របឈមេផ្សងេទៀតហួ សពីអ�កសិក�។ េលើស ពី េនះ េទៀត �រ សង� ត់ ធ� ន់ េលើ �រ ��ប់ ចំណូល
� ែដល �ន ធន�ន សុខ�ព ផ� វ� ចិត� និង ផ� វ� ចិត� េឆ� ើយ តប េ�យ ��ល់ េ� នឹង �ទិ�ព ែដល ពួ ក េគ �ន
�ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ ្រក �ម ្រគ� �រ យុវវយ
បក ្រ�យ ។
●ក��ង��ំសិក� ២០២១-២២ ម�វ �ទ�ល័យ LBUSD �នជួ ល��ក់�រ ២០�ក់ RNs (គិ�នុប��យិ���) េដើម្បីជួយដល់�រ�រេផ្សងៗ
រ ួម� ំងេធ� ��រ�មួ យ្រគ� �រែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប េដើម្បីជួយដល់ប��ែដល�ក់ទងនឹងសុខ�ព និងផ� ល់លិខិតែណ�ំដល់��ក់�រសហគមន៍។
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មណ�ល សុខុ�ល�ព វ �ទ�ល័យ
●េ�យ �រ ែត �រ ទទួ ល �ន េស� ែដល �ន ក្រមិត �ក់ទង នឹង សុខ�ព សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ �ន �និភ័យ �ន់
ែត ��ំង ៃន �រ ប៉ះ ទង� ិច � ពិេសស អំឡ
� ង េពល និង េ្រ�យ �រ �តត�ត េនះ។ េ្រ�ពី�នរច�សម� ័ន�េស�កម� ពីអ�កចិត���ស� គិ�នុប��យិ�
អ� កឯកេទស�ងសុខ�ពផ� វ� ចិត� និងទី្របឹក� និស្សិត្រត�វ�រកែន� ងមួ យេ�បរ �េវណ�� ែដលពួ ក�ត់�ចទទួ ល�ន�រ�ំ្រទ��មៗ �មត្រម�វ�រ�ំ�ច់។
●មជ្ឈមណ�លសុខុ�ល�ពវ �ទ�ល័យផ� ល់កែន� ងែដល�នសុវត� ិ�ពេ�បរ �េវណ��ែដលសិស្ស�ច��ក់ចុះេដើម្បីទទួ ល�ន�រ�ំ្រទ�ងផ� វ� ចិត�ក��ងសង� មក��ងអំឡ
� ងេពលៃថ� សិក�។
មជ្ឈមណ�ល� ំងេនះ�ច�ជំនួយ និង�រ�ំ្រទេ�យដំេ�ះ្រ�យជេ��ះ, �រផ� ល់្របឹក�បុគ�ល/្រក �មរយៈេពលខ� ,ី �រ្រគប់្រគង�ព�នតឹង, និងេ្រចើនេទៀត.
●មជ្ឈមណ�លសុខុ�ល�ពវ �ទ�ល័យ្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹងេ�ះ្រ�យត្រម�វ�រផ� វ� ចិត�ក��ងសង� មែដលេបើមិនដូ េច� ះេទនឹង��ំងសិស្សមិនឲ្យចូ លរ ួម�៉ងសកម� ក��ង�រេរៀនរបស់ពួកេគ។
អ្រ�ចូ លរ ួមគួ រែកលម� និង��ក �របេណ�ញេចញ និង�រទ��ក់េ�លគួ រែតថយចុះ។ �ម ពិត ទិន�ន័យ �ំ្រទ ត្រម�វ �រ �មួ យ នឹង �រ ទស្ស� �ប់ រយ សំ�ប់ �រ �ំ្រទ " �ម
ទូ រស័ព� " និង �រ តស៊ូ មតិ របស់ និស្សិត ដ៏ េលើសលប់ សំ�ប់ �រ បន� កម� វ �ធី េនះ ។
�កល វ �ទ�ល័យ ដឹក �ំ បុរស និង �ស�ី
●�កលវ �ទ�ធិ�រ�ព�អ� កដឹក�ំ្រប �ស និង�ស� ី ផ� ល់សិទ�ិអំ�ចដល់សិស្សែដលមិន�នេរៀន�មរយៈ�រសិក� �រ�ំ្រទែផ� កវប្បធម៌ និងផ� វ� ចិត�សង� មMale និង Female
Leadership Academies ផ� ល់នូវឱ�សេរៀនែដលេលើកតេម� ើងសិស្សែដលមិន�នេរៀន និងសិស្សដៃទេទៀតែដល�ន្រត�វ�ត់ត�្របវត� ិ��ស� ។ ពួ ក េគ ផ� ល់ េវទិ� មួ យ ែដល ព្រងីក
សំេឡង សិស្ស និង ឱប ្រកេ�ប សហគមន៍ េនះ � ៃដ គូ ពិត ្រ�កដ ក��ង �រ អប់រ� ។ ពួ ក េគ ក៏ �ន �រ សង� ត់ ធ� ន់ �ក់�ក់ មួ យ េ� េលើ �រ េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍
សង� ម ែដល � ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវ �យ ែដល ជួ ប ្របទះ �រ ប៉ះ ទង� ិច និង ឧបសគ� ែដល �ក់ ទង
�� ក��ង អ្រ� ខ� ស់ �ង មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ ។
�រ ផ� ច
� េផ�ើម �រ េរៀន សូ្រត ែដល ��ប់ ��
●េ�ក្រមិត វ �ទ�ល័យ Linked Learning ផ� ល់ជូននូ វវគ� សិក�ដ៏ម៉ត់ចត់, �របណ��ះប�
� លបេច� កេទស, �រេរៀនសូ ្រតែដល�នមូ ល��នេលើ�រ�រ, និងេស�កម� សិស្សែដល�ក់ព័ន�,
ែដលេស�កម� ចុងេ្រ�យគឺចំណុចសំ�ន់ៃន�រសង� ត់ធ�ន់េ�េពលែដល��ក់ទងនឹងសិស្សែដលមិន�នផ� ល់�របង� ិត បង� ំ. កម� វ �ធី Pathway �� � សំេឡង សិស្ស ្រត�វ �ន
ប��ល
� េ� ក��ង �រ សេ្រមច ចិត� ែដល �ក់ទង នឹង បទពិេ�ធន៍ ��ក់ េរៀន បទពិេ�ធន៍ �� និង កម� វ �ធី សិក� ក��ង ្រស �ក។
�
�រេរៀនសូ ្រតែផ� កផ� វ� ចិត�សង� មគឺ��ទិ�ពដ៏សំ�ន់មួយ �ពិេសសក��ង�រក�ងទំ�ក់ទំនងឆ� ង�ត់វប្បធម៌ និងបណ��ះបំប៉នមនុស្សេពញវយ
និង�រអនុវត� របស់សិស្សែដលបេង� ើតសហគមន៍��េរៀនែដលរ ួមប��ល
� �ន់ែតេ្រចើន។ េ�ល បំណង SEL ្រត�វ �ន ប��ល
� េ� ក��ង �តិ� និង �រ ែណ�ំ ចម្បង និង េ្រជើស េរ �ស
ែដល ឆ��ះ ប��ំង ពី �រ បេ្រង�ន ែដល េឆ� ើយ តប �ង វប្បធម៌ ។
●កម� វ �ធីផ� វ� េរៀន Linked �នបេង� ើតបទពិេ�ធន៏អប់រ�ែដលសិស្សែដលមិន�នេរៀននិងសិស្សដៃទេទៀតែដល�នទទួ ល�រប្រង� ម�្របវត� ិ��ស� ។ ពួ ក េគ ផ� ល់ នូ វ េវទិ� មួ យ ែដល
ព្រងីក សំេឡង សិស្ស និង �រ េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� ម ែដល � ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ
� ែដល ជួ ប ្របទះ � ំង ឧបសគ� ក��ង �រ សិក� និង មិន ែមន � អ� ក សិក� ក��ង អ្រ� ខ� ស់ �ង មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ ។ កម� វ �ធី �ង
យុវវយ
ំ េនះ នឹង បេង� ើន អ្រ� �រ សិក�
ស្រ�ប់ សិស្ស ចិ��ឹម បី�ច់ EL និង និស្សិត ចំណូល �ប េ�យ បេង� ើន ទំ�ក់ទំនង រ�ង េ�ល បំណង វគ� សិក� និង កម� វ �ធី ជី វ �ត ដូ េច� ះ បេង� ើន �រ ចូ ល រ ួម គំនិត រ �ក ចេ្រមើន
និង ្របសិទ�ិ �ព ខ� �ន ឯង ។
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កម� វ �ធីត�ន� ី��ក់បឋមសិក�
●្រគ�បេ្រង�នត�ន� ី��ក់មេត� យ្យផ� ល់ជូនេមេរៀនត�ន� ីទូេ�ែដល�នមូ ល��នេលើស�ង់�រ 10 េ� 16
េមេរៀនត�ន� ីទូេ�ែដល�នមូ ល��នេលើស�ង់�រស្រ�ប់្រគប់��បេ្រង�នបេ្រង�ន� ំងអស់�មរយៈ��ក់េរៀន��ក់ទី៥ េមេរៀនកត់្រ� 16 ស��ហ៍ស្រ�ប់��ក់េរៀន��ក់ទ៣
ី �រែណ�ំ
violin ្រប�ំស��ហ៍ស្រ�ប់��ក់ទី ៤ និងទី៥ និង�រែណ�ំឧបករណ៍ខ្យល់្រប�ំស��ហ៍ (flute, clarinet, និង trumpet) ស្រ�ប់��ក់ទ៥
ី ។ េ�ល បំណង គឺ េដើម្បី �ំ្រទ ដល់ សិស្ស ែដល
�ន ចំណូល �ប និង សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត េផ្សង េទៀត ែដល េបើ ពុំ េ�ះ េ�ត េទ នឹង មិន �ច ចូ ល េ� �ន់ កម� វ �ធី ត�ន� ី ដ៏ តឹង រ �ង �ន េឡើយ ។
●សិស្សែដលមិន�នេរៀន�នឳ�សតិចតួ ចក��ង�រចូ លរ ួមកម� វ �ធីមិនសិក�ែដល�ំ្រទសុខុ�ល�ព� ំងមូ លរបស់ពួកេគ
ដូ េច� ះត�ន� ីបឋមបេង� ើតបទពិេ�ធន៍ែដលផ� ល់ផល្របេ�ជន៍�ចម្បងដល់ពួកេគ។ �េលើកកម� ស់�រលូ ត�ស់ និង�រអភិវឌ្ឍកុ�រ្របកបេ�យសុខ�ពល� �មរយៈ�រសិក�
�រអនុវត� ន៍ និង�រសែម� ងៃនត�ន� ី និងអភិវឌ្ឍជំ�ញ�ងម៉ូ តូ មុខ�រខួ រក�ល ទ��ប់សិក� េ�យខ� �នឯង និង�រ�រ�្រក �ម –
� ំងអស់េ�ក��ងេពលែដលពួ កេគកំពុងស៊ូ ្រ� ំនឹង�រប៉ះទង� ិចក��ងអ្រ�ខ� ស់�ងមិត�ភ័ក�ិរបស់ពួកេគ។

�រពិពណ៌�អំពីរេបៀបែដលេស�កម� ស្រ�ប់យុវជនចិ��ឹម បី�ច់អ�កេរៀន��អង់េគ� សនិងសិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បកំពុង្រត�វ�នបេង� ើនឬែកលម� �មរយ:ត្រម�វ�រ។
េ� ក្រមិត មូ ល��ន LCAP �ន គូ ស ប��ក់ ពី រេបៀប ែដល ពួ ក េគ ្រត�វ �ន េ�ះ ្រ�យ ស្រ�ប់ ្របព័ន� �� � ំង មូ ល េ�យ េរៀប�ប់ អំពី ្របព័ន� ្រគឹះ ស្រ�ប់ �រ ែណ �ំ កម�
វ �ធី សិក� ្រស �ក �រ �យ តៃម� �រ អភិវឌ្ឍ វ ��� ជីវៈ ស��រៈ និង បេច� ក វ �ទ� ។ េ�ះ បី � មូ ល��ន េនះ េ� ដែដល ក៏ េ�យ ក៏ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប េរៀន ��
� ចិ��ឹម បី�ច់ ្របឈម មុខ នឹង ឧបសគ� �៉ង េ្រចើន។ ពួ ក េគ េ� ែត �ន �និភ័យ ដ៏ ធំ ៃន �រ ទទួ ល រង នូ វ �រ �ត់ បង់ �រ េរៀន សូ ្រត និង �រ សិក�
អង់េគ� ស និង យុវវយ
��ក់ ចុះ បែន� ម េទៀត ពី េ្រ�យ មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ ។ ជួ ប្របទះប��ផ� វ� ចិត�ក��ងសង� ម និង��យ��រែបក�ក់។
LBUSD �ន ត្រមឹម ធន�ន របស់ ខ� �ន េ�យ យុទ� ��ស� េដើម្បី បេង� ើន ឬ ែក លម� េស� កម� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។
េ�លេ�ទី១
ជំនួយដល់្រគ�
កម� វ �ធី�ំ្រទនិង�យតៃម�្រគ�បេ្រង�ន�ប់េផ� ើម (BTSA) និងកម� វ �ធីបណ��ះប�
� ល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�តិ រ ួម�មួ យេ�ក្រគ�អ�ក្រគ�ក��ង�របំេពញ�រកិច�ពិេសស
�របេង� ើន�រអភិវឌ្ឍ�ជីព្រគឹះែដល�នទទួ លេ�យេ�ក្រគ� អ� ក្រគ� LBUSD �មរេបៀបមួ យែដលបេង� ើន�រ�ំ្រទពី�រសិក�ដល់សិស្សែដលមិនទទួ ល�ន។
�មួ យនឹងជំ�ញស� �លរបស់ពួកេគេ� ដែដល ្រគ� បេ្រង�ន ថ� ី និង �ស់ទុំ របស់ ពួ កេគ ទទួ ល �ន ឱ�ស ក�ង សមត� �ព បែន� ម េលើ �រ េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� ម
�
�រ អភិវឌ្ឍ �� អង់េគ� ស និង �រ េឆ� ើយ តប �ង វប្បធម៌ ែដល បេង� ើន �រ េរៀន សូ ្រត ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវយ
�ធី
�ធី
និង ឱ�ស �ង
ំ េនះ ្រត�វ �ន ស្រមប េ� នឹង ក្រមិត បទ ពិេ�ធន៍ របស់ ្រគ� បេ្រង�ន ។ ្រគ� បេ្រង�ន ែផ� ក កម� វ សិក� និង អ� ក ជំ�ញ កម� វ កំណត់ េ�លេ� បណ��ះ ប�
� ល
របស់ ខ� �ន េលើ �� ែដល �ន ត្រម�វ�រ ខ� ស់ � មុន សិន ដូ េច� ះ �រ �� ដល់ ្រគ� បេ្រង�ន េ� ក��ង �� ែដល �ន �រ េ��ត ខ� ស់ េ� េលើ សិស្ស ែដល មិន �ន បំប៉ន ្រត�វ
�ន េរៀបចំ �៉ង ្រតឹម្រត�វ េដើម្បី ផ� ល់ នូ វ �រ អនុវត� ចម្បង ែដល �ន គុណ�ព ។
េស�កម� េហ��រច�សម� ័ន� និង�រ�ំ្រទបេច� ក វ �ទ�
�រ �ក់ ព្រ�យ ឧបករណ៍ និង ឧបករណ៍ បេច� ក វ �ទ� �ប់ �ន់ េ្រគ�ង ( រ ួម �ង
ំ កែន� ង េ�� ) ក��ង អំឡ
� ង េពល �តត�ត េនះ ឆ��ះ ប��ំង ពី ្របសិទ�ិ �ព ទូ េ� ៃន សកម� �ព និង
�ធី
េស� �ង
ំ េនះ ។ វ ��ស� ែចក �យ របស់ LBUSD ្រត�វ �ន ែណ �ំ � ចម្បង េ� សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង េ�យ កំណត់ ទី �ំង កែន� ង េ�� និង ស��រ េផ្សង េទៀត ែដល
្រក �ម ្រគ� �រ ែដល ខ� ះ �ត ដូ ច ែដល �ន កំណត់ េ�យ លទ� ផល ស� ង់ មតិ �ច ចូ ល េ� �ន់ ពួ ក េគ �ន �៉ង �យ ្រស� ល ។ �ប់�ំងពីសិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប
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អ� កេរៀន��អង់េគ� ស និងយុវជនចិ��ឹម បី�ច់
�នទំេ�រចង់��យ�យុវជនែដលពិ�កបំផុតក��ង�រ�នដល់�រេចញេ្រ�បែន� មជួ យ���ពួ កេគ�ចទទួ ល�នអត�្របេ�ជន៍ពី�រត��ប់អុីនធឺណិតែដលគួ រឱ្យទុកចិត��
ងេនះ។ សូ ម្បី ែត �រ វ �ល ្រតឡប់ េ� �ន់ �រ ែណ �ំ ��ល់ ខ� �ន ក��ង ��ំ 2021 - 22 ក៏ េ�យ ្រក �ម ្រគ� �រ ែដល �ន ចំណូល �ប េ� ែត �ន ប�� �ក់ ទង េ� នឹង
បេច� ក វ �ទ� និង េ� ក��ង បរ ���ន ៃន �រ េរៀន សូ ្រត និម�ិត ្រពម � ំង ' ធម� � ថ� ី ' ៃន �រ ប��ល
� បេច� ក វ �ទ� អប់រ� េ� ក��ង �រ ែណ �ំ ��ក់ េរៀន �រ ទំ�ក់ទំនង និង េវទិ�
និស្សិត សកម� �ព េនះ េ� ែត �ន �រៈ សំ�ន់ េដើម្បី �� � សិស្ស ចំណូល �ប �ន បេច� ក វ �ទ� ែដល �ំ�ច់ េដើម្បី ចូ ល េរៀន និង �រ �ក់ ទង ក��ង ��ក់ េរៀន ។
េ�លេ�ទី២
េស�សហគមន៍និងអង់សុីល (Supplemental/ Concentration)
�រស្រមបស្រម� លពីសហគមន៍និងេស�កម� ជំនួយជួ យបេង� ើតនូ វវ �ធី��ស� �ំ្រទមួ យ ែដលផ� ល់អត�្របេ�ជន៍�ចម្បងដល់សិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប អ� កេរៀន��អង់េគ� ស
និងយុវជនចិ��ឹម បី�ច់ ែដល�រតស៊ូ េ្រចើនែត�ច�ំឲ្យ�ន�រែបក�ក់ និង�រយល់ដឹង�នក្រមិតៃន�ព�របស់សិស្សេ�ក��ង��េរៀន។ T�ត់ �ន សង� ត់ ធ� ន់ េលើ �រ
បេង� ើន ទំ�ក់ទំនង មនុស្ស េពញ វ �យ េ� សិស្ស ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល កំពុង ជួ ប ្របទះ �រម� ណ៍ ៃន ្រទព្យ សម្បត� ិ ក��ង អ្រ� �ប �ង មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក
េគ ។ គណៈក��ធិ�រ និស្សិត �ន េ��ត េលើ ែផ� ក បី គឺ �រម� ណ៍ ៃន �រ � កម� សិទ�ិ សំេឡង សិស្ស និង ��ក់�រ និស្សិត ។ �រ ទទួ ល ��ល់ ពី ត្រម�វ �រ ស្រ�ប់ ្រក �ម តស៊ូ មតិ ែដល ដឹក �ំ
េ�យ សិស្ស ផ� ល់ សំេឡង ដល់ សិស្ស េ� ក��ង �រ េរៀន សូ ្រត របស់ ពួ ក េគ េហើយ សិស្ស ែដល មិន �ន ទទួ ល ្របេ�ជន៍ ពី �រ តស៊ូ មតិ របស់ មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ េ�យ �� � � ទូ េ�
សំេឡង ែដល មិន �ន តំ�ង ្រត�វ �ន លឺ ។

�រចូ ល រ ួម របស់ ឪពុក ��យ / Outreach
�រ ផ្សព� ផ�យ និង េស� កម� របស់ ឪពុក ��យ បែន� ម េទៀត �ំ�ច់ ្រត�វ ហួ ស ពី ទំ�ក់ទំនង � េ្រចើន ែបប ្របៃពណី ែដល ទំនង � មិន ្រគប់ ្រ�ន់ សំ�ប់ ្រក �ម ្រគ� �រ របស់
សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ ។ សិស្ស ែដល មិន �ន េរ �សេអើង � ្របវត� ិ ��ស� �ន ជួ ប ្របទះ �រ ប៉ះ ទង� ិច ដ៏ ធ� ន់ធ�រ និង
�ន ក្រមិត �រ ទទួ ល �ន េស� ែដល �ក់ ទង នឹង សុខ �ព សង� ម ផ� វ� ចិត� និង ឥរ ��បថ េ� ក��ង សហគមន៍ របស់ ពួ ក េគ ។ ្រក �ម ្រគ� �រ របស់ ពួ ក េគ ក៏ �ន ត្រម�វ �រ ដ៏
ធំ បំផុត �ក់ ព័ន� នឹង �រ ចូ ល រ ួម � ពិេសស េ� េពល ែដល �ក់ ទង េ� នឹង �រ ចូ ល ដំេណើរ �រ �� ។ ែផ� ក ដ៏ សំ�ន់ មួ យ ៃន េស� �ង
ំ េនះ គឺ �រ �� � ្រក �ម ្រគ� �រ
� ំង អស់ �ន ឱ�ស ចូ ល រ ួម និង �រ �ក់ ទង ពីរ ផ� វ� ។ �រ ចូ ល ដំេណើរ �រ ែបប េនះ រ ួម �ន �រ បកែ្រប ដំ�ល �� េ�យ េ្របើ Zoom ប��ត់ ទូ រស័ព� សន� ិសីទ និង ឧបករណ៍
បេច� ក វ �ទ� េផ្សង េទៀត។ វ �ធីេនះ េអស�៉ញ ែខ� រ និង �គ� ិន ែដល មិន ែមន � �� អង់េគ� ស ដៃទ េទៀត �ច ចូ ល រ ួម សន� � �៉ង េពញេលញ �មួ យ បុគ�លិក �� និង ្រស �ក។
�កលវ �ទ�ល័យ Parent ផ� ល់ព័ត៌�ន និងសិ�����េ្រចើនែដលផ� ល់អត�្របេ�ជន៍�េ្រចើនដល់អ�កចូ លរ ួមែដលមិន្រតឹមែត�ចេរៀនអំពី្រប�នបទេផ្សងៗ�េ្រចើនប៉ុេ�
� ះេទ
ប៉ុែន� ែថម� ំងែចករ� ែលកនូ វធន�ន និងេ�ងដល់��ក់�រសហគមន៍ដៃទេទៀតែដល�ចផ� ល់អត�្របេ�ជន៍ដល់្រក �ម្រគ� �រដូ ច�អ� កេរៀន��អង់េគ� ស, Foster Youth and
Homeless Youth �េដើម។ សកម� �ព េនះ ក៏ បេង� ើន �រ ទទួ ល �ន �រ យល់ ដឹង ពី រេបៀប រុករក ្របព័ន� ��- អ� � ែដល ្រក �ម ្រគ� �រ មិន សូ វ �ន វត� �ន រ ួម � ំង
Newcomers/English Learners ្រត�វ �រ េដើម្បី តស៊ូ មតិ ដល់ សិស្ស របស់ ពួ ក េគ ។
យុត�ិធម៌��រេឡើង វ �ញ
�រម� ណ៍ ែដល �ន ក្រមិត ៃន �ព � កម� សិទ�ិ និង �ព ត ��ប់ �� ែដល េធ� � ឲ្យ សិស្ស មិន �ន ទទួ ល បទពិេ�ធន៍ េកើត េឡើង �៉ង េ�ច �ស់ មួ យ ែផ� ក ពី �រ ែបក�ក់
រ�ង ឱ�ស េរៀន សូ ្រត របស់ ពួ កេគ និង បទពិេ�ធន៍ ែដល ពួ កេគ �ន រស់ េ� ។ សិ���� យុត�ិធម៌ ��រ េឡើង វ �ញ េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ �ន ដំេ�ះ ្រ�យ ជេ��ះ �រ យល់ ដឹង
អំពី វប្បធម៌ �រ �ំ្រទ ឥរ ��បថ វ �ជ� �ន និង វ �ធី ��ស� េផ្សង េទៀត ែដល �ន ឫស គល់ េ� ក��ង សំេឡង សិស្ស ។ ពួ ក េគ �ត់ ទុក �ព ខុស �� � � ្រទព្យ សកម� ឱប ្រកេ�ប
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សហគមន៍ � ៃដ គូ ពិត ្រ�កដ ក��ង �រ អប់រ� និង �ន �រ សង� ត់ ធ� ន់ �៉ង �ក់�ក់ េ� េលើ �រ េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� ម ែដល � ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់
� ែដល �ន �រ ប៉ះ ទង� ិច និង ឧបសគ� ែដល �ក់ ទង នឹង អ្រ� ខ� ស់ �ង មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ ។
សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវយ
េ�លេ�ទី៣
�រែណ�ំ-េស��ក់ព័ន� (Supplemental/Concentration)
�រ �ក់ ជំនួយ �រ ��ក់ េរៀន និង បុគ�លិក ែដល �ក់ ទង នឹង �រ ែណ �ំ េផ្សង េទៀត េ� ក��ង ��ក់ េរៀន ែដល �ន ត្រម�វ �រ ខ� ស់ បេង� ើន ឱ�ស ែដល សិស្ស ែដល មិន �ន
អនុ��ត ្រត�វ ទទួ ល �រ េធ� � អន� �គមន៍ ពី �រ សិក� � ពិេសស េ� ក��ង សិល្បៈ �� អង់េគ� ស និង គណិត វ �ទ� ។
គុណ�ពៃនេស�កម� អប់រ�ស្រ�ប់និស្សិតែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប, អ� កេរៀន��អង់េគ� ស, និងជំរុញឱ្យយុវជន�ន�ព្របេសើរេឡើងផងែដរ។ េ�យ �ន បុគ�លិក �ំ្រទ ផ� ល់ ជំនួយ
្រគ� �ន សមត� �ព �យ តៃម� ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ែដល កំពុង លំ�ក ែដល �ន �ព ្រតឹម ្រត�វ �ន់ ែត ��ំង ដូ េច� ះ �រ ែណ�ំ �ច �ន �ព ខុស �� េហើយ �រ េធ� �
អន� �គមន៍ �ច ្រត�វ �ន កំណត់ េ�ល េ� ។ �រេរៀនសូ ្រតែផ� កផ� វ� ចិត�សង� មក៏�ច្រត�វ�នសម្រសបេ�នឹងអ� កែដល្រត�វ�រ�រយកចិត�ទុក�ក់បែន� មេទៀតផងែដរ។
ស��រ ្រប�ំង ពូ ជ �សន៍ ែដល េឆ� ើយ តប �ង វប្បធម៌ បេង� ើន �រ យល់ ដឹង ក��ង ��ក់ េរៀន អំពី បទ ពិេ�ធន៍ ៃន ្រប� ជន ែដល មិន សម រម្យ �ម ទ��ប់ និង �រ បេ្រង�ន
េឆ� ើយ តប �ង វប្បធម៌ �ន ប��ញ េដើម្បី បេង� ើន សមិទ� ផល ៃន �រ សិក� របស់ សិស្ស ែដល �ន �តិ �សន៍ និង ពូ ជ �សន៍ េផ្សង ៗ �� ។ បំណង របស់ LBUSD គឺ េដើម្បី
បេង� ើន ស��រ ្រប�ំង ពូ ជ �សន៍ �៉ង ��ំង េដើម្បី េលើក កម� ស់ បទ ពិេ�ធន៍ របស់ សិស្ស ពណ៌ និង េដើម្បី ព្រងឹង �រ �ណិត �សូ រ េសចក� ី �ណិត �សូ រ និង ជំ�ញ
ទំ�ក់ទំនង �រ ផ�យ �ណិជ� កម� ្រពម � ំង ឱប ្រកេ�ប នូ វ វ �ធី ��ស� ែដល �ន មូ ល��ន េលើ ក��ំង ក��ង �រ េរៀន សូ ្រត និង �រ អភិវឌ្ឍន៍ ែដល � �រ ្រប�ំង នឹង �រ
គិត និង �រ អនុវត� ��ច់ មុខ ។
អក្សរសិល្ប៍�្រំ ទ / កម� វ �ធីអប់រ� ប�
� ល័យ / គណិត វ �ទ��ំ្រទ / កម� វ �ធី�្រំ ទនិស្សិតែដល�នមូ ល��នេ���េរៀន / កម� វ �ធីពេន� �ន�រសិក� / �រ�ំ្រទ្រគ�
េ�យេ��តសំ�ន់េ�េលើ��េរៀនែដល្រត�វ�រខ� ស់�មួ យនឹង�រេ��តសំ�ន់�៉ង��ំងេ�េលើសិស្សែដលមិនសូ វ�នវ ���ជីវៈ �រ�ំ្រទែផ� កអក� រកម� �រអប់រ�ប�
� ល័យ
និង�រ�ំ្រទែផ� កគណិត វ �ទ� ជួ យបេង� ើន�រចូ លដំេណើរ�រក��ង�រេធ� �អន� �គមន៍ែដល�នរច�សម� ័ន�ស្រ�ប់សិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប, អ� កេរៀន��អង់េគ� ស,
និងជំរុញយុវជន។ ពួ ក េគ ព្រងីក ឱ�ស េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ �រ �ត់ បង់ �រ េរៀន សូ ្រត ។ � ពិេសស ្រគ� បេ្រង�ន ែដល �ន ប��ត់ បេ្រង�ន ខ� ស់ ែដល �ន ជំ�ញ ក��ង �រ
អនុវត� និង កម� វ �ធី ែណ �ំ ែដល �ន មូ ល��ន េលើ �រ ្រ�វ្រ�វ �ច ជួ យ ��រ េឡើង វ �ញ នូ វ ELA និង �តិ� គណិត វ �ទ� �ម វ �ធី េផ្សង ៗ េ�យ ពិ�រ� ពី បទ ពិេ�ធន៍
របស់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។ េលើែផ� កេស�កម� � ំងេនះ សិស្សែដលេរៀន�ម��េរៀន�ំ្រទ កម� វ �ធីពេន� �ន�រសិក� �រកំណត់េ�លេ�បេ្រង�ន ��អង់េគ� ស និង
បណ��ះយុវជន។ �ម រយៈ �រ បេង� ើត របស់ ពួ ក េគ េ� �ង េ្រ� ៃថ� ធម� � -- �ន ន័យ � មុន េពល �� ប��ប់ ពី �� េ� ចុង ស��ហ៍ ឬ អំឡ
� ង េពល �ត់ ្រ�ណ -- ពួ ក
េគ គឺ �ម និយម ន័យ ែដល �ន រច� េឡើង េដើម្បី ព្រងីក ឱ�ស េរៀន សូ ្រត ។ �រ ជួ យ ស្រម� ល �រ �ំ្រទ សំ�ប់ េគហទំព័រ ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ ចំនួន 29 បេង� ើត ្រស�ប់ បែន� ម ៃន
េស� កម� សិក� ែដល េធ� � ឲ្យ �រ ចូ ល រ ួម �ន់ ែត សុី ជេ្រ� �មួ យ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង េ� បរ �េវណ �� �ក់�ក់ ។ រច� សម� ័ន� ្របេភទ � ំង េនះ គឺ � �រ រ ួម ចំែណក
ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល � ញឹក �ប់ � អ� ក ទទួ ល �ន ផល ្របេ�ជន៍ ចម្បង ៃន �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែដល ្រត�វ �ន ស្រមប េ� នឹង ចេ��ះ �ក់�ក់ របស់
ពួ ក េគ ក��ង ចំេណះ ដឹង ។
គំនិតផ� ចេផ�
�
ើមេរៀនសូ្រតពីេដើម
�រ ផ� ច
� េផ� ើម េរៀន សូ ្រត ដំបូង �ន បេង� ើត កម� វ �ធី សប្ប
� រស ធម៌ ��ស់ ប�រ� ដំបូង �រ ��ស់ ប�រ� និង កម� វ �ធី េអដយូែខរ ែដល ព្រងីក ឱ�ស េរៀន សូ ្រត មុន � ពិេសស េ� ក��ង
សហគមន៍ ែដល �ន �រ េ��ត ខ� ស់ េ� េលើ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។ �រ ព្រងីក េនះ បេង� ើន �រ ចូ ល ដំេណើរ �រ ែដល សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន ��
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� ចិ��ឹម បី�ច់ ្រត�វ ែត �ន រច� សម� ័ន� េស� អប់រ� សមរម្យ ែផ� ក អភិវឌ្ឍន៍ ។ � ក៏ បេង� ើន �រ េ្រត�ម ខ� �ន េ� �� របស់ ពួ ក េគ និង បេង� ើន �រ ��ស់ ប�រ�
អង់េគ� ស និង យុវវយ
របស់ ពួ ក េគ េ� � សួ ន ច�រ អប់រ� �ម វ �ធី ែដល ជួ យ បិទ គ��ត ៃន សមិទ� ផល �មួ យ មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ ។
េ�លេ�ទី៤
�រ �ំ្រទ �រ ្របឹក�
េស�្របឹក�េ�បល់បែន� មជួ យបេង� ើតនូ វវ �ធី��ស� �ំ្រទែដលផ� ល់អត�្របេ�ជន៍�ចម្បងដល់និស្សិតែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប អ� កេរៀន��អង់េគ� ស និងយុវជនចិ��ឹម
បី�ច់ែដលកំពុងជួ ប្របទះនូ វអ្រ�ៃន�រអវត� �ន��ៃំ រ� �របេ�� ញ�រប៉ះទង� ិច និងប��្របឈមេផ្សងៗេ្រ�ពីអ�កសិក�។
េដើម្បី�ំ្រទដល់�រេកើនេឡើងៃនត្រម�វ�រក��ង�រ្របឹក�េ�បល់, បុគ�លិកនិងទី្របឹក�បែន� ម (Early Prevention Specialists)
្រត�វ�នជួ លេដើម្បី�ំ្រទដល់សុខុ�ល�ពកុ�រនិង្រក �មចូ លរ ួមក៏ដូច�កម� វ �ធីអប់រ�យុវជនចិ��ឹមកូ ននិងកម� វ �ធីអប់រ�ែដល��នផ� ះសែម្បង។ បុគ�លិក បែន� ម �ង
ំ េនះ ្រត�វ �ន
បណ��ះ ប�
� ល ក��ង �រ ្របឹក� និង �រ ្រគប់ ្រគង ករណី នឹង ចូ ល រ ួម ក��ង កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង ផ្សព� ផ�យ យុទ� ��ស� និង �៉ង ��ំង េដើម្បី �ំ្រទ សិស្ស ែដល �ន �រ ្របឹក� �រ
្រគប់ ្រគង ករណី និង ធន�ន ។ កិច�្របឹងែ្របងចូ លរ ួមេឡើង វ �ញរ ួម�ន; �រ ្រត� ត ពិនិត្យ ��ល់ ខ� �ន េ� ក��ង ទូ រស័ព� និង �រ េ� សួ រ សុខ ទុក� �ម ផ� ះ េដើម្បី ជួ យ បេង� ើត
ទំ�ក់ទំនង �មួ យ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត និង ្រក �ម ្រគ� �រ របស់ ពួ ក េគ ។ � ពិេសស �រ េ� សួ រ សុខ ទុក� ផ� ះ �ន់ ែត ្រ�ល េ្រ� ចំេ�ះ បទ ពិេ�ធន៍ រស់ េ� របស់
អ� ក ែដល ្រត�វ�រ ��ំង បំផុត ែដល េ� ទី បំផុត េធ� � ឲ្យ �រ ត ��ប់ េ� �� �ន់ ែត ្របេសើរ េឡើង ។ ្រសេដៀង �� េនះ ែដរ �រ ែចក �យ នូ វ �រ �ំ្រទ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� និង ផ� វ�
ចិត� ែដល �ន េ�ល េ� ��ល់ ខ� �ន -- � ំង េ�យ ��ល់ េ�យ ទី ្របឹក� បុគ�លិក សង� ម ឬ អ� ក ចិត� វ �ទ� �� ឬ �ម រយៈ �រ សហ �រ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ែដល �ន មូ ល��ន
េ� �� និង �ព � ៃដ គូ េផ្សង េទៀត -- េ�ះ ្រ�យ ប�� ្របឈម របស់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ែដល �រ ចូ ល ដំេណើរ �រ ឬ ធន�ន ែបប េនះ � ទូ េ� �ន ក្រមិត និង
/ ឬ �ត់ បន� យ េ�យ�រ ែត �ព ្រប�ថ ែដល ជុំ វ �ញ សុខ �ព ផ� វ� ចិត� ។ �រ អភិវឌ្ឍ ទំ�ក់ទំនង ពិត ្រ�កដ �មួ យ សិស្ស និង ្រក �ម ្រគ� �រ ��ប� េរ�ប ែដល �ំ�ច់ េដើម្បី
អនុ��ត ឲ្យ ពួ ក េគ �ច ទទួ ល �ន ធន�ន សុខ�ព ផ� វ� ចិត� � ំង ្រស �ង ែដល �ន ផ� ល់ ឲ្យ ។
�រេ្រត�មខ� �នម�វ �ទ�ល័យ និង�ជីព
េស� ែដល �ន េ�ល េ� �ន មក ក��ង ទ្រមង់ ទី ្របឹក� ម� វ �ទ�ល័យ ែដល �ន ផ� ល់ េ�យ �ព � ៃដ គូ �មួ យ �កល វ �ទ�ល័យ �លីហ��រ�៉ �គ �ង ត្ប
� ង និង កង ទ័ព
្របឹក� ម� វ �ទ�ល័យ �លីហ��រ�៉ �គ �ង ត្ប
� ង ។ បុគ�លិក � ំង េនះ េ��ត េ� េលើ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប ែដល ទទួ ល �ន ជំនួយ ពី �រ េស� ើ សុំ ម� វ �ទ�ល័យ ទ្រមង់
ជំនួយ ហិរ�� វត�� �រ េ� សួ រ សុខ ទុក� េ� បរ �េវណ �� និង ប�� េ្រ�យ �រ សិក� េផ្សង េទៀត ។ ពួ ក េគ េ�ះ ្រ�យ ប�� ចូ ល រ ួម �រ អប់រ� �ន់ ខ� ស់ ែដល ហួ ស ពី អ� � ែដល មិត�
រ ួម ��ក់ របស់ ពួ ក េគ �គ េ្រចើន ទទួ ល រ ួម � ំង ច�ប់ សុបិន �លីហ��រ�៉ និង �រ �ំ្រទ ្រគ� �រ ស្រ�ប់ សិស្ស ម� វ �ទ�ល័យ ជំ�ន់ ទី មួ យ ។ ្រសេដៀង �� េនះ ែដរ កម� វ �ធី េ្រត�ម
ខ� �ន េ� វ �ទ�ល័យ ែដល ្រត�វ �ន រច� េឡើង ស្រ�ប់ �រ សន� ទី ្រ�ំមួយ �ម រយៈ សិស្ស ��ក់ ទី ្រ�ំ បី �ន ទី �ំង ស� ិត េ� កែន� ង ែដល �ន �រ េ��ត ខ� ស់ េ� េលើ សិស្ស
ែដល មិន �ន ចម� ង ។ � ផ� ល់ នូ វ �រ ែណ �ំ ែដល បេង� ើន សុខុ�ល �ព ផ� វ� ចិត� សង� ម ដូ េច� ះ �រ ជួ យ េ�ះ ្រ�យ �រ ប៉ះ ទង� ិច និង ឧបសគ� េផ្សង េទៀត ចំេ�ះ �រ រ �ក
ចេ្រមើន ៃន �រ សិក� ។ េលើស ពី េនះ េទៀត កម� វ �ធី សិក� ជន �តិ �គ តិច មិន ្រតឹម ែត ផ� ល់ នូ វ curricula ែដល �ក់ ព័ន� �ង វប្បធម៌ ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង
ប៉ុេ�
� ះ េទ ប៉ុែន� � ក៏ ផ� ល់ ឱ�ស ដល់ ពួ ក េគ ក��ង �រ ទទួ ល �ន វគ� សិក� ក្រមិត ម� វ �ទ�ល័យ ែដល ពួ ក េគ �ច នឹង មិន �ច ចូ ល េរៀន �ន ។
�រ �ំ្រទ �រ �ក់ ក្រមិត ខ� ស់
េ�យ �រ វ �និេ�គ េលើ ចំនួន វគ� សិក� Advanced Placement �ន់ ែត េ្រចើន និង �ត់ បន� យ �រ ចំ�យ ៃន ៃថ� ្របឡង LBUSD �ន បន� យ �៉ង ��ំង នូ វ ឧបសគ� ហិរ�� វត��
ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប និង បេង� ើន ឱ�ស របស់ ពួ ក េគ ក��ង �រ ទទួ ល �ន ឥណ�ន ម� វ �ទ�ល័យ ។ េស� � ំង េនះ �� �រ ទទួ ល �ន �រ អប់រ� �ន់ ខ� ស់
�ន់ ែត េ្រចើន ។
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េ�លេ�ទី៥
េស�កម� របស់សិស្ស (Supplemental/Concentration)
ដូ ច � �រ ផ� ល់ ដំបូ��ន បែន� ម �ំ្រទ �ង េលើ េស� �ំ�រ ចិត� ��ស� និង គិ�នុប��យិ� បេង� ើត នូ វ វ �ធី ��ស� �ំ្រទ មួ យ ែដល � ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល
�ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ ែដល �រ តស៊ូ របស់ ពួ ក េគ � ញឹក �ប់ �ច �ំ ឲ្យ ែបក �ក់ ។ �រ ស្រមបស្រម� ល របស់ ពួ កេគ េលើ
ធន�ន សុខ�ព ផ� វ� ចិត� និង ផ� វ� ចិត� ែដល �ន េ�លេ� � ពិេសស �មួ យ នឹង �រ សហ�រ ែផ� ក សុខ�ព ផ� វ� ចិត� ែដល �ន មូ ល��ន េ� �� បេង� ើន ជំនួយ ដល់ សិស្ស
ែដល មិន �ន េធ� � �រ។ សិស្ស ែដល �ន ត្រម�វ�រ ខ� ស់ មិន ្រតឹម ែត ខ� ះ �រ ទទួ ល �ន ធន�ន ែបប េនះ ប៉ុេ�
� ះ េទ ប៉ុែន� ពួ កេគ �ម�រ េស� �ំ្រទ រ ួម �� ពីេ្រ�ះ �លៈេទសៈ
��ល់ ខ� �ន របស់ ពួ កេគ េធ� � ឲ្យ ពួ កេគ �ន �និភ័យ �ន់ ែត ��ំង ៃន �រ ប៉ះ ទង� ិច ។
មណ�ល សុខុ�ល�ព វ �ទ�ល័យ
� ចិ��ឹម បី�ច់ � ញឹក �ប់ ខ� ះ �រ ទទួ ល �ន េស� េរៀន សូ ្រត និង សុខ�ព ផ� វ� ចិត� ែដល
េ�យ �រ ែត សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង យុវវយ
�ន �រ ��ក់ ចុះ ៃន សង� ម �រ បេង� ើត មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព វ �ទ�ល័យ បេង� ើន �រ �ំ្រទ �៉ង ��ំង ែដល ពួ ក េគ ទទួ ល �ន េលើស ពី អ� ក សិក� ។ មជ្ឈមណ�ល សុខុ�ល�ព
វ �ទ�ល័យ ផ� ល់ នូ វ �រ ្របឹក� ��ល់ ខ� �ន និង ្រក �ម ្រពម � ំង ឱ�ស ក��ង �រ ចូ ល រ ួម សិ���� សុខុ�ល�ព និង សកម� �ព ្របកប េ�យ �រ យក ចិត� ទុក �ក់ �រ
ក�ង សហគមន៍ និង បទ ពិេ�ធន៍ េរៀន សូ ្រត េស� ។ មជ្ឈមណ�លសុខុមរមណីយ��ន ផ� ល់�រទទួ លនូ វ��រ �រែថ� ំ��ល់ខ� �ន និងអ�ម័យ ស��រសិក�
ក៏ដូច��របិទសេម� �កបំ�ក់ែដល�ំ�ច់ ។ � ំង េនះ �ំ្រទ ជួ យ ដក ឧបសគ� �� េចញ ពី �ព េ�គជ័យ របស់ សិស្ស េ� ក��ង �� ។
�កល វ �ទ�ល័យ ដឹក �ំ បុរស និង �ស�ី
បណ�ិត ែផ� ក ដឹក�ំ ្រប �ស និង �ស� ី ផ� ល់ អំ�ច ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន ទទួ ល �រ សិក� �ម រយៈ �រ សិក� វប្បធម៌ និង �រ �ំ្រទ ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� មMale និង Female
Leadership Academies ផ� ល់ ឱ�ស េរៀន សូ ្រត ែដល េលើក កម� ស់ សិស្ស ែដល មិន �ន េធ� � �រ សិក� និង សិស្ស េផ្សង េទៀត ែដល ្រត�វ �ន រ �ត បន� ឹង � ្របវត� ិ ��ស� ។ ពួ ក េគ ផ� ល់
េវទិ� មួ យ ែដល ព្រងីក សំេឡង សិស្ស និង ឱប ្រកេ�ប សហគមន៍ េនះ � ៃដ គូ ពិត ្រ�កដ ក��ង �រ អប់រ� ។ ពួ ក េគ ក៏ �ន �រ សង� ត់ ធ� ន់ �ក់�ក់ មួ យ េ� េលើ �រ េរៀន
សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� ម ែដល � ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវ �យ ែដល ជួ ប ្របទះ �រ ប៉ះ ទង� ិច និង
ឧបសគ� ែដល �ក់ ទង �� ក��ង អ្រ� ខ� ស់ �ង មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ ។
�រ ផ� ច
� េផ�ើម �រ េរៀន សូ្រត ែដល ��ប់ ��
កម� វ �ធី ផ� វ� េរៀន ែដល ��ប់ �� បេង� ើត បទ ពិេ�ធន៍ អប់រ� ែដល េលើក កម� ស់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង និង សិស្ស េផ្សង េទៀត ែដល ្រត�វ �ន រ �ត បន� ឹង � ្របវត� ិ ��ស� ។ ពួ ក េគ
ផ� ល់ នូ វ េវទិ� មួ យ ែដល ព្រងីក សំេឡង សិស្ស និង �រ េរៀន សូ ្រត ែផ� ក សតិ �រម� ណ៍ សង� ម ែដល � ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប អ� ក េរៀន
� ែដល ជួ ប ្របទះ � ំង ឧបសគ� ក��ង �រ សិក� និង មិន ែមន � អ� ក សិក� ក��ង អ្រ� ខ� ស់ �ង មិត� ភក� ិ របស់ ពួ ក េគ ។ កម� វ �ធី �ង
�� អង់េគ� ស និង ជំរុញ ឲ្យ យុវវយ
ំ េនះ នឹង
បេង� ើន អ្រ� �រ សិក� ស្រ�ប់ សិស្ស ចិ��ឹម បី�ច់ EL និង និស្សិត ចំណូល �ប េ�យ បេង� ើន ទំ�ក់ទំនង រ�ង េ�ល បំណង វគ� សិក� និង កម� វ �ធី ជី វ �ត ដូ េច� ះ បេង� ើន �រ ចូ ល
រ ួម គំនិត រ �ក ចេ្រមើន និង ្របសិទ�ិ �ព ខ� �ន ឯង ។
កម� វ �ធីត�ន� ី��ក់បឋមសិក�
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កម� វ �ធី ត�ន� ី បឋម សិក� បេង� ើន ឱ�ស ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន េធ� � �រ សិក� េដើម្បី ចូ លរ ួម ក��ង សកម� �ព ចំ�ញ់ ែដល េ� ទី បំផុត �ំ ឲ្យ �ន �រ េធ� � ឲ្យ �រ សិក� �ន់
ែត ្របេសើរ េឡើង។ សិស្ស ែដល មិន �ន េ្រជើស េរ �ស �ន ឱ�ស តិច �ង មុន ក��ង �រ ចូ ល រ ួម ក��ង កម� វ �ធី ែដល មិន ែមន � អ� ក សិក� ែដល �ំ្រទ សុខុ�ល �ព � ំង មូ ល
របស់ ពួ ក េគ ដូ េច� ះ ត�ន� ី បឋម សិក� បេង� ើត បទ ពិេ�ធន៍ ែដល � ចម្បង ផ� ល់ ្របេ�ជន៍ ដល់ ពួ ក េគ ។ �េលើកកម� ស់�រលូ ត�ស់ និង�រអភិវឌ្ឍកុ�រ្របកបេ�យសុខ�ពល�
�មរយៈ�រសិក� �រអនុវត� ន៍ និង�រសែម� ងៃនត�ន� ី និងអភិវឌ្ឍជំ�ញ�ងម៉ូ តូ មុខ�រខួ រក�ល ទ��ប់សិក� េ�យខ� �នឯង និង�រ�រ�្រក �ម –
� ំងអស់េ�ក��ងេពលែដលពួ កេគកំពុងស៊ូ ្រ� ំនឹង�រប៉ះទង� ិចក��ងអ្រ�ខ� ស់�ងមិត�ភ័ក�ិរបស់ពួកេគ។

�រពិពណ៌�អំពីែផន�រស្រ�ប់រេបៀបៃន�របែន� ម�រផ� ល់្រ�ក់បែន� មបែន� មែដល�នកំណត់�ងេលើនឹង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីបេង� ើនចំនួនបុគ�លិកែដលផ� ល់េស�កម� េ�យ��ល់ដ
ល់សិស្សេ���េរៀនែដល�ន�រេ��ត�រម� ណ៍ខ�ស់ (�ង 55 �គរយ) ៃនយុវជនចិ��ឹម បី�ច់អ�កេរៀន��អង់េគ� ស និងសិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប�មែដល�ចេធ� �េ��ន។
�មួ យ នឹង �រ ផ� ល់ ជំនួយ េ��ត េ� េលើ មូ លនិធិ និង �រ េ្របើ្រ�ស់ �រ េឆ� ើយ តប ពី �រ ចូ ល រ ួម សហគមន៍ LBUSD �ន បេង� ើន បុគ�លិក បេ្រង�ន េ� �� �មួ យ នឹង �រ ចុះ
េ��ះ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល �ន ចំនួន េ្រចើន �ង 55 % ។ LBUSD �ន ជួ ល មុខ តំែណង Full Time Equivalent ( FTE ) ចំនួន 91 - ្រគ� បេ្រង�ន អក� រ កម� - េដើម្បី
�ំ្រទ ដល់ សិស្ស ែដល �ន �រ លំ�ក េ� បរ �េវណ �� �មួ យ នឹង �រ ចុះ េ��ះ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត េ្រចើន �ង 55 % ។ ្រគ� បេ្រង�ន ែផ� ក អក្សរ��ស� េ� ក្រមិត បឋម
សិក� ផ� ល់ ជំ�ញ �ន អន� �គមន៍ �ម រយៈ កម� វ �ធី ដក េចញ ឬ គំរ ូ រុញ ្រ�ន ។ ្រគ� បេ្រង�ន អក� រកម� ផ� ល់ នូ វ �រ េធ� � អន� �គមន៍ អក� រ កម� ដ៏ ��ប់ ខ� �ន ែដល �ន មូ ល��ន េលើ
�រ ្រ�វ្រ�វ ដល់ សិស្ស ែដល �ន �រ លំ�ក ក��ង �រ �ន �រ សរេសរ និង និ�យ ។
�រ បែន� ម ្រគ� អក� រកម� ស្រមប ស្រម� ល �មួ យ ្រប�ន បទ ចូ ល រ ួម សហគមន៍ ៃន៖ �រ �ំ្រទ ែផ� ក សិក� �រ េធ� � អន� �គមន៍ អក� រកម� និង �រ �ត់ បន� យ ទំហំ ��ក់ េរៀន។
ស��្រត បុគ�លិក េ� សិស្ស
េ�យ ្របេភទ �� និង �រ
េ��ត �រម� ណ៍ េ� េលើ សិស្ស
ែដល មិន �ន អនុ��ត
ស��្រត បុគ�លិក េ�
និស្សិត ៃន បុគ�លិក ស��ត់
ែដល ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់
សិស្ស
ស��្រត បុគ�លិក េ�
និស្សិត ៃន បុគ�លិក ែដល �ន
ទទួ ល វ ���បនប្រត ផ� ល់ េស�
��ល់ ដល់ សិស្ស

�� េរៀន ែដល �ន �រ េ��ត េ� េលើ សិស្ស 55 �គ រយ ឬ តិច �ង
េនះ

�� េរៀន ែដល �ន �រ េ��ត េ� េលើ សិស្ស េ្រចើន �ង 55 �គ រយ

54.09 និស្សិតេ�បុគ�លិក១�ក់

53.26 និស្សិតេ�បុគ�លិក 1 �ក់

២១.៧៩ សិស្សដល់បុគ�លិក១�ក់

20.66 សិស្សដល់បុគ�លិក 1 �ក់
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�រែណ�ំ
សេង� បែផន�រ
�រ ចូ ល រ ួម ៃដ គូ អប់រ�
េ�លេ� និងសកម� �ព
បេង� ើន ឬែកលម� េស�កម� ស្រ�ប់យុវជន Foster, English Learners និងនិស្សិតែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប

ស្រ�ប់សំណួរបែន� ម ឬជំនួយបេច� កេទស�ក់ទងនឹង�របំេពញែបបបទៃនែផន�រ្រត� តពិនិត្យមូ ល��ន និងគណេនយ្យ�ព (LCAP) សូ មទំ�ក់ទំនងមក�ន់� រ ��ល័យអប់រ�្រស �ក
(COE) ឬ�រ ��ល័យ�ំ្រទ្របព័ន���ក់�រមូ ល��ន (CDE's) របស់�យក��នអប់រ� �លីហ��រ�៉ �មរយៈទូ រស័ព�េលខ 916-319-0809 ឬ�មអុីែម៉លេ� lcff@cde.ca.gov។

េសចក� ីែណ�ំ និងេសចក� ីែណ�ំ
រ ូបមន� ផ� ល់ មូ លនិធិ ្រគប់ ្រគង មូ ល��ន (LCFF) ត្រម�វ ឲ្យ ទី��ក់�រ អប់រ� ក��ង ្រស �ក (LEAs) ចូ ល រ ួម � ៃដគូ អប់រ� ក��ង ្រស �ក របស់ ខ� �ន ក��ង ដំេណើរ �រ េរៀប ចំ ែផន�រ ្រប�ំ ��ំ
េដើម្បី �យ តៃម� �រ រ �ក ចេ្រមើន របស់ ខ� �ន េ� ក��ង តំបន់ �ទិ�ព រដ� ចំនួន ៨ ែដល រ ួម ប��ល
� � ំង រ��ស់ ស� ិតិ � ំង អស់ (COEs �ន �ទិ�ព រដ� ចំនួន ១០)។ LEAs ឯក�រ
លទ� ផល ៃន ដំេណើរ�រ ែផន�រ េនះ េ� ក��ង LCAP េ�យ េ្របើ ពុម� ែដល �ន អនុម័ត េ�យ គណៈក��ធិ� រ ្រកសួ ង អប់រ� រដ� ។
ដំេណើរ�រ អភិវឌ្ឍន៍ LCAP បេ្រមើ មុខ�រ ខុស�� បី ប៉ុែន� មុខ�រ �ក់ព័ន� ៖
●

ែផន�រយុទ��្រស�្រគប់្រជ �ងេ្រ�យ៖ ដំេណើរ�រៃន�រអភិវឌ្ឍ និងេធ� �បច��ប្បន� �ព្រប�ំ��ំ LCAP �ំ្រទែផន�រយុទ���ស� ទូ លំទូ�យ ( California Education Code [EC] វគ�
52064[e][1]) ។ ែផន�រ យុទ���ស� ែដល ទូ លំទូ�យ ��ប់ �រ សេ្រមច ចិត� ថវ �� េ� នឹង �រ បេ្រង�ន និង �រ េរៀន ទិន�ន័យ សមត� �ព ។ LEAs គួ រ ែត �យ តៃម� � បន�
ប��ប់ នូ វ ជេ្រមើស ដ៏ លំ�ក ែដល ពួ ក េគ េធ� � អំពី �រ េ្របើ្រ�ស់ ធន�ន ែដល �ន ក្រមិត េដើម្បី បំេពញ ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស និង សហគមន៍ េដើម្បី �� � ឱ�ស និង
លទ� ផល ្រត�វ �ន ែក លម� ស្រ�ប់ សិស្ស � ំង អស់ ។

●

�រចូ ល រ ួម ដ៏ �ន អត� ន័យ ៃន ៃដ គូ អប់រ�៖ ដំេណើរ�រ អភិវឌ្ឍន៍ LCAP គួ រ ែត �ំ ឲ្យ �ន LCAP ែដល ឆ��ះ ប��ំង ពី �រ សេ្រមច ចិត� ែដល េធ� � េឡើង �ម រយៈ �រ ចូ ល រ ួម ដ៏
�ន អត� ន័យ (EC Section 52064[e][1]) ។ ៃដ គូ អប់រ� ក��ង ្រស �ក �ន ទស្សនៈ និង �រ យល់ ដឹង ដ៏ �ន តៃម� អំពី កម� វ �ធី និង េស� កម� របស់ LEA ។ ែផន�រ យុទ� ��ស�
ែដល �ន ្របសិទ�ិ �ព នឹង រ ួម ប��ល
� ទស្សនៈ និង �រ យល់ ដឹង �ង
ំ េនះ េដើម្បី កំណត់ េ�ល េ� និង សកម� �ព ែដល �ន ស��នុពល ែដល ្រត�វ ប��ល
� េ� ក��ង LCAP ។

●

គណេនយ្យ�ព និង �រ អនុេ�ម �ម ៖ LCAP បេ្រមើ មុខ�រ គណេនយ្យ �ព ដ៏ សំ�ន់ មួ យ េ្រ�ះ ទិដ��ព ៃន ពុម� LCAP ត្រម�វ ឲ្យ LEAs ប��ញ � ពួ ក េគ �ន អនុវត�
�ម ត្រម�វ �រ េផ្សងៗ ែដល �ន ប��ក់ ក��ង ្រកឹត្យ វ �ន័យ និង បទ ប្ប�� ត� ិ LCFF � ពិេសស៖
o

�រប��ញ� LEAs កំពុងបេង� ើន ឬែកលម� េស�កម� ស្រ�ប់យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់ អ� កេរៀន��អង់េគ� ស និងនិស្សិតែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប
ស��្រតេ�នឹងចំនួនថវ ��បែន� មែដលសិស្ស� ំងេ�ះបេង� ើត�នេ្រ�ម LCFF (EC Section 52064[b][4-6]) ។

o

�រ បេង� ើត េ�លេ� �ំ្រទ េ�យ សកម� �ព និង �រ ចំ�យ �ក់ព័ន� ែដល េ�ះ្រ�យ តំបន់ �ទិ�ព �ម ច�ប់ និង រ��ស់ ស� ិតិ (EC sections 52064[b][1] និង
[2]) ។
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�រពិនិត្យ និងេធ� �បច��ប្បន� �ព្រប�ំ��ំ LCAP េដើម្បីឆ��ះប��ំងពីវឌ្ឍន�ពេ��ះេ�រកេ�លេ� (EC Section 52064[b][7])។

ពុម� LCAP ដូ ច � LCAP ចុង េ្រ�យ របស់ LEA នីមួយៗ គឺ � ឯក�រ មិន ែមន � ដំេណើរ�រ េទ ។ LEAs ្រត�វ ែត េ្របើ ពុម� េនះ េដើម្បី រ�ឭក ពី លទ� ផល ៃន ដំេណើរ �រ អភិវឌ្ឍ LCAP
របស់ ពួ ក េគ ែដល គួ រ : ( a ) ឆ��ះ ប��ំង ពី ែផន�រ យុទ� ��ស� ទូ លំទូ�យ ( b ) �ម រយៈ �រ ចូ ល រ ួម ដ៏ �ន អត� ន័យ �មួ យ ៃដ គូ អប់រ� ែដល ( គ ) បំេពញ �ម ត្រម�វ �រ ្រសប
ច�ប់ ដូ ច ែដល �ន ឆ��ះ ប��ំង េ� ក��ង LCAP ែដល �ន អនុម័ត ចុង េ្រ�យ ។ ែផ� ក ែដល �ន ប��ល
� ក��ង ពុម� LCAP មិន �ន និង មិន �ច ឆ��ះ ប��ំង ពី ដំេណើរ �រ អភិវឌ្ឍន៍
េពញេលញ ដូ ច ែដល ពុម� LCAP ខ� �ន ឯង ��ល់ មិន �ន បំណង � ឧបករណ៍ ស្រ�ប់ ចូ ល រ ួម ៃដ គូ អប់រ� េ�ះ េទ ។
្របសិនេបើ អ� ក ្រគប់ ្រគង �� ឃុំ ស��ត់ �ន សមត� កិច� េលើ មណ�ល �� ែត មួ យ ្រក �ម ្របឹក� អប់រ� និង គណៈ ្រគប់្រគង មណ�ល �� �ច នឹង អនុម័ត និង �ក់ ឯក�រ
ស្រ�ប់ ពិនិត្យ និង អនុម័ត LCAP ែត មួ យ ែដល ្រសប �ម ត្រម�វ �រ ក��ង EC ែផ� ក 52060, 52062, 52066, 52068, និង 52070។ LCAP ្រត�វ ែត បក ្រ�យ �៉ង ច�ស់ ពី ថវ �� របស់
អង� �ព ( ្រស �ក �� ឬ អ� ក ្រគប់ ្រគង ្រស �ក ៃន �� េរៀន ) �រ ចំ�យ ថវ �� និង �ក់ ែស� ង � ំង អស់ ្រត�វ �ន ត្រមឹម ។
ពុម� LCAP ែដល �ន ែក ស្រម� ល ស្រ�ប់ ��ំ សិក� ២០២១-២២ ��ំ ២០២២-២៣ និង ��ំ សិក� ២០២៣-២៤ ឆ��ះ ប��ំង ពី �រ ��ស់ ប�រ� �ម ច�ប់ ែដល េធ� � េឡើង �ម រយៈ េសចក� ី
្រ�ង ច�ប់ ស�ជ ១៨៤០ (គណៈក��ធិ�រ ថវ ��) ជំពូក ២៤៣ ប�� ត� ិ ��ំ ២០១៨។ �រ ��ស់ ប�រ� �ម ច�ប់ � ំង េនះ បេង� ើន ត�� �ព �ក់ ទង នឹង �រ ចំ�យ េលើ សកម� �ព
ែដល រ ួម ប��ល
� ក��ង LCAP រ ួម � ំង សកម� �ព ែដល រ ួម ចំែណក ក��ង �រ បំេពញ ត្រម�វ �រ ក��ង �រ បេង� ើន ឬ ែក លម� េស� ស្រ�ប់ យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស
និង និស្សិត ចំណូល �ប និង េដើម្បី ព្រងឹង ព័ត៌�ន ែដល �ន ប��ញ េ� ក��ង LCAP េដើម្បី េធ� � ឲ្យ LCAPs ែដល �ន ទទួ ល យក �ន់ ែត �យ ្រស� ល ស្រ�ប់ ៃដ គូ អប់រ� និង
��រណៈ ។
� មូ ល��ន បំផុត LCAP ែដល �ន អនុម័ត គួ រ ែត ព��ម បំ�ត់ មិន ្រតឹម ែត អ� � ែដល LEA កំពុង េធ� � ស្រ�ប់ សិស្ស ក��ង សួ ន ច�រ អប់រ� ច្រម �ះ �ម រយៈ ��ក់ ទី ដប់ ពីរ ( TK-12 )
ប៉ុេ�
� ះ េទ ប៉ុែន� ែថម � ំង អនុ��ត ឲ្យ ៃដ គូ អប់រ� យល់ ពី មូ ល េហតុ និង � េតើ យុទ� ��ស� � ំង េ�ះ កំពុង �ំ ឲ្យ �ន ឱ�ស និង លទ� ផល �ន់ ែត ្របេសើរ េឡើង ស្រ�ប់ សិស្ស ។
LEAs ្រត�វ �ន េលើក ទឹក ចិត� �៉ង ��ំង ឲ្យ េ្របើ �� និង ក្រមិត លម� ិត េ� ក��ង LCAPs ែដល �ន ទទួ ល យក របស់ ពួ ក េគ ក��ង េ�ល បំណង �ន អត� ន័យ និង �ច ចូ ល
ដំេណើរ �រ �ន សំ�ប់ ៃដ គូ អប់រ� េផ្សង ៗ របស់ LEA និង ��រណជន �ន់ ែត ទូ លំទូ�យ ។
ក��ង �រ អភិវឌ្ឍ និង ប�� ប់ LCAP ស្រ�ប់ �រ ចិ��ឹម កូ ន LEAs ្រត�វ �ន េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ រក� ស៊ុម េលើសលប់ ដូ ច �ង េ្រ�ម េ� ែផ� ក �ង មុខ ៃន មុខ �រ េរៀប ចំ ែផន�រ
យុទ� ��ស� និង �រ ចូ ល រ ួម ៃដ គូ អប់រ� ៖
េ�យ �ន �រ អនុវត� បច��ប្បន� េ� ទូ � ំង �ទិ�ព រដ� និង េលើ �រ ចង��ល ប��ញ េ� ក��ង �� �លីហ��រ�៉ Dashboard ( Dashboard ) េតើ LEA កំពុង េ្របើ្រ�ស់ ធន�ន
ថវ �� របស់ ខ� �ន េដើម្បី េឆ� ើយ តប េ� នឹង ត្រម�វ �រ សិស្ស និង សហគមន៍ TK-12 និង េ�ះ ្រ�យ ចេ��ះ េពល អនុវត� � មួ យ រ ួម � ំង �រ បំេពញ �តព� កិច� របស់ ខ� �ន ក��ង
�រ បេង� ើន ឬ េធ� � ឲ្យ េស� �ន់ ែត ្របេសើរ េឡើង ស្រ�ប់ យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង សិស្ស ចំណូល �ប ?
LEAs ្រត�វ �ន េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ េ��ត េ� េលើ សំណុំ ៃន រ��ស់ និង សកម� �ព ែដល LEA េជឿ �ក់ េ�យ ែផ� ក េលើ �រ ប��ល
� ែដល �ន ្របមូ ល ផ� ំ� ពី ៃដ គូ អប់រ� �រ ្រ�វ្រ�វ និង
បទ ពិេ�ធន៍ នឹង �ន ផល ប៉ះ �ល់ ធំ �ង េគ បំផុត ជំនួស ឲ្យ សិស្ស TK-12 របស់ ខ� �ន ។
�រ ែណ�ំ � ំង េនះ េលើក េឡើង អំពី ត្រម�វ �រ ស្រ�ប់ ែផ� ក នីមួយៗ ៃន LCAP ប៉ុែន� �ច រ ួម ប��ល
� ព័ត៌�ន អំពី �រ អនុវត� ែដល �ន ្របសិទ��ព េ� េពល អភិវឌ្ឍ LCAP និង
�រ ប�� ប់ LCAP ខ� �ន ឯង។ បែន� មពីេនះេទៀត ព័ត៌�ន្រត�វ�ន�ក់ប��ល
� េ�េដើមវគ� នីមួយៗេ�យសង� ត់ធ�ន់េលើេ�លបំណងែដលែផ� កនីមួយៗបេ្រមើ។

សេង� បែផន�រ
ែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន �រែណ�ំPage 2

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

េ�លបំណង
ែផ� កសេង� បែផន�រែដល�នអភិវឌ្ឍន៍�៉ងល� ផ� ល់នូវបរ �បទដ៏�នអត� ន័យស្រ�ប់ LCAP ។ ែផ� ក េនះ ផ� ល់ ព័ត៌�ន អំពី សហគមន៍ របស់ LEA ្រពម �ង
ំ ព័ត៌�ន �ក់ព័ន� អំពី
ត្រម�វ�រ និង �រ អនុវត� របស់ សិស្ស។ េដើម្បីផ�ល់នូវបរ �បទដ៏�នន័យស្រ�ប់េ�សល់ LCAP
�តិ�ៃនែផ� កេនះគួ រែត�នខ� ឹម�រច�ស់�ស់និង�នអត� ន័យ�ក់ទងនឹង�តិ�ែដលរ ួមប��ល
� េ�ក��ងែផ� កប��ប់ៃន LCAP ។

ត្រម�វ�រ និង �រែណ�ំ
ព័ត៌�នទូ េ� – សេង� បអំពី LEA, ��របស់ខ� �ន, និងសិស្សរបស់ខ� �នេ�ក��ង��ក់ TK–12, ��រអនុវត� េ� LEA. ឧ�ហរណ៍ ព័ត៌�ន អំពី LEA ែដល �ក់ទង នឹង ភូ មិ��ស� �រ ចុះ

េ��ះ ចូ ល ឬ �រ�រ ចំនួន និង ទំហំ ៃន ��េរៀន �ក់�ក់ ប�� ្របឈម ក��ង សហគមន៍ ថ� ីៗ និង ព័ត៌�ន េផ្សងៗ េទៀត ដូ ច � LEA �ន បំណង ចង់ ប��ល
� �ច ឲ្យ អ� ក �ន
�ច យល់ �ន �ន់ ែត ច�ស់ ពី LCAP របស់ LEA។

ឆ��ះ ប��ំង៖ Successes – ែផ� ក េលើ �រ ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ នូ វ �រ អនុវត� េលើ សូ ច�ករ រដ� និង �រ ចង��ល ប��ញ សមត� �ព ក��ង ្រស �ក ែដល �ន ប��ល
� ក��ង Dashboard �រ រ �ក
ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក េ�លេ� LCAP ឧបករណ៍ �យ តៃម� ខ� �ន ឯង ក��ង ្រស �ក �រ ប��ល
� ពី ៃដគូ អប់រ� និង ព័ត៌�ន េផ្សងៗ េទៀត េតើ �រ រ �ក ចេ្រមើន អ� � ខ� ះ គឺ LEA ែដល �ន
េ�ទន�ព បំផុត េហើយ េតើ LEA េ្រ�ង នឹង រក� ឬ ក�ង េលើ េ�គជ័យ េ�ះ �៉ង ដូ ចេម� ច? េនះ �ច រ ួម ប��ល
� �រ កំណត់ អត� ស��ណ គំរ ូ �ក់�ក់ អំពី រេបៀប ែដល �រ េកើន
េឡើង ពី អតីត�ល ឬ �រ ែក លម� េស� ស្រ�ប់ យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ អ� ក េរៀន �� អង់េគ� ស និង សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប �ន �ំ ឲ្យ �ន �រ ែក លម� សមត� �ព ស្រ�ប់
សិស្ស � ំង េនះ ។
ឆ��ះ ប��ំង៖ �រ កំណ ត់ អត� ស ��ណ ត្រម�វ �រ – សំេ� េ� េលើ Dashboard, កំណត់ អត� ស��ណ៖ (a) សូ ច�ករ របស់ រដ� � មួ យ ែដល �រ សែម� ង � ំង មូ ល ស� ិត េ� ក��ង ្របេភទ
សែម� ង "្រកហម" ឬ "Orange" ឬ សូ ច�ករ ក��ង ្រស �ក � មួ យ ែដល LEA ទទួ ល �ន ចំ�ត់ ��ក់ "Not Met" ឬ "Not Met for Two or More Years" និង (b) សូ ច�ករ រដ� � មួ យ
ែដល �រ សែម� ង ស្រ�ប់ ្រក �ម និស្សិត � មួ យ គឺ � ក្រមិត សែម� ង ពីរ ឬ េ្រចើន �ង េនះ េ្រ�ម ក្រមិត "សិស្ស �ង
ំ អស់" �រសែម� ង។ េតើ LEA េ្រ�ង នឹង �ត់ វ ��ន �រ អ� � ខ� ះ
េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ ប�� � ំង េនះ ៃន សមត� �ព �ប និង ចេ��ះ េពល ៃន �រ អនុវត� ? LEA ែដល ្រត�វ �ន ត្រម�វ ឲ្យ ប��ល
� េ�លេ� េដើម្បី េ�ះ្រ�យ ្រក �ម សិស្ស ែដល �ន
សមត� �ព �ប មួ យ ឬ េ្រចើន �ង េនះ ឬ �� ែដល �ន សមត� �ព �ប ្រត�វ ែត កំណត់ អត� ស��ណ � � ្រត�វ �ន ត្រម�វ ឲ្យ ប��ល
� េ�លេ� េនះ េហើយ ក៏ ្រត�វ ែត កំណត់
អត� ស��ណ ្រក �ម សិស្ស ែដល �ច អនុវត� �ន (s) និង/ឬ ��(s)។ ត្រម�វ �រ េផ្សង េទៀត �ច ្រត�វ �ន កំណត់ អត� ស��ណ េ�យ េ្របើ ទិន�ន័យ ែដល �ន ្របមូ ល ក��ង ្រស �ក រ ួម
� ំង ទិន�ន័យ ែដល �ន ្របមូ ល េដើម្បី ជូ ន ដំណឹង ដល់ ឧបករណ៍ ឆ��ះ ប��ំង ខ� �ន ឯង និង �យ �រណ៍ ពី �រ ចង��ល ប��ញ ក��ង ្រស �ក េ� េលើ ��ង
ំ Dashboard ។
LCAP Highlights – សំ�ល់ និងសេង� បបន� ិចអំពីលក� ណៈពិេសសសំ�ន់ៗៃន LCAP ��ំេនះ។

�ំ្រ ទ និងែកលម� �៉ងទូ លំទូ �យ – AN LEA with a school or schools identified for comprehensive support and improvement (CSI) under the Every Student Succeeds Act
must respond to the following prompts:

● �� េរៀន �ន កំណត់ អត� ស��ណ ៖ កំណត់ អត� ស��ណ �� េ� ក��ង LEA ែដល ្រត�វ �ន កំណត់ អត� ស��ណ ស្រ�ប់ CSI ។
● �រ �ំ្រទ ស្រ�ប់ �� េរៀន ែដល �ន កំណត់ អត� ស��ណ ៖ េរៀប�ប់ ពី រេបៀប ែដល LEA �ន ឬ នឹង �ំ្រទ �� ែដល �ន កំណត់ អត� ស��ណ ក��ង �រ អភិវឌ្ឍ

ែផន�រ CSI ែដល រ ួម �ន �រ �យ តៃម� ត្រម�វ �រ ក្រមិត �� �រ េធ� � អន� �គមន៍ ែដល �ន មូ ល��ន េលើ ភស���ង និង �រ កំណត់ អត� ស��ណ ៃន �ព មិន េស� ើ �ព
ធន�ន � មួ យ ែដល ្រត�វ េ�ះ ្រ�យ �ម រយៈ �រ អនុវត� ែផន�រ CSI ។
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● �រ�ម�ន និង�យតៃម�្របសិទ�ិ�ព៖ ចូ រេរៀប�ប់អំពីរេបៀបែដល LEA នឹង�ម�ន និង�យតៃម� �រអនុវត� និង្របសិទ��ពៃនែផន�រ CSI េដើម្បី�ំ្រទដល់សិស្ស
និងែកលម� ��េរៀន។

�រ ចូ ល រ ួម ៃដ គូ អប់រ�
េ�លបំណង
�រ ចូ ល រ ួម ដ៏ សំ�ន់ និង �ន េ�ល បំណង របស់ ឪពុក ��យ សិស្ស ្រគ� បេ្រង�ន និង ៃដ គូ អប់រ� េផ្សង េទៀត រ ួម �ង
ំ អ� ក ែដល តំ�ង ឲ្យ ្រក �ម និស្សិត ែដល �ន កំណត់ អត�
ស��ណ េ�យ LCFF គឺ �ន �រៈ សំ�ន់ ចំេ�ះ �រ អភិវឌ្ឍ LCAP និង ដំេណើរ �រ ថវ �� ។ ្រសប �ម ប�� ត� ិ �រ ចូ ល រ ួម ែបប េនះ គួ រ ែត �ំ្រទ ដល់ �រ េរៀបចំ ែផន�រ យុទ���ស�
�រ ទទួ ល ខុស ្រត�វ និង �រ ែក លម� �៉ង ទូ លំទូ�យ េ� ទូ �ង
ំ �ទិ�ព របស់ រដ� និង កំណត់ អត� ស��ណ �ទិ�ព ក��ង ្រស �ក (EC Section 52064[e][1]) ។ �រ ចូ ល រ ួម របស់ ៃដគូ
អប់រ� គឺ � ដំេណើរ�រ ្រប�ំ ��ំ ែដល កំពុង ដំេណើរ�រ � បន� ប��ប់។
ែផ� ក េនះ ្រត�វ �ន រច� េឡើង េដើម្បី ឆ��ះ ប��ំង ពី រេបៀប ែដល �រ ចូ ល រ ួម របស់ ៃដ គូ អប់រ� �ន ឥទ� ិ ពល េលើ �រ សេ្រមច ចិត� ែដល ឆ��ះ ប��ំង េ� ក��ង LCAP ែដល �ន អនុម័ត
។ េ�ល បំណង គឺ េដើម្បី អនុ��ត ឲ្យ ៃដ គូ អប់រ� ែដល �ន ចូ ល រ ួម ក��ង ដំេណើរ �រ អភិវឌ្ឍ LCAP និង ��រណជន �ន់ ែត ទូ លំទូ�យ យល់ ពី រេបៀប ែដល LEA �ន ចូ ល រ ួម
�មួ យ ៃដ គូ អប់រ� និង ផល ប៉ះ �ល់ ៃន �រ ចូ ល រ ួម េ�ះ ។ LEAs ្រត�វ �ន េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ រក� េ�ល េ� េនះ េ� ែផ� ក �ង មុខ េ� េពល ប�� ប់ ែផ� ក េនះ ។

ប�� ត� ិ និង បទប្ប�� ត� ិ ប��ក់ ពី ៃដគូ អប់រ� ែដល ្រស �ក �� និង COEs ្រត�វ ែត ពិេ្រ�ះ េ�បល់ េ� េពល អភិវឌ្ឍ LCAP៖ ្រគ� បេ្រង�ន �យក ្រគប់្រគង បុគ�លិក �� េផ្សង េទៀត
អង� �ព ជែជក េដញ េ�ល ក��ង ្រស �ក របស់ LEA, ឪពុក��យ និង សិស្ស។ មុន េពល ទទួ ល យក LCAP ្រស �ក �� និង COEs ្រត�វ ែត ែចក រ� ែលក � �មួ យ គណៈក��ធិ�រ ្របឹក�
ឪពុក ��យ េហើយ ្របសិន េបើ �ច អនុវត� �ន េ� គណៈក��ធិ�រ ្របឹក� ឪពុក ��យ អង់េគ� ស របស់ ខ� �ន ។ អ� ក ្រគប់ ្រគង ្រត�វ �ន ត្រម�វ េ�យ ប�� ត� ិ េដើម្បី េឆ� ើយ តប � �យ
លក� ណ៍ អក្សរ េ� នឹង មតិ េ�បល់ ែដល �ន ទទួ ល ពី គណៈក��ធិ�រ � ំង េនះ ។ មណ�ល �� និង COEs ក៏ ្រត�វ ែត ពិេ្រ�ះ េ�បល់ �មួ យ អ� ក ្រគប់ ្រគង តំបន់ ែផន�រ
មូ ល��ន អប់រ� ពិេសស ( s ) េ� េពល កំពុង អភិវឌ្ឍ LCAP ។
Statute ត្រម�វ ឲ្យ �� ជួ ល ្រត�វ ពិេ្រ�ះ េ�បល់ �មួ យ ្រគ� បេ្រង�ន �យក ្រគប់្រគង បុគ�លិក �� េផ្សង េទៀត ឪពុក ��យ និង សិស្ស ក��ង �រ អភិវឌ្ឍ LCAP។ LCAP គួ រ ែត ្រត�វ
�ន ែចក រ� ែលក ផង ែដរ េហើយ LEAs គួ រ ែត េស� ើ សុំ �រ ប��ល
� ពី ្រក �ម ្របឹក� ក្រមិត �� ដូ ច ែដល �ច អនុវត� �ន (ឧ. ្រក �ម ្របឹក� ��, ្រក �ម ្របឹក� េ�បល់ អ� ក េរៀន ��
អង់េគ� ស, ្រក �ម ្របឹក� េ�បល់ សិស្ស,ល.) េដើម្បី ស្រម� ល �រ ត្រមឹម រ�ង �� េរៀន និង េ�ល េ� និង សកម� �ព ក្រមិត ឃុំ ស��ត់។
ព័ត៌�ន និង ធន�ន ែដល �ំ្រទ �រ ចូ ល រ ួម ្របកប េ�យ ្របសិទ��ព កំណត់ �រ ពិេ្រ�ះ េ�បល់ របស់ សិស្ស និង ផ� ល់ នូ វ ត្រម�វ �រ ស្រ�ប់ �រ �ក់ែតង ្រក �ម ្របឹក� �ច រក
េឃើញ េ� េ្រ�ម ធន�ន េ� េលើ ទំព័រ ែវប�យត៍ របស់ CDE ដូ ច �ង េ្រ�ម៖ https://www.cde.ca.gov/re/lc/។

ត្រម�វ�រ និង �រែណ�ំ
�ងេ្រ�មេនះ��រដក្រសង់េចញពីមគ��េទ� សក៍��ំ ២០១៨-១៩ ស្រ�ប់សវនកម�្រប�ំ��ំ របស់អង� �ពអប់រម
� ូ ល��ន K–12 និងរ�យ�រណ៍អនុេ�មរដ�
ែដល�នផ� ល់ឲ្យេដើម្បីគូសប��ក់អំពីត្រម�វ�រ្រសបច�ប់ស្រ�ប់ចូលរ ួម�មួ យៃដគូ អប់រ�ក��ងដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍន៍ LCAP៖
ែផន�រ្រត�តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន៖
ស្រ�ប់� រ ��ល័យអប់រ� និង��្រស �ក ខណ� �នែតេផ� �ង��ត់េល◌ីក៖
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a) �ន ប��ញ ែផន�រ ្រត� តពិនត
ិ ្យ និង គណេនយ្យ�ព ក��ង មូ ល��ន េ� គណៈក��ធិ�រ ្របឹក� េ�បល់ ��បិ� ្រសប �ម ែផ� ក កូ ដ អប់រ� ៥២០៦២(ក)(១) ឬ
៥២០៦៨(ក)(១), �ម �រ សមរម្យ ។
b) ្របសិនេបើ�ចអនុវត� �ន សូ មេធ� �បទប��ញអំពីែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��នដល់គណៈកម� �រ្របឹក�េ�បល់��បិ�អ� កេរៀន��អង់េគ� ស
្រសប�ម្រកមអប់រ� 52062(a)(2) ឬ 52068(a)(2), សម្រសប។
c) �នជូ នដំណឹងដល់ស�ជិក��រណជនអំពីឱ�សក��ង�រ�ក់ជូនមតិេ�បល់�ក់ទងនឹងសកម� �ព
និង�រចំ�យ�ក់�ក់ែដល�នេស� ើេឡើងេដើម្បី�ក់ប��ល
� ក��ងែផន�រ្រត� តពិនិត្យមូ ល��ន និងគណេនយ្យ�ព្រសប�មែផ� កច�ប់អប់រ� 52062(a)(3) ឬ
52068(a)(3), សម្រសប។
d) �ន្រប្រពឹត�េ��៉ងេ�ច�ស់�នសវ��រ���រណៈមួ យ ្រសប�ម្រកមអប់រ� 52062(b)(b)(1) ឬ 52068(b)(1), សម្រសប។
e) �ន អនុម័ត ែផន�រ ្រត� តពិនិត្យ និង គណេនយ្យ�ព ក��ង មូ ល��ន ក��ង កិច�្របជុំ ��រណៈ ្រសប�ម ែផ� ក កូ ដ អប់រ� 52062(b)(2) ឬ 52068(b)(b)(2), �ម
សម្រសប។
១. បំផុស គំនិត ១៖ «សេង� ប ដំេណើរ �រ ែដល េ្របើ េដើម្បី ចូ លរ ួម �មួ យ ៃដគូ អប់រ� និង រេបៀប ែដល �រ ចូ ល រ ួម េនះ ្រត�វ �ន ពិ�រ� មុន នឹង ប�� ប់ LCAP»។
សូ ម ពិពណ៌� អំពី ដំេណើរ �រ ៃន �រ ចូ ល រ ួម ែដល េ្របើ េ�យ LEA េដើម្បី �ក់ ព័ន� នឹង ៃដ គូ អប់រ� ក��ង �រ អភិវឌ្ឍ LCAP រ ួម � ំង �៉ង តិច បំផុត េ�យ េរៀប�ប់ ពី រេបៀប ែដល
LEA �ន បំេពញ �តព� កិច� របស់ ខ� �ន ក��ង �រ ពិេ្រ�ះ េ�បល់ �មួ យ ៃដ គូ អប់រ� ែដល �ំ�ច់ � ំង អស់ � �ច អនុវត� �ន ចំេ�ះ ្របេភទ LEA ។ �រ េឆ� ើយ តប ្រគប់ ្រ�ន់
ចំេ�ះ �រ បំផុស គំនិត េនះ ្រត�វ ែត រ ួម ប��ល
� ព័ត៌�ន ទូ េ� អំពី េពល េវ� ៃន ដំេណើរ �រ និង កិច� ្របជុំ ឬ យុទ� ��ស� ចូ ល រ ួម េផ្សង េទៀត �មួ យ ៃដ គូ អប់រ� ។ �រ េឆ� ើយ តប ក៏
�ច រ ួម ប��ល
� ព័ត៌�ន អំពី វ �ធី ��ស� ទស្សន វ ��� របស់ LEA ក��ង �រ ចូ ល រ ួម ៃដ គូ អប់រ� របស់ ខ� �ន ផង ែដរ ។
២. សេង� បៃនមតិេ�បល់ែដលផ� ល់េ�យៃដគូ អប់រ��ក់�ក់"។
ពិពណ៌� និងសេង� បមតិែដល�នផ� ល់េ�យៃដគូ អប់រ��ក់�ក់។ �រ េឆ� ើយ តប ្រគប់្រ�ន់ ចំេ�ះ �រ បំផុស គំនិត េនះ នឹង ប��ញ ពី គំនិត និ���រ ឬ �រ ប��ល
� ែដល �ន េលច
េចញ ពី �រ វ ��គ មតិ េ�បល់ ែដល ទទួ ល �ន ពី ៃដគូ អប់រ�។
៣. បំផុស គំនិត ៣៖ «�រ ពិពណ៌� អំពី ទិដ��ព ៃន LCAP ែដល ទទួ ល ឥទ� ិពល ពី �រ ប��ល
� �ក់�ក់ ពី ៃដ គូ អប់រ�»។
�រ េឆ� ើយ តប ្រគប់ ្រ�ន់ ចំេ�ះ �រ ជំរុញ េនះ នឹង ផ� ល់ ឲ្យ ៃដ គូ អប់រ� និង ��រណជន នូ វ ព័ត៌�ន ច�ស់�ស់ និង �ក់�ក់ អំពី រេបៀប ែដល ដំេណើរ �រ ៃន �រ ចូ ល រ ួម េនះ
�ន ឥទ� ិ ពល េលើ �រ អភិវឌ្ឍ LCAP ។ �រ េឆ� ើយ តប េនះ ្រត�វ ែត ពិពណ៌� អំពី ទិដ��ព ៃន LCAP ែដល ្រត�វ �ន រង ឥទ� ិ ពល ឬ អភិវឌ្ឍ ក��ង �រ េឆ� ើយ តប េ� នឹង មតិ េ�បល់
ៃដ គូ អប់រ� ែដល �ន េរៀប�ប់ ក��ង �រ េឆ� ើយ តប េ� នឹង Prompt 2 ។ េនះ �ច រ ួម ប��ល
� �រ ពិពណ៌� អំពី រេបៀប ែដល LEA �ន កំណត់ �ទិ�ព សំេណើ របស់ ៃដ គូ អប់រ� េ�
ក��ង បរ �បទ ៃន ធន�ន ថវ �� ែដល �ន ឬ េផ្សង េទៀត � ែផ� ក ែដល �ន �ទិ�ព ៃន �រ េ��ត �រម� ណ៍ េ� ក��ង LCAP ។ ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រជំរុញេនះ "ទិដ��ព" ៃន
LCAP ែដល្របែហល��នឥទ� ិពលេ�េលើ�រប��ល
� ៃដគូ អប់រ��ចរ ួមប��ល
� �ន ប៉ុែន� មិន�ំ�ច់កំណត់េ�ះេទ៖
●
●
●

�រប��ល
� េ�លេ�ឬ�រសេ្រមចចិត�េដើម្បីសេ្រមចេ�លេ� Focus (ដូ ច�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម)
�រ ប��ល
� រ��ស់ េផ្សង េ្រ� ពី រ��ស់ ែដល ្រត�វ�រ �ម ប�� ត� ិ
�រកំណត់លទ� ផលែដលចង់�នេ�េលើរ��ស់មួយឬេ្រចើន
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�រ ប��ល
� �រ សែម� ង េ�យ ្រក �ម និស្សិត មួ យ ឬ េ្រចើន �ក់ េ� ក��ង �រ �ក់ ជូ ន លទ� ផល �ស់ និង �យ �រណ៍
�រប��ល
� សកម� �ព(s) ឬ្រក �មសកម� �ព
�រលុបបំ�ត់សកម� �ព(s) ឬ្រក �មសកម� �ព
�រ ��ស់ប� �រ ក្រមិត ៃន �រ ចំ�យ ែដល �ន េស� ើ េឡើង ស្រ�ប់ សកម� �ព មួ យ ឬ េ្រចើន
�រប��ល
� សកម� �ព(s) រ ួមចំែណកបេង� ើន ឬែកលម� េស�កម� ស្រ�ប់សិស្សែដលមិនេធ� �
�រកំណត់្របសិទ��ពៃនសកម� �ព�ក់�ក់េដើម្បីសេ្រមចេ�លេ�
�រ កំណត់ �ព ខុស �� ៃន ស��រៈ ក��ង �រ ចំ�យ
�រ កំណត់ �រ ��ស់ ប�រ� ែដល �ន េធ� � េឡើង ចំេ�ះ េ�ល េ� ស្រ�ប់ ��ំ LCAP ែដល កំពុង បន� េ�យ ែផ� ក េលើ ដំេណើរ �រ េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ
�រកំណត់នូវប��្របឈម ឬេ�គជ័យក��ង�រអនុវត� សកម� �ព

េ�លេ� និងសកម� �ព
េ�លបំណង
េ�លេ� ែដល �ន អភិវឌ្ឍ �៉ង ល� នឹង ្រ�្រស័យ �ក់ទង �៉ង ច�ស់ ដល់ ៃដគូ អប់រ� អំពី អ� � ែដល ្រក �ម LEA េ្រ�ង នឹង សេ្រមច អ� � ែដល ្រក �ម LEA េ្រ�ង នឹង េធ� � េដើម្បី សេ្រមច
េ�លេ� និង រេបៀប ែដល ្រក �ម LEA នឹង ដឹង � េតើ � �ន សេ្រមច េ�ល េ� េ� េពល �។ េសចក� ី ែថ� ង �រណ៍ េ�ល េ� រ��ស់ ែដល �ក់ ទង និង លទ� ផល ែដល �ន រ�ពឹង ទុក
េហើយ សកម� �ព ែដល រ ួម ប��ល
� ក��ង េ�ល េ� គួ រ ែត ្រត�វ �� ។ �រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA រ ួមប��ល
� នូ វេ�លេ�គឺ�ឱ�សមួ យស្រ�ប់ LEAs
ក��ង�រ�ក់ទង�៉ងច�ស់�ស់េ��ន់ៃដគូ អប់រ�
និង��រណជនពីមូលេហតុែដលក��ងចំេ�មក��ំងនិងតំបន់េផ្សងៗស្រ�ប់ែកលម� ែដល�នេលើកេឡើងេ�យទិន�ន័យនិងយុទ���ស� និងសកម� �ពែដល�ច្រត�វ�នេដញ�ម, LEA
�នសេ្រមចចិត�េដើម្បីសេ្រមចេ�លេ�េនះ, និងរ��ស់ែដល�ក់ព័ន�, លទ� ផលៃន�ររ�ពឹងទុក, សកម� �ព និង �រ ចំ�យ ។
េ�លេ� ែដល �ន អភិវឌ្ឍ �៉ង ល� �ច េ��ត េ� េលើ �រ អនុវត� ែដល �ក់ ទង េ� នឹង រ��ស់ ឬ រ��ស់ ស្រ�ប់ សិស្ស � ំងអស់ ្រក �ម និស្សិត �ក់�ក់(s) �រ �ត់ បន� យ ចេ��ះ
សមត� �ព ឬ �រ អនុវត� កម� វ �ធី ឬ យុទ���ស� ែដល រ�ពឹង � នឹង ប៉ះ�ល់ ដល់ លទ� ផល។ LEAs គួ រ ែត �យ តៃម� �រ សែម� ង របស់ ្រក �ម និស្សិត របស់ ពួ ក េគ េ� េពល អភិវឌ្ឍ េ�ល
េ� និង សកម� �ព ែដល �ក់ ទង �� េដើម្បី សេ្រមច េ�ល េ� ែបប េនះ ។

ត្រម�វ�រ និង �រែណ�ំ
LEAs គួ រ ែត កំណត់ �ទិ�ព េលើ េ�ល េ� សកម� �ព �ក់�ក់ និង �រ ចំ�យ ែដល �ក់ ទង �� រ ួម �ន េ� ក��ង LCAP ក��ង �ទិ�ព រដ� មួ យ ឬ េ្រចើន �ង េនះ ។ LEAs គួ រ
ពិ�រ� អំពី សមត� �ព េលើ �រ ចង��ល ប��ញ រដ� និង មូ ល��ន រ ួម � ំង ទិន�ន័យ ែដល �ន ្របមូ ល ក��ង ្រស �ក និង �យ �រណ៍ របស់ ពួ ក េគ សំ�ប់ ចង��ល ប��ញ ក��ង ្រស �ក ែដល
្រត�វ �ន ប��ល
� េ� ក��ង Dashboard ក��ង �រ កំណត់ � េតើ និង រេបៀប កំណត់ េ�ល េ� របស់ ខ� �ន េ� ក��ង LCAP ឬ អត់ ។
ក��ងេ�លបំណង�ំ្រទ�ទិ�ពៃនេ�លេ�, ពុម� LCAP ផ� ល់េ�យ LEAs នូ វជេ្រមើសៃន�រអភិវឌ្ឍេ�លេ�បី្របេភទេផ្សង��:
●

េ�លេ� េ��ត ៖ េ�លេ� េ��ត គឺ �ន់ ែត េ��ត េ� េលើ វ ��ល �ព និង �ច េ��ត េ� េលើ រ��ស់ តិច �ង មុន េដើម្បី �ស់ ស� ង់ �រ ែក លម� ។ េសចក� ី ែថ� ង �រណ៍ Focus
Goal នឹង ្រត�វ �ន កំណត់ េពល េវ� និង ប��ក់ �៉ង ច�ស់ ពី រេបៀប ែដល េ�ល េ� ្រត�វ �ស់ ។

●

េ�លេ� ទូ លំទូ�យ ៖ េ�លេ� ទូ លំទូ�យ គឺ មិន សូ វ េ��ត �រម� ណ៍ េ� េលើ វ ��ល �ព របស់ � េទ េហើយ �ច េ��ត េលើ �រ េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង នូ វ សមត� �ព េ� ទូ �ង
ំ
រ��ស់ � េ្រចើន ។
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�រែថ�េំ �លេ�វឌ្ឍន�ព: �រែថរក�េ�លេ�វឌ្ឍន�ពរ ួម�នសកម� �ពែដល�ចដំេណើរ�រេ�យ��ន�រ��ស់ប�រគួ
� រឱ្យកត់ស��ល់និងអនុ��តឱ្យ LEA
�ម�ន�រសែម� ងេ�េលើរ��ស់�មួ យែដលមិន�នេ�ះ្រ�យេ�ក��ងេ�លេ�េផ្សងេទៀតរបស់ LCAP ។

អប្បបរ� LCAP ្រត�វ ែត េ�ះ ្រ�យ �ទិ�ព LCFF � ំង អស់ និង រ��ស់ ែដល �ក់ ទង �� ។

េ�លេ�េ��ត�រម� ណ៍(s)
�រពិពណ៌�េ�លេ�: �រពិពណ៌�ែដល�នផ� ល់ស្រ�ប់ Focus Goal ្រត�វ�ន�ក់�ក់, �ច�ស់�ន, និងេពលេវ�ចង. LEA អភិវឌ្ឍ Focus Goal េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ ប�� ែដល
្រត�វ�រ ឬ ទទួ ល �ន ្របេ�ជន៍ ពី វ �ធី ��ស� �ក់�ក់ និង ទិន�ន័យ �ន់ ែត េ្រចើន ។ េ�លេ� Focus �ច េ�ង �៉ង ច�ស់ េ� េលើ រ��ស់ (s) ែដល សមិទ�ផល ៃន េ�លេ� នឹង
្រត�វ �ស់ និង ស៊ុម េពលេវ� ្រសប �ម ែដល LEA រ�ពឹង � នឹង សេ្រមច េ�លេ� េនះ ។
�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ៖ ចូ រពន្យល់ពីមូលេហតុែដល LEA �នេ្រជើសេរ �ស�ទិ�ពេលើេ�លេ�េនះ។ �រ ពន្យល់ ្រត�វ ែត ែផ� ក េលើ ទិន�ន័យ
Dashboard ឬ ទិន�ន័យ ែដល �ន ្របមូ ល ក��ង ្រស �ក េផ្សង េទៀត ។ LEAs ្រត�វ ែត េរៀប�ប់ ពី រេបៀប ែដល LEA �ន កំណត់ េ�ល េ� េនះ ស្រ�ប់ �រ យក ចិត� ទុក �ក់ ែដល េ��ត
រ ួម �ង
ំ �រ ពិេ្រ�ះ េ�បល់ ែដល �ក់ ព័ន� �មួ យ ៃដ គូ អប់រ� ។ LEAs ្រត�វ �ន េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ េលើក កម� ស់ ត�� �ព និង �រ យល់ ដឹង ជុំ វ �ញ �រ សេ្រមច ចិត� ក��ង �រ ែស� ង រក
េ�ល េ� េ��ត �រម� ណ៍ ។

េ�លេ� ទូ លំទូ�យ
�រពិពណ៌�េ�លេ�៖ ចូ រេរៀប�ប់អំពីអ��ែដល LEA េ្រ�ងនឹងសេ្រមច�ន�មរយៈសកម� �ពែដលរ ួម�នេ�ក��ងេ�លេ�។ �រ ពិពណ៌� អំពី េ�ល េ� ទូ លំទូ�យ នឹង ្រត�វ �ន
ត្រមឹម �៉ង ច�ស់ �មួ យ នឹង លទ� ផល ែដល �ច �ស់ ស� ង់ ែដល �ន រ�ពឹង ទុក ែដល រ ួម ប��ល
� ស្រ�ប់ េ�ល េ� េនះ ។ �រ ពិពណ៌� េ�លេ� េរៀបចំ សកម� �ព និង លទ� ផល
ែដល �ន រ�ពឹង ទុក ក��ង រេបៀប រ ួប រ ួម �� និង ��ប់ ខ� �ន ។ �រ ពិពណ៌� េ�លេ� គឺ �ក់�ក់ ្រគប់ ្រ�ន់ េដើម្បី �ច �ស់ ស� ង់ �ន ក��ង លក� ខណ� បរ ��ណ ឬ គុណ �ព ។ េ�ល
េ� ទូ លំទូ�យ មួ យ មិន �ក់�ក់ ដូ ច � េ�ល េ� េ��ត �រម� ណ៍ េ�ះ េទ ។ េ�ះបី � � �ក់�ក់ ្រគប់ ្រ�ន់ េដើម្បី �ច �ស់ ស� ង់ �ន ក៏ េ�យ ក៏ �ន រ��ស់ េផ្សង �� � េ្រចើន
ស្រ�ប់ �រ �ស់ ស� ង់ �រ រ �ក ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក េ�ល េ� ។
�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ៖ ចូ រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ
និងរេបៀបែដលសកម� �ពនិងរ��ស់ែដល�្រក �ម�មួ យ��នឹងជួ យសេ្រមចេ�លេ�។

�រែថ� ំេ�លេ�វឌ្ឍន�ព
�រពិពណ៌�េ�លេ�៖ ចូ រេរៀប�ប់អំពីរេបៀបែដល LEA �នបំណងរក�វឌ្ឍន�ពែដលេធ� �េឡើងេ�ក��ង �ទិ�ពរដ� LCFF មិន្រត�វ�នេ�ះ្រ�យេ�យេ�លេ�េផ្សងេទៀតេ�ក��ង
LCAP។ េ្របើ េ�ល េ� ្របេភទ េនះ េដើម្បី េ�ះ ្រ�យ �ទិ�ព របស់ រដ� និង រ��ស់ ែដល �ច អនុវត� �ន ែដល មិន �ន េ�ះ ្រ�យ េ� ក��ង េ�ល េ� េផ្សង េទៀត េ� ក��ង LCAP
។ �ទិ�ព និង រ��ស់ របស់ រដ� ែដល ្រត�វ េ�ះ ្រ�យ េ� ក��ង ែផ� ក េនះ គឺ � �ទិ�ព ែដល LEA ក��ង �រ ពិេ្រ�ះ េ�បល់ �មួ យ ៃដ គូ អប់រ� �ន េប� �� ចិត� រក� សកម� �ព និង
�ម �ន �រ រ �ក ចេ្រមើន ខណៈ ែដល េ��ត េលើ កិច� ខិតខំ ្របឹងែ្របង អនុវត� េលើ សកម� �ព ែដល ្រគប ដណ�ប់ េ�យ េ�ល េ� េផ្សង េទៀត េ� ក��ង LCAP ។
�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ៖ ចូ រពន្យល់អំពីរេបៀបែដលសកម� �ពេនះនឹង្រទ្រទង់ដល់វឌ្ឍន�ពែដល�នលក� ណៈ�គំរ ូេ�យរ��ស់ែដល�ក់ព័ន�។
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្រត�វ�រេ�លេ�
� ទូ េ� LEAs �ន �ព ��ស់ ប�រ� ក��ង �រ កំណត់ � េតើ េ�ល េ� អ� � ែដល ្រត�វ ប��ល
� ក��ង LCAP និង អ� � ែដល េ�ល េ� � ំង េ�ះ នឹង េ�ះ ្រ�យ ; េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ
�ប់ េផ� ើម ពី �រ អភិវឌ្ឍ LCAP ��ំ 2022-23 LEAs ែដល បំេពញ លក� ខណ� �ក់�ក់ ្រត�វ �ន ត្រម�វ ឲ្យ ប��ល
� េ�ល េ� �ក់�ក់ មួ យ េ� ក��ង LCAP របស់ ពួ ក េគ ។
េថរៈ ្រក �ម និស្សិត ែដល �ន សមត� �ព �ប (s) � ្រប�ំ៖ ្រក �ម LEA �ន សិទ�ិ ទទួ ល �ន ជំនួយ េផ្សងៗ �� រយៈេពល ៣ ��ំ ឬ េ្រចើន ��ំ �ប់ �� េ�យ ែផ� ក េលើ �រ អនុវត� របស់
្រក �ម និស្សិត ឬ ្រក �ម ដូ ច �� េ� ក��ង Dashboard។ ប�� ី េ��ះ របស់ LEAs ែដល ត្រម�វ ឲ្យ ប��ល
� េ�ល េ� ក��ង LCAP េ�យ ែផ� ក េលើ �រ អនុវត� ្រក �ម សិស្ស េហើយ ្រក �ម សិស្ស (s) ែដល
�ំ េ� រក �រ កំណត់ អត� ស��ណ �ច រក េឃើញ េ� េលើ ទំព័រ េវ ប �យ មូ លនិធិ ្រគប់្រគង មូ ល��ន របស់ CDE េ� https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/។
●

ត្រម�វ�រេ�លេ�របស់សិស្ស(s) ែដល�នលក� ណៈ�ប�ប់ៗ��៖ �រជួ ប្រក �មនិស្សិតែដល�នលក� ណៈ�ប��ប់ខ� �ន(s) ្រត�វែតប��ល
� េ�លេ�េ�ក��ង LCAP របស់ខ� �ន
េ��តេលើ�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វ�រសែម� ងរបស់្រក �មសិស្ស ឬ្រក �មែដល�ំឲ្យ LEA �នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយពី�ពខុស��។ េ�លេ� េនះ ្រត�វ �ន រ��ស់ លទ� ផល សកម� �ព
និង �រ ចំ�យ �ក់�ក់ េដើម្បី េ�ះ្រ�យ ត្រម�វ �រ និង �រ េធ� � ឲ្យ លទ� ផល ្របេសើរ េឡើង ស្រ�ប់ ្រក �ម និស្សិត ឬ ្រក �ម េនះ។ LEA ែដល ត្រម�វ ឲ្យ េ�ះ្រ�យ ្រក �ម សិស្ស �
េ្រចើន មិន ្រត�វ �ន ត្រម�វ ឲ្យ �ន េ�លេ� េដើម្បី េ�ះ្រ�យ ្រក �ម សិស្ស ��ក់ៗ េឡើយ។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ ្រក �ម សិស្ស ��ក់ៗ ្រត�វ ែត េ�ះ ្រ�យ � ពិេសស េ� ក��ង
េ�លេ� េនះ។ ត្រម�វ �រ េនះ ្របែហល � មិន ្រត�វ �ន បំេពញ េ�យ �រ ប��ល
� េ�ល េ� ែដល �ំ�ច់ េនះ �មួ យ នឹង េ�ល េ� េផ្សង េទៀត េទ ។

●

�រពិពណ៌�អំពីេ�លេ�៖ ចូ រេរៀប�ប់អំពីលទ� ផលែដល LEA េ្រ�ងនឹងសេ្រមច�នេដើម្បីេ�ះ្រ�យនូ វត្រម�វ�រ និងបេង� ើនលទ� ផលស្រ�ប់្រក �មនិស្សិត ឬ្រក �មែដល�ំឲ្យ LEA
�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយពី�ពខុស��។

●

�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ៖ ពន្យល់ពីមូលេហតុែដល LEA ត្រម�វឱ្យអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ រ ួម�ន�រកំណត់អត� ស��ណ្រក �មសិស្ស(s)
ែដល�ំឲ្យ្រក �ម LEA ្រត�វ�ម�រឱ្យអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ រេបៀបែដលសកម� �ព និងរ��ស់ែដល�ក់ព័ន�រ ួម�នេ�ក��ងេ�លេ�េនះ ខុសពី�រខិតខំ្របឹងែ្របងពីមុនៗ
េដើម្បីេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វលទ� ផលស្រ�ប់្រក �មសិស្ស(s) េហើយមូ លេហតុែដល LEA េជឿ�ក់�សកម� �ព រ��ស់ និង�រចំ�យែដលរ ួមប��ល
� េ�ក��ងេ�លេ�េនះ
នឹងជួ យសេ្រមចលទ� ផលែដល�នកំណត់េ�ក��ង�រពិពណ៌�េ�លេ�។

លក� ខ័ណ� ែដល �ន �រ អនុវត� �ប (s) ៖ លក� ណៈ វ �និច�័យ ដូ ច �ង េ្រ�ម អនុវត� ែត ចំេ�ះ មណ�ល �� ឬ COE ែដល �ន �� េរៀន ពីរ ឬ េ្រចើន �ង េនះ។ � មិន អនុវត�
ចំេ�ះ មណ�ល �� ែត មួ យ េទ។ មណ�ល �� ឬ COE �ន �� េរៀន មួ យ ឬ េ្រចើន �ង េនះ ែដល អស់ រយៈ េពល ពីរ ��ំ �ប់ ៗ �� �ន ទទួ ល ក្រមិត សមត� �ព �ប បំផុត ពីរ
េ� េលើ អ� � ៗ � ំង អស់ េលើក ែត មួ យ ក��ង ចំេ�ម �រ ចង��ល ប��ញ របស់ រដ� ែដល �� ( s ) ទទួ ល �ន ក្រមិត សមត� �ព េ� ក��ង Dashboard និង �រ សែម� ង របស់ ្រក �ម
និស្សិត " និស្សិត � ំង អស់ " សំ�ប់ LEA គឺ �៉ង េ�ច �ស់ ក្រមិត សែម� ង មួ យ ែដល ខ� ស់ �ង េនះ �ង
ំ អស់ ។ សូ ច�ករ�ង
ំ េ�ះ។ ប�� ី េ��ះ LEAs ែដល ត្រម�វ ឲ្យ ប��ល
� េ�ល
េ� ក��ង LCAP េ�យ ែផ� ក េលើ �រ អនុវត� �� េហើយ ��(s) ែដល �ំ េ� រក �រ កំណត់ អត� ស��ណ �ច រក េឃើញ េ� េលើ ទំព័រ េវ ប �យ មូ លនិធិ ្រគប់្រគង មូ ល��ន របស់
CDE េ� https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/។
●

ត្រម�វ�រេ�លេ�ែដលអនុវត� �ប(s) : មណ�ល �� ឬ COE ែដល ជួ ប នឹង លក� ណៈ វ �និច�័យ �� ែដល �ន សមត� �ព �ប ( s ) ្រត�វ ែត រ ួម ប��ល
� េ�ល េ� មួ យ េ�
ក��ង LCAP របស់ ខ� �ន េ�យ េ��ត េលើ �រ េ�ះ ្រ�យ �ព ខុស �� ៃន �រ អនុវត� រ�ង �� ( s ) និង LEA �ង
ំ មូ ល ។ េ�លេ� េនះ ្រត�វ �ន រ��ស់ លទ� ផល សកម� �ព
និង �រ ចំ�យ �ក់�ក់ េដើម្បី េ�ះ្រ�យ ត្រម�វ�រ និង �រ េធ� � ឲ្យ លទ� ផល ្របេសើរ េឡើង ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល �ន ចុះ េ��ះ េ� �� ឬ �� ែដល �ន សមត� �ព
�ប ។ LEA ែដល ត្រម�វ ឲ្យ េ�ះ្រ�យ �� � េ្រចើន មិន ្រត�វ �ន ត្រម�វ ឲ្យ �ន េ�លេ� េ�ះ្រ�យ េ� �� នីមួយៗ េឡើយ។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ �� នីមួយ ៗ
្រត�វ ែត េ�ះ ្រ�យ � ពិេសស េ� ក��ង េ�ល េ� េនះ ។ ត្រម�វ�រ េនះ ្របែហល � មិន ្រត�វ �ន បំេពញ េ�យ �រ ប��ល
� េ�លេ� េនះ �មួ យ េ�លេ� មួ យ េផ្សង េទៀត
េទ & # 160; ។
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●

�រពិពណ៌�អំពីេ�លេ�៖ ចូ រេរៀប�ប់អំពីលទ� ផលអ� �ខ�ះែដល LEA
េ្រ�ងនឹងសេ្រមចេដើម្បីេ�ះ្រ�យ�ពមិនខុស��ក��ង�រសែម� ងរ�ងសិស្សែដល�នចុះេ��ះចូ លេរៀនេ���ែដល�នជំ�ញ�ប(s) និងសិស្សែដល�នចុះេ��ះេ� LEA
� ំងមូ ល។

●

�រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA �នអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ៖ ចូ រពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល LEA ត្រម�វឱ្យអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ រ ួម�ន�រកំណត់អត� ស��ណ��(s) ែដល�ំឱ្យ
LEA ្រត�វ�ម�រឱ្យអភិវឌ្ឍេ�លេ�េនះ។ រេបៀបែដលសកម� �ពនិងរ��ស់ែដល�ក់ព័ន�រ ួម�នេ�ក��ងេ�លេ�េនះ ខុសពី�រខិតខំ្របឹងែ្របងពីមុនៗ
េដើម្បីេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វលទ� ផលស្រ�ប់�� (s)។ េហើយមូ លេហតុែដល LEA េជឿ�សកម� �ពេនះ, រ��ស់ និង �រ ចំ�យ ែដល �ន ប��ល
� ក��ង េ�ល េ� េនះ នឹង ជួ យ
សេ្រមច �ន នូ វ លទ� ផល ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល �ន ចុះ េ��ះ េ� �� ឬ �� ែដល �ន សមត� �ព �ប ែដល �ន កំណត់ អត� ស��ណ េ� ក��ង �រ ពិពណ៌� េ�ល
េ� ។

លទ�ផល�ស់ែវង និង�យ�រណ៏៖
ស្រ�ប់ ��ំ LCAP នីមួយ ៗ សូ ម កំណត់ អត� ស��ណ រ��ស់ ( s ) � LEA នឹង េ្របើ េដើម្បី �ម �ន �រ រ �ក ចេ្រមើន េ��ះ េ� រក លទ� ផល ែដល �ន រ�ពឹង ទុក ។ LEAs ្រត�វ �ន េលើក
ទឹក ចិត� ឲ្យ កំណត់ អត� ស��ណ រ��ស់ ស្រ�ប់ ្រក �ម និស្សិត �ក់�ក់ �ម ែដល សម ្រសប រ ួម � ំង លទ� ផល ែដល �ន រ�ពឹង ទុក ែដល នឹង ឆ��ះ ប��ំង ពី �រ �ត់ បន� យ ចេ��ះ
េពល ៃន �រ សែម� ង ែដល �ន ្រ�ប់ ។
រ ួម ប��ល
� ក��ង ជួ រ ឈរ មូ ល��ន ទិន�ន័យ ថ� ី បំផុត ែដល �ក់ ទង នឹង រ��ស់ េនះ ែដល �ន េ� េពល ទទួ ល យក LCAP ស្រ�ប់ ��ំ ដំបូង ៃន ែផន�រ រយៈ េពល បី ��ំ ។ LEAs �ច
េ្របើ ទិន�ន័យ ដូ ច ែដល �ន �យ �រណ៍ េ� េលើ Dashboard ��ំ 2019 ស្រ�ប់ ប��ត់ មូ ល��ន ៃន ែម៉្រត ែត ប៉ុេ�
� ះ ្របសិន េបើ ទិន�ន័យ េ�ះ តំ�ង ឲ្យ អ្រ� ប�� ប់ �រ សិក�
វ �ទ�ល័យ ែដល �ន ថ� ី បំផុត ( ឧ�ហរណ៍ អ្រ� ប�� ប់ �រ សិក� វ �ទ�ល័យ ) ។
�រ េ្របើ្រ�ស់ ទិន�ន័យ ថ� ី បំផុត ែដល �ច រក �ន �ច �ក់ ព័ន� នឹង �រ ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ នូ វ ទិន�ន័យ LEA កំពុង េរៀប ចំ �ក់ ជូ ន ្របព័ន� ទិន�ន័យ សមិទ� ផល សិស្ស Longitudinal
California ( CALPADS ) ឬ ទិន�ន័យ ែដល LEA �ន �ក់ ជូ ន CALPADS ថ� ី ៗ េនះ ។ េ�យ�រែតលទ� ផលចុងេ្រ�យ 2020-21 េ�េលើរ��ស់មួយចំនួន
្របែហល�មិន�ចគណ��នេ�េពលកំណត់ៃន 2021–24 LCAP ្រត�វ�នអនុម័ត (ឧ. អ្រ�ៃន�រប�� ប់�រសិក�, អ្រ���ក)
ទិន�ន័យថ� ីៗបំផុត�ចរ ួមប��ល
� ចំណុចមួ យេ�ក��ងេពលគណ�េពលេវ�ែដល�នយកមក�េរៀង�ល់��ំេ�េលើ�លបរ �េច� ទដូ ច��ស្រ�ប់េ�លបំណងេ្រប�បេធៀប។
ទិន�ន័យ មូ ល��ន នឹង េ� ែត មិន ��ស់ ប�រ� េ� ក��ង LCAP រយៈ េពល បី ��ំ ។
ចប់ ��ង ដូ ច �ង េ្រ�ម៖
●

រ��ស់៖ ប��ញ ពី រេបៀប ែដល �រ រ �ក ចេ្រមើន កំពុង ្រត�វ �ន �ស់ ស� ង់ េ�យ េ្របើ រ��ស់។

●

Baseline: ប��ល
� ប��ត់ មូ ល��ន េពល ប�� ប់ LCAP ស្រ�ប់ ��ំ ២០២១-២២។ ដូ ច ែដល �ន េរៀប�ប់ �ង េលើ ប��ត់ មូ ល��ន គឺ � ទិន�ន័យ ថ� ី បំផុត ែដល �ក់ ទង នឹង
រ��ស់ ។ ប��ញ ��ំ សិក� ែដល ទិន�ន័យ អនុវត� ្រសប �ម �រែណ�ំ �ង េលើ ។

●

��ំទី១ លទ� ផល៖ េ�េពលបំេពញ LCAP ស្រ�ប់��ំ ២០២២-២៣ សូ មប��ល
� ទិន�ន័យថ� ីៗបំផុតែដល�ចរក�ន។ ប��ញ ��ំ សិក� ែដល ទិន�ន័យ អនុវត� ្រសប �ម �រែណ�ំ
�ង េលើ ។
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●

លទ� ផល ��ំ ទី ២ ៖ េពល ប�� ប់ LCAP ស្រ�ប់ ��ំ ២០២៣-២៤ សូ ម ប��ល
� ទិន�ន័យ ថ� ីៗ បំផុត ែដល �ច រក �ន ។ ប��ញ ��ំ សិក� ែដល ទិន�ន័យ អនុវត� ្រសប �ម
�រែណ�ំ �ង េលើ ។

●

លទ� ផល��ំទ៣
ី ៖ េ�េពលបំេពញ LCAP ស្រ�ប់��ំ ២០២៤-២៥ សូ មប��ល
� ទិន�ន័យថ� ីៗបំផុតែដល�ចរក�ន។ ប��ញ ��ំ សិក� ែដល ទិន�ន័យ អនុវត� ្រសប �ម �រែណ�ំ
�ង េលើ ។ 2024-25 LCAP នឹង ��យ � ��ំ ដំបូង េ� ក��ង វដ� បី ��ំ �ង មុខ េនះ ។ �រ ប�� ប់ ជួ រ ឈរ េនះ នឹង � ែផ� ក មួ យ ៃន �រ េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ ស្រ�ប់
��ំ េ�ះ ។

●

លទ� ផលែដលចង់�នស្រ�ប់��ំ 2023-24 : េ�េពលប�� ប់��ំដំបូងៃន LCAP ចូ លេ�ក��ងលទ� ផលែដលចង់�នស្រ�ប់រ��ស់ែដល�ក់ព័ន� LEA
រ�ពឹង�នឹងសេ្រមច�នេ�ចុង��ំ 2023-24 LCAP ។

Timeline for completing the "លទ� ផល�ស់និង�យ�រណ៏" ែផ� កមួ យៃនេ�លេ�។
លទ� ផលែដលចង់�ន
រ��ស់

Baseline

��ំទី១ លទ� ផល

��ំទី២ លទ� ផល

��ំទី៣ លទ� ផល

ស្រ�ប់��ំទ៣
ី
(២០២៣-២៤)

ប��ល
� ព័ត៌�ន ក��ង

ប��ល
� ព័ត៌�ន ក��ង

ប��ល
� ព័ត៌�ន ក��ង

ប��ល
� ព័ត៌�ន ក��ង

ប��ល
� ព័ត៌�ន ក��ង

ប��ល
� ព័ត៌�ន ក��ង

្របអប់ េនះ េពល

្របអប់ េនះ េពល

្របអប់ េនះ េពល

្របអប់ េនះ េពល

្របអប់ េនះ េពល

្របអប់ េនះ េពល

ប�� ប់ LCAP ស្រ�ប់

ប�� ប់ LCAP ស្រ�ប់

ប�� ប់ LCAP ស្រ�ប់

ប�� ប់ LCAP ស្រ�ប់

ប�� ប់ LCAP ស្រ�ប់

ប�� ប់ LCAP ស្រ�ប់

��ំ ២០២២-២៣។ ទុក

��ំ ២០២៣-២៤។ ទុក

��ំ ២០២៤-២៥។ ទុក

��ំ ២០២១-២២ ឬ

��ំ ២០២១-២២។

��ំ ២០២១-២២។

ទេទ រហូ ត ដល់ េពល

ទេទ រហូ ត ដល់ េពល

ទេទ រហូ ត ដល់ េពល

េពល បែន� ម រ��ស់ ថ� ី

េ�ះ ។

េ�ះ ។

េ�ះ ។

។

រ��ស់ �ច � បរ ��ណ ឬ គុណ �ព ប៉ុែន� �៉ង េ�ច �ស់ LCAP របស់ LEA ្រត�វ ែត រ ួម ប��ល
� េ�ល េ� ែដល ្រត�វ �ន �ស់ ស� ង់ េ�យ េ្របើ រ��ស់ ែដល �ច អនុវត� �ន � ំង
អស់ ស្រ�ប់ �ទិ�ព រដ� ែដល �ក់ ទង �� េ� ក��ង ��ំ LCAP នីមួយ ៗ ែដល �ច អនុវត� �ន េ� េលើ ្របេភទ LEA ។ ក��ង ក្រមិត ែដល �ទិ�ព របស់ រដ� មិន �ន ប��ក់ ពី
រ��ស់ មួ យ ឬ េ្រចើន �ង េនះ េទ ( ឧ. �រ អនុវត� �តិ� �រ សិក� និង ស� ង់�រ សមត� �ព របស់ រដ� ) LEA ្រត�វ ែត កំណត់ អត� ស��ណ រ��ស់ មួ យ េដើម្បី េ្របើ្រ�ស់ េ� ក��ង LCAP ។
ស្រ�ប់ �ទិ�ព រដ� �ង
ំ េនះ LEAs ្រត�វ �ន េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ េ្របើ រ��ស់ េ�យ ែផ� ក េលើ ឬ �យ �រណ៍ �ម រយៈ ឧបករណ៍ ឆ��ះ ប��ំង ខ� �ន ឯង ែដល �ក់ ព័ន� ស្រ�ប់ ចង��ល
ប��ញ ក��ង ្រស �ក េ� ក��ង ��ង
ំ Dashboard ។

សកម� � ព : ប��ល
� េលខសកម� �ព។ ផ� ល់នូវចំណងេជើងខ� ីស្រ�ប់សកម� �ព។ ចំណង េជើង េនះ ក៏ នឹង េលច េឡើង េ� ក��ង ��ង សកម� �ព ផង ែដរ ។
ផ� ល់នូវ�រពិពណ៌�អំពីសកម� �ព។ ប��ល
� ចំនួន សរុប ៃន �រ ចំ�យ ែដល �ក់ ទង នឹង សកម� �ព េនះ ។ �រ ចំ�យ ថវ �� ពី ្របភព មូ លនិធិ �ក់�ក់ នឹង ្រត�វ �ន ផ� ល់ ឲ្យ
េ� ក��ង ��ង សេង� ប ។ សូ មប��ក់� េតើសកម� �ពេនះរ ួមចំែណកក��ង�របំេពញត្រម�វ�រេស�កម� ែដលេកើនេឡើង ឬែកលម� ដូចែដល�នេរៀប�ប់ក��ងែផ� កេស�កម� ែដលេកើនេឡើង
ឬែកលម� េ�យេ្របើ្រ�ស់ "Y" ស្រ�ប់ Yes ឬ "N" ស្រ�ប់ No។ (ចំ�ំ៖ ស្រ�ប់សកម� �ពនីមួយៗែដល�នផ� ល់ជូនេ�េលើមូល��ន LEA-wide ឬ schoolwide, LEA
នឹង្រត�វ�នផ� លព
់ ត
័ ៌�នបែន� មេ�ក��ងែផ� កបេង� ើនឬែកលម� វគ� សេង� បេដើម្បីេ�ះ្រ�យត្រម�វ�រេ�ក��ងរដ� �លីហ��រនី�៉ Code of Regulations, ចំណងេជើង 5 [5 CCR] វគ� 15496(b)
ក��ងែផ� កេស�កម� ែដលេកើនេឡើងឬែកលម� ៃន LCAP) ។

ែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន �រែណ�ំPage 10
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សកម� � ពស្រ�ប់អ�កេរៀន��អង់េគ� ស ៖ �� COEs និង��េរៀន charter schools ែដល�ន្រក �មសិស្សេរៀន��អង់េគ� សែដលគួ រកត់ស��ល់

្រត�វែត�នរ ួមប��ល
� សកម� �ព�ក់�ក់េ�ក��ង LCAP ែដល�ក់ទងេ�នឹង, អប្បបរ�, កម� វ �ធីទទួ ល��អង់េគ� ស, ដូ ចែដល�នកំណត់េ�ក��ង EC Section 306,
ផ� ល់ជូនសិស្សនិងសកម� �ពអភិវឌ្ឍន៍ វ ���ជីវៈ�ក់�ក់ដល់អ�កេរៀន��អង់េគ� ស.

សកម� � ព ស្រ�ប់ យុវជន ហ� សេស� ើ ៖ ស��ត់ �� COEs និង �� ជួ ល ែដល �ន ្រក �ម រង និស្សិត យុវជន ហ� សេស� ើ ដ៏ សំ�ន់ មួ យ ចំនួន ្រត�វ �ន េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ ប��ល
�
សកម� �ព �ក់�ក់ េ� ក��ង LCAP ែដល �ន រច� េឡើង េដើម្បី បំេពញ ត្រម�វ �រ �ក់�ក់ ដល់ សិស្ស យុវជន ហ� �សេស� ើ ។

�រវ ��គេ�លេ�៖
ប��ល
� ��ំ LCAP។
�រ េ្របើ្រ�ស់ ទិន�ន័យ លទ� ផល ែដល �ច �ស់ �ន ្រប�ំ ��ំ �ក់ ែស� ង រ ួម �ង
ំ ទិន�ន័យ ពី Dashboard វ ��គ � េតើ សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក �ន ្របសិទ��ព ក��ង �រ
សេ្រមច េ�លេ� ឬ អត់។ េឆ� ើយ តប េ� នឹង �រ បំផុស គំនិត ដូ ច ែដល �ន ែណ�ំ ។
●

ពិពណ៌�អំពី�រអនុវត� សកម� �ព�ង
ំ មូ លេដើម្បីសេ្រមចេ�លេ�ែដល្របឌិត។ រ ួម �ន �រ ពិ�ក� អំពី ប�� ្របឈម និង េ�គ ជ័យ ែដល �ក់ ព័ន� ែដល �ន ជួ ប ្របទះ
�មួ យ ដំេណើរ �រ អនុវត� ។ េនះ ្រត�វ ែត រ ួម ប��ល
� � ំង ករណី � មួ យ ែដល LEA មិន �ន អនុវត� សកម� �ព ែដល �ន េ្រ�ង ទុក ឬ អនុវត� សកម� �ព ែដល �ន
េ្រ�ង ទុក ក��ង រេបៀប មួ យ ែដល ខុស �� �៉ង ��ំង ពី រេបៀប ែដល � ្រត�វ �ន េរៀប�ប់ េ� ក��ង LCAP ែដល �ន អនុម័ត ។

●

ពន្យល់ពី�ពខុស��ែផ� កស��រៈរ�ង�រចំ�យ�ម Budgeted និង Estimated Actual Expenditures and between the Planned Percentages of improved Services and
Estimated Actual Percentages of improved Services, as applicable. �ព ខុស �� តិចតួ ច ៃន �រ ចំ�យ ឬ �គ រយ មិន �ំ�ច់ ្រត�វ េ�ះ ្រ�យ េទ េហើយ គណនី ដុ��រ
ស្រ�ប់ ដុ��រ គឺ មិន ្រត�វ �ន �ម �រ េឡើយ ។

●

ចូ រេរៀប�ប់អំពី្របសិទ��ពៃនសកម� �ព�ក់�ក់េដើម្បីសេ្រមច�ននូ វេ�លេ�ែដល�នេលើកេឡើងេ�យ្រក �ម LEA ។
ក��ងករណីមួយចំនួនមិន្រគប់សកម� �ពេ�ក��ងេ�លេ��មួ យនឹង�នបំណងេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វ�រសែម� ងេលើ្រគប់រ��ស់ែដល�ក់ទងនឹងេ�លេ�េ�ះេទ ។ េ� េពល
េឆ� ើយ តប េ� នឹង �រ បំផុស គំនិត េនះ LEAs �ច �យ តៃម� ្របសិទ�ិ �ព ៃន សកម� �ព ែត មួ យ ឬ ្រក �ម សកម� �ព េ� ក��ង េ�ល េ� ក��ង បរ �បទ ៃន �រ អនុវត� េលើ
រ��ស់ ែត មួ យ ឬ ្រក �ម ៃន រ��ស់ �ក់�ក់ េ� ក��ង េ�ល េ� ែដល �ច អនុវត� �ន ចំេ�ះ សកម� �ព េនះ ( s ) ។ សកម� �ព រ��ន របស់ G �មួ យ នឹង រ��ស់ នឹង
អនុ��ត ឲ្យ �ន �រ វ ��គ �ន់ ែត រ �ង �ំ � េតើ យុទ� ��ស� ែដល LEA កំពុង េ្របើ្រ�ស់ េដើម្បី ប៉ះ �ល់ ដល់ សំណុំ រ��ស់ ែដល �ន ប��ក់ កំពុង ដំេណើរ �រ និង បេង� ើន
ត�� �ព ស្រ�ប់ ៃដ គូ អប់រ� ឬ អត់ ។ LEAs ្រត�វ �ន េលើក ទឹក ចិត� ឲ្យ េ្របើ វ �ធី ��ស� ែបប េនះ េ� េពល ែដល េ�ល េ� រ ួម �ន សកម� �ព និង រ��ស់ � េ្រចើន ែដល
មិន �ប់ �ក់ ទង �៉ង ជិត ស� ិទ� ។

●

ចូ រេរៀប�ប់ពី�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យែដល�នេធ� �ចំេ�ះេ�លេ�េនះ, រ�ពឹងទុកលទ� ផល,
រ��ស់ឬសកម� �ពេដើម្បីសេ្រមចេ�លេ�េនះែដលប�
� លមកពី�រវ ��គេនះនិង�រវ ��គទិន�ន័យែដល�នផ� ល់េ�ក��ង Dashboard ឬទិន�ន័យក��ង្រស �កេផ្សងេទៀត,
��រអនុវត� .

បេង� ើន ឬែកលម� េស�កម� ស្រ�ប់យុវជន Foster, English Learners
និងនិស្សិតែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប
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េ�លបំណង
ែផ� ក េស�កម� ែដល �ន សរេសរ �៉ង ល� ឬ ែក លម� ផ� ល់ នូ វ ៃដគូ អប់រ� ែដល �ន �រ ពិពណ៌� �៉ង ទូ លំទូ�យ ក��ង ែផ� ក ឧទ� ិស ែត មួ យ អំពី រេបៀប ែដល LEA េ្រ�ង នឹង បេង� ើន
ឬ េធ� � ឲ្យ េស� �ន់ ែត ្របេសើរ េឡើង ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន់ �ន គណ� េ� ក��ង ��ក់ TK–12 េបើ េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង សិស្ស � ំងអស់ ក��ង ��ក់ TK-12 ែដល �ច អនុវត� �ន
និង រេបៀប ែដល សកម� �ព ទូ � ំង �� ែដល មិន �ន់ �ន កំណត់ េ�យ LEA ស្រ�ប់ េ�ល បំណង េនះ បំេពញ �ម ត្រម�វ �រ បទ ប្ប�� ត� ិ ។ �រ ពិពណ៌� ែដល �ន ផ� ល់ ឲ្យ គួ រ
ែត រ ួម ប��ល
� នូ វ េសចក� ី លម� ិត ្រគប់្រ�ន់ ប៉ុែន� � បច� ័យ ្រគប់្រ�ន់ េដើម្បី ជំរុញ ឲ្យ �ន �រ យល់ ដឹង �ន់ ែត ទូ លំទូ�យ អំពី ៃដគូ អប់រ� េដើម្បី ស្រម� ល ដល់ សមត� �ព របស់ ពួ កេគ
ក��ង �រ ផ� ល់ ព័ត៌�ន ជំនួយ ។ �រ ពិពណ៌� របស់ LEA េ� ក��ង ែផ� ក េនះ ្រត�វ ែត ្រសប េ� នឹង សកម� �ព ែដល រ ួម ប��ល
� ក��ង ែផ� ក េ�ល េ� និង សកម� �ព ែដល � �រ រ ួម
ចំែណក ។

ត្រម�វ�រ និង �រែណ�ំ
Projected LCFF Supplemental and/or Concentration Grants: ប��ក់ ពី ចំនួន ៃន មូ លនិធិ ផ� ល់ ជំនួយ បែន� ម និង �រ េ��ត �រម� ណ៍ របស់ LCFF ែដល LEA �ន �៉ន់ ��ន
� ខ� �ន នឹង ទទួ ល �ន េ� ��ំ �ង មុខ េនះ េ�យ ែផ� ក េលើ ចំនួន និង �រ េ��ត �រម� ណ៍ ៃន ចំណូល �ប ជំរុញ យុវជន និង សិស្ស េរៀន �� អង់េគ� ស ។

�ន �៉ន់ �� ន បែន� ម LCFF Concentration Grant (15 �គ រយ) ៖ ប��ក់ ពី ចំនួន ៃន �រ បែន� ម ជំនួយ េ��ត LCFF បែន� ម ដូ ច ែដល �ន េរៀប�ប់ េ� ក��ង EC Section
42238.02 � LEA �ន �៉ន់ ��ន � ខ� �ន នឹង ទទួ ល �ន េ� ��ំ �ង មុខ េនះ ។
�ន �៉ន់ �� ន � �គ រយ ៃន �រ បេង� ើន ឬ ែក លម� េស� ស្រ�ប់ ��ំ សិក� �ង មុខ ៖ ប��ក់ ពី �គ រយ ែដល ្រត�វ �ន �៉ន់ ��ន � េតើ េស� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន
អនុ��ត ្រត�វ ែត េកើន េឡើង ឬ ែក លម� េបើ េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង េស� ែដល �ន ផ� ល់ ដល់ សិស្ស � ំង អស់ េ� ក��ង ��ំ LCAP ដូ ច ែដល �ន គណ� ្រសប �ម 5 CCR ែផ� ក
15496(a) (7) ។
LCFF Carryover — �គរយ: ប��ក់អំពី LCFF Carryover — �គរយែដល�នកំណត់េ�ក��ង��ង LCFF Carryover។
្របសិនេបើ�គរយផ� ក
� មិន្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណេ�ក��ង��ង LCFF Carryover សូ មប��ក់�គរយៃនសូ ន្យ (0.00%) ។
LCFF Carryover — ដុ�� រ: ប��ក់ ពី LCFF Carryover — ចំនួន ដុ��រ ែដល �ន កំណត់ េ� ក��ង ��ង LCFF Carryover ។
្របសិនេបើចំនួនទឹក្រ�ក់ផ�ក
� មិន្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណេ�ក��ង��ង LCFF Carryover សូ មប��ក់ចំនួនសូ ន្យ ($0) ។

�គរយសរុបេដើម្បីបេង� ើនឬែកលម� េស�កម� ស ្រ�ប់��ំស ិក��ងមុខេនះ:
បែន� ម�គរយែដល�ន�៉ន់��នេដើម្បីបេង� ើនឬេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងេស�កម� ស្រ�ប់��ំសិក��ងមុខេនះនិងស��្រត LCFF Required Carryover Percentage និងប��ក់�គរយ។
េនះ គឺ � �គ រយ LEAs ែដល េស� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ្រត�វ ែត េកើន េឡើង ឬ ែក លម� េបើ េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង េស� ែដល �ន ផ� ល់ ដល់ សិស្ស � ំង អស់ េ� ក��ង
��ំ LCAP ដូ ច ែដល �ន គណ� ្រសប �ម 5 CCR �គ 15496(a)(7) ។
្រត�វ�រ�រពិព ណ ៌�:
ចំេ�ះ សកម� �ព នីមួយៗ ែដល ្រត�វ �ន ផ�ល់ េ� �� �ំង មូ ល ឬ េ� ទូ �ំង �� ឬ COE �ំង មូ ល �រ ពន្យល់ (១) រេបៀប ែដល ត្រម�វ �រ របស់ យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់ អ� ក
េរៀន �� អង់េគ� ស និង សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប ្រត�វ �ន �ត់ ទុក � មុន េហើយ (២) រេបៀប ែដល សកម� �ព �ំង េនះ �ន ្របសិទ��ព ក��ង �រ បំេពញ េ�លេ�
ស្រ�ប់ សិស្ស �ំង េនះ។
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ចំេ�ះសកម� �ពនីមួយៗែដលរ ួម�នេ�ក��ងែផ� កេ�លេ� និងសកម� �ព�� ែដលរ ួមចំែណកបេង� ើន ឬែកលម� ត្រម�វ�រេស�កម� ស្រ�ប់សិស្សែដលមិន�នផ� ល់
និងផ� ល់ជូនេ�េលើមូល��ន LEA-wide ឬ schoolwide េ�ះ LEA ្រត�វែតរ ួមប��ល
� នូ វ�របក្រ�យសម្រសប�មួ យ 5 CCR វគ� 15496(b)។ ចំេ�ះ សកម� �ព ែបប េនះ �ន បន� រហូ ត
ដល់ ��ំ ២០២១-២៤ LCAP ពី LCAP ��ំ ២០១៧-២០២០ LEA ្រត�វ កំណត់ � េតើ សកម� �ព េនះ �ន ្របសិទ��ព ដូ ច �រ រ�ពឹង ទុក ឬ អត់ េហើយ �រ �ំង ចិត� េនះ ្រត�វ ែត ឆ��ះ ប��ំង
ភស���ង ៃន ទិន�ន័យ លទ� ផល ឬ �រ អនុវត� �ក់ ែស� ង រហូ ត មក ដល់ េពល េនះ។
�រែណ�ំនិង្របសិទ��ពចម្បង: េល◌ីកមួ យប��ញអំពីរេបៀបែដលសកម� �ពមួ យ្រត�វ�នែណ�ំ�ចម្បងេ��ះេ�រកនិង�ន្របសិទ�ិ�ពក��ង�របំេពញេ�លេ�របស់ LEA
ស្រ�ប់សិស្សែដលមិន�នេធ� �មិន�នេ�េពលែដល LEA ពន្យល់ពីរេបៀប:

● � �ត់ ទុក ត្រម�វ �រ លក� ខណ� ឬ �លៈេទសៈ របស់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត របស់ � ។
● សកម� �ព ឬទិដ��ព(s) ៃនសកម� �ព (រ ួម�ន, ឧ�ហរណ៍, �ររច�, �តិ�, វ �ធី��ស� , ឬទី�ំង) េ�យែផ�កេលើ�រពិ�រ�� ំងេនះ; និង
● សកម� �ព េនះ �ន េ�ល បំណង េដើម្បី ជួ យ សេ្រមច �ន នូ វ លទ� ផល ែដល �ច �ស់ ស� ង់ �ន ែដល រ�ពឹង ទុក ៃន េ�ល េ� ែដល �ក់ ទង �� ។
ដូ ច េនះ �រ េឆ� ើយ តប ែដល �ន ផ� ល់ ឲ្យ េ� ក��ង ែផ� ក េនះ �ច ពឹង ែផ� ក េលើ �រ �យ តៃម� ត្រម�វ �រ របស់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ។
េសចក� ី ែថ� ង �រណ៍ សន� ិ��ន � េស� មួ យ នឹង ជួ យ សេ្រមច �ន នូ វ លទ� ផល ែដល រ�ពឹង ទុក ស្រ�ប់ េ�ល េ� េ�យ ��ន �រ ត ��ប់ ច�ស់�ស់ ឬ �រ ពន្យល់ បែន� ម អំពី រេបៀប
ែដល មិន ្រគប់ ្រ�ន់ ។ េលើស ពី េនះ េទៀត េ�យ ្រ�ន់ ែត ប��ក់ � LEA �ន �គ រយ ចុះ េ��ះ ខ� ស់ ៃន ្រក �ម និស្សិត ឬ ្រក �ម និស្សិត �ក់�ក់ មួ យ មិន �ន បំេពញ �ម �រ
េកើន េឡើង ឬ បេង� ើន ស� ង់�រ េស� េទ ពីេ្រ�ះ �រ ចុះ េ��ះ សិស្ស គឺ មិន ដូ ច �� នឹង �រ បេ្រមើ សិស្ស េ�ះ េទ ។
ឧ�ហរណ៍ ្របសិន េបើ LEA កំណត់ � សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប �ន អ្រ� ចូ ល រ ួម �ប �ង អ្រ� ចូ ល រ ួម ស្រ�ប់ សិស្ស � ំង អស់ េ�ះ � �ច � េហតុ ផល ឲ្យ សកម�
�ព ទូ �ង
ំ �� ឬ ទូ � ំង �� របស់ LEA េ�ះ ្រ�យ ប�� េនះ ែដល ្រត�វ�រ �ម វ �ធី �ង េ្រ�ម េនះ ៖
ប��ប់ពី �យតៃម� ពី ត្រម�វ�រ លក� ខណ� និង �លៈេទសៈ របស់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប របស់ េយើង េយើង �ន ដឹង � អ្រ� ចូ លរ ួម របស់ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល
�ប របស់ េយើង គឺ ៧ �គរយ �ប �ង អ្រ� ចូ លរ ួម ស្រ�ប់ សិស្ស � ំងអស់ ។ (ត្រម�វ�រ, លក� ខណ�, �លៈេទសៈ [�រែណ�ំបឋម])
េដើម្បី េ�ះ្រ�យ ��ន�ព េនះ របស់ សិស្ស ែដល �ន ្រ�ក់ ចំណូល �ប របស់ េយើង េយើង នឹង អភិវឌ្ឍ និង អនុវត� កម� វ �ធី ចូ ល រ ួម ថ� ី មួ យ ែដល ្រត�វ �ន រច� េឡើង េដើម្បី
េ�ះ ្រ�យ នូ វ មូ លេហតុ ចម្បង មួ យ ចំនួន ៃន �រ អវត� �ន រ ួម �ង
ំ កង� ះ �ត �រ ដឹក ជ��ន
� និង ��រ ែដល �ច ទុក ចិត� �ន ្រពម �ង
ំ បរ ���ស �� ែដល មិន
�ន សង� ត់ ធ� ន់ ពី �រៈ សំ�ន់ ៃន �រ ចូ ល រ ួម ។ េ�លេ� N, សកម� �ព X, Y, និង Z ផ� ល់ នូ វ ធន�ន ដឹក ជ��ន
� និង ជីវ�តិ បែន� ម េទៀត ្រពម �ង
ំ យុទ���រ អប់រ�
ទូ � ំង ្រស �ក ស� ី ពី ផល ្របេ�ជន៍ ៃន អ្រ� ចូ ល រ ួម ខ� ស់ ។ (សកម� �ពរ ួមចំែណក[s])
សកម� �ព � ំងេនះ ្រត�វ�ន ផ� ល់ ឲ្យ េ�យ មូ ល��ន ទូ លំទូ�យ របស់ LEA េហើយ េយើង រ�ពឹង /សង្ឃឹម� សិស្ស � ំងអស់ ែដល �ន អ្រ� ចូ លរ ួម តិច �ង ១០០ �គរយ នឹង
ទទួ ល�ន អត�្របេ�ជន៍ ។ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ េ�យ�រ ែត អ្រ� ចូ ល រ ួម �ប គួ រ ឲ្យ កត់ ស��ល់ របស់ និស្សិត ែដល �ន ចំណូល �ប េហើយ េ�យ�រ ែត សកម�
�ព េនះ បំេពញ ត្រម�វ �រ ែដល �ក់ ទង បំផុត �មួ យ នឹង �ព �នតឹង ��ៃំ រ� និង បទ ពិេ�ធន៍ ៃន ��ន �ព ែដល ខ� ះ �ត ែផ� ក សង� ម េយើង រ�ពឹង � អ្រ� ចូ ល រ ួម
ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប របស់ េយើង នឹង េកើន េឡើង េ្រចើន �ង អ្រ� ចូ ល រ ួម � មធ្យម របស់ សិស្ស េផ្សង េទៀត � ំង អស់ ។ (លទ� ផលែដល�ច�ស់�ន
[្របសិទ��ពក��ង])
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COEs និង Charter Schools : ពិពណ៌�អំពីរេបៀបែដលសកម� �ពែដលរ ួមប��ល
� ��េដើម្បីបំេពញត្រម�វ�រេស�កម� ែដល�នេកើនេឡើងឬែកលម� េ�េលើមូល��នរបស់ LEA
�មូ ល��នចម្បង្រត�វ�នែណ�ំនិង�ន្របសិទ�ិ�ពក��ង�របំេពញេ�លេ�របស់ខ� �នស្រ�ប់សិស្សែដលមិនេធ� �ចំ�ក្រស �កេ�ក��ងរដ� និង�ទិ�ពមូ ល��ន�មួ យដូ ចែដល�នេរៀប�
ប់�ងេលើ។ ករណី COEs និង �� ជួ ល េ� ទូ � ំង �� និង LEA ទូ � ំង �� ្រត�វ �ន �ត់ ទុក � � �រ េធ� � សម យុទ� ។

ស្រ�ប់ ្រស �ក �� ែត ប៉ុេ�
� ះ៖
សកម� �ព ែដល �ន ផ�ល់ ឲ្យ េ� េលើ មូ ល��ន ទូ លំទូ�យ របស់ LEA៖
Unduplicated Percentage > 55 �គរយ: ស្រ�ប់ ្រស �ក �� ែដល �ន �គ រយ សិស្ស មិន �ន កំណត់ 55 �គ រយ ឬ េ្រចើន �ង េនះ សូ ម េរៀប�ប់ ពី រេបៀប ែដល សកម� �ព
� ំង េនះ ្រត�វ �ន ែណ �ំ � ចម្បង និង �ន ្របសិទ�ិ �ព ក��ង �រ បំេពញ េ�ល េ� របស់ ខ� �ន ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត េ� ក��ង រដ� និង �ទិ�ព ក��ង ្រស �ក �
មួ យ ដូ ច ែដល �ន េរៀប�ប់ �ង េលើ ។
Unduplicated Percentage < 55 �គរយ: ស្រ�ប់ ្រស �ក �� ែដល �ន �គ រយ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត តិច �ង 55 �គ រយ សូ ម េរៀប�ប់ ពី រេបៀប ែដល សកម� �ព
� ំង េនះ ្រត�វ �ន ែណ �ំ � ចម្បង និង �ន ្របសិទ�ិ �ព ក��ង �រ បំេពញ េ�ល េ� របស់ ខ� �ន ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត េ� ក��ង រដ� និង �ទិ�ព ក��ង ្រស �ក �
មួ យ ។ សូ ម ពិពណ៌� ផង ែដរ អំពី រេបៀប ែដល សកម� �ព េនះ គឺ � �រ េ្របើ្រ�ស់ មូ លនិធិ ែដល �ន ្របសិទ�ិ �ព បំផុត េដើម្បី បំេពញ េ�ល េ� � ំង េនះ ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន
�ន អនុ��ត របស់ ខ� �ន ។ ផ� ល់នូវមូ ល��នៃន�រេប� ��ចិត�េនះរ ួម� ំងជេ្រមើស�មួ យែដល�ត់ទុក�, �ំ្រទ�រ្រ�វ្រ�វ, បទពិេ�ធន៍ឬ្រទឹស�ីអប់រ�.
សកម� �ព ែដល �ន ផ�ល់ ឲ្យ េ� េលើ មូ ល��ន �� ទូ �ំង �� ៖
្រស �ក �� ្រត�វ ែត កំណត់ អត� ស��ណ េ� ក��ង �រ ពិពណ៌� សកម� �ព � ំង េ�ះ ែដល ្រត�វ �ន ផ� ល់ មូ លនិធិ និង ផ� ល់ ឲ្យ េ� ទូ �ង
ំ �� និង រ ួម ប��ល
� �រ ពិពណ៌� ែដល
�ំ�ច់ ែដល �ំ្រទ �រ េ្របើ្រ�ស់ មូ លនិធិ េ� ទូ � ំង �� ។
ស្រ�ប់ �� េរៀន ែដល �ន សិស្ស ែដល មិន �ន ចុះ េ��ះ 40 �គ រយ ឬ េ្រចើន �ង េនះ ៖ សូ ម ពិពណ៌� ពី រេបៀប ែដល សកម� �ព �ង
ំ េនះ ្រត�វ �ន ែណ �ំ � ចម្បង និង
�ន ្របសិទ�ិ �ព ក��ង �រ បំេពញ េ�ល េ� របស់ ខ� �ន ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត របស់ ខ� �ន េ� ក��ង រដ� និង �ទិ�ព ក��ង ្រស �ក � មួ យ ។
ស្រ�ប់ មណ�ល �� ែដល ចំ�យ ថវ �� េលើ មូ ល��ន សិក� េ� �ម �� ែដល �ន �រ ចុះ េ��ះ សិស្ស តិច �ង ៤០ �គរយ៖ ចូ រ ពិពណ៌� ពី រេបៀប ែដល សកម� �ព �ង
ំ
� អ� ក េរៀន
េនះ ្រត�វ �ន ែណ�ំ � ចម្បង និង រេបៀប ែដល សកម� �ព េនះ គឺ � �រ េ្របើ្រ�ស់ ថវ �� ែដល �ន ្របសិទ��ព បំផុត េដើម្បី បំេពញ េ�លេ� របស់ ខ� �ន ស្រ�ប់ យុវវយ
�� អង់េគ� ស និង សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប េ� ក��ង រដ� និង �ទិ�ព ក��ង ្រស �ក � មួ យ។
�រពិពណ៌�អំពីរេបៀបែដលេស�កម� ស្រ�ប់យុវជនចិ��ឹម បី�ច់អ�កេរៀន��អង់េគ� សនិងសិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បកំពុង្រត�វ�នបេង� ើនឬែកលម� �មរយ:ត្រម�វ�រ។
្រសប �ម ត្រម�វ �រ របស់ 5 CCR ែផ� ក 15496 េរៀប�ប់ ពី រេបៀប ែដល េស� ែដល �ន ផ� ល់ សំ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង ្រត�វ �ន បេង� ើន ឬ ែក លម� �៉ង េ�ច �ស់ �គ រយ
ែដល �ន គណ� េបើ េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង េស� ែដល �ន ផ� ល់ ឲ្យ ស្រ�ប់ សិស្ស � ំង អស់ េ� ក��ង ��ំ LCAP ។ េដើម្បី បេង� ើន េស� �ន ន័យ � បេង� ើន េស� ក��ង គុណ�ព និង
បេង� ើន េស� �ន ន័យ � បេង� ើន េស� ក��ង បរ ��ណ ។ េស� កម� ្រត�វ �ន បេង� ើន ឬ ែក លម� េ�យ សកម� �ព � ំង េ�ះ េ� ក��ង LCAP ែដល ្រត�វ �ន ប��ល
� េ� ក��ង ែផ� ក េ�ល
េ� និង សកម� �ព ែដល រ ួម ចំែណក ដល់ ត្រម�វ �រ េស� ែដល េកើន េឡើង ឬ ែក លម� មិន � ពួ ក េគ ្រត�វ �ន ផ� ល់ ឲ្យ េ� េលើ មូ ល��ន ទូ �ង
ំ �� ឬ ទូ � ំង �� ឬ ផ� ល់ ឲ្យ
េ�យ ែផ� ក េលើ មូ ល��ន កំណត់ ដល់ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង េ�ះ េទ ។ សកម� �ព ែដល �ន ក្រមិត គឺ � សកម� �ព ែដល បេ្រមើ ែត យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់ េរៀន �� អង់េគ� ស
និង/ឬ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប ប៉ុេ�
� ះ។ �រ ពិពណ៌� េនះ ្រត�វ ែត េ�ះ ្រ�យ អំពី រេបៀប ែដល សកម� �ព � ំង េនះ ( s ) ្រត�វ �ន រ�ពឹង � នឹង �ំ ឲ្យ �ន �រ េកើន េឡើង ឬ
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�រ ែក លម� ស��្រត ែដល �ំ�ច់ ៃន េស� កម� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ផ� ល់ េស� េបើ េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង េស� ែដល LEA ផ� ល់ ដល់ សិស្ស � ំង អស់ ស្រ�ប់ ��ំ LCAP ែដល
�ក់ ព័ន� ។
ស្រ�ប់សកម� �ព�មួ យែដលរ ួមចំែណកក��ង�របំេពញត្រម�វ�រេស�កម� ែដល�នេកើនេឡើងឬែកលម� ែដល�ក់ទងនឹង�រេរៀបចំែផន�រ�គរយៃនេស�កម� ែកលម� េ�ក��ង��ងស
េង� បែដលរ ួមចំែណក��ង�រចំ�យេលើមូលនិធិ LCFF ពិពណ៌�អំពី វ �ធី��ស� ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីកំណត់�ររ ួមចំែណកៃនសកម� �ពេ��ះេ�រក�គរយស��្រត។
សូ មេមើល�រែណ�ំស្រ�ប់�រកំណត់�គរយែដល�នេ្រ�ងទុកៃនេស�កម� �ន់ែត្របេសើរេឡើងស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពី�រគណ��គរយៃនេស�កម� ែដល�ន់ែត្របេសើរេឡើង។
�រពិពណ៌�អំពីែផន�រស្រ�ប់រេបៀបៃន�របែន� ម�រផ�ល់្រ�ក់បែន� មបែន� មែដល�នកំណត់�ងេលើនឹង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីបេង� ើនចំនួនបុគ�លិកែដលផ�ល់េស�កម� េ�យ��ល់ដ
ល់សិស្សេ���េរៀនែដល�ន�រេ��ត�រម� ណ៍ខ�ស់ (�ង 55 �គរយ) ៃនយុវជនចិ��ឹម បី�ច់អ�កេរៀន��អង់េគ� ស និងសិស្សែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប�មែដល�ចេធ� �េ��ន។
LEA ែដល ទទួ ល �ន �រ បែន� ម ជំនួយ េ��ត បែន� ម ែដល �ន េរៀប�ប់ េ� ក��ង EC Section 42238.02 ្រត�វ �ន ត្រម�វ ឲ្យ ប��ញ ពី រេបៀប ែដល � កំពុង េ្របើ្រ�ស់ មូ លនិធិ � ំង
េនះ េដើម្បី បេង� ើន ចំនួន បុគ�លិក ែដល ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស េ� �� ែដល �ន �រ ចុះ េ��ះ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល �ន ចំនួន េ្រចើន �ង 55 �គ រយ េបើ
េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង ចំនួន បុគ�លិក ែដល ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស េ� �� ែដល �ន �រ ចុះ េ��ះ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល េស� ើ �� ។ ឬតិច�ង ៥៥ �គរយ។
បុគ�លិក ែដល ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស ្រត�វ ែត ទទួ ល �ន វ ���បនប្រត បុគ�លិក និង /ឬ បុគ�លិក ស��ត់ ែដល ជួ ល េ�យ LEA; បុគ�លិក ស��ត់ រ ួម �ន បុគ�លិក ឃុំ �ំង ផង ែដរ ។
ផ� ល់ នូ វ �រ ពិពណ៌� ដូ ច �ង េ្រ�ម ដូ ច ែដល �ច អនុវត� �ន ចំេ�ះ LEA៖
LEA ែដល មិន ទទួ ល �ន ជំនួយ េ��ត �រម� ណ៍ ឬ �រ បែន� ម ជំនួយ េ��ត �រម� ណ៍ ្រត�វ ែត ប��ញ � �រ េឆ� ើយ តប េ� នឹង �រ ជំរុញ េនះ គឺ មិន �ច អនុវត� �ន េទ ។
ែស� ងយល់ ពី េ�លេ� និង ចំនួន សកម� �ព ៃន សកម� �ព េ� ក��ង LCAP ែដល ្រក �ម LEA កំពុង អនុវត� េដើម្បី បំេពញ �ម ត្រម�វ �រ េដើម្បី បេង� ើន ចំនួន បុគ�លិក ែដល ផ� ល់ េស�
��ល់ ដល់ សិស្ស េ� �ម ��េរៀន ែដល �ន �រ ចុះ េ��ះ ចូ ល េរៀន របស់ សិស្ស ែដល មិន �ន់ �ន េ�ះបង់ ែដល �ន ចំនួន េ្រចើន �ង ៥៥ �គរយ។
� ះ ែដល
LEA ែដល មិន �ន �� េ្រប�ប េធៀប ែដល ្រត�វ ពិពណ៌� ពី រេបៀប ែដល � កំពុង េ្របើ្រ�ស់ មូ លនិធិ បែន� ម �រ េ��ត �រម� ណ៍ ដូ ច � LEA ែដល �ន ែត �� េរៀន ប៉ុេ�
�ន �រ ចុះ េ��ះ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល �ន ចំនួន េ្រចើន �ង 55 �គ រយ ្រត�វ ែត ពិពណ៌� ពី រេបៀប ែដល � កំពុង េ្របើ្រ�ស់ មូ លនិធិ េដើម្បី បេង� ើន ចំនួន បុគ�លិក
ែដល �ន សមត� �ព ។ បុគ�លិក ស��ត់ ឬ � ំង ពីរ រ ួម � ំង បុគ�លិក ឃុំ �ំង ែដល ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស េ� �� ែដល �ន េ្រជើស េរ �ស និង លក� ខណ� ែដល ្រត�វ �ន េ្របើ
េដើម្បី កំណត់ � េតើ �� � មួ យ ្រត�វ�រ �រ �ំ្រទ ពី បុគ�លិក បែន� ម េទៀត ។
េ� ក��ង ករណី ែដល �រ បែន� ម �រ ផ� ល់ ជំនួយ េ��ត បែន� ម គឺ មិន ្រគប់ ្រ�ន់ េដើម្បី បេង� ើន បុគ�លិក ែដល ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស េ� �� ែដល �ន �រ ចុះ េ��ះ សិស្ស ែដល
មិន �ន អនុ��ត ែដល �ន ចំនួន េ្រចើន �ង 55 �គ រយ LEA ្រត�វ ែត ពិពណ៌� ពី រេបៀប ែដល � កំពុង េ្របើ្រ�ស់ មូ លនិធិ េដើម្បី រក� បុគ�លិក ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស េ�
�� មួ យ ែដល �ន �រ ចុះ េ��ះ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល �ន ចំនួន េ្រចើន �ង 55 �គ រយ ។
ចប់ ��ង ដូ ច �ង េ្រ�ម៖
●

ផ� ល់ នូ វ ស��្រត បុគ�លិក េ� សិស្ស ៃន បុគ�លិក ស��ត់ ែដល ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស ែដល �ន �រ េ��ត េ� េលើ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ែដល �ន 55 �គ រយ
ឬ តិច �ង េនះ និង ស��្រត បុគ�លិក េ� សិស្ស ៃន បុគ�លិក ស��ត់ ែដល ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស េ� �� ែដល �ន �រ េ��ត �រម� ណ៍ េ� េលើ សិស្ស ែដល មិន �ន
ចម� ង ែដល �ន ចំនួន េ្រចើន �ង 55 �គ រយ ែដល �ច អនុវត� �ន ចំេ�ះ LEA ។ LEA �ច�្រក �ម��របស់ខ� �ន�មក្រមិតសិក� (បឋមសិក�
អនុ វ �ទ�ល័យ/អនុ វ �ទ�ល័យ/អនុ វ �ទ�ល័យ), ��រអនុវត� របស់ LEA។ ស��្រត បុគ�លិក េ� និស្សិត ្រត�វ ែត ែផ� ក េលើ ចំនួន បុគ�លិក េពញ េ�៉ង េស� ើ នឹង ( FTE ) និង ចំនួន
សិស្ស ែដល �ន ចុះ េ��ះ ដូ ច ែដល �ន �ប់ េ� ៃថ� ពុធ ទី មួ យ ក��ង ែខ តុ� ��ំ នីមួយ ៗ ។
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ផ� ល់ នូ វ ស��្រត បុគ�លិក េ� សិស្ស ៃន បុគ�លិក ែដល �ន វ ���បនប្រត ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស េ� �� ែដល �ន �រ េ��ត េ� េលើ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត
ែដល �ន ស��្រត 55 �គ រយ ឬ តិច �ង េនះ និង ស��្រត បុគ�លិក េ� សិស្ស ែដល ផ� ល់ េស� ��ល់ ដល់ សិស្ស េ� �� ែដល �ន �រ េ��ត �រម� ណ៍ េ� េលើ សិស្ស
ែដល មិន �ន ចុះ េ��ះ ែដល �ន ចំនួន េ្រចើន �ង 55 �គ រយ ែដល �ច អនុវត� �ន ចំេ�ះ LEA ។ LEA �ច�្រក �ម��របស់ខ� �ន�មក្រមិតសិក� (បឋមសិក�
អនុ វ �ទ�ល័យ/អនុ វ �ទ�ល័យ/អនុ វ �ទ�ល័យ), ��រអនុវត� របស់ LEA។ ស��្រត បុគ�លិក េ� និស្សិត ្រត�វ ែត ែផ� ក េលើ ចំនួន បុគ�លិក FTE និង ចំនួន សិស្ស ែដល �ន ចុះ េ��ះ
ដូ ច ែដល �ន �ប់ េ� ៃថ� ពុធ ទី មួ យ ក��ង ែខ តុ� ��ំ នីមួយ ៗ ។

��ងសកម� �ព
ប�� ប់ ��ង �តុ ទិន�ន័យ ស្រ�ប់ សកម� �ព នីមួយៗ េ� ក��ង LCAP ។ ព័ត៌�ន ែដល �ន ប��ល
� េ� ក��ង ��ង េនះ នឹង �ន ្រប� ជន �៉ង ស� �យ ្របវត� ិ នូ វ ��ង សកម� �ព
េផ្សង េទៀត េ�យ ស� �យ ្របវត� ិ ។ ព័ត៌�ន ្រត�វ �ន ប��ល
� ែត ក��ង ��ង �តុ ទិន�ន័យ ��ង Update ្រប�ំ ��ំ ��ង បច��ប្បន� �ព សកម� �ព ្រប�ំ ��ំ និង ��ង LCFF
Carryover។ េ�យ េលើក ែលង ែត ��ង �តុ ទិន�ន័យ �ក្យ "ប��ល
� " ្រត�វ �ន បែន� ម េ� េលើ ក�ល ជួ រ ឈរ េដើម្បី ជួ យ ក��ង �រ កំណត់ អត� ស��ណ ជួ រ ឈរ (s) ែដល ព័ត៌�ន នឹង
្រត�វ �ន ប��ល
� ។ ព័ត៌�ន មិន ្រត�វ �ន ប��ល
� េ� េលើ ��ង សកម� �ព ែដល េ� សល់ េទ ។
��ង �ង េ្រ�ម េនះ ្រត�វ �ន ត្រម�វ ឲ្យ ប��ល
� � ែផ� ក មួ យ ៃន LCAP ែដល �ន អនុម័ត េ�យ គណៈ ្រគប់ ្រគង ឬ គណៈ អភិ�ល មូ ល��ន ៖
●

��ងទី១៖ ��ងចំ�យែដល�នេ្រ�ងទុកសរុប (ស្រ�ប់��ំ LCAP �ងមុខេនះ)

●

��ងទី២៖ ��ងសកម� �ពរ ួមចំែណក (ស្រ�ប់��ំ LCAP �ងមុខេនះ)

●

��ងទី៣៖ ��ងបច��ប្បន� �ព្រប�ំ��ំ (ស្រ�ប់��ំ LCAP បច��ប្បន� )

●

��ងទី ៤៖ រ ួមចំែណកក��ង�រ�ក់��ងបច��ប្បន� �ព្រប�ំ��ំ (ស្រ�ប់��ំ LCAP បច��ប្បន� )

●

��ងទី៥៖ ��ង LCFF Carryover (ស្រ�ប់��ំ LCAP បច��ប្បន� )

ចំ� ំ ៖ ��ំ LCAP �ងមុខេនះ គឺ� ��ំ ែដល កំពុង េ្រ�ងទុក ខណៈ ��ំ LCAP បច��ប្បន� គឺ� ��ំ ៃន �រអនុវត� បច��ប្បន� ។ ឧ�ហរណ៍ៈ េ�េពលែដល�រអភិវឌ្ឍ��ំ ២០២២-២៣ LCAP
��ំ២០២២-២៣ នឹង��យ���ំ LCAP �ងមុខេនះ និង��ំ ២០២១-២២ នឹង���ំ LCAP បច��ប្បន� ។

��ង�តុទិន�ន័យ
��ង �តុ ទិន�ន័យ �ច ្រត�វ �ន ប��ល
� េ� ក��ង LCAP ដូ ច ែដល �ន អនុម័ត េ�យ គណៈ ្រគប់ ្រគង ក��ង ្រស �ក ឬ គណៈ ្រគប់ ្រគង ប៉ុែន� មិន ្រត�វ �ន ត្រម�វ ឲ្យ ប��ល
� េឡើយ ។
េ�ក��ង��ង Data Entry សូ មប��ល
� ព័ត៌�ន�ងេ្រ�មស្រ�ប់សកម� �ពនីមួយៗេ�ក��ង LCAP ស្រ�ប់��ំ LCAP ែដលអនុវត� �ន៖
●

��ំ LCAP: សំ�ល់��ំ LCAP ែដល �ចអនុវត� �ន។

●

១. Projected LCFF Base Grant: ផ� ល់ នូ វ ចំនួន សរុប ៃន �រ ផ� ល់ មូ លនិធិ ដល់ LCFF ែដល ្រក �មហ៊ុន LEA �ន �៉ន់ ្រប�ណ � ខ� �ន នឹង ទទួ ល �ន ស្រ�ប់ ��ំ សិក�
�ង មុខ េ�យ មិន �ប់ ប��ល
� �រ ផ� ល់ ជំនួយ បែន� ម និង �រ េ��ត �រម� ណ៍ និង �រ បែន� ម ស្រ�ប់ កម� វ �ធី ផ� ល់ ជំនួយ ែកលម� �រែណ�ំ េ�លេ� និង កម� វ �ធី ដឹក
ជ��ន
� �� បន� េ� 5 CCR វគ� 15496(a)(8)។
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សូ មេមើល EC ែផ� ក 2574 (ស្រ�ប់ COEs) និង 42238.02 (ស្រ�ប់��មេត� យ្យសិក� និង��ជួ ល) ែដលអនុវត� ស្រ�ប់គណ�គណ� LCFF apportionment ។
●

2. Projected LCFF Supplemental and/or Concentration Grants: ផ� ល់ជូនចំនួនសរុបៃន LCFF supplemental and concentration grants the LEA estimates it will
receive on the basis of the number and concentration of unduplicated students for the coming school year.

●

៣. �ន �៉ន់ ��ន �គរយ េដើម្បី បេង� ើន ឬ េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង នូ វ េស� ស្រ�ប់ ��ំ សិក� �ង មុខ៖ �គរយ េនះ នឹង មិន ្រត�វ �ន ប��ល
� េឡើយ។ � ្រត�វ �ន គណ�
េ�យ ែផ� ក េលើ Projected LCFF Base Grant និង Projected LCFF Supplemental និង/or Concentration Grants, pursuant to 5 CCR Section 15496(a)(8)។ េនះ គឺ � �គ
រយ ែដល េស� កម� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន អនុ��ត ្រត�វ ែត េកើន េឡើង ឬ ែក លម� េបើ េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង េស� ែដល �ន ផ� ល់ ដល់ សិស្ស � ំង អស់ េ� ក��ង ��ំ
LCAP �ង មុខ េនះ ។

●

LCFF Carryover — �គរយ: ប��ក់អំពី LCFF Carryover — �គរយែដល�នកំណត់េ�ក��ង��ង LCFF Carryover ពី��ំមុន LCAP។
្របសិនេបើ�គរយផ� ក
� មិន្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណេ�ក��ង��ង LCFF Carryover សូ មប��ក់�គរយៃនសូ ន្យ (0.00%) ។

●

�គរយសរុបេដើម្បីបេង� ើនឬែកលម� េស�កម� ស្រ�ប់��ំសិក��ងមុខេនះ: �គរយេនះនឹងមិន្រត�វ�នប��ល
� .
�្រត�វ�នគណ�េ�យែផ� កេលើ�គរយែដល�ន�៉ន់��នេដើម្បីបេង� ើនឬេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងេស�កម� ស្រ�ប់��ំចូលេរៀន�ងមុខេនះនិង LCFF Carryover — �គរយ. េនះ គឺ
� �គ រយ ែដល LEA ្រត�វ ែត បេង� ើន ឬ ែក លម� េស� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ផ� ល់ ឲ្យ េបើ េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង េស� ែដល �ន ផ� ល់ ដល់ សិស្ស � ំង អស់ េ� ក��ង ��ំ
LCAP �ង មុខ េនះ ។

●

េ�លេ� #: ប��ល
� េលខ LCAP Goal ស្រ�ប់សកម� �ព។

●

សកម� �ព #: ប��ល
� េលខសកម� �ពដូ ចែដល�នប��ក់េ�ក��ង LCAP Goal។

●

ចំណងេជើងសកម� �ព: ផ� ល់នូវចំណងេជើងៃនសកម� �ព។

●

្រក �មនិស្សិត(s)៖ ចង��លប��ញ្រក �មសិស្ស ឬ្រក �មែដលនឹង�អ� កទទួ លផលបឋមៃនសកម� �ពេ�យចូ លេ� "All" ឬេ�យប��ល
� ្រក �មសិស្សឬ្រក �ម�ក់�ក់�មួ យ។

●

រ ួមចំែណកបេង� ើន ឬែកលម� េស�កម� ?: �យ "�ទ" ្របសិនេបើសកម� �ព្រត�វ�នរ ួមប��ល
� �ចំែណកក��ង�របំេពញនូ វេស�កម� ែដលេកើនេឡើងឬេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើង . OR, �យ
"No"

●

្របសិនេបើសកម� �ពមិន្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� �ចំែណកក��ង�របំេពញនូ វេស�កម� ែដលេកើនេឡើងឬេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើង ។

េបើ "�ទ" ្រត�វ �ន ប��ល
� េ� ក��ង ជួ រ ឈរ បរ ���គ ប��ប់ មក បំេពញ ជួ រ ឈរ ដូ ច �ង េ្រ�ម ៖
o

វ ��ល�ព៖ វ ��ល�ពៃនសកម� �ពមួ យ �ច� LEA-wide (�នន័យ� េ�ទូ � ំងឃុំ ស��ត់ ខ័ណ� ឬ គំនូស�ង), េ�ទូ � ំង��េរៀន, ឬ�នក្រមិត។ សកម� �ព
មួ យ ែដល �ន ទូ �ង
ំ LEA េ� ក��ង វ ��ល �ព េធ� � ឲ្យ កម� វ �ធី អប់រ� � ំង មូ ល ្របេសើរ េឡើង ៃន LEA ។ សកម� �ព មួ យ ែដល េ� ទូ � ំង �� ក��ង វ ��ល �ព េធ� �
ឲ្យ កម� វ �ធី អប់រ� �ង
ំ មូ ល ្របេសើរ េឡើង ៃន �� ែត មួ យ ។ សកម� �ព មួ យ ែដល �ន ក្រមិត េ� ក��ង វ ��ល �ព របស់ � គឺ � សកម� �ព មួ យ ែដល បេ្រមើ ែត
្រក �ម និស្សិត ែដល មិន �ន អនុ��ត ែត មួ យ ឬ េ្រចើន ប៉ុេ�
� ះ។

o

្រក �មនិស្សិត Unduplicated Student Group(s)៖ មិន � �ន វ ��ល�ព អ� � េទ �រ រ ួម ចំែណក សកម� �ព បេ្រមើ ដល់ ្រក �ម និស្សិត មួ យ ឬ េ្រចើន �ង េនះ។ សូ ម
ប��ក់ � ្រក �ម និស្សិត មួ យ ឬ េ្រចើន �ង េនះ ែដល េស� កម� កំពុង ្រត�វ �ន បេង� ើន ឬ ែក លម� េបើ េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង អ� � ែដល សិស្ស � ំងអស់ ទទួ ល �ន ។
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ទី�ង
ំ : ស��ល់ទី�ំងែដលសកម� �ពនឹង្រត�វ�នផ� ល់ជូន។ ្របសិន េបើ សកម� �ព េនះ ្រត�វ �ន ផ� ល់ េ� �� �ង
ំ អស់ េ� ក��ង LEA LEA ្រត�វ ែត ប��ញ � "
�� � ំង អស់ ។ " ្របសិន េបើ សកម� �ព េនះ ្រត�វ �ន ផ� ល់ េ� �� �ក់�ក់ េ� ក��ង LEA ឬ ក្រមិត �ក់�ក់ ែត ប៉ុេ�
� ះ LEA ្រត�វ ែត ប��ល
� " ��
�ក់�ក់ " ឬ " េអស�៉ញ ��ក់ �ក់�ក់ ។ " កំណត់ អត� ស��ណ �� នីមួយ ៗ ឬ � សំណុំ រង ៃន �� ឬ ក្រមិត បរ ���ប្រត ( ឧ. វ �ទ�ល័យ � ំង អស់ ឬ ��ក់ េរៀន
�� មធ្យម សិក� រហូ ត ដល់ ��ក់ ទី ្រ�ំ ) �ម ែដល សមរម្យ ។

មិន កំណត់ ។ េបើ មិន ដូ េ��ះ េទ សូ ម ប��ក់ ពី រយៈ េពល ែដល

●

Time Span: ប��ល
� "�រ បន� " ្របសិន េបើ សកម� �ព េនះ នឹង ្រត�វ �ន អនុវត� ស្រ�ប់ រយៈ េពល
សកម� �ព េនះ នឹង ្រត�វ អនុវត� ។ ឧ�ហរណ៍ LEA �ចនឹងចូ ល "១��ំ" ឬ "២��ំ" ឬ "៦ែខ"។

●

បុគ�លិកសរុប៖ ប��ល
� ចំនួនសរុបៃន�រចំ�យរបស់បុគ�លិកែដលេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីអនុវត� សកម� �ពេនះ។

●

សរុបមិនែមនបុគ�លិក: ចំនួនទឹក្រ�ក់េនះនឹង្រត�វ�នគណ�េ�យស� �យ្របវត� ិេ�យែផ� កេលើព័ត៌�នែដល�នផ� ល់េ�ក��ងជួ រឈរ Total Personnel និងជួ រឈរ Total Funds។

●

LCFF Funds: ប��ល
� ចំនួនសរុបៃនមូ លនិធិ LCFF ែដលេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីអនុវត� សកម� �ពេនះ ្របសិនេបើ�ន។ មូ លនិធិ LCFF រ ួម �ន មូ លនិធិ � ំង អស់ ែដល បេង� ើត េ�ល
េ� LCFF សរុប របស់ LEA ( �ន ឧ�ហរណ៍ ជំនួយ មូ ល��ន �រ ផ� ល់ ជំនួយ មូ ល��ន �រ ែក ត្រម�វ ក្រមិត �រ ផ� ល់ ជំនួយ បែន� ម �រ ផ� ល់ ជំនួយ �រ េ��ត �រម� ណ៍ �រ
ែណ �ំ េ�ល េ� ប��ក ែក លម� េ�ល េ� និង �រ ដឹក ជ��ន
� ផ� ះ - េ� �� ) ។
o

ចំ�ំ៖ ស្រ�ប់សកម� �ពេដើម្បីចូលរ ួមចំែណកក��ង�របំេពញត្រម�វ�រេស�កម� ែដលេកើនេឡើង ឬែកលម� �្រត�វែតរ ួមប��ល
� �ង
ំ វ ��ន�រមួ យចំនួនៃនមូ លនិធិ LCFF ។
សកម� �ព េនះ ក៏ �ច រ ួម ប��ល
� �រ ផ� ល់ មូ លនិធិ ពី ្របភព េផ្សង េទៀត ប៉ុែន� ទំហំ ៃន សកម� �ព មួ យ ែដល រ ួម ចំែណក ក��ង �រ បំេពញ ត្រម�វ �រ េស� ែដល
�ន េកើន េឡើង ឬ ែក លម� គឺ ែផ� ក េលើ មូ លនិធិ LCFF ែដល ្រត�វ �ន េ្របើ្រ�ស់ េដើម្បី អនុវត� សកម� �ព េនះ ។

●

មូ លនិធិរដ� េផ្សងេទៀត៖ ប��ល
� ចំនួនសរុបៃនមូ លនិធិរដ� េផ្សងេទៀតែដលេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីអនុវត� សកម� �ពេនះ ្របសិនេបើ�ន។

●

មូ លនិធិមូល��ន៖ ប��ល
� ចំនួនសរុបៃនមូ លនិធិមូល��នែដលេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីអនុវត� សកម� �ពេនះ េបើ�ន។

●

មូ លនិធិសហព័ន�៖ ប��ល
� ចំនួនសរុបៃនមូ លនិធិសហព័ន�ែដល�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីអនុវត� សកម� �ពេនះ ្របសិនេបើ�ន។

●

មូ លនិធិ សរុប ៖ ចំនួន េនះ ្រត�វ �ន គណ� េ�យ ស� �យ ្របវត� ិ េ�យ ែផ� ក េលើ ចំនួន ែដល �ន ប��ល
� ក��ង ជួ រ ឈរ បួ ន េលើក មុន ។

●

�គ រយ ែដល �ន េ្រ�ង ទុក ៃន េស� កម� ែក លម� : ស្រ�ប់ សកម� �ព � មួ យ ែដល ្រត�វ �ន កំណត់ � � �រ រ ួម ចំែណក ្រត�វ �ន ផ� ល់ ឲ្យ េ� េលើ មូ ល��ន
លីមីតធីត េដើម្បី េធ� � ឲ្យ សិស្ស ែដល មិន �ន ចុះ ហត� ន៍ េហើយ � មិន �ន មូ លនិធិ �ក់ ទង នឹង សកម� �ព េនះ េទ សូ ម ប��ល
� �រ ែក លម� គុណ �ព ែដល �ន េ្រ�ង
ទុក ស្រ�ប់ សកម� �ព េនះ ែដល � �គ រយ ែដល �ន ្របមូ ល ផ� ំ� េ� ជិត មួ យ រយ ( 0.00 % ) ។ សកម� �ព ែដល �ន ក្រមិត គឺ � សកម� �ព ែដល បេ្រមើ ែត យុវជន
ចិ��ឹម បី�ច់ េរៀន �� អង់េគ� ស និង/ឬ សិស្ស ែដល �ន ចំណូល �ប ប៉ុេ�
� ះ។
o

ដូ ច ែដល �ន កត់ ស��ល់ េ� ក��ង �រ ែណ �ំ ស្រ�ប់ ែផ� ក េស� ែដល �ន េកើន េឡើង ឬ ែក លម� េ� េពល កំណត់ �គ រយ ែដល �ន េ្រ�ង ទុក ៃន េស� កម�
ែក លម� LEA ្រត�វ ែត េរៀប�ប់ ពី វ �ធី ��ស� ែដល � ��ប់ កំណត់ �រ រ ួម ចំែណក ៃន សកម� �ព េ��ះ េ� រក �គ រយ ស��្រត ។ �គ រយ ៃន �រ ែក លម� េស� កម�
ស្រ�ប់ សកម� �ព �ក់ ទង េ� នឹង ចំនួន មូ លនិធិ LCFF ែដល LEA �ន �៉ន់ ��ន � ខ� �ន នឹង ចំ�យ េដើម្បី អនុវត� សកម� �ព េនះ ្របសិន េបើ � ្រត�វ �ន
ផ� ល់ មូ លនិធិ ។
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ឧ�ហរណ៍ LEA �ន កំណត់ � �ន ត្រម�វ �រ ក��ង �រ វ ��គ ទិន�ន័យ េដើម្បី �� � ជំនួយ �រ ែណ �ំ និង អ� ក ផ� ល់ �រ េរៀន សូ ្រត ែដល �ន ព្រងីក ដឹង ពី អ� �
ែដល �ន កំណត់ េ�ល េ� �ំ្រទ េដើម្បី ផ� ល់ ដល់ សិស្ស ែដល � យុវវ �យ ចិ��ឹម បី�ច់ ។ LEA �ច អនុវត� សកម� �ព េនះ េ�យ ជួ ល បុគ�លិក បែន� ម េដើម្បី ្របមូ ល
និង វ ��គ ទិន�ន័យ និង ស្រមបស្រម� ល �រ �ំ្រទ ដល់ សិស្ស ែដល �រ �៉ន់ ��ន របស់ LEA នឹង ចំ�យ អស់ ១៦៥.០០០ ដុ��រ។ ផ� យ
� េ� វ �ញ LEA េ្រជើស េរ �ស
� ចិ��ឹម បី�ច់ ។ ប��ប់ មក �រ វ ��គ េនះ
េ្របើ្រ�ស់ ែផ� ក មួ យ ៃន េពល េវ� បុគ�លិក ែដល �ន ្រ�ប់ េដើម្បី វ ��គ ទិន�ន័យ �ក់ ទង នឹង សិស្ស ែដល � យុវវយ
នឹង ្រត�វ �ន ែចក រ� ែលក �មួ យ �យក េគហទំព័រ ែដល នឹង េ្របើ ទិន�ន័យ េដើម្បី ស្រមប ស្រម� ល េស� ែដល �ន ផ� ល់ េ�យ ជំនួយ �រ ែណ �ំ និង ព្រងីក អ� ក ផ� ល់
�រ េរៀន សូ ្រត េដើម្បី កំណត់ េ�ល េ� �ំ្រទ ដល់ សិស្ស ។ ក��ងឧ�ហរណ៍េនះ LEA នឹងែបងែចកតៃម� �៉ន់��ន ១៦៥.០០០ ដុ��រ េ�យចំនួនមូ លនិធិ LCFF
ែដល�នកំណត់េ�ក��ង��ង Data Entry េហើយប��ប់មកបែម� ងស្រមង់េ�មួ យ�គ រយ។ �គរយ េនះ គឺ � �គ រយ ែដល �ន េ្រ�ង ទុក ៃន េស� ែដល �ន ែក
លម� ស្រ�ប់ សកម� �ព េនះ ។

��ងសកម� �ពរ ួមចំែណក
ដូ ចែដល �ន កត់ ស��ល់ �ង េលើ េនះ ព័ត៌�ន នឹង មិន ្រត�វ �ន ប��ល
� ក��ង ��ង សកម� �ព បរ ���គ េឡើយ េ�ះ � �៉ង � ក៏ េ�យ ជួ រ ឈរ '�រ រ ួម ចំែណក ក��ង �រ បេង� ើន
ឬ េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង េស�?' ជួ រ ឈរ នឹង ្រត�វ ពិនិត្យ េមើល េដើម្បី �� � �ន ែត សកម� �ព ែដល �ន "�ទ" ប៉ុេ�
� ះ ែដល កំពុង ប��ញ ។ ្របសិន េបើ សកម� �ព ែដល �ន "No"
្រត�វ �ន ប��ញ ឬ ្របសិន េបើ សកម� �ព ែដល កំពុង រ ួម ចំែណក មិន ្រត�វ �ន ប��ញ េ� ក��ង ជួ រ ឈរ សូ ម េ្របើ មុឺនុយ ទ��ក់ ចុះ េ� ក��ង ក�ល ជួ រ ឈរ េដើម្បី ្រតង ែត �រ េឆ� ើយ
តប "�ទ"ប៉ុេ�
� ះ។

��ងបច��ប្បន� �ព្រប�ំ��ំ
េ�ក��ង��ងបច��ប្បន� �ព្រប�ំ��ំ សូ មផ� ល់ព័ត៌�នដូ ច�ងេ្រ�មស្រ�ប់សកម� �ពនីមួយៗេ�ក��ង LCAP ស្រ�ប់��ំ LCAP ែដល�ក់ព័ន�៖
●

�រ ចំ�យ �ក់ ែស�ង ែដល �ន �៉ន់ ��ន ៖ ប��ល
� �រ ចំ�យ �ក់ ែស� ង ែដល �ន �៉ន់ ��ន សរុប េដើម្បី អនុវត� សកម� �ព េនះ ្របសិន េបើ �ន ។

�ររ ួមចំែណកៃនសកម� �ព Update Table ្រប�ំ��ំ
េ�ក��ង��ងបច��ប្បន� �ព្រប�ំ��ំៃនសកម� �ពរ ួមចំែណក សូ មពិនិត្យេមើល '�ររ ួមចំែណកក��ង�របេង� ើន ឬែកលម� េស�កម� ?' ជួ រឈរេដើម្បី����នែតសកម� �ពែដល�ន "�ទ"
ែតមួ យគត់្រត�វ�នប��ញ។ ្របសិន េបើ សកម� �ព ែដល �ន "No" ្រត�វ �ន ប��ញ ឬ ្របសិន េបើ សកម� �ព ែដល កំពុង រ ួម ចំែណក មិន ្រត�វ �ន ប��ញ េ� ក��ង ជួ រ ឈរ សូ ម េ្របើ
មុឺនុយ ទ��ក់ ចុះ េ� ក��ង ក�ល ជួ រ ឈរ េដើម្បី ្រតង ែត �រ េឆ� ើយ តប "�ទ"ប៉ុេ�
� ះ។ សូ មផ� ល់ព័ត៌�នដូ ច�ងេ្រ�មស្រ�ប់សកម� �ពរ ួមចំែណកនីមួយៗេ�ក��ង LCAP ស្រ�ប់��ំ
LCAP ែដល�ក់ព័ន�៖
●

6. �៉ន់��ន� LCFF Supplemental និង/ឬ Concentration Grants: ផ� ល់ជូនចំនួនសរុបៃន LCFF supplemental and concentration grants the LEA �៉ន់��ន�
ខ� �នពិត�នឹងទទួ ល�នេ�យែផ� កេ�េលើចំនួន និង �រេ��ត�រម� ណ៍របស់សិស្សែដលមិន�នទទួ លេ�ក��ង��ំសិក�បច��ប្បន� ។

●

�រ ចំ�យ �ក់ ែស�ង ែដល �ន �៉ន់ ��ន ស្រ�ប់ សកម� �ព រ ួម ចំែណក : ប��ល
� �រ ចំ�យ �ក់ ែស� ង សរុប ែដល �ន �៉ន់ ��ន ៃន មូ លនិធិ LCFF ែដល េ្របើ េដើម្បី
អនុវត� សកម� �ព េនះ ្របសិន េបើ �ន ។
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�រ �៉ន់ ��ន �គ រយ ពិត ្រ�កដ ៃន េស� កម� ែក លម� : ស្រ�ប់ សកម� �ព � មួ យ ែដល ្រត�វ �ន កំណត់ � � �រ រ ួម ចំែណក �រ ផ� ល់ ឲ្យ េ�យ ែផ� ក េលើ មូ ល��ន
លីមីតធីត ែត ចំេ�ះ សិស្ស ែដល មិន �ន ផ� ល់ មូ លនិធិ ែដល �ក់ ទង នឹង សកម� �ព េនះ សូ ម ប��ល
� �រ ែក លម� គុណ �ព �ក់ ែស� ង ែដល �ន �៉ន់ ��ន សរុប ែដល
រ�ពឹង ទុក ស្រ�ប់ សកម� �ព េនះ ែដល � �គ រយ ែដល �ន ្របមូ ល ផ� ំ� េ� ជិត មួ យ រយ ( 0.00 % ) ។
o

�រ ��ប� េលើ ឧ�ហរណ៍ ែដល �ន ផ� ល់ �ង េលើ ស្រ�ប់ គណ� �គ រយ ែដល �ន េ្រ�ង ទុក ៃន េស� កម� ែក លម� LEA ក��ង ឧ�ហរណ៍ អនុវត� សកម� �ព
េនះ ។ � ែផ� ក មួ យ ៃន ដំេណើរ �រ េធ� � បច��ប្បន� �ព ្រប�ំ ��ំ LEA ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ នូ វ �រ អនុវត� និង ទិន�ន័យ លទ� ផល របស់ សិស្ស និង កំណត់ � សកម� �ព េនះ
្រត�វ �ន អនុវត� េ�យ �ព េ��ះ ្រតង់ និង លទ� ផល ស្រ�ប់ សិស្ស យុវជន ចិ��ឹម បី�ច់ �ន ែក លម� ។ LEA ពិនិត្យ េឡើង វ �ញ នូ វ តៃម� េដើម ែដល �ន �៉ន់ ��ន
ស្រ�ប់ សកម� �ព េនះ និង កំណត់ � ្របសិន េបើ ខ� �ន �ន ជួ ល បុគ�លិក បែន� ម េដើម្បី ្របមូ ល និង វ ��គ ទិន�ន័យ និង ស្រមប ស្រម� ល �រ �ំ្រទ សំ�ប់ សិស្ស ែដល
�ន �៉ន់ ��ន � �រ ចំ�យ �ក់ ែស� ង នឹង �ន ចំនួន $ 169,500 េ�យ�រ ែត �រ ចំ�យ ៃន �រ ែក ត្រម�វ �រ រស់ េ� ។ LEA នឹង ែបង ែចក តៃម� �ក់
ែស� ង ែដល �ន �៉ន់ ��ន � �ន តៃម� $ 169,500 េ�យ ចំនួន មូ លនិធិ LCFF ែដល �ន កំណត់ អត� ស��ណ េ� ក��ង ��ង ចូ ល ទិន�ន័យ េហើយ ប��ប់ មក
បែម� ង កូ � េ� � �គ រយ ។ �គរយ េនះ គឺ � �គ រយ �ក់ ែស� ង ៃន េស� ែដល �ន ែក លម� ស្រ�ប់ សកម� �ព េនះ ។

��ងផ� ក
� LCFF
●

9. Estimated Actual LCFF Base Grant: ផ� ល់ជូនចំនួនទឹក្រ�ក់សរុបៃន LCFF ែដលផ� ល់មូលនិធិដល់ LEA �៉ន់��ន� ខ� �ននឹងទទួ ល�នស្រ�ប់��ំសិក�បច��ប្បន�
េ�យមិន�ប់ប��ល
� នូ វជំនួយបែន� ម និង�ពេ��ត�រម� ណ៍ និង�របែន� ម-េលើកម� វ �ធីផ�ល់ជំនួយែកលម� �រែណ�ំេ�លេ� និងកម� វ �ធី Home to School Transportation
Program pursuant to 5 CCR វគ� 15496(a)(8)។

●

10. �គរយសរុបេដើម្បីបេង� ើនឬេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងេស�កម� ស្រ�ប់��ំសិក�បច��ប្បន� : �គរយេនះនឹងមិនចូ លេទ។
�គរយ្រត�វ�នគណ�េ�យែផ� កេលើចំនួនៃន�រ�៉ន់��នៃន LCFF Base Grant (9) និង Estimated Actual LCFF Supplemental and/or Concentration Grants (6),
pursuant to 5 CCR Section 15496(a)(8), បូ កនឹង LCFF Carryover – �គរយពី��ំមុន។ េនះ គឺ � �គ រយ ែដល េស� ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល មិន �ន ផ� ល់ េស� ្រត�វ ែត
បេង� ើន ឬ ែក លម� េបើ េ្រប�ប េធៀប េ� នឹង េស� ែដល �ន ផ� ល់ ដល់ សិស្ស � ំង អស់ េ� ក��ង ��ំ LCAP បច��ប្បន� ។

គណ�ក��ង��ងសកម� �ព
េដើម្បី�ត់បន� យ�ពស��គ��ញៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ LEAs
��ងសកម� �ពរ ួម�នមុខ�រដូ ច�មុន្រប�ជនៃន�លនិងេ�សិ�េ�យែផ� កេលើព័ត៌�នែដល�នផ� ល់េ�ក��ង��ង Data Entry Table ��ងសេង� បបច��ប្បន� �ព្រប�ំ��ំ
និង��ងសកម� �ពរ ួមចំែណក។ ស្រ�ប់ត���ព មុខ�រ និងគណ�ែដល�នេ្របើ្រ�ស់្រត�វ�នផ� ល់ជូនដូ ច�ងេ្រ�ម។

��ងសកម� �ពរ ួមចំែណក
●

៤. �រចំ�យសរុបែដល�នេ្រ�ងទុក (LCFF Funds)
o

●

ចំនួនទឹក្រ�ក់េនះ គឺសរុបៃនចំនួនចំ�យែដល�នេ្រ�ងទុកស្រ�ប់សកម� �ពរ ួមចំែណក (LCFF Funds)

5. �គរយែដល�នេ្រ�ងទុកសរុបៃនេស�កម� �ន់ែត្របេសើរេឡើង
o

�គរយ េនះ គឺ � ចំនួន សរុប ៃន �គ រយ ែដល �ន េ្រ�ង ទុក ៃន ជួ រ ឈរ េស� ែដល �ន េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង

ែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និងគណេនយ្យ�ពមូ ល��ន �រែណ�ំPage 20

េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022
●

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

�នេ្រ�ងទុក�គរយេដើម្បីបេង� ើន ឬែកលម� េស�កម� ស្រ�ប់��ំសិក��ងមុខ (៤ ែបងែចកេ�យ ១, បូ ក ៥)
o

�គរយេនះ្រត�វ�នគណ�េ�យ�រែបងែចក�រចំ�យសរុបែដល�នេ្រ�ងទុក (4) េ�យ Projected LCFF Base Grant (1) បែម� ងស្រមង់េ�មួ យ�គ រយ
េហើយបែន� ម�េ��គរយែដល�នេ្រ�ងទុកសរុបៃនេស�កម� ែកលម� (5) ។

�ររ ួមចំែណកៃនសកម� �ព Update Table ្រប�ំ��ំ
Pursuant to EC Section 42238.07(c)(c)(2), ្របសិនេបើចំ�យសរុបែដល�នេ្រ�ងទុក (4) តិច�ង�រ�៉ន់��នៃនេស�បំេពញបែន� ម LCFF ពិត្រ�កដនិង�រ�ក់្រ�ក់ឧបត� ម�
(6) �រផ� ល់េស�ែកលម� (6) េ�ះគឺ LEA ត្រម�វឱ្យគណ��ពខុស��រ�ង�គតិចៃនែផន�រសរុបៃនេស�កម� ែកលម� (5) និង�គតិចៃនេស�ែកលម� (7) សរុបែដល�៉ន់��ន។ ្របសិន
េបើ �រ ចំ�យ សរុប ែដល �ន េ្រ�ង ទុក ( 4 ) គឺ េស� ើ ឬ ធំ �ង �រ ផ� ល់ ជំនួយ បែន� ម និង �រ េ��ត �ក់ ែស� ង LCFF �ក់ ែស� ង ( 6 ) �ព ខុស �� រ�ង �គ រយ �ក់ ែស� ង ែដល
�ន េ្រ�ង ទុក និង �៉ន់ ��ន ៃន េស� ែក លម� នឹង ប��ញ " មិន �ំ�ច់ េឡើយ ។ "
●

6. �៉ន់��ន� LCFF Supplemental និង Concentration Grants ពិត្រ�កដ
o

●

៤. �រចំ�យសរុបែដល�នេ្រ�ងទុក (LCFF Funds)
o

●

ចំនួន េនះ គឺ � ចំនួន សរុប ៃន �គ រយ ែដល �ន េ្រ�ង ទុក ៃន ជួ រ ឈរ េស� ែដល �ន ែក លម�

8. សរុប្រប�ណ�គរយ�ក់ែស� ងៃនេស�កម� ែដល�ន់ែត្របេសើរេឡើង (%)
o

●

ចំនួនទឹក្រ�ក់េនះ គឺ�ចំនួនទឹក្រ�ក់សរុបែដល�ន�៉ន់��នស្រ�ប់សកម� �ពរ ួមចំែណក (៧) ែដល��ប់រងពី�រចំ�យសរុបែដល�នេ្រ�ងទុក (៤)

5. �គរយែដល�នេ្រ�ងទុកសរុបៃនេស�កម� ែដល�ន់ែត្របេសើរេឡើង (%)
o

●

ចំនួនទឹក្រ�ក់េនះ គឺសរុបៃន�រចំ�យ�ក់ែស� ងែដល�ន�៉ន់��នស្រ�ប់សកម� �ពរ ួមចំែណក (LCFF Funds)

�ព ខុស �� រ�ង �រ ចំ�យ �ក់ ែស� ង ែដល �ន េ្រ�ង ទុក និង �រ �៉ន់ ��ន ស្រ�ប់ សកម� �ព រ ួម ចំែណក ( ប្រ��ប 7 ពី 4 )
o

●

ចំនួនទឹក្រ�ក់េនះ គឺសរុបៃន�រចំ�យែដល�នេ្រ�ងទុក�លពី��ំមុនស្រ�ប់សកម� �ពរ ួមចំែណក (LCFF Funds)

៧. �រចំ�យ�ក់ែស� ងែដល�ន�៉ន់��នសរុបស្រ�ប់សកម� �ពរ ួមចំែណក
o

●

េនះ គឺ � ចំនួន សរុប ៃន �រ បែន� ម និង �រ េ��ត របស់ LCFF ែដល LEA �ន �៉ន់ ��ន � ខ� �ន នឹង ទទួ ល �ន �ក់ ែស� ង េ�យ ែផ� ក េលើ ចំនួន និង �រ
េ��ត �រម� ណ៍ េ� េលើ សិស្ស ែដល មិន �ន ចម� ង េ� ក��ង ��ំ សិក� បច��ប្បន� ។

ចំនួន េនះ គឺ � ចំនួន សរុប ៃន �គ រយ �ក់ ែស� ង ែដល �ន �៉ន់ ��ន ៃន ជួ រ ឈរ េស� ែដល �ន ែក លម�

�ព ខុស �� រ�ង �រ េ្រ�ង ទុក និង �រ �៉ន់ ��ន �គរយ �ក់ ែស� ង ៃន េស� ែដល �ន េធ� � ឲ្យ ្របេសើរ េឡើង (Subtract 5 from 8)
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េសចក� ី្រ�ង #២ ឧស� 27, 2022
o

ȗរបែកʰបʰតវ̰ʌនបɊȲប់េ◌ɖយ Microsoft Translator

ចំនួន េនះ គឺ � �គ រយ ែដល �ន េ្រ�ង ទុក សរុប ៃន េស� ែដល �ន ែក លម� ( 5 ) ្រត�វ �ន ដក េចញ ពី �គ រយ �ក់ ែស� ង សរុប ៃន េស� ែដល �ន ែក លម�
(8)

��ងផ� ក
� LCFF
●

10. �គរយសរុបេដើម្បីបេង� ើនឬែកលម� េស�កម� ស្រ�ប់��ំសិក�បច��ប្បន� (6 �រែបងែចកេ�យ 9 + Carryover %)
o

●

១១. �៉ន់��ន�គរយ�ក់ែស� ងៃន�របេង� ើន ឬែកលម� េស�កម� (៧ �រែបងែចកេ�យ ៩, បូ ក ៨)
o

●

�គរយេនះគឺ��រ�៉ន់��នៃន�របំេពញបែន� ម LCFF ពិត្រ�កដនិង/ឬ�រេ��ត�រម� ណ៍ (6) �រែបងែចកេ�យ Estimated Actual LCFF Base Grant (9)
បូ កនឹង LCFF Carryover – �គរយពី��ំមុន។

�គរយ េនះ គឺ � �រ ចំ�យ សរុប ែដល �ន �៉ន់ ��ន �ក់ ែស� ង ស្រ�ប់ សកម� �ព រ ួមចំែណក (7) ែដល ែបងែចក េ�យ មូ លនិធិ LCFF (9) ប��ប់ មក
បែម� ង ស្រមង់ ដក្រសង់ េ� � �គរយ និង បែន� ម �គ រយ ពិត ្រ�កដ សរុប ៃន �រ ែក លម� េស� (8)។

12. LCFF Carryover — Dollar Amount LCFF Carryover (Subtract 11 from 10 and multiply by 9)
o

្របសិន េបើ �គ រយ �ក់ ែស� ង ែដល �ន �៉ន់ ��ន ៃន �រ េកើន េឡើង ឬ េស� ែដល �ន ែក លម� ( 11 ) គឺ តិច �ង �គ រយ �ក់ ែស� ង ែដល �ន �៉ន់ ��ន
េដើម្បី បេង� ើន ឬ ែក លម� េស� ( 10 ) LEA ្រត�វ �ន ត្រម�វ ឲ្យ ផ� ក
� មូ លនិធិ LCFF ។
ចំនួនទឹក្រ�ក់ៃនមូ លនិធិ LCFF ្រត�វ�នគណ�េ�យ�រប្រង� ម�គ�គរយពិត្រ�កដែដល�៉ន់��នេដើម្បីបេង� ើនឬេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងេស�កម� (11)
ពី�គតិចពិត្រ�កដៃន�របេង� ើនឬបេង� ើនេស�កម� (10) េហើយប��ប់មកបេង� ើន�រេកើនេឡើងេ�យមូ លនិធិមូលនិធិ្រគឹះ LCFF ពិត្រ�កដ (9) ។ ចំនួន េនះ គឺ �
ចំនួន ៃន មូ លនិធិ LCFF ែដល ត្រម�វ ឲ្យ អនុវត� េ� ��ំ �ង មុខ េនះ ។

●

13. LCFF Carryover — �គរយ (12 �រែបងែចកេ�យ 9)
o

�គរយ េនះ គឺ � ែផ� ក ែដល មិន �ន បំេពញ ៃន �គ រយ េដើម្បី បេង� ើន ឬ េធ� � ឲ្យ េស� �ន់ ែត ្របេសើរ េឡើង ែដល LEA ្រត�វ ែត អនុវត� េ� ក��ង ��ំ LCAP �ង មុខ
េនះ ។ �គរយ្រត�វ�នគណ�េ�យ�រែបងែចក LCFF Carryover (12) េ�យមូ លនិធិ LCFF (9) ។

�យក��នអប់រ��លីហ��រ�៉
ែខមក� 2022
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ងសកម្ម

ពរ ួមចំែណក ្ន ំ២០២៣

១. ការផ្តល់ជំនួយមូ ល ្ឋ ន LCFF

$

680,905,843

DRAFT 5.27.22

2. ន ៉ ន់ ្ម ន
LCFF Supplemental និង/or
Concentration Grants

$

៣. ន ៉ ន់ ្ម ន គរយ េដើម ី បេង្ក ើន ឬ បេង្ក ើន
LCFF Carryover —
េស កម្ម ស្រ ប់ ្ន ំ សិក
ង មុខ (២ ែបង ែចក
( គរយពី ្ន ំមុន)
េ យ ១)

126,029,763

18.51%

គរយ

គរយ សរុប េដើម ី បេង្ក ើន
ឬ បេង្ក ើន េស ស្រ ប់ ្ន ំ
សិក
ង មុខ (3 + ការ
ផ៉ក %)

0.00%

៤. ការចំ យសរុបែដល
ទុក (មូ លនិធិ LCFF)

18.51%

$

នេ្រ

ង

5. គរយែដល នេ្រ ងទុក
សរុបៃនេស កម្ម កាន់ែត
្របេសើរេឡើង (%)

126,101,180

នេ្រ ងទុក គរយេដើម ី
បេង្ក ើន ឬែកលម្អ េស កម្ម
សរុប
ស្រ ប់ ្ន ំសិក
ងមុខ (៤
ការែបងែចកេ យ ១, បូ ក ៥)

0.00%

18.52%

មូ លនិធិ LCFF សរុប

ម្របេភទ

សរុប៖

$

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖ $
សរុបែដល នកំណត់: $
វ ិ ្ញ
រទូ ំង
៖ $

េ

លេ

#

សកម្ម

1

ព#

ចំណង េជើង សកម្ម

1

រ ួមចំែណកបេង្ក ើន ឬែកលម្អ េស
កម្ម ?

ព

ជំនួយដល់្រគ
ំ្រទបេច្ច ក វ ិទ

1

2

េស កម្ម េហ ្ឋ រច

2

2

េស សហគមន៍និងអង់សុីល (Supplemental/ Concent

2

3

ការចូ ល រ ួម របស់ ឪពុក

2

4

យុត្តិធម៌ ្ត រេឡើង វ ិញ

3

3

ការែណ

3

5

ការ

3

6

កម្ម វ ិធីអប់រប ្ណ ល័យ

3

7

ការ

3

8

3

9

3

ំ-េស

សម្ព ័ន្ធ និងការ

្ត យ / Outreach

ក់ព័ន្ធ (Supplemental/Concentratio

ស

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

ស

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

ទ/

ស

ទ/

ំងអស់

ស

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

ទ/

ស

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

ទ/

ស

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

ស

ទ/

ស

ទ/

ស

គំនិតផចេផ្តើមេរ នសូ ្រតពីេដើម

ទ/

ស

10

ការ

ទ/

3

11

កម្ម វ ិធីពេន្ល ឿនការសិក

3

12

ការ

4

1

ការ

4

2

ការេ្រត មខនម

4

3

ការ

5

2

5

3

មណ្ឌល សុខុ

5

4

កល វ ិទ ល័យ ដឹក

5

5

េស កម្ម យុវជន Foster

5

6

ការ ផច េផ្តើម ការ េរ ន សូ ្រត ែដល

5

7

កម្ម វ ិធីត្រន្ត ី ្ន ក់បឋមសិក

ំ្រទគណិត វ ិទ

វ ិ ្ញ

៖

ស

អង់េគ្ល ស

្រក ុមនិស ិត Unduplicated(s)

ព

ទ/

ទ/

ំ្រទ អ្ន ក េរ ន

ល

ទ/

ទ/

ំ្រទ អក្ខ រកម្ម

វិ

វ ិ ្ញ

រទូ

រទូ

ំង

៖

ំងអស់

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

សរុបែដល

ំង

ំងអស់

ស

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

ទ/

ស

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

ំ្រទ ការ បេ្រង ន

ទ/

ស

ំ្រទ ការ ្របឹក

ទ/

ស

ទ/

ស

ទ/

ស

េស កម្ម របស់សិស (Supplemental/Concentration)

ទ/

ស

ព វ ិទ ល័យ

ទ/

ស

ទ/

ស

ទ/

ស

ទ/

ស

វ ិ ្ញ

រទូ

ំង

៖

ំងអស់

ទ/

ស

វ ិ ្ញ

រទូ

ំង

៖

ំងអស់

ំ្រទ ការ

ន មូ ល ្ឋ ន េ

វ ិទ ល័យ និង

ជីព

ក់ ក្រមិត ខ្ព ស់

ល

ំ បុរស និង ្រស្ត ី

្ជ ប់

្ន

វ ិ ្ញ

វ ិ ្ញ

វ ិ ្ញ

រទូ

ំង

ំង

៖

ំងអស់

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

្ន
្ន
្ន

្ន
អង់េគ្ល ស
្ន

្ន
្ន
្ន
្ន

ំងអស់

្ន

ំងអស់

្ន

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

រទូ

ំង

៖

ំងអស់

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖

ំងអស់

សរុបែដល

ំង

ំងអស់

$

9,170,533

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

6,832,203

0.00%

$

220,770

0.00%

1,188,162

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

េរ ន

ំងអស់

$

1,612,529

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

15,372,823

0.00%

$

14,751,244

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

5,012,270

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

2,030,350

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

1,417,959

0.00%

$

9,089,351

0.00%

បឋមសិក & K-8 Schools
្ន

េរ ន

ំងអស់

$

9,986,703

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

3,892,085

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

1,000,000

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

11,482,624

0.00%

េរ ន

ំងអស់

$

5,623,002

0.00%

$

5,048,582

0.00%

$

6,803,315

0.00%

$

1,754,474

0.00%
0.00%

វ ិទ ល័យ

្ន

េរ ន

ំងអស់

វ ិទ ល័យ
្ន
្ន

នកំណត់: យុវជន Foster
្ន
្ន

គរយែដល នេ្រ ង
ទុកៃនេស ែកលម្អ (%)

េរ ន

បឋមសិក & K-8 Schools
្ន

៖

រទូ

ការចំ យែដល នេ្រ ង
ទុកស្រ ប់សកម្ម ពរ ួម
ចំែណក (LCFF Funds

ំង

វ ិទ ល័យ
្ន

ំងអស់

៖

ំ្រទ សិស ែដល

រទូ

្ន

នកំណត់: អ្ន កេរ ន

ស ្ក ត់ ដេ ្ក ៖
វ ិ ្ញ

្ន

ទី

េរ ន

ំងអស់

$

418,950

េរ ន

ំងអស់

$

730,044

0.00%

វ ិទ ល័យ

$

8,530,083

0.00%

បឋមសិក & K-8 Schools

$

4,133,124

0.00%

126,101,180
78,813,158
2,760,394
44,527,628

LCFF Budget Overview for Parents: �រប���លទិន�ន័យ

��ក់�រ អប់រ� មូ ល��ន (LEA) េ��ះ ៖ ្រស �ក Long Beach Unified School

កូ ដ CDS: 19-64725-0000000

LEA contact information: James Suarez JSUAREZ@lbschools.net

ចូ ល��ំចូលេរៀន៖ ២០២២ – ២៣
��ំ សិក� បច��ប្បន� ៖ ២០២១ – ២២
*សំ�ល់៖ "សិស្សែដល្រត�វ�រខ� ស់" �នេល�កេឡ�ងេ�ក��ង��ង�ងេ្រ�ម
គឺនិស្សិតែដលមិនទទួ លសិស្សស្រ�ប់ LCFF
េ�លបំណងថវ�។
�
្រ�ក់ចំណូលមូ លនិធិទូេ�ែដល�ន�៉ន់��នស្រ�ប់��ំ ២០២២ – ២៣ ��ំៃន��ំសិក�
មូ លនិធិ LCFF សរុប
$806,935,606
LCFF supplemental & �រផ� ល់្រ�ក់ឧបត� ម�
$126,029,763
មូ លនិធិរដ� េផ្សងៗេទៀត� ំងអស់
$256,847,917
មូ លនិធិក��ង្រស �ក� ំងអស់
$13,906,204
មូ លនិធិសហព័ន�� ំងអស់
$192,669,876
ចំណូលែដល�ន�៉ន់��នសរុប
$1,270,359,603
ចំ�យ ថវ�
� សរុប ស្រ�ប់ ��ំ សិក� ២០២២ – ២៣ ��ំ សិក�
�រចំ�យថវ�សរុ
ប របស់មូលនិធិទូេ�
�
ចំ�យ ថវ�
� សរុប ក��ង LCAP
ចំ�យ ថវ�
� សរុប ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ ក��ង LCAP
�រចំ�យមិនេ�ក��ង LCAP

$1,177,303,252
$801,322,751
$126,101,180
$375,980,501

�រចំ�យស្រ�ប់សិស្សែដល្រត�វ�រខ� ស់ក��ង��ំសិក�២០២១ – ២២ ��ំៃន��ំសិក�
ចំ�យ ថវ�
$120,674,715
� សរុប ស្រ�ប់ សិស្ស ែដល ្រត�វ�រ ខ� ស់ េ� ក��ង LCAP

�រចំ�យពិត្រ�កដស្រ�ប់សិស្សែដល្រត�វ�រខ� ស់េ� LCAP

$124,623,522

