
Kế Hoạch Sách Lược là gì? 
 
Kế Hoạch Sách Lược của Khu Học Chánh Auburn là kế hoạch để cải 
thiện liên tục và để đạt được sự thành công vượt trội về học tập cho mọi 
học sinh các lớp K-12. Kế hoạch này sẽ hướng dẫn chúng ta lập kế hoạch, 
phân bổ nguồn trợ giúp, phát triển nhân viên và có những quyết định phù 
hợp với ưu tiên số một của khu, là thành quả học tập của học sinh.  
 
 

Tại sao lại Cần Kế Hoạch Sách Lược của Khu? 
 
Hội Đồng Giám Đốc Khu Học Chánh Auburn đã công nhận và trân quý 
phẩm chất cao của nền giáo dục hầu tối đa hóa tiềm năng học tập của mọi 
học sinh. Kế hoạch sách lược của khu đặt ra nền tảng và cho thấy cơ cấu 
của riêng từng trường trong việc cải thiện. Kế hoạch giúp định hướng sự 
giảng huấn phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục; khuyến khích hợp tác 
về chuyên môn; giải quyết tỷ lệ học sinh bỏ học và giúp tốt nghiệp trung 
học đúng thời hạn; khích lệ sự hợp tác giữa học sinh/người giám hộ và 
cộng đồng; và chú trọng vào những chính sách và nguồn trợ giúp của khu 
vào việc học của học sinh. 
 
Chúng tôi cam kết điều gì? 
 
Kế Hoạch Sách Lược Năm 2013-16 của Khu Học Chánh Auburn là để 
tiếp nối Kế Hoạch Cải Thiện Sách Lược Năm 2009-12 đã là chất xúc tác 
cho sự biến đổi và thay đổi văn hóa của khu. Kế hoạch đã thành công 
trong việc cải thiện học tập của học sinh và đã rút ngắn được những 
khoảng cách về thành quả.  
 
Sự nỗ lực của nhiều nhóm chuyên tâm và kết quả thăm dò ý kiến từ hàng 
ngàn người tham gia với rất nhiều sự quan tâm khác nhau bao gồm các 
phụ huynh, giáo viên, nhân viên và cộng đồng của chúng ta đều đã tham 
gia trọn vẹn vào tiến trình soạn thảo kế hoạch sách lược này.

Kế Hoạch Cải Thiện Liên Tục
Khái Quát Kế Hoạch Sách Lược Ba Năm | 2013-2016

Trong một môi trường 
an toàn, tất cả mọi 
học sinh đều sẽ đạt 

được những tiêu 
chuẩn cao trong việc 

học để trở thành 
những người đưa 

ra sự quyết định có 
trách nhiệm về đạo 
đức và những người 

học tập suốt đời.  
 

Tuyên Ngôn Về Chủ Trương 
Hoạt Động Của Khu Học 

Chánh Auburn  

Trở thành một Hệ Thống Giáo Dục Đạt Đẳng Cấp Thế Giới 
Kế Hoạch Sách Lược của Khu Học Chánh Auburn 2013-16

Ưu tiên số một của Khu Học Chánh Auburn là thành quả học tập 
của học sinh. Vào tháng Giêng năm 2013, Hội Đồng Giám Đốc 
Khu Học Chánh Auburn đã thông qua và phê chuẩn một Kế Hoạch 
Sách Lược để định hướng cho khu trong ba năm kế tiếp. Kế hoạch 
này là để cải thiện liên tục và để đạt được sự thành công về học tập 
đạt đẳng cấp thế giới cho mỗi một học sinh các lớp K-12. 



Chúng tôi cam kết điều gì? tiếp theo... 

Vào tháng Mười 2012, một ủy ban bao gồm các giáo viên, nhân viên 
quản trị, phụ huynh, thành viên cộng đồng, và các cố vấn đã duyệt xét 
và tái định hướng Kế Hoạch Cải Thiện Sách Lược Năm 2009-12 để giải 
quyết những vấn đề trong ba năm kế tiếp, 2013-16. 

Kế Hoạch Sách Lược mới năm 2013-16 được xây dựng trên nền tảng và 
được thiết kế để khuyến khích và duy trì các cộng đồng học tập chuyên 
nghiệp, định hướng giảng huấn theo các tiêu chuẩn học tập, giảm tỷ lệ 
bỏ học, tăng số lượng tốt nghiệp đúng thời hạn, chuẩn bị cho tất cả mọi 
học sinh để đi làm và học đại học, khích lệ sự hợp tác với các phụ huynh/
người giám hộ và cộng đồng, và chú trọng vào chính sách và các nguồn 
trợ giúp của khu để yểm trợ cho việc học của học sinh. 

 
Những Mục Tiêu Sách Lược của Khu Học Chánh Auburn là gì? 

MỤC TIÊU SỐ MỘT — Thành Quả của Học Sinh 

Tất cả mọi nhân viên trong Khu Học Chánh Auburn đều phải giúp 
đỡ, lãnh đạo và hướng dẫn để bảo đảm mỗi học sinh đều đáp ứng 
hoặc vượt trên những tiêu chuẩn của tiểu bang và của khu, tốt 
nghiệp đúng thời hạn, và được chuẩn bị để đi làm và học đại học. 

MỤC TIÊU SỐ HAI — Tỷ Lệ Bỏ Học và Tốt Nghiệp Đúng Thời Hạn 

Tất cả mọi nhân viên trong Khu Học Chánh Auburn đều có trách 
nhiệm khuyến khích cộng đồng đa dạng của mình tham gia trong 
vai trò những nơi cộng tác để yểm trợ và duy trì một hệ thống giáo 
dục đạt đẳng cấp thế giới. 

MỤC TIÊU SỐ BA — Sự Hợp Tác của Phụ Huynh/Người Giám Hộ 
và Cộng Đồng 

Các chính sách và nguồn trợ giúp của Khu Học Chánh Auburn 
được định hướng theo kế hoạch sách lược. 

Kế Hoạch Sách Lược Năm 2013-16 đặt ra kỳ vọng là mỗi học sinh, bất 
kể chủng tộc, ngôn ngữ, tình trạng khuyết tật hay mức lợi tức đều có 
thể đạt được tiêu chuẩn cao trong việc học. Sách lược đặt ra để đáp ứng 
những mục tiêu này được thiết lập để thúc đẩy học sinh trong việc học 
tập, bảo đảm cho các em đạt được và vượt trên những tiêu chuẩn, tốt 
nghiệp đúng thời hạn, và được chuẩn bị để đi làm, học đại học, và được 
thành công sau khi tốt nghiệp trung học.  

 
 

Quý vị có thể đọc trọn bản Kế Hoạch Sách Lược trong  
mạng điện toán tại: www.auburn.wednet.edu 

 
 
 
 

Giới Thiệu Về ASD 
 

 • Phục vụ bốn thành phố ở hai quận 
 • Có 14,900 học sinh 
 • Có 1,700 nhân viên 
 • Có 22 trường học 
 • Học sinh nói trên 65 ngôn ngữ và 

tiếng địa phương khác nhau
 • 56 phần trăm được ăn trưa miễn 

phí và giảm giá
 • Ngân sách năm 2012-13 là  

$138 triệu 
 • Được tiểu bang/liên bang tài trợ 

$28.8 triệu; được địa phương/cạnh 
tranh tài trợ $881,562

 • Đã cấp $165,371 học bổng cho 
học sinh địa phương 

Những Điểm Nổi Bật 
Của ASD 

 

 • Có 63 phần trăm học sinh tốt 
nghiệp học tiếp lên đại học

 • Có 76 phần trăm học sinh tốt 
nghiệp đã tham gia trong các sinh 
hoạt ngoại khóa ở trường trung học 

 • Số ghi danh vào khóa Thi Lên Đại 
Học đã tăng 100% trong năm năm  

 • Quyên góp được 62,374 pounds 
thực phẩm và $24,291 trong 
chương trình All Schools Food Drive 
năm 2014, đạt kỷ lục cao nhất từ 
trước đến nay 

 • Trong 26 năm liên tiếp, khu đã được 
trao tặng Bằng Chứng Nhận Xuất 
Sắc về Báo Cáo Tài Chánh của Hội 
Viên Chức Thương Mại Trường Học 
Quốc Tế

 • Đã phục vụ 70,000 bữa ăn trưa miễn 
phí cho trẻ em trong chương trình 
ăn trưa vào mùa hè  

 • Hội Đồng Giám Đốc của ASD đã 
được công nhận là Hội Đồng Đa 
Dạng của WSSDA trong bốn năm 
liên tiếp

 • ASD đã đoạt được Giải Thưởng 
Road Map Collective Impact Năm 
2014 cho sự gia tăng về công bằng 
và xóa bỏ khoảng cách về cơ hội

 • Học sinh Trường Trung Học Auburn 
sẽ chuyển qua tòa nhà mới vào mùa 
thu năm 2014

 • Vào năm 2014 cộng đồng ASD đã 
thông qua khoản thuế kỹ thuật 
$22 triệu, kéo dài trong 6 năm


