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10 SÁNG KIẾN TRONG LÃNH VỰC CHIẾN LƯỢC 
SÁNG KIẾN LÃNH VỰC 

CHIẾN LƯỢC 
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC cho 

năm 1 
KẾT QUẢ & PHÂN TRÌNH 
BÀY ĐƯỢC cho năm 1 

GIẢNG DẠY HỮU HIỆU CHẤT LƯỢNG CAO 
1. TRAO QUYỀN & BẢO 
ĐẢM GIÁO VIÊN XUẤT SẮC 
 
(SPED, EAL, ELA, STEAM) 
 
Để bảo đảm rằng mỗi ngày, mỗi 
năm, mỗi trẻ ở Oakland đều được 
giảng dạy, hữu hiệu, chất lượng 
cao do chuyên môn giỏi nhất ở 
vùng Vịnh. 
 
Thriving students 
(Đoạn X.A) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
Slides (15-20, 46-50, 53-70) 

Một lực lượng giáo viên hữu hiệu 
sẽ đáp ứng việc tạo ra hiểu biết 
thông thường đối với sự giảng 
dạy hữu hiệu chất lượng cao 
(HQEI) 
 
Ban giảng huấn ở mỗi trường của 
OUSD sẽ chọn hai giáo viên dạy 
lớp cho Lực lượng Hành động 
Giáo viên(Task Force)  hữu 
hiệu này. Những nhà giáo dục 
giữ chức vụ lãnh đạo ngoài lớp 
học sẽ được mời gia nhập Task 
Force. Lực lượng này sẽ gồm có 
đa số là giáo viên dạy lớp. Thành 
viên của Task Force trong mùa 
Thu sẽ tham gia buổi gặp gỡ tìm 
hiểu nhau trong 3 ngày và vài 
buổi sau đó để giải thích rõ ràng 
các thành phần của việc Giảng 
dạy  Hũu hiệu Chất lượng cao. 
(HQEI) 
 
Các chính sách và lề lối của tổ 
chức sẽ được xem xét cho ăn 
khớp với việc giảng dạy hữu hiệu 
chất lượng cao. (HQEI) 
 
Việc tuyển lựa, lưu giữ đánh giá 
và thù lao sẽ thay đổi để làm tăng 
phát triển chuyên môn của HQEI 
tập trung vào các lãnh vực bộ 
môn sẽ kết hợp kiến thức và tài 
nguyên để giải quyết cho học sinh 
đa dạng, nhấn mạnh vốn khả 
năng của tất cả giáo viên.  
 
Năm thứ nhất, OUSD sẽ tạo ra 
các Tiêu chuẩn PreK-12 OUSD 
liên quan, mạnh mẽ, mạch lạc và 
Học trình cốt lõi trong môn Anh 
ngữ-Ngữ văn và Toán mà trường 
tiến tới trong mùa hè 2011 cho 
giảng dạy theo kế hoạch. 
 
Học trình Anh ngữ-Ngữ văn cốt 
lõi sẽ có Khung sườn kiến thức 
cân đối ăn khớp với kiến thức sẵn 
sàng cho đại học và nghề nghiệp. 

Giảng dạy hữu hiệu chất lượng 
cao (HQEI) được chia sẻ và định 
rõ.  
 
Các bản dự thảo, đoạn video, 
chuyên mục, đi quan sát lớp cũng 
như các phương sách và quy trình 
khác được phát triển để tạo một 
hiểu biết về HQEI trong mỗi lãnh 
vực bộ môn. 
 
Mạng lưới lãnh đạo bộ môn được 
chú trọng vào HQEI cho những 
học sinh khác nhau, nâng cao khả 
năng lãnh đạo của các nhà giáo 
dục OUSD và kỹ năng giao hoán 
giảng dạy. 
 
Các lớp học mà có bằng chứng 
HQEI được nhận diện dùng các 
tiến trình do Task Force tạo ra. 
 
Thiết lập những căn bản để việc 
tuyển lựa, lưu giữ, đánh giá và 
thù lao giáo viên ăn khớp với 
HQEI. 
 
Các tiêu chuẩn của OUSD về 
PreK-12 và học trình cốt lõi trong 
môn Anh ngữ-Ngữ văn và Toán 
được hoàn tất vào tháng 6, 2011. 
 
Khung sườn kiến thức cân đối 
cho kiến thức sẵn sàng đại học và 
nghề nghiệp được định rõ và các 
sản phẩm thông tin được hoàn tất. 
 
Những bài viết của học sinh về 
các môn sẽ cải tiến đáng kể qua 3 
năm học. Viết bài tập, học cụ, 
chuyên đề và tiến trình  
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 Các tiêu chuẩn sẽ được rút ra từ 
các Tiêu chuẩn Cốt lõi thông 
dụng của tiểu bang. Nó cũng sơ 
lược về những tiêu chuẩn theo 
mục tiêu rút ra từ phân tích các 
dữ liệu thành tích học sinh. Trong 
năm 2, việc thực hiện và phát 
triển chuyên môn về các tiêu 
chuẩn mới và học trình cốt lõi sẽ 
là một lãnh vực được chú tâm 
trọng điểm 
 
Trong năm 1, OUSD sẽ thiết lập 
viết qua những ngành như là lãnh 
vực phát triển chuyên môn. Ngoài 
việc tạo dựng cơ sở cho việc phát 
triển giáo viên trong lãnh vực này 
sẽ có một địa điểm để niêm yết 
những gì học sinh và giáo viên 
Oakland viết. 

được phát triển và sử dụng trong 
phát triển chuyên môn. Bài viết 
được đánh dấu quan trọng và bài 
viết của học sinh và giáo viên 
được niêm yết. 
 
Mỗi trường có nhận diện và hổ 
trợ  một ELA và lãnh đạo bộ môn 
toán học. 
  

2. HIỆU TRƯỞNG & LÃNH 
ĐẠO HỮU HIỆU 

 
Muốn tuyển lựa, huấn luyện và 
trao quyền cho hiệu trưởng để 
dẫn dắt các trường cộng đồng có 
đầy đủ dịch vụ một cách hữu hiệu 
và hiệu quả. 
 
Thriving students 
(Đoạn X.B) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
Slides (15-20, 46-50, 53-70, 71-
75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong năm 1, trong nhóm thuộc 
vùng của họ, các hiệu trưởng sẽ 
bỏ thì giờ trong 3 tháng đầu định 
nghĩa thành phần cần thiết cho 
hoạt động tốt của Các trường 
cộng động có dịch vụ đầy đủ 
(FSCSs) trong vùng của họ. Mỗi 
vùng sẽ chọn 5 hiệu trưởng để đại 
diện họ trong ban cố vấn hiệu 
trưởng trước tháng 10 năm 2010. 
Nhóm đó sẽ cùng với thành viên 
cộng đồng và đại diện thành viên 
Hội đồng giáo dục chịu trách 
nhiệm cải tiến Khung sườn FSCS 
mà sẽ được dùng như là tài liệu 
hoạt động. 
 
Trong năm 1, các lãnh đạo sẽ 
quyết định về những mục tiêu cải 
tiến ăn khớp với mục tiêu của học 
khu. Những mục tiêu đó sẽ là 
S.M.A.R.T.E. Ít nhất là hai trong 
các lãnh vực mục tiêu phải có 
những thay đổi thực hành rõ ràng 
trong việc  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lãnh đạo chất lượng cao cho 
FSCS được định nghĩa là bao 
gồm lãnh đạo giảng dạy cho việc 
kiến thức sẵn sàng cho đại học và 
nghề nghiệp. 
 
Mỗi trường cải tiến quyền lực của 
họ có bằng chứng là chuyên cần 
học sinh gia tăng, giảm nhiều vụ 
đuổi học và hạ tỷ lệ bỏ học nửa 
chừng. 
 
Mỗi trường cải tiến thành tích học 
hành của học sinh trong mọi 
nhóm và số học sinh lâu nay bị 
thiếu phục vụ sẽ đạt kết quả cao 
hơn mức trung bình trong cả hai 
môn ELA và Toán. 
 
Các lãnh đạo đã có mục tiêu cho 
15 học sinh trong trường cho dịch 
vụ toàn bộ dùng tiến trình đội 
thông tin và sẽ cải tiến chuyên 
cần và thành tích học tập. 
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3. THÀNH TỰU CỦA NAM 
SINH MỸ GỐC PHI CHÂU 
(AAMA) 
 
Để dẹp bỏ hố cách biệt thành tựu 
và giảm ảnh hưởng môi trường 
xấu cho số học sinh có thành tựu 
thấp nhất của OUSD - các nam 
sinh Mỹ gốc Phi châu., 
Trong vài năm tới, AAMA sẽ 
tung ra và điều hành những sáng 
kiến mà nó sẽ kiểm toán các hệ 
thống của học khu, thể chế hóa 
các quy trình mới, thu thập những 
lề lối tốt nhất và các nghiên cứu, 
và thực thi những đổi mới ở 
những trường có nhu cầu cao hầu 
bảo đảm sự tăng tốc thành tựu 
của các nam sinh này. 
 
Thriving students 
(Đoạn XI.A1) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
Slides (10-12, 46-50) 
 
Xin cũng xem AAMA 

sử dụng hữu hiệu các tài nguyên 
trong việc hổ trợ phát triển 
FSCSs. 
 
Trong năm 1, mỗi trường sẽ được 
yêu cầu thiết lập một đội thông 
tin cho 15 học sinh chú tâm vào 
ELA hay toán. 
 
AAMA sẽ triệu tập các lãnh đạo 
đã được định  hướng hành động 
mà đã làm việc để cải tiến giáo 
dục và kết quả đời sống cho học 
sinh Mỹ gốc Phi châu ở Oakland. 
Trách nhiệm của họ là phân tách 
dữ liệu cùng nhau và phát triển 
một kế hoạch giao tiếp toàn diện 
đẻ tạo sự chú ý của toàn thành 
phố vào sự khủng khoảng này và 
những hành động chúng ta sẽ làm 
để cải tiến kết quả.  

Các phương sách hữu hiệu dùng 
để tăng thành tích được thu thập 
và chia sẻ 
 
Khoảng tháng 11, 2010, Văn 
phòng AAMA sẽ được thành lập. 
Tài trợ cho hoạt động năm 1 có 
vào tháng 9, 2010. 
 
Tô màu những nơi thành công 
mới đây, tháng 9, 2010. 
 
Task Force được thiết lập khoảng 
tháng 10, 2010. 
 
Kế hoạch giao tiếp liên lạc 
khoảng tháng giêng, 2011. 
 
Kiểm toán hệ thống khoảng tháng 
3, 2011. 
 
 

4. MẠNG LƯỚI VÙNG 
 
A. P-8 Mạng lưới 
 
B. Kinh nghiệm trung học và 
mạng lưới thành tựu SEAN (Giáo 
dục tráng niên, Trung học cấp ba, 
nhà trường đối với nghề nghiệp) 
 
Tổ chức mọi tài nguyên cộng 
đồng mà phục vụ trẻ thơ và thiếu 
niên trong 3 vùng, lãnh đạo bởi 
Các văn phòng vùng (P-8 và 
SEAN) và Các Đội Quản trị 
vùng. 
 
Lãnh đạo các mạng lưới trường 
hữu hiệu, chất lượng cao cho học 
sinh từ Pre-K tới Giáo dục tráng 
niên. 
 
Thriving Students 
(Đoạn VIII) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
Slides (15-20, 46-50) 

OUSD sẽ tổ chức các trường PK-
8 thuộc quyền thành những cấu 
trúc giảng dạy vùng, Cấu trúc 
vủng mới này bảo đảm một kinh 
nghiệm giảng dạy mạch lạc bắt 
đầu từ pre-K tới tiểu học và trung 
học cấp hai cho tất cả gia đình 
trong vùng. Rộng hơn nữa, cấu 
trúc vùng này ăn khớp với những 
người cung cấp dịch vụ công lập 
khác ở Oakland, cần thiết cho 
việc thực hiện các trường có đầy 
đủ dịch vụ trong mỗi cộng đồng. 
SEAN sẽ tập họp các tài nguyên 
của OUSD hổ trợ cho học sinh 
trung học và tạo ra một hổ trợ 
chặt chẽ và toàn diện và cấu trúc 
có trách nhiệm cho các trường 
trung học cấp ba.  
 
Chương trình và sách học sẽ ăn 
khớp với tiêu chuẩn đại học và 
nghề nghiệp cùng kiến thức. 

P-8 Mạng lưới được thành lập 
khoảng tháng 8, 2010. 
 
SEAN được thành lập khoảng 
tháng 8, 2010. 
 
Khoảng năm 1, SEAN cùng với 
các hiệu trưởng trung học cấp ba 
triển khai một kế hoạch toàn diện 
để cải tiến đáng kể thẩm quyền 
các trường trung học cấp ba và 
một chiến lược can thiệp từng 
giai đoạn cho học sinh các trường 
lâm nguy.Cho tới mùa Xuân năm 
1, mỗi trường trung học cấp ba sẽ 
có những mục tiêu thực hiện 
được để làm việc với học sinh có 
nguy cơ và kế hoạch thực hiện 
cho kết nối học hành cho mọi học 
sinh.  
 
Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp ăn 
khớp các tiêu chuẩn đối với kiến 
thức đại học và nghề nghiệp và 
bắt đầu mô tả nổ lực của OUSD 
để cải tiến kết quả phát triển lực 
lượng làm việc 
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5. XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG 
CỘNG ĐỒNG CÓ ĐẦY ĐỦ 
DỊCH VỤ 
 
A. Dịch vụ cộng đồng và gia đình 
 
B. Học hành bổ sung 
 
C. Tiến trình giúp đỡ - Các mẫu 
toàn diện, chuyển giao kiến thức  
 
Để xây dựng các trường có định 
hướng dịch vụ khi hợp tác với 
cộng đồng, phục vụ đứa trẻ trọn 
vẹn. 
 
Thriving Students 
(Đoạn VI) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
Slides (22-26, 38-45, 51-52) 
 
 
 
 
 
 

Trong mùa thu 2010, OUSD sẽ 
thành lập các cơ cấu tổ chức mà 
lãnh đạo việc làm của vùng. Viên 
chức mạng lưới vùng P-8 và viên 
chức Mạng lưới thành tựu và 
Kinh nghiệm trường trung học sẽ 
lập nhiều buổi gặp gỡ cho cộng 
đồng thảo luận chất lượng của 
FSCS chất lượng cao và FSCD 
chất lượng cao. 

Vào khoảng mùa Xuân 2011, các 
đặc điểm của FSCS và FSCD 
được định nghĩa. Khoảng cuối 
mùa Xuân 2011, mỗi trường sẽ 
nhận diện họ sẽ chia sẻ những đặc 
tính gì của FSCS. Vào mùa Thu 
2011, mỗi trường sẽ có một mục 
tiêu tăng trưởng về hướng FSCS 
được mô tả trong kế hoạch trường 
cho thành tựu học sinh (SPSA) 
(Thriving Students, trang 10-13) 
 

   
6. NHÓM PHÁT TRIỂN 
TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG 
CHẤT LƯỢNG 
 
A. Đánh gia chương trình 
 
B. Quản lý vốn đầu tư & Trách 
nhiệm giải trình 
 
C. Các trường bán công & Thí 
điểm 
 
Để phân tách, đánh giá, cải tiến 
và công bố chất lượng các trường 
ở OUSD. 
 
Để chia sẻ thông tin về các tài sản 
mà một trường có và cách họ 
dùng hay không dùng những tài 
sản đó để đem lợi ích đến cho trẻ 
và gia đình trẻ. 
 
Để phát triển các trường cộng 
đồng chất lượng có đầy đủ dịch 
vụ - bao gồm xem xét trường bán 
công và thí điểm thiết lập. 

Nhóm Phát triển trường cộng 
đồng chất lượng (QCSD) được 
thành lập và chịu trách nhiệm 
phân tích, đánh giá, cải tiến và 
công bố chất lượng trường trong 
OUSD. 
 
QCSD dẫn dắt công việc mà vạch 
rõ các trường cộng đồng có đủ 
dịch vụ chất lượng cao (FSCS). 
 
QCSD tạo ra một quy trình để xét 
duyệt các trường và thí điểm nó 
trong năm 1. 
 
QCSD nghiên cứu các lề lối tính 
điểm của trường và thiết kế một 
quy trình chặt chẽ, một phiếu báo 
điểm các trường FSCS ở Học 
khu. 

Nhóm Phát triển trường cộng 
đồng chất lượng (QCSD) được 
thiết lập khoảng tháng 9, 2010. 
 
Định nghĩa FSCS chất lượng cao 
chung cuộc khoảng tháng 5, 
2011. 
 
Nhóm QCSD tạo ra một quy trình 
để xem xét các trường và thí điểm 
được hoàn tất khoảng tháng 5, 
2011. 
 
 QCSD trình bày một lề lối tính 
điểm trường và một phiếu báo 
điểm cho các trường FSCS của 
học khu cho Giám đốc Học khu 
khoảng tháng 6, 2011. 
 
Dùng một định nghĩa chung về 
phát triển hữu hiệu hay không 
hữu hiệu với cộng đồng và do 
OUSD phát ra, các trường đươc 
đánh giá 1 (thấp), 2-/+ (xuống 
hay lên), và 3 (trường chất lượng 
cao hữu hiệu). Một phần ba 
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Để quyết định số và kích cỡ 
trường và lớp học cho đúng. (ví 
dụ: đóng cửa trường, giàm thiểu, 
tiếp quản, thay đổi hoàn toàn) 
 
Thriving Students 
(Đoạn XI A.2) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
Slides (29-37) 
Xin cũng xem đề nghị QCSD 
 
 
 

trường được đánh giá mỗi năm kể 
từ Năm học 2011-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SẴN SÀNG TỔ CHỨC (Cấu trúc và Hệ thống) 

7. LƯU GIỮ DỮ LIỆU CHIA 
SẺ DUY NHẤT & PHIẾU 
ĐIỂM CÂN ĐỐI 
 
A. Dữ liệu, Trách nhiệm, Nghiên 
cứu & Đánh giá 
 
B. Phiếu điểm Cân đối (BSC) 
 
C. Trẻ khỏe mạnh, Oakland khỏe 
mạnh (HKHO) Lưu giữ dữ liệu 
chia sẻ duy nhất 
 
Để cung cấp tất cả mọi phần của 
tổ chức với nghiên cứu và dữ liệu 
liên quan và chính xác 
 
Để phát triển Phiếu điểm cân đối 
cho một hình ảnh cộng đồng, 
trường học, giáo viên, lãnh đạo, 
nhân viên và học sinh bình đẵng 
hơn 
 
Để phát triển  lưu giữ dữ liệu chia 
sẻ duy nhất (Trẻ khỏe mạnh, 
Oakland khỏe mạnh-HKHO), kết 
hợp với tài nguyên dữ liệu khác 
nhau liên quan tới sức khỏe và 
thành công của tất cả trẻ em và 
thanh niên ở Oakland 
 
Thriving Students (Đoạn XI. B.3, 
XI.B.4) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
Slides (72, 78, 81) 
 
 
 

Ban Nghiên cứu, Đánh giá và Dữ 
liệu sẽ phát triển một tiếp cận lưu 
giữ chia sẻ duy nhất cho những 
dữ liệu vượt quá tập hợp bình 
thường của thông tin (ví dụ: điểm 
số kỳ thi tiêu chuẩn, chuyên cần, 
trốn học - hiện đương có trên máy 
tính, Edusoft,Cognos). Hệ thống 
khắp thành phố của OUSD có tên 
là HKHO sẽ bao gồm nhiều tài 
nguyên số liệu gồm có (nhưng 
không giới hạn): thực phẩm, dinh 
dưỡng, nhà cửa, sức khỏe thân 
thể, sức khỏe tâm thần, vùng môi 
trường/cây xanh, cơ hội giải trí,  
và tội phạm/bạo lực. 

Trong năm 2010-2011, mỗi nhóm 
người quan tâm tới giáo dục của 
Học khu, từ Hội đồng giáo dục 
tới trường học, phát triển và có 
một phiếu điểm. 
 
Mỗi ban ngành và trường học ở 
OUSD mô tả một tập hợp các 
hành động chiến lược mà sẽ giúp 
đạt được kết quả mong muốn. 
 
Mỗi ban ngành và trường học mô 
tả mục tiêu S.M.A.R.T.E. của họ, 
mục đích và sáng kiến để đạt mục 
tiêu, kết quả chính sách và giải 
quyết hướng chiến lược của học 
khu. 
 
Nhiều biện pháp và tập hợp các 
số liệu đa dạng sẽ được xem xét 
để báo cáo về ảnh hưởng của việc 
đang thực thi bình đẵng. 
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SÁNG KIẾN LÃNH VỰC 
CHIẾN LƯỢC 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC cho 
năm 1 

KẾT QUẢ & PHÂN TRÌNH 
BÀY ĐƯỢC cho năm 1 

8. CẢI CÁCH BÌNH ĐẴNG 
HỆ THỐNG 
 
A. Cải cách RBB (Ngân sách dựa 
trên kết quả) 
 
B. Giài pháp & Lựa chọn trường 
 
Để duyệt xét, cải tiến và kiểm 
toán tổ chức hầu tiết kiệm chi phí 
và nguồn lợi nhuận tiềm năng đối 
mặt với việc cắt giảm ngân sách. 
 
Để duyệt xét, cải tiến và kiểm 
toán hệ thống tài chánh cho các 
trường học (nghĩa là Dự thảo 
ngân sách theo kết quả) cho sự 
hữu hiệu, hiệu quả và bình đẵng. 
 
Để phân tách lịch sử của công 
việc gần đây và ảnh hưởng của 
Dự thảo ngân sách theo kết quả ở 
những trường có nhu cầu cao. 
 
Để nghiên cứu các tìm tòi và 
phân tách hệ thống của học khu 
về chọn lựa trường và ảnh hưởng 
của việc học sinh ghi danh dựa 
trên nhiều yếu tố bình đẵng. 
 
Để tạo nên một hệ thống bình 
đẵng về việc chọn trường, giảm 
ảnh hưởng xấu về các trường có 
nhu cầu cao và biến mỗi trường 
thành giải pháp chất lượng cao. 
 
Thriving Students (Đoạn XI. B.1, 
XI. B.2) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
Slides (13, 78, 80) 

Trong năm 1, khoảng tháng 9 một 
Task Force bao gồm các lãnh đạo 
trường và trung ương cũng như 
thành viên cộng đồng sẽ được 
thiết lập để duyệt RRB, xem xét 
mẫu và các phương pháp thay thế 
và phát triển một tập hợp các đề 
nghị cho Hội đồng duyệt kịp lúc 
cho những thay đổi bước đầu 
trong tiến trình phân phối ngân 
sách năm học 2011-2012. 
 
Trong năm 1, mộ Task Force sẽ 
được thiết lập bao gồm REXOs 
và SEAN, liên lạc, gia đình tham 
gia, nhân viên lựa chọn và ghi 
danh, nghiên cứu, phụ huynh và 
thành viên cộng đồng. Khoảng 
mùa Xuân 2011, họ sẽ phát triển 
một tập hợp các đề nghị để cải 
tiến quy trình chọn lựa. Vào mùa 
Xuân 2012, họ sẽ phát triển một 
tập hợp các đề nghị ăn khớp với 
các trường hữu hiệu, chất lượng 
cao. 

Tiến trình phân phối tiền cho 
trường được sửa đổi có vào 
khoảng tháng giêng, 2011. 
 
Khoảng tháng 4, 2011, một tập 
hợp các đề nghị để cải cách các 
giải pháp sẽ được trình lên giám 
đốc học khu. 

9. HOẠT ĐỘNG & SẴN SÀNG 
TÀI CHÁNH 
 
Để kiểm toán và phân tích các 
chức năng hoạt động chủ chốt của 
Học khu và giảm thiểu tính bất 
hữu hiệu, tính không chính xác và 
lãng phí. 
 
Để cải cách các hoạt động của 
Học khu và hệ thống tài chánh, 
chính sách và thủ tục để đạt hữu 
hiệu và hiệu quả cao. 

Trong năm 1, Phó giám đốc Học 
khu phụ trách công việc và hoạt 
động sẽ triệu tập một Task Force 
để xem xét, nghiên cứu, phân 
tách và kiểm toán các chức năng 
làm việc của trung ương học khu 
bao gồm nhưng không giới hạn: 

 Giảm thiểu Thiếu hụt cấu  
    trúc 

 Tiền trả cho nhân viên 
 Phòng nhân sự 
 Hợp đồng 
 Chính sách và quản lý 

Task Force cho Các hoạt động & 
sẵn sàng về tài chánh được thiết 
lập và thực hiện mạnh mẽ qua 
kiểm toán các lãnh vực chức năng 
công việc. 
 
Các đề nghị cho việc cải thiện, 
cải cách và trang bị lại được trình 
lên giám đốc học khu khoảng 
tháng 2, 2011. 
 
Việc thực hiện những cải cách 
chính trong các lãnh vực chức 
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Để chuẩn bị công việc, hoạt động 
và tài chánh hầu hổ trợ một Học 
khu cộng đồng có đầy đủ dịch vụ. 
 
Để giảm thiểu thiếu hụt cấu trúc 
từ OUSD và giảm những khó 
khăn cho tổng số tiền lương, hợp 
đồng và quản lý nghỉ phép. 
 
Thriving tudents 
(Đoạn XI.C) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
Slides (7, 13) 

    nghỉ phép 
 
Cho tới tháng 2, 2011, họ sẽ đẽ 
phát triển được một tập hợp 
những đề nghị để cải tiến mỗi 
lãnh vực chức năng công việc này 
hầu hổ trợ đúng mức cho Học 
khu cộng đồng có đầy đủ dịch vụ. 
 
Khoảng tháng 6, 2011, họ sẽ đã 
thực hiện được các cải cách đáng 
kể của mỗi lãnh vực chức năng 
công việc này, tối đa hóa tính hữu 
hiệu và hiệu quả và giảm tính bất 
hữu hiệu, tính không chính xác và 
lãng phí. 

năng công việc chủ chốt vào 
khoảng tháng 6, 2011, kịp lúc cho 
năm học 2011-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. TIẾP CẬN KHU VỰC 
VÙNG LÂN CẬN 
 
A. Dựng Cấu trúc & Điều phối, 
việc ăn khớp, đòn bẩy 
 
B. Dùng Tất cả tài sản để phục vụ 
con trẻ 
 
C. Cảnh sát 
 
D. Cơ sở & Quản lý tài sản 
 
Để tạo nên 3 Khu vực vùng nơi 
mà chúng ta dùng và quản lý mọi 
tài nguyên và tài sản trong phục 
vụ trẻ em, thanh niên và gia đình 
họ. 
 
Để xem xét, phân tách và nghiên 
cứu các lợi nhuận tiềm năng liên 
quan tới tài sản của học khu khắp 
thành phố và khu vực vùng. 
 
Thriving Students 
(Đoạn VII) 
 
OUSD Strategic Thinking PPT 
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OUSD thành lập một đội quản lý 
vùng lãnh đạo bởi viên chức 
Mạng P-8 Vùng và hổ trợ bởi các 
nhân viên Thành tựu và Kinh 
nghiệm trung học, những người 
này chịu trách nhiệm làm việc với 
tất cả mọi trường, với những 
người cung cấp dịch vụ, cơ quan 
thành phố ( nhà cửa, công viên và 
giải trí, cảnh sát, tái phát triển 
v.v…) cộng đồng thương mại, 
cộng đồng tôn giáo, cư dân, và 
bất cứ tài sản nào khác trên khu 
vực để tạo nên một viễn cảnh của 
vùng, tập hợp các trường và sử 
dụng các tòa nhà của học khu mà 
không được dùng như trường. 
 
Nhân viên Mạng P-8 Vùng và các 
nhân viên Mạng Thành tựu và 
Khinh nghiệm trung học dẫn dắt 
một cuộc xem xét dựa trên cộng 
đồng đầu tư mọi tài sản học khu 
trong vùng, phát triển các tiên 
đoán về kinh tế, và tiến tới các 
khuynh hướng và nhu cầu, rồi 
trình bày  con số và kích cỡ các 
trường cần thiết để chuẩn bị đầy 
đủ các trẻ trong vùng thành công 
trong học hành và xã hội.  

Khoảng tháng giêng 2011, cấu 
trúc cai quản mỗi vùng sẽ được 
thiết lập. 
 
Trong năm 2011, các đội: 
 Nhận diện nhu cầu của  

  cộng đồng 
 Dẫn dắt sự hổ trợ của một 

  mạng lưới các trường cộng 
  đồng có đầy đủ dịch vụ 
 Quản lý tài sản OUSD  

  trong các khu vực ( 500 
  mẫu) 
 Điều phối các tài nguyên  

  công cộng thành phố và 
  dịch vụ quận hạt (ví dụ: 
  Công viên & Giải trí, Thư 
  viện, An toàn cảnh sát,  
  bịnh viện, Trợ giúp công, 
  cộng, bịnh xá cộng đồng) 
 Điều phối các tài nguyên  

  từ thiện công, tư, đầu tư và 
  sáng kiến 
 Điều phối những người 

  cung cấp dịch vụ, CBOs, 
  tổ chức bất vụ lợi, các 
  thực thể lợi nhuận tư 
 
Một khuôn khổ cho các dịch vụ 
kết nối với trường học được phát 
triển. 
 
Việc làm sơ bộ vế con số và kích 
cỡ đúng của các trường học cho 
mỗi vùng được hoàn tất khoảng 
tháng 5, 2011. 
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