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ISANG MAHALAGANG SANDALI
Nuong Hunyo 2015, ang Los Angeles Unified School District (LAUSD) ay muling nangako na
bigyan ang lahat ng mga estudyante ng pantay-pantay na access sa kolegiyo at mga kurso para
sa career preparation na tinatawag na “A-G” requirements. Sa kabila ng napakalaking pagkaltas
sa budgets at mga kayamanan mula pa ng 2005, ang antas ng rate ng pagtatapos ng Distrito ay
dumoble at bumaba ng pitong porsiyento ang dropout rates. Ang bilang ng mga nakatapos ay
tumaas din ng 25 porsiyento mula ng 2007.1 Ang Klase ng 2016 ang mangunguna sa mga
nakatapos ng A-G course sequence bilang graduation requirement. Kinikilala ang mahalagang
sandaling ito, ang Distrito ay namuhunan sa mga interventions para pabilisin ang momentum ng
tagumpay ng mga estudyante na makatapos ng A-G courses.2
Simula sa Oktubre 2014, ang sentral na tanggapan at Local District staff ay nakipagpulong sa
mga ibat-ibang stakeholders na nagbigay boses sa mga pangangailangan ng mga estudyante,
guro, prinsipal, Distritong Lokal at departamento. Sa paggawa ng landas na pasulong, ang
Instructional Plan Task Force ay nanaliksik ng pinaka-epektibong reporma sa paaralan,
papapahusay ng estudyante, pagpigil sa dropout, at kolegiyo at mga gawi sa paghahanda sa
career na isinama dito. Kinilala ng Task Force ang mga partikular na prayoridad, layunin at
stratehiya, kasalukuyang programa ng pagtuturo, mga opsyon kaugnay ng credit recovery, at
iba pang mga suporta sa estudyante. Ang resulta ng pagsisikap na ito ay ang pagbuo ng
kaagarang credit recovery plan para tugunan ang mga kritikal na pangangailangan ng klase ng
2016 at 2017, at gayundin ang pagtaguyod ng isang PreK-12, multi-dimensional instructional
at sistema ng suporta na sadyang pagtugon sa sari-saring mga pangangailangan ng mga
estudyante ng LAUSD.3
Nagkakaisa sa isang kalahatang layunin na 100% graduation at lahat ng mga estudyante ay
preparado para sa kolegiyo at career, ang Plano ay nakatuon sa walong kritikal na paksa:
1. Standards Aligned Curriculum
2. Epektibong Pagtuturo ng Wika at Karunungang Bumasa’t Sumulat
3. Multi-tiered Behavioral and Academic Support
4. Kultura ng Paaralan
5. Paggamit ng Datos
6. Mataas na Kalidad ng Pagtuturo at Gawi ng Pamumuno
7. Credit Recovery
8. Pagsali ng Magulang at Komunidad
Ang mahalagang resulta ng talakayan ng Task Force ay ang konsepto na ang mga Lokal na
Distrito at paaralan ay tuluyang magkakaroon ang awtonomiya sap ag-abot nila ng napagtibay
na District performance goals. Upang maging decentralize, ang Division of Instruction ay
nagbigay sa bawat Superintende ng Lokal na Distrito ng resources para sumuporta sa mga
oportunidad ng A-G credit recovery, pataasin ang bilang ng mga estudyante na on track para
makatapos, at pababain ang student dropout rates. Sa pamamahagi ng resources, ang mga
Lokal na Distrito ay magkakaroon ng awtonimiya at pleksibilidad na tugunan ang mga
pangangailangan ng mga komunidad at estudyanteng kanilang pinagsisilbihan.
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Ang Division of Instruction ay nagbigay ng menu ng A-G intervention at support opsyon na
binuo sa pamamagitan ng kolektibong pag-iisip at pananaw ng District Task Force. Ang LAUSD
ay isang distrito na nag-tatanggol sa pagpili; sa diwang na ito, ang pagpapatupad ng planong ito
ay parangalan sa awtonomya at pagbabago, na nakadugtong sa responsibilidad at
pananagutan.

2

LAUSD SNAP SHOT
Ang masaganang kultural, etniko at panlahing pagkakaiba ng LAUSD ang lakas nito. Ayon sa
kasalukuyang estatistika, sa 643,493 na mga estudyante ng LAUSD, 74 porsiyento ay Latino, 9.8
ay puti, 6 na porsiyento ay Asyano, at 8.4 porsiyento ay Aprikano Amerikano.4 Gayundin,
humigit-kumulang na 54 porsiyento ay makakakuha ng libre at pinababang-presyo na
pananghalian, humigit-kumulang na 12.7 porsiyento ay mga estudyante na may kapansanan, at
8,278 ng mga estudyante ng LAUSD ay naninirahan sa foster care.5
Mahigit na 25 porsiyento ng nag-aaral sa LAUSD ay English Learners, isang kabuuan na 141,493
na mga estudyante.6 Sa populasyon ng English Learner, 21.3 porsiyento ay itinalagang Long
Term English Learners (LTEL), na hindi pa na-reclassify sa loob ng limang taon. Sa karagdagan,
24 porsiyento ng populasyonng mag-aaral ng LAUSD ang bumubuo ng Reclassified Fluent
English Proficient (RFEP) na mag-aaral, na dating English Learners. Higit sa 93 na mga wika ang
ginagamit na salita sa mga paaralan ng LAUSD, at ang Espanyol ang pinaka-laganap ang gamit
sa mga English Learners sa (92.8 porsiyento), Korean at Armenian (1 porsiyento). Ang Tagalog,
Cantonese, Arabic, Vietnamese at Russian bawat isa ay bumubuo ng 1 porsiyento ng total.7 Ang
masagang pagkakaiba ng mga mag-aaral sa LAUSD ay binubuo din ng mga estudyante na
nagsasalita ng pambahay/pang-komunidad na dyalekto ng Ingles (tulad ng Aprikano
Amerikanong Ingles o Chicana/Chicano English) na maaaring naiiba sa “standard” na Ingles na
karaniwang ginagamit sa mga silid-aralan, na itinuturing na Standard English Learners. Ang
populasyon ng mga estudyante ng LAUSD ay mula sa iba’t-ibang karanasan sa buhay.
Ang mga estudyante ng LAUSD ay pumapasok sa mahigit sa isang libong paaralan magmula sa
maagang sentro ng edukasyon hanggang sa senior high schools. Kabilang dito ang 86 maagang
sentro ng edukasyon, 452 elementary, 83 middle, 98 senior highs, 211 charter schools, 54
options schools, 22 multi-level schools, at 12 special education schools.8 Sa karagdagan, ang
Distrito ay mayroong 156 K-12 magnet centers sa mga regular na campus at nagdudulot ng 10
community adult schools at 1 regional occupational center.
Ang bilang ng mga nakatapos ng high school sa LAUSD ay umabot ng pinakamataas na record
na 77 porsiyento nuong 2014, isang pagtaas na 12 porsiyentong punto kumpara sa nakaraang
taon at 25 porsiyento mula sa 2007.9 Ang dropout rates ay bumaba ng 7 porsiyento mula nuong
2007, ngunit nanatili sa 17.4 porsiyento.
Ang A-G course completion rate ay mahigit na naging doble mula nuong 2005, sa 34%.10
Ang bilang ng Advanced Placement (AP) course offerings ay tumaas ng mas mahigit sa 12,000,
bumubuo sa 34 porsiyentong pagtaas mula nuong 2006-07. Ang bilang ng AP tests na kinuha sa
LAUSD ay tumaas ng mas mahigit sa 18,000 mula nuong 2006-07, isang pagtaas na 62
porsiyento. Ang mga kumukuha ng pagsusulit na Latino ay tumaas ng 89 porsiyento, mula sa
halos 16,000 sa 2006-07 patungo sa 30,000 sa 2013-14. Ang bilang ng AP tests na kinuha ng
Aprikano-Amerikanong estudyante ay tumaas ng 29 porsiyento, mula sa 1,770 sa 2006-07
patungo sa 2,290 sa 2013-14.11
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PANIMULA
Sa 2014, nalampasan ng LAUSD ang graduation rate ng estado ng double-digit margins. Ang
dropout rate ay bumaba, ang attendance ay nag-improve, at ang bilang ng estudyante ng
Distrito na nag-aaplay sa kolegiyo ay naragdagan. Ang mga kabutihang ito ay nagpapakita ng
isang dekada ng hard work, dedikasyon, pagpupunyagi ng mga guro, lider ng mga paaralan, mga
magulang, at lalo na ng mga estudyante.
Gayunpaman, kahit na pinupuri ng Distrito ang progresong ito, kinikilala din nito na malayo pang
maabot ang ultimate na layunin nito na lahat ng mga estudyante ay preparado sa college
admission at pagpasok sa karera. Ang mga napakalinas na puwang ng napakababang graduation
rates at ang achievement gaps ay nananatili sa malaking numero ng mga estudyante kabilang
ang mga Aprikano Amerikano, mga socioeconomically disadvantaged na estudyante, mga
estudyante na may disability, foster youth, English Learners, Long Term English Learners at
Standard English Learners. Ang mga populasyon na ito ay kumakatawan sa mayoryad ng mga
13,000+ na estudyante na napapabilang sa taunang dropout list ng Distrito.12 Kapag walang
high school diploma ang mga estudyante ito ay hindi mapapasama sa 90% ng mga kasalukuyang
oportunidad ng trabaho, at tumataas ang posibilidad ng buhay ng kahirapan, makulong, at
magkaroon ng malubhang problema sa kalusugan.
Maraming mga pananaliksik ang nagpapakita na ang kakulangan ng malakas na literacy
development ang magiging hadlang sa mga maraming estudyante na sumulong sa isang landas
patungo sa pagtatapos, at nauugnay sa mga estudyante na nagda-drop out sa paaralan. Sa
kasalukuyan, 62 porsiyento lamang ng mga K-5 na estudyante ng Distrito ang mahusay
magbasa, at 39 posiyento lamang ng mga estudyante ang nakakakuha ng mahusay na punto sa
Algebra, (isang gateway course sa tagumpay sa high school.) Ang data na ito ay nangangailan
ng mas epektibong pagtuturo at sistema ng suportang serbisyo para matugunan ang mga
pangangailangan ng mga estudyante ng LAUSD.
Ang gabay sa Landas sa Pagtatapos ng Kolegiyo at Career Ready Plan ay nagpapanukala ng isang
PreK-12, multi-dimensional na Sistema ng pagtuturo na magbibigay sa bawat estudyante, mula
sa isa’t-isang purok, ng kahusayan sa pagbabasa at pagsusulat at kahusayan sa pagbilang na
kinakailangan sa post-secondary education at tagumpay sa hinaharap sa lugar ng trabaho.
Bilang pag-suporta sa Zero Dropout Board Resolution ng
2014, ang planong ito ay nakatuon sa dropout problem
at sa paraan na wakasan ito sa pamamagitan ng
pagbibigay ng kalidad na pagtuturo sa lahat ng mga
estudyante at personal na suporta na kailangan nila para
sa kolegiyo at career preparation.
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LANDAS SA KOLEGIYO AT CAREER
Ang LAUSD ay nagkakaisa sa isang layunin na ang epektibong pagtuturo, sa isang ligtas at
makalingang kapaligiran, lahat ng mga estudyante ay maaaring maging handa sa kolegiyo at
maging handa sa karera. Sinisimula ng mga estudyante ang
kanilang paglalakbay sa iba’t-ibang punto at iba’t-ibang
“Ikaw ay patungo sa mga
antas ng resources at kakayahan; ang planong ito, kumikilos
dakilang lugar. Ito ang araw
bilang isang compass, ay nagiging patnubay ng mga
mo! Naghihintay ang bundok
estudyante sa mga maraming landas, nagbibgay tulay at
mo, kaya tumungo ka na. ”
Dr. Seuss
suporta kung kinakailangan, para lahat ng mga estudyante
ay matagumpay na ma-navigate ang kanilang daan sa tuktok
ng bundok at makatapos na handa na sa kolegiyo at handa
sa karera. Ang basic coordinates ng compass, binubuo ng misyon, layunin at pinakamahalang
stratehiya ng LAUSD (makikita sa walong focus areas) ay magiging patnubay sa mga kritikal na
pagpipilian, mga desisyon at pagkilos na hakbang na kinakailangan upang maabot ng mga
estudyante ang tuktok.

MISYON
Magtatatag tayo ng isang kultura ng pagtuturo na magpapasali sa mga estudyante sa
pamamagitan ng mataas na kalidad, makabagong pagtuturo, habang tayo ay mananagutan sa
malakas na pagganap; at sa gayon, bawa’t isang estudyante ay makakatapos sa kolegiyo at
magiging handa sa career.

MGA AKADEMIKONG LAYUNIN
Ang Instructional Plan Task Force ay kolektibong pinili ang mga sumusunod na benchmarks para
sukatin ang tagumpay ng planong ito.
Ang mga estudyante ay:
 Tutugon sa pamantayan ng antas na literacy at numeracy sa grades PreK-8


Ang iskor ay “tutugma o lalampas sa pamantayan” sa English Language Arts at Math sa
Smarter Balanced Assessments Consortium (SBAC) sa Grades 3-8



Tutugon sa reclassification criteria sa English Learners sa wika, Basic English skills at
report card grades; Reclassify bilang English Proficient sa loob ng limang taon



Iskor sa college readiness level sa 11th grade SBAC assessment
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Makatapos ng lahat ng graduation requirements, (kabilang ang A-G courses) sa grades 912



Maabot ang Advanced Placement courses at makapasa sa AP Exams lalo na sa mga
estudyante na kabilang sa populasyon na maliit ang representasyon

LAUSD GRADUATE PROFILE
Ang Graduate Profile ay tumutukoy sa mga kaalaman, kakayahan at katangian na nararapat
makamtan ng mga estudyante at kailangang maipakita ang kanilang pagiging handa sa
kolehiyo, karera, at buhay. Pag naitatag, ang Graduate Profile ang magiging basehan ng lokal
na Sistema ng pagtatasa at pananagutan na aangkop sa mga Sistema ng pananagutan ng
estado at pederal na nakatuon sa pagsusulit (exam-driven) at ipapaalam sa LCAP ng distrito.
Epektibo
Ang mga Epektibong Nakatapos ay …
 Lumikha at baguhin ang personal/propesyonal na planong paglago na gamitin ang lakas
at talakayin ang mga lugar ng pag-unlad.
 Itakda, pag-aralan, baguhin at tugunan ang mga layunin na panandalian at
pangmatagalan at mga deadlines, angkop na paggamit sa pamilya, komunidad, at mga
kayamanang propesyonal.
 Magpakita ng lakas ng look at tiyaga.
 Makipagtulungan ng produktibo sa mga iba’t-ibang grupo na gumawa ng desisyon at
maabot ang mga napagkaisahang layunin.
Makabagay
Ang makabagay na nakatapos ay …
 Manuri at mapanlikhang pag-iisip na gumagamit ng kaalaman at kakayahan mula sa
iba’t-ibang mga disiplina.
 Magpakita ng reflective, flexible at dynamic mind-set.
 Tukuyin at malutas ang mga suliranin sa paggamit ng isang cohesive, mahusay, at
maaaring baguhin na plano ng aksyon.
Matalino
Ang mga matalinong nakatapos ay…
 Lumalahok sa civics at sumasali sa mga lokal na serbisyo ng komunidad.
 Nagpapakita ng kaalaman at respeto sa mga pagkakaiba ng mga kultura.
 Nauunawaan ang may hangganang likas ng ating kayamanang universal at gumagamit
ng napapanitiling mga kasanayan.
 Nagpapakita ng kaalaman sa pandaigdigang ekonomiyang pangangailangan at ang mga
career at kakayahan na magsilbi sa mga ito.
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Maimpluwensiya
Ang mga maimpluwensiyang nakatapos ay …
 Marunong makipa-komunika ng nakakahimok sa pamamagitan ng paggamit ng iba’tibang mediums at mga kagamitan sa 21st century.
 Magsimula at magpanatili ng mga positibong relasyon.
 Bigyang-kahulugan ang mga pahiwatig na sosyal at emosyonal kung kinakailangan para
sa isang aktibong pakikinig at epektibong pakikiapg-usap.
 Mag-disenyo ng makabagong teknikal at artistikong likhain na angkop sa mga
tinutukoy/angkop na madla at layunin.

GABAY SA LANDAS SA KOLEGIYO AT CAREER
Upang matagumpay na daanan ang landas patungo sa misyon, ang tuon ay dapat sa pagtatag
ng kapasidad ng mga edukador ng LAUSD at ng mga sistema na sumusuporta sa kanila. Upang
matupad ang mga naipahayag na layunin ng Distrito, ang Dibisyon ng Pagtuturo ay gagamit ng
mga pangunahing stratehiya mula sa bawa’t isa sa mga focus areas na nagbibigay ng
maramihang landas, nagbibigay ng tulay at suporta kung kinakailangan, para tagumpay na
magtulak sa mga estudyante sa ituktok bilang mga nakatapos na handa sa kolehiyo at career.
1. Ibahin ang anyo ng pagtuturo at pag-aaral sa
pamamagitan ng pamantayan na nakahanay sa
curriculum, ang paggamit ng teknolohiya, at epektibong
propesyonal nap ag-unlad, para pahusayin ang natupad
ng mga estudyante.

“Bawat tuktok ng
bundok ay abot-kaya,
kung magpapatuloy ka
lamang na umakyat.”
Barry Finlay

Mga Stratehiya:
 Magpatupad/magpatibay ng mga bagong mahigpit na akademikong pamantayan
sa California para mas maging handa an gating mga estudyante sa 21st century.
Ang mga pamantayang ito ay may kaugnayan sa tunay na mundo at nagpapakita
ng kaalaman na kinakailangan upang maging tagumpay ang mga estudyante sa
kolehiyo at sa lugar ng trabaho.


Baguhin an gating nakasanayang pagtuturo at itaguyod ang akademiko at
numerikong literacy sa pamamagitan ng masulit na pag-iisip at paglutas sa
problema, pakikipagtulungan, komunikasyon at pagkamalikhain.
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Magtaguyod ng bagong planong
teknolohiyang pagtuturo na gagamit
ng magkasamang teknikong kaalaman
para makilala ang pagkakaiba at
gawing personal ang pagtuturo,
suportahan ang mga tradisyonal na
kasanayan
sa
silid-aralan
at
palakasin/itaguyod ang kapasidad ng
mga estudyante bilang digital learners.



Magtayo at magpanatili ng aklatan na
digital ng mga curriculum resources na ide-develop ng mga ekspertong guro sa
bawat isang content area para magkaroon ng online access ang mga guro sa
shared, quality lesson plans, teaching materials, videos, at pananaliksik sa mga
pinakamahusay na gawain.



Palawakin ang mga oportunidad ng mga estudyante na magkaroon ng access sa
mga aklatan na well-stocked. Ang Integrated Library and Textbook Support
Services (ILTSS) ay lubusang magpapatupad sa California Model School Library
Standards, sentral na popondohan ang library staff ng paaralan, at magpopondo
na up-to-date print at electronics. Ang sistema na ito ay magbibigay ng mga
resources na pagtuturo sa curriculum para suportahan ang mga estudyante ng
LAUSD na matugunan o malampsan ang California Content Standards’ emphasis
sa pagpapahusay ng kakayahan sa pagsasaliksik.



Palawakin ang visual at performing art na oportunidad na iniaalok sa
elementarya at middle schools para magtayo ng pundasyon ng mahalagang
kakayahan na susuporta sa tagumpay sa “F” course requirement ng A-G
sequence. Palakihin ang access sa mga professional artists at internships, districtwide arts festivals at ang mga Industry Adopt-A-School Program at lumikha ng
mga role models sa sining.



Suportahan ang mga Lokal na Distrito ng mga resources at magbigay ang
pagpapahusay na propesyonal para sa mga partikular na content areas at mga
programa.
 Ehemplo ng mga kasalukuyang programa ng Distrito ay kasama ang: PreK2 Early Childhood Education, Early Literacy Program, Academic Literacy,
ELA/ELD standards alignment, LTEL program, Linked Learning, GATE
Program, Advanced Placement (AP), online and blended learning; World
Languages, Academic English Mastery Program (AEMP), Dual/Bilingual
Programs, Arts Education, at Mastery Learning.
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Middle

Elementarya

SUKATAN NG PROGRESO
Mga Resulta

Targets

Mga estudyanteng K-2nd grade na nagiiskor sa benchmark sa DIBELS

>65%

3rd – 5th grade students scoring
“natugunan o nalampasan ang
pamantayan” sa English Language Arts
3rd – 5th grade students scoring “met or
exceeds standards” in Math
3rd – 5th grade students nakatanggap ng
“3” o mas mataas sa ELA pagbasa,
pagsulat, pagkikinig, pagsasalita

Sanhi ng Data

DIBELS
Simula ng Taon
(Beginning of
Year/BOY)
Gitna ng Taon
(Middle of Year/MOY)
Dulo ng Taon (End of
Year/EOY)
Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment Consortium
(SBAC)
Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment Consortium
(SBAC)
80%
Report Card Results
1st Reporting period
2nd Reporting period
3rd Reporting period

3rd – 5th grade students nakatanggap ng
“3” o mas mataas sa math

80%

5th grade students nakatanggap ng iskor
na proficient o mas mataas sa CST science
test
6th – 8th grade students nakatanggap ng
score na “natugon o nalampasan ang
pamantayan” sa English Language Arts
6th – 8th grade students nakatanggap ng
“natugon o nalampasan ang pamantayan
” sa math
6th – 8th grade students nakapasa sa
English Language Arts courses

80%

6th – 8th grade students nakapasa sa math
courses

80%

Report Card Results
1st Reporting period
2nd Reporting period
3rd Reporting period
California Standards
Test (CST)

Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment Consortium
(SBAC)
Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment Consortium
(SBAC)
80%
Report Card Results
10 Week Fall
Final Fall
10 Week Spring
Final Spring
Report Card Results
10 Week Fall
Final Fall
10 Week Spring
Final Spring

Monitoring
Timeline
Sept. 2015
Feb. 2016
June 2016

Sept. 2016

Sept. 2016

Dec. 2015
March
2016
June 2016
Dec. 2015
March
2016
June 2016
Sept. 2016

Sept. 2016

Sept. 2016

Oct. 2015
Dec. 2015
March
2016
June 2016
Oct. 2015
Dec. 2015
March
2016
June 2016
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Senior High

Mga Resulta

Targets

Sanhi ng Data

8th grade students nakatanggap ng iskor
na proficient o mas mataas sa CST science
test
11th grade students nakatanggap ng isko
na “tinugon o nilampasan ang
pamantayan” sa English Language Arts
11th grade studentsnaka-iskor ng “met or
exceeded standards” in Math

80%

California Standards
Test (CST)

10th grade students nakatanggap ng iskor
na proficient o mas mataas sa CST science
test
9th -12th grade students nakapasa sa
lahat ng A-G courses
(on-track for A-G)

Monitoring
Timeline
Sept. 2016

Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment Consortium
(SBAC)
Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment Consortium
(SBAC)
80%
California Standards
Test (CST)

Sept. 2016

80%

Oct. 2015
Dec. 2015
March
2016
June 2016

MiSiS

Sept. 2016

Sept. 2016

2. Maghatid ng epektibong pagtuturo ng wika, pagbasa at pagsulat para pahusayin ang
kakayahan sa ibayo ng lahat ng disiplina at mga antas ng grado, at pahusayin ang
reclassification rate ng English Learners sa loob ng limang taon para suportahan ang pagaaral ng estudyante. Ang abilidad na magbasa, magsulat, at makipag-komunika ng
mahusay at nakatitiyak sa Ingles sa ibayo ng lahat ng saklaw ng personal at academic
contexts ay nagpapalawak sa mga oportunidad ng mga estudyante na magtagumpay sa
bawat disiplina na sumusuporta sa tagumpay sa kolehiyo at karera at lubusang
partisipasyon sa isang lipunanng demokratiko at pangdaigdigang ekonomiya.
Mga Stratehiya:
 Isagawa at subaybayan ang
pundasyon ng karunungan bumasa’t
sumulat at pamantayan ng wika at
kakayahang sumulat simula sa PreK2nd grade.


Pagbutihin ang pagiging handa ng
mga estudyante sa kolehiyo, karera,
at sa buhay pangmamamayan.
Kabilang sa kakayahang kinakailangan ay ang abilidad na magbasa, magsulat,
making, magsalita ng malinaw, at masuring pag-iisip sa paggmit ng print at digital
materials sa lawak ng lahat ng disiplina.



Mag-alok ng propesyonal na pagpapaunlad sa pagsasagawa ng bagong
pamantayan itinuturing na English Language Development Standards at
siguruhin ang angkop na paglalagay ng mga estudyante.
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Isagawa at subaybayan ang English Learner Master Plan at tiyakin na ang English
Language Development ay angkop sa English Language Development Standards.
Tiyakin na ang mga Nag-aaral ng Ingles (English Learners) ay makatatanggap ng
malinaw na pagtuturo sa pagkuha ng Ingles at nilalaman ng kurso sa loob ng buong
araw, at sa araw-araw na English Language Development.



Magalok ng mapa ngcurriculum sa lahat ng core subjects (kabilang ang sining), ng
sa gayon ang mga guro ay mayroong malinaw na patnubay kung ano ang ituturo
at kung ano ang kaayusan/hanay ng ituturo.



Magbigay ng karagdagang Dual Language programs at magbigay ng mga
resources sa mga paaralan at mga guro na maisasagawa sa pagpapabuti ng mga
oportunidad ng mga estudyante na matugunan ang lahat ng pangangailan ng AG. Magtatag ng mga daan simula sa elementarya hanggang sa mataas na
paaralan na magbibigay ng tuloy-tuloy na pagtuturo sa mga wika ng mundo.



Magalok ng propesyonal na pagpapaunlad at mga kayamanan/kagamitan para
tiyakin na ang mga sining ng pagtuturo na tumutugon sa kultura at lingguwistika
ay nakalagay/nakasama sa mga pamantayan ng pagtuturo.



Dagdagan ang bilang ng mga paaralan ng Academic English Mastery Program
(AEMP) at Standard English Learner (SEL) Coordinators para magalok ng
propesyonal na pagpapaunlad at subaybayan ang pagtuturo at ang tagumpay ng
lahat ng estudyante ng SEL (Aprikano Amerikano, Meksikano Amerikano,
Hawaiian Amerikano, at Katutubong Amerikano).



Bigyang-diin ang magkasamang responsibilidad ng lahat ng mga content area
teachers para sa pagbuo ng pagpapapaunlad ng akademikong wika, literacy at
pagsulat sa pamamagitan ng propesyonal na pagpapaunlad sa bokubularyong
akademiko, tekniko ng pagtatanong at kakayahan sa pagsulat.
 Tiyakin na ang mga pangangailangang akademiko ng mga English
Learners ay lubusang kasama sa lahat ng pagbuo ng propesyonal na
pagpapaunlad ng guro at mga inisyatiba ng distrito upang palawakin ang
unawain at kaalaman sa mga konsiderasyon ng English Learners sa
pagtugon sa A-G sa pamamagitan ng pag-master sa pagtuto ng Ingles at
literacy.


Kabilang sa mga ehemplo ng kasalukuyang programa ng Distrito ang:
PreK-2 Language Development, Early Literacy, ELA/ELD PreK-12, AEMP,
Language!, Read 180, AVID, AVID Excel, Academic Literacy course,
Dual/Bilingual program, Enhancing Literacy course, Literacy at Language
course, at Advanced ELD course.
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Senior High

Middle

Elementarya

SUKATAN NG PROGRESO
Resulta

Targets

Sanhi ng Data

K-2 students naka-iskor sa benchmark ng
DIBELS
3rd – 5th grade students nakatanggap ng
iskor na “natugon o nalampasan ang
pamantayan” sa English Language Arts
K-5 students nakatanggap ng “3”o mas
mataas sa ELA pagbasa, pakikinig,
pgsasalita at pagsulat

>65%

English Learners nakatanggap ng “3” o mas
mataas sa pagbasa, pagsulat, pakikinig,
pagsasalita

80%

English Learners appropriately placed

100%

MiSiS

English Learners making annual progress
on the CELDT (AMAO 1)
Long Term English Learners not
reclassifying to Fluent English Proficient

60%

CELDT Results

24%

MiSiS

6th – 8th grade students nakatanggap ng
“natugunan o nalampasan na standards”
sa English Language Arts
6th – 8th grade students nakapasa sa
English Language Arts course

Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment
Consortium (SBAC)
80%
Report Card Results
10 Week Fall
Final Fall
10 Week Spring
Final Spring

English Learners appropriately placed

100%

MiSiS

English Learners making annual progress
on the CELDT (AMAO 1)
Long Term English Learners not
reclassifying to Fluent English Proficient

60%

CELDT Results

24%

MiSiS

DIBELS
End of Year (EOY)
Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment
Consortium (SBAC)
80%
Report Card Results
1st Reporting period
2nd Reporting period
3rd Reporting period
Report Card Results
1st Reporting period
2nd Reporting period
3rd Reporting period

6th – 8th grade Long Term English Learners
scoring “basic” on SRI

Scholastic Reading
Inventory (SRI)

11th grade students scoring “met or
exceeded standards” in English Language
Arts
English Learners appropriately placed

Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment
Consortium (SBAC)
100%
MiSiS

Monitoring
Timeline
June 2016
Sept. 2016

Dec. 2015
March
2016
June 2016
Dec. 2015
March
2016
June 2016
Aug. 2015
Jan. 2016
Feb. 2016
Aug. 2015
Jan. 2016
June 2016
Sept. 2016

Oct. 2015
Dec. 2015
March
2016
June 2016
Aug. 2015
Jan. 2016
Feb. 2016
Aug. 2015
Jan. 2016
June 2016
Oct. 2015
Jan. 2016
June 2016
Sept. 2016

Aug. 2015
Jan. 2016
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Resulta

Targets

Sanhi ng Data

English Learners making annual progress
on the CELDT (AMAO 1)
Long Term English Learners not
reclassifying to Fluent English Proficient

60%

CELDT Results

24%

MiSiS

Monitoring
Timeline
Feb. 2016
Aug. 2015
Jan. 2016
June 2016

3. Magpatupad ng multi-tiered behavioral at academic support system para paliitin/isara
ang achievement gap, mawala ang mga dropouts, at
magbigay ng pantay at access sa mga English
“Ang lakas ay hindi
Learners, Standard English Learners, Students with
nanggagaling sa anong
Disabilities, Foster Youth, Latino, at Aprikano
magagawa mo. Nanggagaling
Amerikong estudyante. Ang Multi-Tiered System of
ito sa paggawa ng mga bagay
Supports (MTSS) ay isang temang ginagamit sa
na akala mo dati hindi mo
paglalarawan ng modelong batay sa ebidensya na
magagawa.”
gumagamit ng data-based problem-solving para
Oprah Winfrey
isama ang akademiko at behavioral na pagtuturo at
pamamagitan. Nakabaon sa disenyo ng pano na ito
ang maraming programa ng pamamagitan at mga suporta sa estudyante na maaaring
isagawa para parehong tulungan ang nahihirapan at mabilis na mga mag-aaral.
Mga Stretehiya:
 Kilalanin at suriin ang mga maraming sanhi ng disegregated data para ipaalam at
mag-desenyo ng individualized interventions upang mapanatili ang mga
estudyante sa landas patungo sa pagtatapos.


Magbigay ng resources at propesyonal na pagpapaunlad sa mga nagkakaibang
pagtuturo para tugunan ang mga iba’t-ibang pangangailangan sa pag-aaral ng
mga estudyante.



Isama ang mga kagamitan ng teknologiya tulad ng Assessment and Learning in
Knowledge Spaces (ALEKS) na sumusuporta sap ag-aaral ng estudyante sa
pamamagitan ng adaptive questioning para mabilis na malaman kung ano ang
kaalaman ng estudyante sa kurso.



I-monitor ang mga datos ng paaralan ukol sa mga pagliban ng mga estudyante at
mabilis na kumilos upang pataasin ang pagdalo at pababain ang suspensyon.



Bumuo ng summer bridge programs para sa
5th grade hanggang 6th grade na tinatawag
na, “Step Up” at sa 8th grade hanggang 9th
grade tinatawag na, “Freshman Success”
para magbigay ng positibong pagbabago
mula sa elemntarya patungo sa middle at

Sa bawat isang buong taong curso na
hindi nakapasa ang ninth grade na
estudyante, ang chance nila
makatapos sa loob ng apat na taon
ay bumababa by 30 porsiyento (Neild,
2009).
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mula sa middle patungo sa high school na magpapagaan sa mga hamon na
haharapin ng mga estudyante at tatalakay sa kanilang mga kinakailangan.


Magalok ng programa na Advancement via Individual Determination (AVID) Excel
para sa mga long-term English Learners (LTELs) sa middle school upang magsilbing
tulay patungo sa pagsama ng programa ng AVID sa kinabukasan at college
preparatory coursework sa high school.



Lumikha at bumuo ng Student Support and Progress Teams na binubuo ng mga
guro, tagapangasiwa, support staff at mga magulang para suriin at suportahan ang
mga estudyante na may partikular na pangangailangan. Pinagsama ng bagong
pangkat na ito ang Language Appraisal Team (LAT), Student Study Team (SST) at
ang Coordination of Services Team (COST). Isa sa mga focus areas sa pagsasama
ng mga pangkat na ito ay ang pagbawas sa bilang ng mga English Learners na
kinilala na nangangailangan ng Special Education Services sa pagpapataas ng
propesyonal na pagpapaunlad.



Isama ang mga estudyante na may inkapasidad sa kapaligiran na pinakawalang
kahigpitan. Dagdagan ang mga oportunidad sa propesyonal na pagpapaunlad sa
Teaching and Learning in Mixed-Ability Classrooms: California Standards at
literacy, universal design for learning, at pakikipagtulungan sa pagitan ng
pangkalahatang edukasyon at guro ng special education.



Taasan ang paggamit ng pagpapayo sa mga estudyante sa araw ng pag-aaral, at at
makipagpulong ang mga guro sa maliit na grupo ng mga estudyante para sa
layunin na bigyan ng suporta ang estudyante at bigyan sila ng payo ukol sa
akademiko, panlipunan , at sa mga hinaharap na pagpaplano. Ang mga pagpapayo
ay nagaalok ng paraan sa mga estudyante na magapi ang anonymity na
nararamdaman ng maraming mga estudyante.



Outreach sa mga under-represented na populasyon (African American, Latino,
English Learners and low socio-economic groups) para magbigay ng access sa
Advanced Placement courses at palawakin ang mga oportunidad na makisapi sa
Advanced Placement Readiness na programa ng Distrito sa pamamagitan ng
buwanang workshops sa UCLA.



I-prioritze ang access sa mga gifted programs para sa mga underrepresented
students (African American, Latino, English Learners and low socio-economic
groups). Ang Targeted Identification Program (TIP) ay nagaalok ng propesyonal
na pagpapaunlad sa mga gawain at pagtuturo na tumutugon sa kultura, at
suporta mula sa mga itinalagang Gifted and Talented Education (GATE)
psychologists sa mga paaralan na hindi tumutugon sa District GATE identification
goals.



Palawakin ang UCLA Collaborative/20 Schools Project para magalok ng wraparound services sa mga Aprikano Amerikanong estudyante para pataasin ang
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tagumpay, pagkilala/pagtalaga sa GATE programs, at palawakin ang enrollment
at tagumpay sa Advanced Placement courses.


Palawakin ang Diploma Project na gumagamit ng Monthly Summary Report para
suriin ang mga datos sa grades, attendance, at behavior trends para magbigay
patnubay sa pagpigil ng dropout at intervention efforts. Magbigay ng karagdagang
Pupil Services and Attendance Counselors (PSA) na direktong magtatrabaho sa
mga estudyanteng at-risk na nasa dropout list at sa kanilang pamilya sa
pamamagitan ng pagaalok ng counseling services at turuan ang mga estudyante
tungkol sa mga iba’t-bang daan patungo sa pagtatapos.

SUKATAN NG PROGRESO
Outcomes

Targets

3rd – 5th grade students scoring “met or
exceeds standards” in English Language Arts

Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment
Consortium (SBAC)
Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment
Consortium (SBAC)
80%
Report Card Results
1st Reporting period
2nd Reporting
period
3rd Reporting period
80%
Report Card Results
1st Reporting period
2nd Reporting
period
3rd Reporting period
80%
California Standards
Test (CST)
100%
MiSiS

3rd – 5th grade students scoring “met or
exceeds standards” in Math
3rd – 5th grade students receiving “3” or
above in ELA reading, writing, listening
speaking

Elementary

3rd – 5th grade students receiving “3” or
above in math

5th grade students scoring proficient or above
on CST science test
Attendance submittal rate
School meeting target for students and staff
at 96% attendance
Chronic absenteeism rate

Data Sources

Sept. 2016

Dec. 2015
March 2016
June 2016

Dec. 2015
March 2016
June 2016
Sept. 2016
Monthly

71%

MiSiS

Monthly

< 10%

MiSiS

Monthly

MiSiS

Oct. 2015
Dec. 2015
March 2016
June 2016
Jan 2016
June 2016
Jan 2016
June 2016
Sept. 2016

No disproportionality amongst subgroups in
identification for Gifted and Talented
Education
Reduce the number of English Learners in
Special Education
Decrease in number of LTELS

< 40%

MiSiS

<21%

MiSiS

6th – 8th grade students scoring “met or
exceeds standards” in English Language Arts

Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment
Consortium (SBAC)

Middl
e

Monitoring
Timeline
Sept. 2016
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Outcomes

Targets

6th – 8th grade students scoring “met or
exceeds standards” in math

Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment
Consortium (SBAC)
80%
Report Card Results
10 Week Fall
Final Fall
10 Week Spring
Final Spring
80%
Report Card Results
10 Week Fall
Final Fall
10 Week Spring
Final Spring
80%
California Standards
Test (CST)
100%
MiSiS
71%
MiSiS

6th – 8th grade passing English Language Arts
course

6th – 8th grade students passing math courses

Senior High

8th grade students scoring proficient or above
on CST science test
Attendance submittal rate
School meeting target for students and staff
at 96% attendance
Chronic absenteeism rate
No disproportionality amongst subgroups in
identification for Gifted and Talented
Education

Data Sources

< 10%
0

MiSiS
MiSiS

Pagbaba ng bilang ng English Learners sa
Special Education
Pagbaba ng numero ng LTELS

< 40%

MiSiS

<21%

MiSiS

11th grade students na naka-iskor ng
“tinugon o nalampasan” sa English Language
Arts
11th grade students nan aka-iskor ng
“tinugon o nalampasan” sa Math

Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment
Consortium (SBAC)
Benchmark Smarter Balanced
+1%
Assessment
Consortium (SBAC)
80%
California Standards
Test (CST)
80%
MiSiS

10th grade students naka-iskor ng proficient o
mas mataas sa CST science test
9th -12th grade students nakapasa sa A-G
courses
(patungo sa A-G)

Monitoring
Timeline
Sept. 2016

Oct. 2015
Dec. 2015
March 2016
June 2016
Oct. 2015
Dec. 2015
March 2016
June 2016
Sept. 2016
Monthly
Monthly
Monthly
Oct. 2015
Dec. 2015
March 2016
June 2016
Jan 2016
June 2016
Jan 2016
June 2016
Sept. 2016

Sept. 2016

Sept. 2016

Attendance submittal rate

100%

MiSiS

Oct. 2015
Dec. 2015
March 2016
June 2016
Monthly

Paaralang na na-meet ang target sa students
at staff at 96% attendance
Chronic absenteeism rate

71%

MiSiS

Monthly

< 10%

MiSiS

Monthly

MiSiS

Dec. 2015
March 2016
June 2016

No disproportionality amongst subgroups in
identification for Gifted and Talented
Education
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Outcomes
Pataasin ang numero ng mga estudyanteng
itinalaga na may AP potential nan aka-enroll
sa AP courses
Ang mga estudyante nan aka-enroll sa AP
courses ay kumuha ng AP exam
Ang mga estudyante na kumuha ng AP exam
na nakatanggap ng qualifying score na “3” o
mas mataas
Pababain ang numero ng English Learners sa
Special Education
Pababain ang numero ng LTELS

Targets

Data Sources
MiSiS

Monitoring
Timeline
Sept. 2015
Jan. 2016

100%

MiSiS

June 2016

43%

College Board

Aug. 2016

< 40%

MiSiS

<21%

MiSiS

Jan 2016
June 2016
Jan 2016
June 2016

4. Magtaguyod ng isang kultura na susuporta sa mga positibong paniniwala tungkol sa
akademikong abilidad ng bawat estudyante, at pasapiin ang mga magulang at komunidad
sa edukasyon para sa tagumpay ng lahat ng estudyante.
“Manilawa ka na magagawa
mo at nasa kalagitnaan ka
na.”
Theodore Roosevelt

Mga Stratehiya:
 Magtaguyod at maging modelo ng mataas na ekspektasyon at ng isang pag-iisip
ng pag-unlad sa lahat ng staff at estudyante at tiyakin na ang mga paaralan ay
nagpapahatid ng paniwala na ang lahat ng mga estudyante ay magtatagumpay at
makakamit ang kanilang potensyal at susuporta sa kultural at linguwistikang
pagkakaiba bilang isang kayamanan.


Lumikha ng isang kultura ng kolehiyo at karera sa kabuuan ng Distrito sa
pagsasagawa ng kaalaman sa mga aktibidad ng kolehiyo at karera kabilang ang
mga field trips sa college campuses, guest speakers, career days, internships at
pakikipagsamahan sa mga industriya at komunidad.



Magbigay ng suporta sa mga paaralan para tiyakin ang ligtas at maayos ng
kapaligiran at tiyakin na mga pang-disiplinang gawain sa mga paaralan ay likas na
magpapanauli at magsisilbing bawasan ang mga suspension.



Ipagpatuloy na lubusang ipatupad ang Discipline Foundation Policy at palawakin
ang pamumuhunan sa mga programa tulad ng Restorative Justice na nagbibigay
ng holistic support sa mga estudyante sa lahat ng akademika at sosyal emosyonal
na areas, at isagawa ang mga gawain na nagbibigay ng makahulugang
oportunidad sa mga estudyante para bumuo ng disiplina sa sarili at positibong
asal sa makalinga at ma-suportang kapaligiran.
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Palawakin ang pagpapatupad ng mga sumusunod na gawain sa Restorative
Justice:
 "Student court'' para magbigay sa mga estudyante ng kakayahang
talakayin ang negatibong salita, inter-personal conflicts, at iba pang
oportunidad para makipagtulunga sa bawat isa ang mga estudyante sa
pamamagitan ng mga stratehiya ng "restorative justice," kabilang ang
mga including non- punitive and de-criminalized consequences.
 Teen Court tulad ng nasa Los Angeles High School at Venice High
School
 Lahat ng Demonstration High Schools ay magsasagawa ng
Community Building Student Circle Keepers sa taong ito tulad ng
nasa Roybal High School



Lumikha ng kurso sa Ethnic Studies na iaalok bilang elective at may kasamang
toolkit ng mga kagamitan para suportahan ang pagtuturo ng Ethnic Studies. Sa
pamamagitan ng kurso na ito, ang mga estudyante ay malalantad sa “mga
katotohanang makasaysayan ang pang-kultura pati na rin ang kanilang mga
responsibilidad sa pagtataguyod at pagsuporta sa positibong relasyon, at mga
non-discriminatory na kaugalian.” Sa kabuuan, sa pamamagitan ng pagtuturo sa
ating mga estudyante, mapapapalakas natin sila na pumili ng ibang mga paraan
sa paglutas ng kanilang mga pagkakaiba at sumuporta sa pagtanggap sa lahat.



Ang Office of School Operations ay magbibigay ngga materyales at mga aktibidad
para magamit ng mga paaralan sa pagdiwang ng buwang ng School Climate Bill
of Rights, na pinagtibay ng Board resolution. Ang mga aktibidad ay nagtataguyod
at nagbibigay pansin sa paglikha ng positibo, ligtas at makalingang kapaligiran sa
paaralan sa lawak ng Distrito.



Ang Human Relations, Diversity and Equity ay magtutugma sa taunang Out For
Safe Schools Campaign na idinidiwang sa Oktubre bilang bahagi ng National
Coming Out Day para magkaroon ng ligtas at matibay na kapaligiran sa paaralan
para sa mga gay, lesbian, bisexual at transgender na estudyante at tauhan.



Ang Parent Community Student Services Branch ay gagawa ng television show
kabalikat ang KLCS na tinatawag na “Student Voice”. Ang programang ito ay
magbibigay-pansin sa mga success stories ng mga estudyante sa bawa’t isang
Distritong Lokal at distrito ng sa pamamagitan ng mga testimonials at
pagtatalakay sa mga estudyante, alumni, magulang at tauhan ng distrito para
himukin ang mga estudyante na manatili sa paaralan.



Palakihin ang halaga ng paaralan at pasapiin ang mga estudyante sa pagaalok ng
Linked Learning opportunities, na pinagsama ng mahigpit na akademiko,
nangangailangan ng edukasyon teknikal, personal na pagsuporta sa estudyante at
pagsasanay, na isinaayos batay sa tema ng 21st century. Ang Readiness 9-12
Curriculum ay on-line at may maraming mga lesson plans na mayaman sa mga
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resources para sa Advisory o iba pang paggamit ng mga guro sa kanilang mga
estudyante.






Lumikha ng isang College Promise Alliance (batay sa Long Beach USD) sa
pagtataguyod ng malakas na mga partnerships sa lokal na Cal State at kolehiyo ng
komunidad at magbigay ng insentibong pinansyal at serbisyo sa mga matatapos
ng estudyante. Lahat ng estudyante ng LAUSD na tagumpay na nakatapos ng
minimum college prep requirements ay aalukan ng pagtanggap sa kanilang lokal
na Cal State na may oportunidad na makatanggap ng bachelor’s degree.
 Ang mga papasok na 2015 9th graders ay makatatanggap ng acceptance
letter mula sa lokal na Cal State Universities, at nakalista doon ang mga
requirements para patunayan ang sertipiko.
 Priority enrollment sa lokal na kolehiyo ng komunidad sa lahat ng mga
nakatapos sa LAUSD.
 Ang mga pondo ay hihingin para sa mga scholarship sa mga patapos na
estudyante.
Gamitin ang positibong resulta at gawain sa GEAR UP 4 LA para bigyan ng suporta
ng pagpapaunlad sa kultura na mahalagang pumasok sa kolehiyo sa mga lugar ng
paaralan.
Ipakilala at gulagarin ang mga pamamaraan para gayahin ang Kindergarten to
College Investment (K2C) model na binuo sa San Francisco. Ang Distrito ay
magiimbestiga ng mga posibilidad na gayahin ang programa na ito sa Los Angeles,
magaalok ng tulog sa mga pamilya para magsimulang mag-ipon para sa kolehiyo
sa pagtanggal ng mga hadlang sa pagbubukas ng savings account. Ang Lunsod at
Kondeho ng Los Angeles ay maaaring magbukas ng savings accounts para sa bawat
isang kindergartener, at hulugan ang bawat isang account ng $50. Ang mga batang
naka-enroll sa Free/Reduced School Lunch Program ay makatatanggap ng
karagdagang $50 deposit. May insentibong pinansyal pag nananatili at hahantong
mula sa 5th hanggang 6th at 8th hanggang 9th ay maaaring iambag ng mga
pilantropya at pundasyon na corporate, mga organisasyon ng komunidad, at mga
lokal na nangangalakal.

ALL GRADE LEVELS

SUKATAN NG PROGRESO
Resulta

Targets

Sanhi ng Data

Ang mga paaralan na buong nagpapatupad
ng Discipline Foundation Policy (DFP)

71%

Mga paaralan na lubusang nagpapatupad ng
Discipline Foundation policy at Restorative
Justice practices ay nagpapakita ng mas
mababang suspensyon

71%

MiSiS
Spring Rubric of
Implementation
(ROI)
MiSiS

Monitoring
Timeline
Fall 2015
Spring 2016

Fall 2015
Spring 2016
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Resulta

Targets

Sanhi ng Data

Monitoring
Timeline
Monthly

SMga paaralan ng nagpapatupad ng
Discipline Foundation Policy ay nagpapakita
ng mataas na attendance
Ang mga paaralan na nagpapatupad ng
Discipline Foundation Policy at Restorative
Justice practices ay nagpapakita ng mas
mahusay na kultura/klima ay naka-iskor sa
School Experience Survey
Ang mga estudyante na sumagot ng “agree”
or “strongly agree” sa annual School
Experience Survey sa mga katanungan ukol
sa supportive school climate
Pagalis ng disproportionalitysa mga
subgroups na may suspension (% AfricanAmerican and Students with Disabilities
equal to % of all students)

71%

MiSiS

71%

School Experience
Survey Results

Aug 2015

School Experience
Survey Results

Aug 2015

MiSiS

Monthly

5. Paggamit ng datos para isagawa ang pagtuturo na magiging sanhi ng personalized
mastery-based learning at magbibgay ng impormasyon para sa paglalaan ng mga
resources para suportahan ang mga pagpapabuti na sangkop ang lawak ng sistema.
Mga Stratehiya:
 Magaalok ng propesyonal na pagpapaunlad sa Mastery Learning at grading
policies, pagtataguyod ng pag-iisip na batay sa pagunlad para sa mga guro at
administrador para ituon ang atensyon sa halaga ng pagsisikap at unawaan na
ang talino ay hindi static. Sa ilalim ng Mastery Learning model, ang kahusayan at
kakayahan ng mga estudyante ay kinikilala at bibigyan ng kredito na hind base sa
haba ng pag-aaral.


Ipunin ang mga datos ng performance sa mga estado, distrito at mga pagsusuri
na galing sa mga guro para malaman ang progreso ng kaalaman ng bawat
estudyante. Sa panahon ng pagpapatupad sa mga programa, at gayon din ang
data ng resulta, ay gagamitin para sukatin ang epekto ng partikular na
resources/kagamitan sa pagunlad ng estudyante at ang knilang potensyal na
reallocation para palawakin ang kanilang resulta.



Magtaguyod ng mga resources, protocols at propesyonal na pagpapaunlad sa
mga paaralan na magagamit sa pagsusuri ng Smarter Balanced Assessment
Consortium (SBAC) ng resulta ng student performance para pabutihin ang
pagtuturo.



Kumuha ng survey sa mga paaralan na nagpakita ng tagumpay sa pagtugon sa mga
naipahayag na layunin ng Distrito, at gumawa ng isang patnubay na digital ukol sa
pinakamabuting kaugalian na ipababahagi sa mga paaralan.
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Padaliin ang pag-uusap ukol sa pagganap sa paligid ng mga disaggregated data
para magbigay ng mga oportunidad sa mga stakeholders na i-verify ang progreso
ng mga estudyante at paaralan patungo sa mga layunin ng Distrito at tiyakin na
ang pinaka-angkop at epektibong paggamit ng resources ng LAUSD. Ang sukatan
ng datos ay kabilang ang mga datos galing sa MiSiS, MyData, SBAC, SRI, CELDT, LAS
Links, PSAT, AP, at/o interim na pagtatasa.



I-monitor ang partisipasyon ng estudyante sa Individualized Graduation Plan
(IGP) conference para i-cosnider ang kanilang layunin sa hinaharap at i=plano
ang mga praktikal na hakbang na kakailanganin nilang gawin sa high school para
makamit ang kanilang mga hangarin. Ipapaalam sa mga estudyante at kanilang
pamilya ang mga kurso na natapos at bibigyan sila ng praktikal na patnubay sa
paghahanda sa kolehiyo sa pamamagitan ng karanasana sa high school.



Palawaking ang pagsasagawa ng mga konperensya na pinamumunuan ng mga
estudyante sa pagitan ng estuadyante at ng magulang/tagapag-alaga o miyembro
ng pamilya. Ipaliliwanag ng mga estudyante ang kanilang progreso patungo at
kahusayan sa akademiko (laman/kakayahan) at kaugalian (habit ng trabaho at
pag-aaral) patungo sa pagtatapos ng kolehiyo at paghahanda sa karera.
Ipapaliwanag ng mga estudyante ang kanilang progreso sa pamamagitan ng
pagppapakita sa kanilang pamilya ng kanilang portfolio of assignments na inipon
mula sa mga klaseng akademiko. Ipakikita ng mga estudyante ang mga lugar ng
progreso at sasabihin nila ang mga partikular na hakbang na kanilang kukunin para
manatili sa landas ng pagtatapos.



Gagamit ng maagang sistema ng alert para makita ang mga posibleng at-risk na
estudyante at pataasin ang mga oportunidad para sabihin ang kanilang mga
pangangailangan at mga hamon, lalo na sa panahon ng pagbabago mula sa
elemntarya patungo sa middle at sa middle patungo sa high school.



Paggamit ng maagang alerts para makita ang mga estudyante na maaaring maging
LTELs at pag-monitor ng progreso ng English Learners patungo sa reclassification.



Subaybayang mabuti ang 9th grade student course performance, papagitan at
magbibigay ng suporta bego sila makatanggap ng bagsak o masyadong nahuli para
makaabot.
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ALL GRADE LEVELS

SUKATAN NG PROGRESO
Resulta

Targets

Sanhi ng Data

Students have equal access to expanded
opportunities for course access and course
completion

100%

MiSiS

Surface and identify gaps in resources,
interventions, and access to and successful
completion of A-G courses in all high schools:
 The characteristics/conditions of all schools’
A-G completion rates disaggregated by each
grade, subject and subgroup (gender, race,
free lunch and reduced lunch, English
Learners, and foster youth)

ALL GRADE LEVELS



Clearly outline how student success and
failure rates and trends vary across different
geographic zones mapped out by the Student
Needs Index
Lumikha ng A-G index na maglalatad ng
pamamahagi ng pondo sa (CORE Waiver,
CEIS, 20 Schools, etc.) at mga gastos sa
(isama ang mga community partnerships)
bawat purok ng paaralan sa Distrito katabi ng
A-G access at rate ng completion sa mga high
school students, at ang projected rates para
sa middle (posibleng CORE 8th grade high
school readiness indicator) at elementaryang
mga estudyante.



6. Suportahan ang pagtataguyod ng mataas na kalidad na
pagtuturo at pamumunong gawi sa pagbibigay ng
access sa objective feedback, coaching, at mga
oportunidad para sa propesyonal na pagunlad.

Monitoring
Timeline
Fall 2015
Spring 2016

A-G Equity
Audit

Dec 2015

A-G Equity
Audit

Dec 2015

“Ang mga hadlang ay yung mga
nakakatakot na bagay na nakikita
mo pag tinanggal mo tanaw mo
sa iyong mga layunin.”
Henry Ford

Mga Stretehiya:
 Tiyakin na ang mga epektibong tagapagturo sa bawat antas ng LAUSD ay
nagbibigay ng pantay-pantay na access sa mataas na kalidad ng pagtuturo at
pamumuno.


Pabutihin ang mga gawi ng Instructional Leadership Teams (ILTs) patungo sa
mataas na antas ng pagganap at epektibong pagpapatupad ng at paglipat sa
California Standards, A-G at iba pang mga inisyatibo sa pagtuturo.
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Tiyakin ang regular nap ag-bisita sa mga silid-aralan na magtataguyod ng
propesyonal na pagsulong ng guro na may feedback at pag-uusap ukol sa mga
prayoridad at mga indibidwal na layuning pagpapahusay ng guro para pabutihin
ang pagtuturo at pag-aaral sa lahat ng silid-aralan.



Magalok ng propesyonal na pagpapaunlad sa mga director at tagapangasiwa
para pahusayin ang kanilang kakayahan sa pagtuturo, magbigay ng feedback,
magkolekta ng mga may kalidad na ebidensya at tekniko ng pagtatasa ng mga
administrador at guro upang pabutihin ang mga gawi sa pamumuno.



Magalok ng propesyonal na pagpapaunlad sa mga coaches at mentors na
tumutulong sa mga bago at nagsisikap na administrador para tiyakin na alam nila
ang mga kasalukuyang inisyatibo ng Distrito, kabilang na ang A-G.

Gamitin ang My Professional Learning Network (MyPLN) sa mga indibidwal na oportunidad sap
ag-aaral para sa mga nagtuturo. Ang MyPLN ay sumusuporta sa isang sistematikang pagtatasa
ng iba’t-ibang nilalaman ng pag-aaral, at ito ay isang platform para sa mga online na
propesyonal na pag-aaral ng mga komunidad na magbibigay lakas sa mga tagapagturo na
makipagtulungan at magbahagi ng pinakamahusay na kaugalian.


Lumika ng district-wide na propesyonal na pagpapaunlad para sa lahat ng mga
guro at adminstrador sa paggamit ng MyPLN, sa A-G at sa District graduation
requirements para palawaking ang unawa at kaalaman sa A-G.



Isaayos ang mga oprtunidad sa propesyonal na pagpapaunlad sa mga inisyatibo
ng Distrito at mga programa ng pagtuturo para magtaguyod ng kapasidad ng
guro at pabutihin ang resulta sa mga estudyante.



Protektahan ang panahon kung kalian ang mga departamento, antas ng mga
grades at mga pangkat ng pagtuturo ay magpupulong para pahusayin ang
curriculum, pagtuturo, at pagtatasa ng silid-aralan.

Elementary

PROGRESS METRICS
Outcomes

Targets

Elementary schools designate a Language &
Literacy Designee

100% of
selected
schools
100%
Agendas and Sign-ins

K-3 teachers complete required courses in
foundational reading skills, data-driven
differentiated instruction using a multitiered system of support, and Universal
Design for Learning

Data Sources

Monitoring
Timeline
Jan 2016

June 2017
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Outcomes

Targets

Effective professional development
Educator Development Support: Teachers
and School Leaders
Secondary math teachers trained in the use
of ALEKS as Tier 2 and Tier 3 intervention

Secondary

Secondary ELA intervention teachers
trained in Accelerated Academic Literacy
(AAL) module

Blended learning intervention licenses
utilized
Teachers and administrators complete the
training on graduation requirements and AG and are able to articulate requirements to
parents and students.
Effective professional development

100% of
those
that
teach
the
courses
100% of
those
that
teach
the
courses
100%
100%

Educator Development Support: Teachers
and School Leaders

7. Lumikha at magsagawa ng mga oportunidad sa
credit recovery ng sa gayon ay mabigyan ng
pagkakataon ang mga estudyante sa klase ng
2016 at 2017 na tugunan ang bagong
pangangailangan ng kurso ng A-G, pataasin ang
bilang ng nakakatapos at mawala ang bilang ng
mga dropouts.

Data Sources

Monitoring
Timeline
Evaluations, agendas, June 2016
sign-ins
Evaluations, agendas, Jan 2016
sign-ins
June 2016
June 2016

June 2016

June 2016
MyPLN

June 2016

Evaluations, agendas, June 2016
sign-ins
Evaluations, agendas, Jan 2016
sign-ins
June 2016

“Never give up. Go over, go
under, go around, or go through.
But never give up. ”
Unknown

Mga Stratehiya:
 Ang PASS (Performance Assessment Student Support) ay nagbibigay ng isang
kakaibang oportunidad na mabawi ang credit sa mga hindi nakapasang kurso sa
pamamagitan ng pagtuon ng atensyon sa nilalaman ng kurso na hindi pa
natututunan. Pag naipakita ng mga estudyante ang kanilang kaalaman maaari
silang makakuha ng “C” grade. BAwat isang kurson ay nakabalangkas batay sa
mga modules ng kumpol ng pamantayan. Ang grado ng estudyante ay ibabatay
sa kanilang abilidad na ipakita ang kanilang kaalaman sa bawat isang napiling
module assessment(s). Sa simula ng bawa’t isang module, ang mga estudyante
ay bibigyan ng pre-assessment. Pag naipakita nila ang kanilang karunungan, ang
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mga estudyante ay bibigyan ng credit batay sa kanilang karunungan sa naturang
module at maaaring lumakad na sa kasunod. Kapag hindi sila nagkapagpakita ng
karunungan, ang nilalaman ay babaguhin at itutuo para matugunan ang
pangangailangan ng estudyante.
 Ang mga silid-aralan sa programang ito ay babaguhin para pabayaang
matuto ang mga estudyante batay sa kanilang bilis o kabagalan para
matapos ang modules ng mas maagas kaysa sa karaniwan na 20-linggong
semester, ng sa gayon, mayroon mas maraming pang oportunidad para
makabawi ng credit ang mga estudyante kung kinakailangan sa loob ng
school year.
 Ang mga guro ay tuturuan na magturo ng programa na ito at bibigyan ng
mga resources tulad ng mga A-G Credit Recovery Counsellors sa paaralan
na magmo-monitor sa progreso ng estudyante, makikipag-ugnayan sa
mga magulang, magbibigay ng pagsusuri ng datos, at gagawa ng mga
Individualized Graduation Plans ng estudyante. Magkakaroon din ng
Teacher Advisors na makipagtulungan sa pagtuturo, nilalaman, at
desenyo ng lesson para tiyakin ang tagumpay ng estudyante.
 Isasama ang teknolohiya sa programang ito para sa pagtuturo at
pagtatasa mula sa bagong pinagtibay na math textbooks, at gayun din
ang mga suplementong online ALEKS curriculum.


RIG (Recovery + Intervention = Graduation) ay nagbibigay ng kakaibang
oportunidad na mabawi ang credit sa mga nabagsak na kurso sa pamamagitan ng
pagkuha ng estudyante ng pass-thru-classes sa araw ng pasukan sa tulong ng
isang guro sa continuation high school. Ang estudyante ay maaaring kumuha ng
isa o dalawang kurso na iniaalok ng
continuation high school habang nakaenroll sa komprehensibong high school.
Ang mga estudyante ay tatanggap ng
continuation school instructional model
para sa credit recovery.



Ang mga kurso sa RIG courses ay iaalok
din para sa mga estudyante ng kapwa
komprehensibo at continuation high
school pagkatapos ng pasok mula sa
3:30 pm – 5:30 pm dalawang beses
isang linggo. Magaalok din ng isang
panggabing programa para sa credit
recovery at magsisimula sa 5:00 pm –
7:00 pm dalawang beses isang linggo,
para magkaroon ng karagdagang
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oportunidad ang mga estudyante ng kumpletohin ang knailang creidts habang
sila ay nakalahok sa mga aktibidad ng paaralan.
 Sa karagdagan, ang mga napiling lugar ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na
enrollment para mas mabuting suportahan ang komprehensibong high school na
hindinakatapos. Sa simula ng spring semester (bago sa normal na araw ng
continuation high school), ang mga non-grads ay hihimukin na mag-enroll sa
continuation high school para kumpletohin ang mga kurso at makakuha ng mga
credits para makatapos. Ang mga estudyante ay mananatiling naka-enroll sa
halip na kumuha ng break sa pagitan ng dulo ng spring semester at simula ng
summer school, para hindi mawala ang kanilang focus at momentum.
 Ang Edgenuity program ay nag-aalok ng virtual at magkahalong kurso ng
pagtuturo. Ang Distrito ay bumili ng 4,500 na recyclable blended learning
licenses, kung saan ang digital content ay suportado ng mga lessons na binuo ng
mga guro ng LAUSD. Ang Distrito ay bumili din ng 500 na one-time use, virtual
learning licenses, kung saan ang digital content ay galing sa mga guro ng
Edgenuity. Ang Edgenuity ay sumusuporta sa dalubhasang pag-aaral kung saan
ang mga estudyante ay naka-focus lamang sa content na hindi sila nakapagpakita
ng karunungan, at sa huli ay makatanggap ng credits batay sa naipakitang
karunungan.


Ang Students Taking Action for Readiness (STAR 17) ay nag-aalok ng
pambihirang oportunidad ng mas mahabang panahon sa mga estudyante na
hindi natugon ang pamantayan ng karunungan ng content ng kurso sa loob ng
anumang semester. Ang paglahok ay batay lamang sa rekomendasyon ng guro;
pag natanggap sa STAR 17 Program, ang estudyante, guro, counselor at mga
magulang ay sasali sa isang kontrata na babalangkas sa mga course
requirements, mga commitments at mga ekspektasyon. Ang mga estudyante na
ang grades ay nasa loob ng samung posiyento ng “C” ay bibigyan ng
alternatibong daan para ipakita ang karunungan sa pamantayan ng coursecontent. Pa gang naunang grades ng estudyante ay sa pagitan ng 65-69%, ang
estudyante ay tatanggap ng karagdagang walong dalawang-oras na sesyon ng
pagtuturo. Ang mga estudyante na nakakuha ng 60-64% ay tatanggap ng
sampung karagdagang dalawang-oras na sesyon. Ang karagdagang oras ay
ibibigay sa dulo ng semester, pagkatapos ng pasok, sa Sabado, o sa panahon ng
winter break.
 Ang guro na nag-rekomenda ay sumasang-ayon na magsumite ng grade
na binago sa “C” pag nakatapos ang estudyante ng karagdagang
programa ng pagtuturo na naka-balangkas sa kontrata.
 Ang programa na STAR 17 ay nauukol sa tibay ng estudyante sa
pamamagitan ng pakikipagtulungan ng propesor-guro batay sa SLAM
Project; ang programa na math at English college readiness para sa mga
estudyanteng at-risk. Ang propesyonal na pagpapaunlad ng STAR 17 ay
kasama ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga guro, propesor, at mga
site coordinators para bumuo ang magsagawa ng mga lessons sa kurso at
pagsusuri.
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Ang Division of Adult and Career Education (DACE) ay magbibigay ng dalawang
zero periods at dalawang after-school classes para sa Klase ng 2016 at 2017 Tier
III students sa 14 high schools. Ang mga karagdagang oras na ito ay bahagi ng
stratehiya ng programa na Zero Dropout.



Ang DACE ay magbibigay ng karagdagang access sa kasalukuyang credit-bearing
kurso ng Career Technical Education (CTE).
 Ang DACE ay estratehikong magsusuri sa lahat ng iniaalok na kurso ng
CTE upang palawakin ang access, gawing mas episyente, tiwaking ang
mataas na kalidad, at palakihin ang potensiyal na makakuha ng trabaho.


Ang DACE ay makikipag-ugnayan din sa mga sekundaryong counselor
para pataasin ang kaalaman ng publiko sa mga pagsasanay sa karera ng
mga sekundaryong estudyante.



Lumikha ng partnership sa mga Community College District para bigyan ng
pagkakataon ang mga college instructors na magbigay ng klase sa mga campus
ng high school kabilang ang mga option schools, at kasama na rin ang mga
oportunidad sa enrollment, at pag-iskedyul ng Career Technical Education
Courses (CTE) sa Educational Career Centers (ECC).



Palakasin ang relasyon sa mga negosyo, kolehiyo ng komunidad, at mga
employment development partners para gumawa ng mga innovative support
services, maayos na patnubay ng pagbabago, at mga landas ng karera na
tutulong sa mga progreso ng sekondaryong estudyante patungo sa pagtatrabaho. At saka, ang DACE ay magsasaalang-alang sa mga partnership at
pagkakahanay sa Linked Learning Program ng Distrito.



Ang Auxiliaries ay nagbibigay ng mga oportunidad sa loob ng araw ng pasukan sa
mga estudyante na kunin muli ang mga kurso na hindi sila nakapasa. Ang bilang
ng mga kurso at ang panahon ay depende sa puwang sa bawat master schedule
na idagdag ang mga auxiliary periods. Ang mga oportunidad na mabawi ang
credit ay maari ding ialok sa zero period.



Ang Beyond the Bell ay nagbibigay ng Extended Learning Opportunities Summer
(ELOS) sa CORE Waiver elementary at middle schools, at ang District-wide Credit
Recovery Summer School Program (CRSSP) sa 79 high schools at walong
continuation campuses.



Ang Resiliency Training ay nilikha ng Local District West at ibinigay sa sampung
boluntaryong mga guro, na nagtuturo sa kanilang mga estudyante sa loob ng
unang 4 na araw ng summer school at pana-panahon sa haba ng sesyon ng
summer school. Ang emphasis ay ang pagbubuo ng pag-iisip na maunlad at ang
pagtitiyaga sa pagharap sa mga gawaing hindi madali. Ang Local District West ay
27

magpapatuloy na magbibigay ng resiliency training na susukat sa epekto ng
tagumpay ng estudyante.


Ang Independent Study ay nagbibigay ng pinakamalawak na pleksibilidad para
mabawi ng mga estudyante ang kanilang credit. Ang mga estudyante ay papasok
sa isang nakasulat na kasunduan na nagbabalangkas ng mga assignments, at ng
panahon ng pagpulong sa guro para sa karagdagang suporta sa pagtuturo. Ang
programa na ito ay magbibigay sa mga estudyante na nagta-trabaho ng
karagdagang oportunidad na kumuha ng klase, at bawasan ang potensyal na
mag-dropout.



Imbestigahan ang pagbabgo sa kalendaryo ng school year sa 2016-2017 para
mabalanse ang fall at spring semesters at pahabain ang winter break para
magkaroon ng karagdagang oportunidad na mabawi ang credit at idagdag pa ang
summer school.

Secondary

Sekundaryo

SUKATAN NG PROGRESO
Resulta

Targets

Data Sources

Ang mga estudyanteng sumasali sa credit
recovery courses ay tagumpay na
nalkakabawi ng credit
Mataas na numero ng estudyante na
patungo sa pagtatapos
Pagtaas na pagtatapos (graudation rate

80%

Google doc
MiSiS

70%

MiSiS

June 2016

>70%

Aug 2016

Mawala ang dropout rates

<8%

MiSiS
California
Department of
Education
(CDE)
CDE

9th -12th grade students on-track for A-G
(receiving “C” or above in all A-G courses).

45%

MiSiS
MyData

9th-12th grade students on-track for
graduation (meeting CSU/UC, LAUSD, and
CDE requirements).

70%

MiSiS
MyData

11th grade students naka-iskor ng
“conditionally ready” o “ready” na
sinukat ng 11th grade Early Assistance
Program (EAP) Math assessment.

Benchmark Smarter
+1
Balanced
Assessment
Consortium
(SBAC)
Benchmark SBAC
+1

Oct. 2015
Dec. 2015
March 2016
June 2016
Oct. 2015
Dec. 2015
March 2016
June 2016
Aug 2016

11th grade students naka-iskor ng
“conditionally ready” o “ready” na sinukat
ng 11th grade EAP English Language Arts
assessment

Monitoring
Timeline
June 2016

Aug 2016

Aug 2016
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Resulta
9th-12th grade students who answer
“agree” or “strongly agree” on College and
Career questions on most adults at this
school expect me to go to college in the
School Experience Survey.
9th-12th grade students who answer
“agree” or “strongly agree” on College and
Career questions on I know my current
progress towards meeting A-G
requirements in the School Experience
Survey.
9th-12th grade students who answer
“agree” or “strongly agree” on College and
Career questions on I have had a meeting
with someone on the school staff to
discuss my IGP in the School Experience
Survey.
9th-12th grade students who answer
“agree” or “strongly agree” on College and
Career questions on I have had a meeting
with someone on I can go to an adult at
this school for help to prepare me for
college or career in the School Experience
Survey.

Targets

Data Sources
School
Experience
Survey

Monitoring
Timeline
August 2016

School
Experience
Survey

August 2016

School
Experience
Survey

August 2016

School
Experience
Survey

August 2016

8. Palawakin ang pakikisali at komunikasyon ng magulang at komunidad sa pamamagitan
ng pag-alok ng pagsasanay sa mga pamilya kol sa kanilang tungkulin at responsibilidad
bilang partners ng school staff para suportahan ang akademikong achievement ng
estudyante. Ang kinatawan ng magulang at komunidad ay magiging impluwensya sa
mga magulang/tagapag-alaga para tulungan ang kanilang mga anak na maging handa sa
kolehiyo at karera.

Mga Stretehiya:
 Pasalihin ang mga estudyante at pamilya sa pakikipagsapi sa Individual Gradation
Plans at kilalanin ang mga opsyon na pang-suporta at ang mga masulong na
opsyon sa pagtuturo.


Lumikha ng saklaw ng mga oportunidad sa mga magulang para maintindihan nila
ang akademikong progreso ng kanilang anak at para maunawaan nila kung
papaano susuportahan ang progresong ito.



Magbigay ng pagtuturo sa magulang sa inisyatibo ng Distrito at sa mga programa
sa pamamagitan ng pagbuo ng mga presentasyon at mga visuals sa iba’t-ibang
wika para sa mga paaralan na magagamit sa mga graduation requirements, A-G
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course sequence, California Standards, sa School Report Card, paggamit sa
College Board Parent Portal, at mga opsyon sa kolehiyo at karera.


Pasalihin ang mga pinunong magulang sa lugar ng paaralan sa mga sesyon ng
pagsasanay para mabigyan sila ng mga resources at patnubay para magsilbi
silang co-facilitators sa pakikipagugnayan sa mga magulang ng mga estudyante
na may peligro na mag-dropout. Ang mga paksa ng sesyon ng pagsasanay ay
kaugnay sap ag-suporta sa mga pangangailangan ng mga estudyante na
akademiko/sosyal/emosyonal.



Tiyakin na ang mga magulang ng mga estudyante na kasapi sa Village Movement,
na itinaguyod ng Student Empowerment and Involvement Unit, ay sasali sa mga
aktibidad ng magulang na ginaganap sa lugar ng paaralan para makasama sila sa
“kilusan.”



Makipag-partner sa School Mental Health, PSA, Homeless Education, Special
Education, at Migrant Education, para bumuo ng isang menu ng angkop na
serbisyo para sa mga magulang at pamilya. Tiyakin na ang mga resources na yon
ay makukuha sa mga parent centers.



Itaguyod ang pagbuo ng MiSiS Parent Access Support System Portal (PASSport)
sa mga magulang, na nagbibigay ng malawak ng access sa mga grades ng
estudyante, sa IGP, at sa attendance.
 Himukin ang mga magulang at estudyante na lumagda sa Magulang,
Komunidad, at Student Services Branch “college and career readiness
pledge” at bumuo ng “A-G Readiness Guide” para sa estudyante ng
elementarya at middle school na iugnay ang kanilang mga subjects sa high
school graduation courses.


Ang Student A-G Ambassadors ay sasanaying makipag-trabaho sa mga
estudyante sa afterschool tutoring programs para suportahan ang A-G
Program. Ang mga ambassadors ay mga estudyante rin na tagumpay na
sumusulong sa kanilang A-G requirements; at sila ay magsisilbing role
models at spokespersons batay sa inisyatibong ito.



Bumuo ng Public Service Announcements (PSAs) sa mga estudyante pinuno sa
KLCS para himukin ang mataas na akademikong maaabot at ng positibong kultura
na nakatuon sa pagtapos ng kolehiyo.



Magpanatili ng College and Career Connection sa Magulang, Komunidad at
Student Services webpages kung saan lahat ng mga resources ng Distrito ay
matatagpuan sa isang sentral na lokasyon.



Magbigay ng oportunidad sa mga magulang na magboluntaryo at sumali sa mga
araw-araw na aktibidad ng paaralan.
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ALL GRADE LEVELS

PROGRESS METRICS
Outcomes

Targets

Data Sources

Parents participating in School Experience
Survey
Parent respondents who answer “agree” or
“strongly agree” on School Experience Survey
questions regarding school quality
Parent respondents who answer “agree” or
“strongly agree” on School Experience Survey
questions regarding school to parent
communication
Parent respondents who answer “agree” or
“strongly agree” on School Experience Survey
questions regarding welcoming climate
Parent respondents who answer “agree” or
“strongly agree” on School Experience Survey
questions regarding students feeling safe on
school grounds

40%

School Experience
Survey
School Experience
Survey

82%

Monitoring
Timeline
Aug 2016
Aug 2016

School Experience
Survey

Aug 2016

School Experience
Survey

Aug 2016

School Experience
Survey

Aug 2016

TULOY-TULOY NA PAGPAPABUTI AT PANANAGUTAN
Ang sukatan ng tagumpay sa lahat ng antas –simula sa silid-aralan, sa paaralan, mga Lokal n
Distrito at Central Support System – ay ang akademikong naabot ng bawat isang estudyante.
Ang mga bahagi ng planong paghahanda sa kolehiyo at karera ay idinisenyo na nakatuon sa
mga sukatan na datos ang batayan base sa mga pananaw at layunin ng Distrito. Habang ang
Distrito ay naka-focus sa mga layunin at mga aksyon sa paligid ng bawat isang
pinakamahalagang stratehiya ng plano, ito ay magbibigay ng pagsasanay at supporta sa alert
system implementation strategies na kinakailangan para tiyakin ang tagumpay ng estudyante.
Ang pagtanggap ng pananagutan sa tagumpay ng lahat ng stratehiya at programa na inilarawan
dito sa instructional plan ay hindi lamang responsibilidad ng isang departamento, isang grupo, o
kahit ng isang Distritong sentral. Ang edukasyon ng estudyante ay isang sali-salimuot na
relasyon sa pagitan ng paaralan, pamilya, sa paaralan at sa Distrito, sa Distrito at sa komunidad
bilang isang buo.
Ang mga paaralan ay nagpapahatid ng mga resulta ng programa sa estilong magiliw para sa mga
estudyante at magulang para mapahalagan nila ang mga suliranin pati na rin ang mga tagumpay
ng progreso ng mga estudyante patungo sa pagtatapos. Ang mga Parent Centers sa bawat lugar
ay ay nagsisilbing tulay ng impormasyon at sanhi ng edukasyon para sa mga magulang upang
maunwaan nila ng mas mabuti kung paaano ang mga programa ay sumusuporta sa kanilang mga
estudyante patungo sa landas ng kolehiyo at karera.
Ang mga responsibilidad sa panangutan ay nakalagay sa Division of Instruction, sa mga Lokal na
Distrito at sa mga pook ng paaralan tulad ng sumusunod:
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Division of Instruction
• Nagsasalin at naghahatid ng mga patakaran at impromasyon
• Nagbibigay ng serbisyo at suporta sa mga Lokal na Distrito at mga paaralan
• Bumubuo at naghahatid ng mga patnubay ng pagsasagawa
• Kumukulekta at nagsusuri ng data at nagmamasid ng progreso at pagganap
• Kumikilala ng mga pagkukunan ng mga resources sa mga Lokal na Distrito
Mga Lokal na Distrito
• Nagtataguyod at naghahatid ng mga plano para sa paghahanda sa kolehiyo at karera
• Nag-aalok ng serbisyo at suporta sa mga paaralan
• Naghahatid ng mga inisyatibo at plano para sa pagsasagawa ng lahat ng mga Local
District stakeholders
• Nag-aalok ng sistematikong oportunidad sa propesyonal na pagpapaunlad para bumuo
ng kapasidad
• Kumukulekta at nagsusuri ng data at nagbabantay ng progreso ng paaralan at pagganap
Mga Paaralan
• Bumubuo at naghahatid ng mga plano sa paghahanda sa kolehiyo at karera
• Nag-aalok ng mga serbisyo at suporta sa mga guro at staff
• Naghahatid ng mga inisyatibo at plano para sa pagsasagawa para sa lahat ng
stakeholders ng pook ng paaralan
• Bumubuo at sumasapi sa mga oportunidad na propesyonal na pag-unlad
• Kumukulekta, nagsusuri at nagbabantay ng mga data ukol sa paggganap
• Nag-aalok ng pagsasanay sa mga magulang para maunawaan ang mga ulat ukol sa data
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KONKLUSYON
Pag-akay sa Hinaharap: Ang College and Career Readiness Plan, ay nagsisilbing patnubay sa
landas para maabot ng Distrito ang isyu na napakahalaga dito: pabutihin ang kinabukasan ng
mga estudyante sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng pagtuturo at suporta. Hindi dapat
tanawin ito na isa lamang plano ng Distrito; sa halip, dapat tanawin ito na isang hindi
pangkaraniwang pagkakataon sa komunidad ng LAUSD na bumuo ng mahalagang diprensya sa
buhay ng bawa’t isang estudyanteng sinisilbihan nito.
Ang Plano ay base sa pinakamahusay, may ebidensiyang paraan para sa paghahanda sa kolehiyo
at karera, dropout prevention/intervention, at kahanay nito ang mataas na lkalidad ng pagtuturo
na nakapaligid sa mga serbisyong pang-suporta sa mga estudyante. Pag nakasama ng malalim,
hindi pabago-bagong propesyonal na pagunlad ng mga guro at pinuno, ang katapatan sa layunin
ng plano na ito ay magbibigay-daan sa mahusay na makakamit ng mga estudyante at maglalagay
sa mga estudyante sa landas ng paghahanda sa kolehiyo at karera.
Ang data-based accountability model ang ilaw na magpapatupad sa matapat na pagsasagawa ng
Plano at magpapanatili sa wastong landas, dahil ito ay hinihimok ng mga resulta at may mga
kagamitan ng sistema ng impormasyon na magagamit para sa tuloy-tuloy na pagpapahusay.
Sapagkat may potensyal itong magbigay ng kaagad na epekto sa mga estudyante na makakatapos sa Klase
ng 2016 at 2017 – at sa huli at sa mga libo-libo pang mga magtatapos sa hinaharap -- ang balik ng
pamumuhunan sa panukala ng Division of Instruction na College and Career Readiness plan ay hindi
matutumbasan ng anumang halaga.
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PASASALAMAT SA MGA TUMULONG SA PROSESO NG
DISENYO
Nais naming pasalamatan ang lahat ng mga staff memebers ng mga sentral at Lokal na Distrito kabilang
ang mga kinatawan ng UTLA at AALA na sumali sa proseso ng disenyo na College and Career Readiness
Plan. Espesyal na pasasalamat sa mga magulang, guro, adminstrador at estudyante na sumali din a
prosesong ito upang ipabahagi ang kanilang pananaw sa mga pangangailangan upang maging
tagumpay ang mga estudyante sa pag-aaral, at paghahanda sa kolehiyo at karera. Nais din naming
pasalamatan ang Board of Education, Superintendent Ramon Cortines at Michelle King, Chief Deputy
Superintendent sa kanilang suporta at pagaalay ng pagtuturo at paghahanda sa kolehiyo at karera para
sa lahat ng mga estudyante. Bilang wakas, isang espesyal na pasasalamat kay Carol Alexander, Director
ng A-G Intervention and Support.
Dr. Ruth Perez
Deputy Superintendent of Instruction
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APENDIKS
A. Budget
B. Plano ng Lokal na Distrito
C. Paglalarawan ng mga Programa ng Distrito, Inisyatibo at mga Suportan Serbisyo
D. Sangunian
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Apendiks A: Budget
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Apendiks B: Mga Plano ng Lokal na Distrito
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Apendiks C: Paglalarawan ng mga Programa ng Distrito,
inisyatibo at Suportang Serbisyo
Sa ibaba ay nakalista ang mga umiiral na prgrama ng LAUSD at mga interventions na nagpapakita ng
mga pinagsama-samang suporta sa mga programa ng pagtuturo sa bawat antas. Pag pinagsama sa
kalidad ng pagtuturo, ang mga programa na ito at suporta ay makakabuti sa maaabot ng estudyante at
sa paghahanda sa kolehiyo at karera. Ang iba’t ibang mga kagawaran ng Division of Insturction, sa
pakikipagtulungan sa iba pang mga kagawaran at dibisyon, ay sumusuporta sa mga lokal na distrito at
paaralan sa pagpapatupad ng mga programang ito. Ang sunusunod na chart ay isang maikling
paglalarawan ng bawat isang programng nakalista.

Mga Programa, Hakbangin at Serbisyo ng Suporta
Mga Programa/Hakbangin
Academic English Mastery
Program (AEMP)
Advanced English Language
Development (ELD)
Advancement via Individual
Determination (AVID)
AVID Excel
Advanced Placement AP
AP Readiness Program
AP and PSAT/NMSQT
Adult Education
Arts Education
Assessment and Learning in
Knowledge Spaces (ALEKS)
Beyond the Bell
Blended Learning
College Promise Alliance
Diploma Project
Dual/Bilingual Programs
Early Literacy
Early Alerts Data Monitoring

Pre K - Elementarya Sekundaryo Sekundaryo
2
3-5
6-8
9-12
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Dibels, SBAC, TRC, LAS, CELDT, SRI,
grades, Interim Assessments,
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Mga Programa/Hakbangin
Gifted and Talented Education
(GATE)
Individualized Graduation Plan
Integrated Library and Textbook
Support Services
Integration of Students with
Disabilities
Kindergarten 2 College
Investment
Linked Learning Opportunities
Literacy and Language
Mastery Learning and Grading
My Personal Learning Network
(MyPLN)
Linked Learning
Parent and Community
Partnership
Restorative Justice
Standard English Learners (SEL)
Student Led Conferences
Student Support to meet the “E”
World Language Requirement
Teaching and Learning Framework
UCLA Collaborative/20 Schools
Project

Pre K - Elementarya Sekundaryo Sekundaryo
2
3-5
6-8
9-12

















































































































ACADEMIC ENGLISH MASTERY PROGRAM (AEMP)
Isang programa sa pagtuturo para sa mga estudyante na ang Standard English ay hindi katutubo, na
tinatawag na Standard English Learners (SEL). Kabilang sa grupong ito ang mga mag-aaral na Aprikano
Amerikano, Meksikano Amerikano, Hawaiian American, at Native American. Ang mga guro ng SELs ay
naghahalo ng mga stratehiya ng pagtuturo na nagpapadali pagkuha ng pamantayan at akademikong
Ingles na nagpapatunay, nagbibigay halaga, at bumubuo sa mga wika at kultura ng mga mag-aaral.
Sinisikap na kilalanin ang mga probable SELs sa pamamagitan ng paggamit ng linguistic screeners at iba
pang at-risk markers. Kasalukuyang nakikipagtulungan ang Distrito sa UCLA sa pagsasaliksik upang
patunayan ang LAUSD linguistic screeners at kultura at wika kaugnay ng pag-aaral. Ang sekundaryong
paaralan ay magsisimulang magpangasiwa ng Scholastic Reading Inventory (SRI) sa mga probable na
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estudyante. Tataasan ng Distrito ang bilang ng AEMP schools, SEL coaches at share best practices sa
lawak ng mga Lokal na Distrito.
ADVANCED ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT (ELD)
Ang layunin ng Advanced ELD ay ang pagbigay sa mga Long Term English Learners, na nilinaw sa
LAUSD na young mga mag-aaral na hindi na-reclassify pagkatapos ng limang taon sa paaralan sa U.S. ,
ng kakayahan at kaalaman sa mga nilalaman para palawakin ang kanilang kasalukuyang antas ng ELD at
tugunana ang mga reuqirements ng reclassification. Ang akademikong diin ng kurso ay ang
pagpapahusay sa oral language, pabilisin ang academic vocabulary acquisition, expository writing, at
unawa sa pagbabasa sa paggamit ng CA ELD pamantayan katabi ng CCSS/ELA. Ang kurso na ito ay
maaaring gamitin para sa A-G credit kung kinakailangan.
ADVANCEMENT VIA INDIVIDUAL DETERMINATION (AVID)
Ang AVID ay isang sistema ng paghahanda sa kolehiyo para magbigay ng karagdagang suporta
(akademiko at affective) sa sekundaryang mag-aaral na nasa "academic middle" sa post-secondary
campus. Ang mga AVID na mag-aaral ay karaniwang ang una sa kanilang pamilya na pumasok sa kolehiyo
at mapunta sa underrepresented groups, ibig sabihin, mga nag-aaral ng Ingles, maliit ang kita, Afrikano
Amerikano at Latino. Mayroong higit sa 60 LAUSD sekundaryong mga paaralan ang gumagamit ng AVID.
ADVANCEMENT VIA INDIVIDUAL DETERMINATION (AVID) EXCEL
Ang AVID Excel ay isang pre-AVID middle school elective course na ang layunin ay wakasan ang paulitulit na insidente kung saan ang mga English Learners (ELs) ay nagiging Long-term Learners English (LTELs)
sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga karagdagang suporta na nakatutulong sa mag-aaral na matuto
ng wika ng mas mabilis. Ang AVID Excel ay tutulong na maging handa ang mga estudyante na 8th grade
na pumasok 9th grade na may kakayahan sa wika at organisasyon para magtagumpay. Sa kasalukuyan
ay may pitong middle schools sa nakikilahok sa AVID Excel sa panahon ng 2015-2016 akademikong taon.
Kabilang din sa AVID Excel ang isang dalawang-linggong summer course nan aka-focus sa kakayahan sa
pagbabago, akademikong bokabularyo, aplikasyon ng pagsulat at pag-unlad sa pagsasalita ng wika.
Ang AVID at AVID Excel ay parehong nagtuturo ng mga kakayahan at pag-uugali para sa akademikong
tagumpay sa pamamagitan ng pagbibigay ng masinsinang suporta sa mga tutorial at malakas na relasyon
ng mag-aaral /guro. Dahil sa lakas ng AVID program, maraming mga mag-aaral ang kumukuha ng
programa at natututo ng mahusay sa mga masulong na pagkakataon sa pag-aaral.
ADVANCED PLACEMENT (AP)
Ang mga AP courses ay nagbibigay ng isang natatanging karanasan sa pag-aaral na nagtataguyod ng
kahandaan sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa mag-aaral ng access sa mga uri ng akademikong
gawain na mararanasan nila sa kolehiyo. Ito ay nagbibigay din sa kanila ng pagkakataon upang kumita ng
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college credit habang nasa high school pa sa pamamagitan ng pagpasa sa AP Exam. Ang mga AP courses
ay makukuha sa higit pa sa 34 na mga paksa kabilang ang sining, computer science, kasaysayan at mga
agham panlipunan, matematika, agham, wikang Ingles at panitikan, at mga wika ng mundo. Higit sa
50,000 AP Exams ay kinuha sa 2014-15 ng mga estudyante sa 118 LAUSD high schools.
Ang AP Exam Fee Reimbursement Program a y n a g t a t a n g g a l n g m g a h a d l a n g n a p i n a n s y a l
n a m a a r i n g m a g i n g h a n d l i n g s a m g a m a r a m i n g low-income students sa pagkuha ng AP
exams. Ang pondo galing sa Estado at Distrito ay sumusuporta sa pagbabayad ng mga AP exam feespara
sa mga estudyante na income-eligible.
ADVANCED PLACEMENT READINESS PROGRAM
Sa pamamagitan ng AP Program Readiness, ang Distrito ay nagbibigay ng karagdagang suporta sa mga
estudyante at guro ng AP Science, Technology, Engineering at Matematika (STEM) bawat buwan sa UCLA.
Ang programa, na tina-target ang mga underrepresented African American at Latino mga mag-aaral, ay
bukas sa lahat ng STEM mga mag-aaral ng Distrito AP. Higit sa 2,900 mag-aaral at halos 200 mga guro ay
lumahok sa 2014-2015 akademikong taon. Pagtatasa ng data District ay nagpapahiwatig na ang AP
Program Readiness na mai-play ng isang makabuluhang papel sa pagtaas AP paglahok at exam mga rate
ng tagumpay ng Distrito.
AP AND PSAT/NMSQT
Ang paunang SAT / National merito Scholarship Qualifying Test (PSAT / NMSQT) ay isang program cosponsor ng College Board at National merito Scholarship Corporation (NMSC).
PSAT / NMSQT, isang standardized test na nagbibigay mismo pagsasanay para sa SAT at nagbibigay sa
mga mag-aaral ng isang pagkakataon upang maging kuwalipikado para sa mga scholarship na ibinigay
ng National merito Scholarship Corporation (NMSC), ay sumusukat sa matematika, kritikal na
pagbabasa, at pagsusulat tulad ng SAT. PSAT ay naglalaman ng mga katanungan mula sa aktwal na SAT
at ito ay dinisenyo upang maging bahagyang mas madali kaysa sa SAT. Ang SAT ay ginagamit para sa
admission sa kolehiyo; PSAT mga marka ay hindi na ipinadala sa mga kolehiyo.
Sinasaklaw ng Distrito ang 2014 PSAT fees para sa lahat ng ika-10 grado. Ito ay pag-asa ng Distrito na
ang PSAT / NMSQT ulat score, kabilang AP Potensyal, ay ginagamit ng mga mataas na paaralan bilang
isang paraan upang mapabuti ang pagtuturo, kilalanin ang achievement gaps, at palawakin ang pagaccess sa mga advanced na kurso, kabilang Advanced Placement (AP).
ADULT EDUCATION
Adult Education ay nagbibigay ng pag-aaral ng mga pagkakataon at pagsasanay sa trabaho sa mga
matatanda at mga mag-aaral sa loob at out-of-school high school. Division of Adult and Career Training
Centers (DACE) paaralan at career training centers ay matatagpuan sa iba't-ibang mga lugar ng paaralan
sa buong Distrito at tulong kasapi ng komunidad maabot ang kanilang mga personal at propesyonal na
mga layunin sa pamamagitan ng pagbibigay ng maginhawang access sa pagtuturo ng mataas na kalidad.
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Ang Dibisyon ng Adult at Career Education ay nakipagsosyo sa 14 na mataas na paaralan upang magbigay
ng dalawang zero na panahon at dalawang pagkatapos-paaralan na mga klase para sa klase ng 2016 at
2017 Tier III mag-aaral. Ang mga karagdagang oras ay bahagi ng istratehiya ng Zero Dropout program.
ARTS EDUCATION
Isang napaka-mahalagang bahagi ng Plano ng pagtuturo ng Distrito ay Education Arts. Sa 2012, ang Board
of Education ipinahayag Education Arts isang pangunahing paksa sa LAUSD at nakatuon upang ibalik sa
sining edukasyon sa buong Distrito. Ito ay isang mahalagang desisyon dahil Education Arts nagpapabuti
sa kakayahan sa lahat ng mga pangunahing asignatura, lalo na para sa mga mag-aaral mababang
gumaganap. Mahigit sa 63 na mga pag-aaral (Arts Partnership, 2009) ng mga estudyante, sa lawak ng
socioeconomic spectrum, ang nagpakita na mga mag-aaral tulad ng mga nasa LAUSD, na makakatanggap
ng kanilang pag-aaral sa isang mayaman sa sining na kapaligiran:
• Mas handa para sa global workforce
• Taasan ang kanilang akademikong tagumpay
• Nagpapakita ng mas mataas na high school graduation rate
Ang pinalawak na mga pagkakataon ay ngayon ay inaalok sa elementarya sa pamamagitan ng
karagdagang naglilibot arts guro at sa gitnang antas ng paaralan sa pamamagitan posisyon offpamantayan upang bumuo ng mga kinakailangang mga batayang kasanayan na kinakailangan upang
makumpleto ang nanaig sa kanilang AG "F" requirement course. Upang pagyamanin tinukoy sa kolehiyo
at karera pathways, ang Arts Branch ay ang pagtaas ng access sa mga propesyonal na artist at internships,
district-wide arts festival at ang Program Industry magpatibay-A-School na itataas visibility upang
suportahan ang lahat ng mga estudyante at lumikha ng mga modelo ng papel sa sining.
ASSESSMENT AND LEARNING IN KNOWLEDGE SPACES (ALEKS)
Ang Assessment and Learning in Knowledge Spaces ay isang web-based na pagtatasa at pag-aaral ng
sistema na iiba para sa mga pangangailangan ng bawat estudyante indibidwal, kabilang ang mga magaaral na may mga kapansanan. ALEKS gumagamit ng agpang na pagtatanong sa eksaktong mabilis at
tumpak na matukoy kung ano ang alam ng isang mag-aaral at hindi alam sa isang kurso. ALEKS program
na gagamitin bilang Tier 2 at Tier 3 interbensyon para sa mga mag-aaral nakatala sa Grades 6 -8,
Algebra 1, Geometry, at Algebra 2.
BEYOND THE BELL (BTB)
Ang Beyond the Bell ay nakatuon sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng A-G Tier II akademikong
suporta para sa lahat ng mag-aaral sa pamamagitan ng tag-init programa nito - Pinalawak
Opportunities Learning Summer (ELOS) para sa CORE Waiver elementarya at middle schools, at ang
distrito wide Credit Recovery Summer School Program (CRSSP) para sa mataas na paaralan.
Simula sa mga mag-aaral sa elementarya, BTB ay nag-aalok ng isang programa ng interbensyon sa
English Language Arts upang makatulong sa mastering pamantayan antas ng grado.
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Ang middle schools ay binibigyan ng English Language Arts o matematika pag-aaral upang matulungan
ang mga mag-aaral na makamit ang mga pamantayan ng antas ng grado at maghanda para sa
akademikong mga kurso ng high school.
Sa antas ng mataas na paaralan, ang lahat ng mga mag-aaral na nakatanggap ng isang D o F sa isang
core subject, (Language Arts Ingles, matematika, agham o history / social science), ay karapat-dapat na
mag-enroll sa credit courses pagbawi sa 86 mga site sa mataas na paaralan. Mga mag-aaral na
nakatanggap ng isang D o F sa non-core paksa, (Health, Physical Education at / o World Language), ay
maaaring magpatala sa mga klase sa isa sa 29 mga kampus high school.
BLENDED LEARNING
Ang Blended Learning ay isang pormal na edukasyon na programa na kung saan ang mag-aaral ay
natututo sa hindi bababa sa bahagi sa pamamagitan ng paghahatid ng nilalaman at pagtuturo sa
pamamagitan ng digital at mga online na media na may ilang mga elemento ng kontrol ng mag-aaral sa
paglipas ng panahon, lugar, path, o tulin. Upang ihanda ang lahat ng mga mag-aaral upang maging digitalaaral sa kolehiyo at mga karera, ang lahat ng mga paaralan ay magamit teknolohiya upang makilala ang
pagkakaiba at i-personalize ang pagtuturo, dagdagan akademikong hirap, at bumuo ng ang pagmamayari ng mag-aaral ng pag-aaral gamit ang isang portfolio ng mga mag-aaral-Iginitna modelo paaralan. Ang
mga guro ay gamitin agpang at non-agpang mga digital na nilalaman, at magbigay ng differentiated mga
gawain, at daanan upang mapahusay ang mag-aaral sa pag-aaral. Teknolohiya ay nagbibigay-daan sa
mga guro upang mabilis na suriin para sa pag-unawa at ipagbigay-alam sa mga pagpapangkat ng magaaral at mga stratehiya ng pagtuturo.
Ang Distrito ay gumagamit ng ilang mga pinaghalo programa sa pag-aaral. Isa tulad halimbawa ay ang
paggamit ng Assessment and Learning in Knowledge Spaces, (ALEKS) ng isang Web-based, artipisyal na
matalinong pagtatasa at pag-aaral ng sistema. Ang isa pang program na teknolohiya, Edgenuity, (online
pagtuturo) ay sumusuporta sa karunungan sa pag-aaral kung saan ang mga mag-aaral tumutok lamang
sa mga nilalaman para sa kung saan hindi sila ay nagpapakita ng kahusayan, at sa huli makatanggap ng
mga kredito na batay sa nagpakita na karunungan.
COLLEGE PROMISE ALLIANCE
Ang College Promise Alliance (naka-modelo sa Long Beach USD) ay isang pakikipagtulungan sa pagitan
ng mga negosyo, komunidad at mga kolehiyo upang suportahan ang mas malawak na access ng
estudyante at tagumpay sa post-secondary education. Ang programang ito ay maaaring sa pamamagitan
ng paglikha ng malakas na pakikipagtulungan sa mga lokal na Cal State at mga kolehiyo ng komunidad at
pagbibigay ng mahalagang pinansiyal na insentibo at serbisyo sa mga magtatapos. Kabilang sa mga
bahagi ng programa ang mga sumusunod:
• Lahat ng estudyante na LAUSD na matagumpay na nakatapos ng Cal State minimum
college prep requirements ay aalukan ng pagpasok sa kanilang mga lokal na Cal State
na may pagkakataon na kumita ngbachelor’s degree.
• Papasok 2015 9th graders makakuha ng isang sulat ng pagtanggap mula sa mga lokal
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na Cal State Universities, na naglilista ng mga kinakailangan upang patunayan ang mga
certificate.
• Priority enrollment sa mga lokal na komunidad na kolehiyo para sa lahat ng
nakatapos sa LAUSD.
• Ang mga pondo ay hihingin para sa mga scholarship para sa mga nagtapos ng
high school.
DIPLOMA PROJECT
Isang halimbawa ng mga matagumpay na paggamit ng strategic data ay Diploma Project ng Distrito, na
gumagamit ng Buod ng Ulat Buwanang upang aralan ang mga trend ng data para sa mga marka, pagdalo,
at pag-uugali upang gabayan dropout iwas at interbensyon pagsisikap na may sa panganib mag-aaral.
Mga Mag-aaral at pagdalo Tagapayo (psa) gumana nang direkta sa mga mag-aaral na nasa listahan
dropout at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong pagpapayo at
pagtuturo sa mga mag-aaral tungkol sa iba't ibang mga landas sa graduation. Ito mataas na matagumpay
lumang program limang taon ay patuloy sa kanyang orihinal na labindalawang mga site at pinalawak na
sa sampung karagdagang mga site. Ang pinaka-epektibong estratehiya ay kinabibilangan ng:
• Suporta at ipaalam sa intensive mga mag-aaral na may mga alternatibong opsyon
sa credit pagbawi.
• mapadali parent empowerment workshops sa pagdalo at Dropout Prevention paksa.
• Makipagtulungan, coordinate, at tumulong sa mga pagsisikap Student Recovery Day.
• mapadali grade workshops at mga presentasyon na antas sa pagdalo at Dropout
Prevention paksa.
• Makipagtulungan sa koponan Pagdalo ng paaralan at Dropout Prevention upang
itaguyod at bumuo 8th estratehiya grade matrikula.
DUAL/ BILINGUAL PROGRAMS
Ang Dual/Bilingual Programs ay tumutulong sa mga estudyante na bumuo ng buong pagsasalita’t
pagbabasa at kasanayan sa pagsusulat sa dalawang wika, at sila ay karaniwang gumanap sa mas mataas
na antas kaysa sa kanilang mga kapantay sa pagbabasa at matematika. Ang Distrito ay patuloy na
gumawa ng mga mapagkukunan para sa mga paaralan at mga guro ng pagpapatupad ng dual two-way
banyagang wika at bilingual na mga programa, matiyak na ang bawat paaralan ay lumilikha ng mga
pagkakataon para sa mga mag-aaral upang matugunan ang lahat ng mga kinakailangan AG, at partikular
na malampasan ang Wika na iba sa Ingles (LOTE) pinakamaliit na kinakailangan.
EARLY LITERACY
Ang komprehensibong layunin ng LAUSD ay ang pagtiyak na lahat ng mga estudyante ay magbasa,
magsulat, magsalita at makinig ng mahusay at wasto pagkatapos ng ikalawang grado. Ito ay makakamit
sa mga sumusunod na paraan:
Palakasin ang pagsasalita sa pagitan ng istruktura ng pre-school at K-2
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• Ang mga Local District Superintendents ay nagpa-plano at nagpapadali ng propesyonal na
pagpapaunlad para sa elementary level Directors at Early Childhood Educaton Directors sa Preschool
Learning Foundations at sa California Standards na may espesyal na pansin sa:
o Angkop na pagtuturo sa silid aralan ng preschool, TK at grades K-2.
o Ang tungkulin ng laro, sentro, malayang pagpili, at ng pakikipag-ugnayan sa bawat isa ng
guro-estudyante sa silid-aralan ng preschool, TK grades at K-2
o Ang pamantayan ng pagsulong sa progreso sa Reading Foundational Skills, Oral
Language, ELD at matematika.
o Pagbisita sa silid-aralan na cross grade-level at mga feedback na pakikipag-usap sa gitna
ng mga elementary directors at EEC principals at mga guro.
o Bumuo ng isang sistema ng data na magpapahintulot sa mga paaralan, Lokal na Distrito
at mga Sentral na Tanggapan na subaybayan ang tagumpay ng mga estudyante simula
sa preschool at patuloy sa A-G requirements.
o Propesyonal na pagpapaunlad na cross grade-level para sa mga guro ng preschool, TK at
Kindergarten upang lubos na maunawaan ang mga pag-unlad na progreso sap ag-aaral
na pagbabasa, salitang wika, ELD at matematika.
o Malinaw na ipinahayag na mga alituntunin sa mga aktibidad ng paglipat sa pagitan ng
preschool at TK o Kindergarten.
Muling pagbubuo ng TK-2 Pagtuturo Program
• Lahat ng mga paaralan ay pinagbabatayan sa isang data-driven na sistema para sa
pagpapabatid ng mga desisyon pamumuno, pagbuo ng isang multi-tiered sistema ng suporta,
ang pagtukoy ng epektibong mga gawain sa pagtuturo, na nagbibigay ng mga propesyonal na
pag-unlad at pagtukoy naaangkop edukasyonal tools.
• Ang lahat ng pagtuturo sa mga koponan sa pamumuno school makatanggap ng propesyonal
na pag-unlad sa pag-aaral at paggamit ng maramihang mga puntos ng data upang ipaalam sa
paggawa ng desisyon sa antas ng mag-aaral at mga paaralan.
• Phase sa isang restructured TK-2 data na kaalaman proseso, na nakatutok sa wika at
integration literacy sa buong araw ng pagtuturo. Batay sa data ng mga paaralan ay
magkakaroon ng kakayahang umangkop sa mga epektibong paggamit ng oras at pagtuturo na
may mataas na antas ng pananagutan sa nadagdagan kinalabasan para sa lahat ng mag-aaral.
Pagtatasa
• Magbigay ng patuloy na propesyonal na pag-unlad sa mga pagsusuri ng data upang ipaalam sa
mga diskarte sa pagtuturo, pag-iwas, at interbensyon.
• pagtasa Pilot sa pagbabasa para sa mga mag-aaral transitional kindergarten.
• Magbigay ng mga propesyonal na pag-unlad sa TK, K at 1st guro grade sa paggamit ng mga
resulta ng mga wika assessment oral sa Amplify platform.
Curriculum
• Magpatuloy pilots ng Creative Curriculum at Puwede naming kurikulum sa preschool at TK
programa.
• Pumili ng isang kurikulum preschool sa huli taglagas ng 2015.
• Magbigay ng mga propesyonal na pagpapaunlad ng mga guro sa paggamit ng kurikulum.
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Development Professional
• Magbigay ng PD sa lahat ng pagtuturo sa pamumuno koponan ng paaralan sa epektibong
paggamit ng maramihang mga puntos ng data upang ipaalam sa pamumuno desisyon at
pagtuturo at interbensyon.
• Magbigay ng PD sa preschool, TK at mga guro ng kindergarten magkasama sa preschool
Learning Foundation at ang California Standards.
• Magbigay ng PD sa preschool sa 2nd guro grade sa epektibong pagtuturo sa pagtuturo sa prepagbabasa at mga kasanayan sa pagbabasa.
Phase 1 Hulyo 2015 - December 2015: Malinaw, madalas na mensahe at pagsasanay ng mga upper at
middle management, aktibong refinement ng plano batay sa input, at ang pagbuo ng mga propesyonal
na pag-unlad. Sa gabay mula sa kanilang District Pamumuno lungsod Local, punong-guro piliin ang
kanilang mga Wika at Literacy designees sa unang semestre, Fall 2015.
Phase 2 Enero 2016 - Hunyo 2016: nagsisimula Selective TK-2nd guro ng pagsasanay na may isang
hanay ng mga nababagong pagpipilian sa PD course at "pakete ng pag-aalaga" para sa 15% ng mga
hayskul upang lumawak sa isang pang-eksperimentong antas sa maximum na kakayahang umangkop.
Phase 3 Hulyo 2016 - Hunyo 2017: Schools ipasok sa pagkumpleto ng PD handog kurso para sa TK-2nd
guro grade sa patuloy na kakayahang umangkop pagpipilian at modelo para sa pagpapatupad sa mga
inaasahan na paaralan himukin ang paggawa ng desisyon sa tungkol sa kanilang mga diskarte sa
pamamahala.
EARLY ALERTS DATA MONITORING
Maraming mga pananaliksik na ang maagang sistema ng alerto ay maaaring magbigay ng makabuluhang
data sa mga guro at administrator na, kapag ginamit ng maayos, magkaroon ng isang napakalaking
epekto sa pagpapabuti ng pagganap ng mag-aaral. Maagang alerto sistema na ginagamit sa elementarya
at middle schools ng Distrito ay malinaw na tukuyin mga mag-aaral na, sa paglipat sa mataas na paaralan,
ay sa pinakamataas na panganib ng kabiguan at / o pag-drop out. Ang tatlong mga pangunahing
benepisyo ng sistema ng alerto ay na ang mga lugar ng paaralan ay maaaring:
• Tukuyin ang mga mag-aaral na nahihirapan academically, sa pagdalo o asal isyu, ang paggamit
ng maramihang mga variable mula sa sistema ng data ng Distrito.
• deficiencies at tulungan ang mga tagapagturo sa makilala mga lugar ng problema Pinpoint mga
mag-aaral '; ito ay sumusuporta sa mabilis na pagsusuri ng kung ano ang kinakailangan at ang
mga indibidwal reseta para sa muling pamamagitan o suporta.
• Ipagbigay-alam sa guro at administrator tungkol sa mga trend school-wide na kailangang maaddress sa buong pagtuturo, disiplina, o iba pang mga kritikal na mga lugar matatamaan
pangkalahatang pagganap ng estudyante.
Ang isa sa limang mga estratehiya na nag-mamaneho ng Planong ito ay ang paggamit ng data upang
ipaalam sa pagtuturo. Ang Division plano upang magpatuloy sa paggamit ng data upang suportahan ang
lahat ng mga estudyante, ngunit lalo na ang mga nasa panganib ng kabiguan, sa pamamagitan ng
paggawa ng sumusunod:
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Malapit na subaybayan ang pagganap ng mga mag-aaral na kurso 9th grade ', pagitan at
pagbibigay ng suporta bago nakatanggap sila ng isang mabibigo o malaglag malayo sa likod upang
abutin ang.
Paunlarin ang mga mapagkukunan, mga protocol, at propesyonal na pag-unlad na maaaring
gamitin upang pag-aralan ng mas matalinong Balanseng Assessment Consortium (SBAC) ng mga
resulta ng pagganap ng estudyante upang mapabuti ang pagtuturo ng mga paaralan.
Dialogues Conduct Performance sa mga paaralan, Lokal Mga Distrito at pamumuno Central Office
upang masubaybayan ang progreso ng estudyante ng paggamit ng maramihang mga panukala.
SBAC - SRI - CELDT - Las Links - PSAT- SAT / ACT-AP - interim pagtasa.
Paunlarin Indibidwal Graduation Plans (IGP) na may mga mag-aaral at mga tagapayo.
Administrators masubaybayan ang pagkumpleto ng taunang IGPs pagtiyak na tagapayo at mga
magulang gumana samang upang bumuo at ayusin ang mga plano batay sa mga indibidwal na
pangangailangan ng mag-aaral.

Ang mga wrap-around na serbisyo na mga tauhan sa suporta ay magbibigay ng maagang pagkilala ng
mga mag-aaral struggling at coordinate mental at pisikal na mga referral sa kalusugan sa komunidad
resources panlipunang serbisyo. Pagdalo at dropout prevention at pagbawi ng mga tauhan ay din gamitin
ang data upang subaybayan ang mga mag-aaral, at gumagana sa mga paaralan upang matiyak na ang
lahat ng mga mag-aaral na manatili sa paaralan at on-track upang makapagtapos.
FRESHMAN SUCCESS BRIDGE
LAUSD mga plano upang bumuo ng isang Freshman Tagumpay Summer Bridge Program upang
magbigay ng isang positibong paglipat mula sa kalagitnaan sa mataas na paaralan pagpapagana mga
mag-aaral upang pagaanin hamon at harapin ang kanilang mga pangangailangan.
GEAR UP 4 LA
Tinutulungan ng GEAR UP 4 LA ang mga estudyante at ang kanilang mga pamilya malaman tungkol sa
kolehiyo access, pagtitiyaga at mga kinakailangan, pati na rin kung paano magbayad para sa kolehiyo. Sa
kanyang 15 taon, ang programa GEAR UP ay nagbigay ng serbisyo sa higit sa 13,000 mga mag-aaral sa 20
LAUSD campus. GEAR UP ay pakikisosyo sa LA Chamber of Commerce upang buksan savings account
para sa 4000 kasalukuyang ika-10 at ika-11 grado sa Belmont at Kennedy Zones ng Choice. Kaya ngayon,
donasyon totaled magkaroon ng higit $ 92,000 para buksan savings account na may isang paunang
deposito na $ 25.00. Ang mga account ay nagbibigay ng isang plano sa pananalapi insentibo upang
mapalakas ang kolehiyo paghahanda na pag-uugali. Katibayan ay ipinapakita na ang mga bata na may
savings account ay hanggang sa pitong beses na mas malamang na dumalo sa kolehiyo kaysa sa mga
walang isang account. Maaari ring makaakit at panatilihin sa LAUSD mga mag-aaral ideya na ito.
GIFTED AND TALENTED EDUCATION (GATE)
Isa sa mga priyoridad ng Distrito ay upang mapalawak ang access para sa gate sa ilalim ng kinakatawan
populasyon, ie African American, Latino, Ingles aaral, at mababang mga mag-aaral socioeconomic. Ng
higit sa 66,000 na kinilala sa likas na matalino mga mag-aaral sa LAUSD, 8% lamang ay African American
at 11% Latino, na kung saan ay mas mababa kaysa sa average District ang (13%). Upang address na ito
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disproportionality, ipinasok ang District isang kusang-loob na kasunduan sa sa Opisina para sa mga
Karapatang Sibil. Bilang isang resulta, ang lumikha ng Mga Pagpipilian sa Advanced Learning ang nakatarget na Identification Program (TIP), na kung saan ay dinisenyo upang ma-target ang mga paaralan
hindi pulong District layunin ng pagkakakilanlan. TIP nagbibigay ng masinsinang suporta mula sa
itinalagang GATE sikologo at ay napatunayan na maging isang mabisang kasangkapan para sa screening
at pagkakakilanlan ng mga mag-aaral mula sa low-referring at low-identifying schools.
Ang propesyonal na pagpapaunlad ay ipinagkakaloob sa mga guro at kawani, na tumututok sa
tumutugon sa kultura gawi at sining ng pagtuturo na pag-aalaga at suporta ang mga talento at kakayahan
ng underrepresented gifted mag-aaral, at puksain ang mga hadlang sa Advanced Placement courses. Isa
pang layunin District ay upang madagdagan ang bilang ng mga paaralan sa TIP sa referral at pagkilala
rate na hindi positibo sumalamin ang mga demograpiko ng paaralan.
Karamihan ng mga nakilala gifted mga mag-aaral ng Distrito lumahok sa programa ng GATE sa mga lokal
na kapitbahayan paaralan. Pagpipilian Program available District wide kinabibilangan ng: Paaralan para
sa Advanced Studies (SAS), likas na matalino / High Ability magneto Centers, Lubos na likas na matalino
magnet Centers at ang Conservatory of Fine Arts.
INDIVIDUALIZED GRADUATION PLAN (IGP)
IGP ay isang post-secondary pagpaplano pag-uusap na nagaganap sa pagitan ng mag-aaral, tagapayo at
magulang. Ang kumperensya ay nagbibigay mag-aaral ang pagkakataon na isaalang-alang ang kanilang
mga layunin sa hinaharap at simulan ang pagpaplano ng mga praktikal na hakbang na kailangan nila
upang gawin sa panahon ng mataas na paaralan upang makamit ang kanilang mga mithiin. Mga magaaral at pamilya ay alam ng mga kurso na makumpleto at sila ay binibigyan ng praktikal na gabay sa
paghahanda sa kolehiyo sa pamamagitan ng mataas na karanasan sa paaralan.
INTEGRATED LIBRARY AND TEXTBOOK SUPPORT SERVICES
Ang Integrated Library and Textbook Support Services (ILTSS) ay nakatuon sa pagtulong sa mga magaaral, mga guro, at maging staff epektibong mga gumagamit ng mga ideya at impormasyon sa
pamamagitan ng pagbigay ng mga ito sa paningin, estratehiya, at kasanayan upang ma-access at
magamit ang kasalukuyang mga mapagkukunan sa pag-aaral at mga teknolohiya. ILTSS ay nakatuon sa
panimula mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga guro at mga mag-aaral upang lumikha ng
mga kritikal na mga nag-iisip na inihanda upang lumahok sa isang magkakaibang at kumplikadong
lipunan. Sinusuportahan ILTSS ang literacy at edukasyonal hakbangin ng Distrito sa pamamagitan ng
pagtiyak na ang kalidad materyal sa pagtuturo ay magagamit para sa mga mag-aaral at mga kawani.
ILTSS ay palalakihin ang pagkakataon para sa mga mag-aaral upang magkaroon ng access sa mga library
na puno ng laman, sa pamamagitan ng ganap na pagpapatupad ng California Model School Standards
Library, May gitnang staff library pagpopondo sa paaralan, at pagbibigay ng pondo para up-to-date
print at electronics. Nagdudulot ng sistemang ito mapagkukunang tagubilin sa kurikulum upang
suportahan LAUSD mag-aaral sa pulong o lampasan ang California Content Standards 'diin sa pagbuo
ng mga kasanayan sa pananaliksik.
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INTEGRATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES
Ang Distrito ay patuloy na magbuo ng mag-aaral na may mga kapansanan sa hindi bababa sa mahigpit
na kapaligiran, at dagdagan ang mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan sa pagitan ng
pangkalahatang edukasyon at mga espesyal na mga guro edukasyon. Ang ilan sa mga suporta na ibinigay
kasama ang:
• Universal Design para sa Learning.
• Ang pagtuturo at pagkatuto sa mixed-kakayahan silid-aralan.
• Naka-target na interbensyon at pagsusuri ng data.
• Tumuon sa Learning Center at interbensyon inihahalal kurso.
• Pre-pagtuturo at muling pagtuturo kritikal-iisip kasanayan sa ELA at matematika.
• Wika! Tumutok sa Ingles Learning, 4th Edition.
• Taasan katapatan sa kurikulum at itaguyod ang co-pagtuturo.
Ang suporta ng Distrito ay ipagkakaloob sa mga paaralan sa pamamagitan ng propesyonal na pag-unlad,
at rehiyonal at paaralan workshops site ay magagamit upang suportahan ang mga mag-aaral na may mga
kapansanan sa mga silid-aralan ng pangkalahatang edukasyon. Professional development ay inaalok sa
Wika! Naka-focus sa Ingles Learning, pag-target sa mga kasanayan sa pagbasa para sa struggling
mambabasa ng Distrito.
KINDERGARTEN 2 COLLEGE INVESTMENT (K2C)
Kindergarten 2 College Investment (K2C) - Ang isang modelo na binuo sa San Francisco ay kinokopya sa
aalok ng tulong Los Angeles para sa mga pamilya upang simulan ang pag-save ng pera para sa kolehiyo
sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga hadlang sa pagbubukas ng savings account. Ang Lungsod at
County ng Los Angeles ay sumang-ayon upang buksan ang savings account para sa bawat kindergartener,
at magbigay ng binhi sa bawat account sa $ 50. Mga bata na nakatala sa libre / Nabawasan Program
Lunch lungsod ay makakatanggap ng isang karagdagang $ 50 na deposito. Financial insentibo para sa
pagiging sa subaybayan para sa paghantong mula ika-5 sa ika-6 at ika-8 sa ika-9 ay marahil ibinigay sa
pamamagitan ng mapagkawanggawa at corporate na mga pundasyon, mga organisasyon ng komunidad,
at mga lokal na negosyo.
LINKED LEARNING OPPORTUNITIES
Upang madagdagan ang kaugnayan ng paaralan at umaakit sa mga estudyante, ang Distrito ay nagkaloob
ng Linked Learning Model na pinagsasama mahigpit akademya, demanding teknikal na edukasyon,
personalized na suporta ng mag-aaral at tunay na karanasan sa mundo. Isinaayos sa paligid ika-21 siglo
na mga tema, ito ay binuo sa loob ng karera pathways na link sa pag-aaral na may interes mag-aaral at
paghahanda sa karera, na humahantong sa mas mataas na mga rate ng pagtatapos at nadagdagan
enrollment.
Sa pamamagitan ng tag-init ng 2016, ang lahat ng mga naka-link na mga mag-aaral Pag-aaral ay bibigyan
ng isang buong spectrum ng mga karanasan sa pag-aaral ng trabaho-based na may kaugnayan sa
kurikulum pathway at 500 mga mag-aaral ay kumita bayad internships nakahanay sa kanilang mga
napiling industriya sektor.
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LITERACY AND LANGUAGE
Literacy and Language ay isang kurso ng gitna at mataas na paaralan na dinisenyo upang bumuo ng
wika, mapabuti ang mga kasanayan sa pagbasa at kaalaman na nilalaman para sa Long Term English
Learners. Ang akademikong diin ng kursong ito ay ang mga: 1) pag-unlad ng wika, 2) akademikong
bokabularyo acquisition, at 3) pagbabasa-intindi. Thematic units matiyak na ang mga mag-aaral
gumawa ng koneksyon sa agham, matematika at mga pag-aaral pangunahing mga lugar ng nilalaman
panlipunan. Pagtuturo Kasama sa mga gawain ng mag-aaral-gitna na kultura at wika na tumutugon,
habang sabay na pagtuturo sa mga mag-aaral ng epektibong estratehiya sa pagbabasa. Ang mga kurso
ay gumagamit ng isang proseso ng pagtatanong-based, pagtuturo ng mga kasanayan sa pagbasa, gusali
sa background kaalaman at paggawa sa background kaalaman kung mag-aaral ay hindi nagtataglay
nito. Mag-aaral na malaman ang mga pangunahing organisasyon at panlipunang kasanayan na tutulong
sa kanila mas mahusay na maunawaan kung paano makamit ang akademikong tagumpay. Umaakit
mag-aaral sa mga aralin na may culminating pagsulat at oral na proyekto, na kung saan ay suportado sa
pamamagitan ng paggamit ng mga diskarte sa pananaliksik na batay sa pagtuturo sa pagbabasa at
pagsusulat, pati na rin mga diskarte sa pag-access para sa mga English Learners.
MASTERY LEARNING AND GRADING
Pagwawagi pag-aaral at pagmamarka propesyonal na pagpapaunlad ng mga administrador ng paaralan
at mga guro ay sumusuporta sa pagpapatupad ng epektibong mga pamantayan-based na mga kasanayan
grading at ang pagkita ng kaibhan ng pagtuturo sa silid-aralan. Ang pagsasanay na ito ay kabilang ang
pag-aaral tungkol sa pananaliksik paglago mindset Carol dweck, na nakatutok sa kahalagahan ng mga
pagsisikap at pang-unawa na ang katalinuhan ay hindi static. Ang Central Office ay nagbibigay ng
propesyonal na pag-unlad para sa mataas na paaralan sa ilang yugto sa mga kurso ng susunod na
dalawang taon upang ilantad ang lahat LAUSD guro ng mataas na paaralan na mga pagsasanay na ito.
Ang isang pangunahing focus ng unang pagpapatupad ay magiging sa "20 Mga Paaralan Proyekto
'paaralan na magkaroon ng isang makabuluhang African American populasyon ng estudyante.
Magulang at mga kawani Community Engagement ay bumuo ng mga materyales common-wika para sa
mga guro, tagapag-ugnay, mga kinatawan ng magulang center at mga mag-aaral na gamitin upang
hikayatin at turuan pamilya bilang mga kasosyo sa pagsuporta sa mag-aaral akademikong nakakamit na
humahantong sa graduation. Magkakaroon din sila mapanatili ang isang College at Career Connection sa
Magulang, mga webpage Community Services at Mag-aaral na kung saan ay maaaring sentralisadong
lahat ng mga mapagkukunan District.
MY PROFESSIONAL LEARNING NETWORK (MyPLN)
Bilang bahagi ng isang Teacher Incentive Grant Fund (TIF) ang Distrito na binalangkas ng mga plano
upang bumuo at magpatupad ng isang propesyonal na sistema ng pamamahala ng pag-aaral na ito ay:
• Magbigay ng ibinabagay sa mga pagkakataon sa pag-aaral para sa lahat ng mga empleyado.
• Suporta sistematikong pagsusuri ng mga propesyonal na nilalaman sa pag-aaral na isinasama
tagapagturo feedback.
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• Nag-aalok ng iba't ibang nilalaman sa pag-aaral na nakakatugon sa mga natatanging mga kagustuhan
sa pag-aaral ng adult learners.
• Nag-aalok ng online na mga propesyonal na komunidad sa pag-aaral na magbigay ng kapangyarihan
educators upang magtulungan at ibahagi ang pinakamahusay na kasanayan.
• Sa kalaunan maglingkod bilang ang isang sistema kung saan maaaring ma-access at ibahagi ang
propesyonal na mga mapagkukunan sa pag-aaral sa lahat ng mga empleyado.
PARENT AND COMMUNITY PARTNERSHIP
LAUSD pledges upang magbigay ng isang tunay na magulang ng boses sa pamamagitan ng makatawag
pansin sa review at sa pagbuo ng payo at komento sa LAUSD Board of Education at Superintendent,
upang matiyak na ang input ng mga magulang District patuloy na maging isang key stakeholder group.
Kapag mga paaralan, pamilya, at mga grupo sa komunidad na sama upang suportahan ang pag-aaral,
ang mga bata ay madalas na gawin mas mahusay sa paaralan, manatili sa paaralan na, at tulad ng
paaralan higit pa. Magulang, sinusuportahan ng Komunidad at Student Services pagsisikap paaralan
upang ipatupad ang epektibong mga aktibidad engagement pamilya na halaga ng mga
pakikipagtulungan sa mga magulang para sa kapakanan ng mga bata sa pag-aaral at tagumpay.
RESTORATIVE JUSTICE
Ang Restorative Justice ay isang pilosopiya at isang diskarte sa disiplina na gumagalaw ang layo mula sa
kaparusahan patungo sa pagpapanumbalik ng isang kahulugan ng pagkakaisa at kagalingan para sa
lahat ng mga apektado sa pamamagitan ng isang masakit na kumilos. Ito ay nagbibigay sa mga pamilya,
mga paaralan, at komunidad ng isang paraan upang matiyak ang pananagutan habang sa parehong
oras na paglabag sa cycle ng ganti at karahasan. Ito ay batay sa isang view ng resilience sa mga bata at
kabataan at sa kanilang kakayahan upang malutas ang mga problema, bilang kabaligtaran sa mga
kabataan ang kanilang mga sarili na ang mga problema sa mga may gulang na dapat ayusin. Ito ay
nakatutok hindi sa ganti ngunit sa muling pagkonekta inalis na relasyon at mga indibidwal reempowering sa pamamagitan ng pagpindot ito mananagot. Diskarte na ito Kinikilala na, kapag ang
isang tao ay na pinsala, ito ang nakakaapekto sa mga taong nasaktan nila, sa komunidad, at sa kanilang
sarili. Kapag gumagamit ng pambawi gawi, isang pagtatangka ay ginawa para maayos ang mga pinsala
na dulot ng isang tao papunta sa isa at sa mga komunidad upang ang lahat ay inilipat patungo healing.
Restorative gawi Justice itaguyod ang mga halaga at mga simulain na gumagamit ng inclusive,
collaborative na kasanayan para sa pagiging sa isang komunidad. Restorative gawi Justice matulungan
ang mga paaralan na lumikha at mapanatili ang isang positibong kultura ng paaralan at klima. Mga
gawi ng Restorative Justice:
• Bumuo ng komunidad
• Ipagdiwang kabutihan
• Makialam sa nakakasakit na pag-uugali
• ibahin ang anyo salungatan
• Muling Itayo ang relasyon napinsala
• Ilagay muli ang mga mag-aaral sa kapaligiran ng pag-aaral
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STANDARD ENGLISH LEARNERS (SEL)
Ang mag-aaral para sa kanino ang Standard Ingles ay hindi katutubo at maaaring isama ang mga
sumusunod na grupo: African American, Mexican Amerikano, Hawaiian Amerikano at Katutubong
Amerikano.
STUDENT LED CONFERENCES
Ang isang paraan ng napatunayang pananaliksik ng pagpapabuti ng mag-aaral tagumpay ay sa
pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ito ay sumasalamin sa at talakayin ang kanilang sariling pagunlad sa mga magulang at mga kawani. Ang ilang mga LAUSD mga paaralan ay may pinagtibay
conferences mag-aaral-humantong bilang isang mabisang paraan para sa mga mag-aaral na kumuha ng
pagmamay-ari ng kanilang pag-aaral, at makipag-usap sa kanilang kahandaan para sa kolehiyo at
karera sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga Individual Graduation Plan.
STUDENT SUPPORTS TO MEET THE “E” WORLD LANGUAGE REQUIREMENT
Mga mag-aaral ay magagawang upang matugunan ang minimum na "E" ("wika maliban sa Ingles") na
kinakailangan ng "AG" sa pamamagitan ng Pagsusuri SAT Subject at eksaminasyong AP, at ang
anumang mga pagsusuri sa inaalok ng isang accredited kolehiyo o unibersidad sa kanilang sariling wika.
Sa karagdagan, ang mga Espanyol na nagsasalita ELs, simula sa ikalawang semester ng 8 na grado sa
pamamagitan ng 12 na grado, maaaring tutulan ang LAUSD Spanish Equivalency Examination upang
magtatag ng katumbas ng hanggang sa dalawang taon ng Spanish coursework high school, at
matugunan ang mga minimum "E" (wika maliban sa Ingles) na kinakailangan sa pamamagitan ng
pagpapatunay.
TEACHING AND LEARNING FRAMEWORK
Inilalarawan ng LAUSD Pagtuturo at Learning Framework malinaw na mga inaasahan para sa
epektibong pagtuturo, pagkilala ng huwarang gawi na paganahin ang distrito upang matugunan nito
ang layunin ng lahat ng kabataan pagkamit. Ang Pagtuturo at Learning Framework highlights ang
sinaliksik-based na mga estratehiya na napatunayan na maging epektibo sa pagtugon sa mga
pangangailangan ng aming magkakaibang mga nag-aaral kasama na Ingles aaral, Long Term Ingles
aaral, Standard English Learners, mga estudyante na may Espesyal na Pangangailangan at Mag-aaral na
may mga kapansanan. Sa karagdagan sa mga ito, ang Pagtuturo at Learning Framework naglalarawan
sa mga kasanayan sa pagtuturo na makakatulong upang ihanda ang lahat ng mga mag-aaral upang
maging matagumpay at produktibong ika-21 Siglo aaral. Bilang ng pundasyon para sa mga gawain sa
pagtuturo sa LAUSD, ang Pagtuturo at Learning Framework din gawang bilang isang gabay para sa mga
guro upang pag-aralan, sumasalamin sa at mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pagtuturo
nakapag-iisa, sa mga kasamahan, at / o sa kanilang mga administrator bilang bahagi ng guro proseso ng
pagsusuri, Educator Development at Suporta: Teachers.
UCLA COLLABORATIVE/20 SCHOOLS PROJECT
Upang palawakin ang mga pagkakataon at dagdagan tagumpay para sa African American mga mag-aaral,
ang Distrito ay nagbayad ang 20 lungsod Project. Ito ang tugon LAUSD sa US Department of Education,
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Office of Civil Rights (OCR) ng imbestigasyon kung saan ang District sumang-ayon upang bumuo ng isang
masaklaw na programa na may mga sumusunod na layunin:
• Taasan ang enrollment ng mga estudyante na Aprikano Amerikano sa Advanced Placement courses.
• Palakihin ang bilang ng Aprikano Amerikano na mga estudyante na nagpapakita ng tagumpay sa kurso
ng Advanced Placement sa pamamagitan ng:
o Makatanggap ng “C” o mas mahusay na grado sa kurso
o Makakuha ng iskor na 3, 4 o 5 sa Advanced Placement Exam
o Pataasin ang bilang ng mga estudyanteng Aprikano Amerikano sa mga klase ng 2016,
2017, at 2018 tumutugon sa pamantayan ng A-G sa pagtatapos
o Magbigay ng wrap around services para suportahan ang pagtatagumpay ng mga magaaral na Aprikano Amerikano
•

Taasan ang pagkilala sa mga estudyanteng Aprikano Amerikano sa GATE programs.
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GABAY SA ISANG LANDAS NG PAGTATAPOS NG
KOLEHIYO AT PAGHAHANDA SA CAREER

EXECUTIVE
SUMMARY
Panimula
Ang Los Angeles Unified School
District (LAUSD) College at ang
Career Readiness Plan ay
nagsisilbing mapa na
pumapatnubay sa Distrito sa
pagtupad ng misyon nito na ang
bawat mag-aaral ay makatapos ng
kolehiyo at maging handa sa career.
Ang misyon ng Distrito ay batay sa
paniniwala na ang lahat ng
estudyante ay may kakayanang
maabot ang matataas na antas ng
akademiko. Ang landas sa
pagtatapos at sa kolehiyo at
pananagumpay sa career ay
nagsisimula sa isang metatag na
pundasyon simula sa Pre-K. Ang
pundasyong ito ay dapat itaguyod
sa maagang edukasyon at
sistematikong isagawa at bantayan
sa bawat antas ng grado para
tiyakin na matutugon ng lahat ng
mga mag-aaral ang mga
pangangailangan sa pagtatapos
kabilang ang hanay ng kurso ng AG. Ang mahalagang gawaing ito ay
nagsisimula sa unang sandal ng
pagpasok ng bata sa loob ng pinto
ng anumang paaralan ng LAUSD at
ito ay kolektibong responsibilidad ng
lahat ng mga tagapagturo ng
LAUSD at mga stakeholders.
Itong College and Career
Readiness Plan ay nagpapakita ng
kolektibong pananaw at tugon ng
isang task force ng Distrito na
kasama ang malawak na saklaw ng
mga kinatawan—mga estudyante,
guro, magulang, kinatawan ng
unyon mula sa UTLA at AALA, at
mga administrador (lugar ng

kabilang ang mga hindi karaniwang
opsyon sa pagbawi ng credit (credit
recovery options).

Layunin
Ang College and Career Readiness Plan
ng Distrito ay pinanghahawakan ng isang
inspiradong pananaw at ng isang misyon
na nagbibigay diin sa kolektibong
responsibiidad ng Distrito na suportahan
ang A-G at Zero Dropout Rate Board
Resolutions. Hinubog ng mga katotohanan
ng mga maraming hamon na hinarap, at
hinimok ng mga potensyal ng
napakaraming mga mag-aaral na hindi pa
naaabot, ang planong ito ay naglalarawan
sa nagkaisang pangako na ihanda at
palakasin ang iba’t-ibang mag-aaral ng
LAUSD para sa sandaigdigang mundo na
mabilis na nagbabago. Sa pamamagitan
ng sadyang pagtaguyod ng mga sistema,
pagtayo ng mga istraktura ng suporta, at
pagsasaayos ng mga kayamanan, ang
Distrito ay namumuhunan sa paglikha na
edukado, mas may kaalaman at mas
handang mamamayan.
Ang College and Career Plan ay
nagpapahiwatig sa komunidad na
sinisilbihan nito na ang pinagkaisang
pangako ng Distrito ay kinakailangan na
ang bawat isang estudyante sa bawat
antas, simula sa pre-kindergarten (Pre-K),
ay may pantay-pantay na access sa
mahigpit, makasapi at mataas na kalidad
na mga karanasan sap ag-aaral na
lubusang bibigyang-handa ang bawat
isang mag-aaral sa kolehiyo, careers at
habang-buhay na tagumpay sa global na
lipunan ng 21st century. SA lubusang
pagpapatupad ng planong ito, at ang
pagbabantay sa progreso at stratehiyang
paggamit ng mga resources (pantao,

kabilang na ang mga
magulang/pamilya at miyembro ng
komunidad. Ang paglipat sa pagitan
ng mga antas, Pre-K sa Kindergarten,
5th sa 6th grades, at 8th sa 9th grades
ay partikular na kritikal na punto sa
pagpapatuloy ng pag-aaral kung saan
kailangang kumilos para tugunan ang
mga maaagang alerting palatandaan.
Bagaman ang LAUSD College and
Career Readiness Plan ay nagbibigay
ng malinaw na direksyon at
nagsisilbing patnubay sa kasalukuyan
at kinabukasang aksyon, ang mga
lokal na distrito at paaralan ay
binigyan ng awtonomya na
magpasiya ng mga paraan kung
papaano nila makakamit ang mga
layuning itinaguyod. Ang Division of
Instruction ay babantay sa
pagsasagawa ng mga pamantayan
ng California, titiyakin ang pantaypantay na pamamahagi ng mga
resources na angkop at kahanay sa
mga kinakailangan ng mga paaralan,
magbibigay ng propesyonal na
pagpapaunlad at ipamamahagi ang
mga data para bantayan ang
progreso, na magpapahusay sa
pagtuturo at pag-aaral at ang resulta
ng mga mag-aaral.
Ang pagsusuri ng data ng Distrito ay
malinaw na nagpapahiwatig na ang
mga tagapagturo sa lawak ng distrito
ay dapat maging matatag sa ating
magkaisang pangako na ipatupad ang
mga stratehiya, magtaguyod ng mga
programa, at magbigay ng suporta na
mag-aalis ng mga sagabal na
humahadlang sa landas patungo sa
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paaralan, Lokal na Distrito, Sentral).
Ang task force ay nagpulong para
makipag-ugnayan sa pagtatalakay
ng pinakabagong pananaliksik,
kinilala ang mga pinakamahusay na
gawain at dumating sa mga
stratehiya upang talakayin ang mga
suliranin. Ang grupong ito ay
patuloy na naghanap ng mga
solusyon para suportahan ang lahat
ng mga estudyante K-12 kolehiyo at
paghahanda sa career

piskal, panahon) ay napakahalaga sa
tagumpay ng mag-aaral.
Tinatanaw ng Plano ang mga hamon sa
paghahanda sa kolehiyo at career sa
isang multi-level Pre-K-12 na lente. Ito ay
nangangailangan ng pakikipagtulungan,
pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa
iba’t-ibang bahagi ng sistema (Pre-K college) at ng aktibong pakikisali ng lahat
mga stakeholders,

kolehiyo at career ng napakaraming
mga mag-aaral ng LAUSD, lalo na sa
mga populasyon na underrepresented.

COLLEGE AND CAREER READINESS: EXECUTIVE SUMMARY
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Ang College and Career Readiness
Plan ay nagpapakilala ng anim na
pinakamahalagang pang-akademyang
layunin, at walong kritikal paksa na
focus bg atensyon para sa K-12
instructional continuum.

Layuning Pang-akademya
Ang mga estudyante ay:
 Tutugon sa natas ng literacy at
numeracy benchmark sa grades
Pre-K-8
 Makakuha ng isko na “meets or
exceeds standards” sa English
Language Arts (ELA) at
matematiko sa Smarter Balanced
Assessments Consortium (SBAC)
sa grades 3-8
 Tugunan ang reclassification
criteria para sa English Learners
sa wika at basic English skills at
report card grades; reclassify
bilang English proficient sa loob ng
limang taon
 Maka-iskor sa antas ng college
readiness sa11th grade Smarter
Balance Assessment Consortium
(SBAC)
 Kumpletohin ang lahat ng
requirements ng pagtatapos
(kabilang ang A-G courses), sa
grades 9-12
 Magkaroon ng access sa
Advanced Placement courses at
makapasa sa AP exams, lalo na
ang mga mag-aaral na mula sa
under-represented na populasyon.
Ang planong ito, kumikilos bilang isang
compass, ay gagabay sa mga magaaral patungo sa maraming landas,
magsisilbing tulay at susuporta kung
kinakailangan para lahat ng mag-aaral
ay tagumpay na makita ang kanilang
daan sa tuktok ng bundok, at
makatapos na handa sa kolehiyo at
career. Ang gabay ng compass,
binubuo ng misyon ng LAUSD, mga
layunin at mga mahalagang stratehiya
(na matatagpuan saw along focus
areas) ang magiging patnubay sa mga
kritikal na hakbang ng paninili,
desisyon at aksyon na kinakailangan
para maabot ng lahat ng mag-aaral
ang tuktok.

Walong Kritikal na Focus
Areas:
Ang bawat isang focus area na
nakalista ay halimbawa ng isa sa mga
suporta na iniaalok sa mga mag-aaral

Maaabot ng estudyante sa
pamantayan ng California A-G
courses, at mga oportunidad sa
advanced learning.
 Bumuo ng bagong plano ng
teknolohiya ng pagtuturo na
gumagamit sa mga pinaghalong
tekniko ng pag-aaral para
palawakin ang kapasidad ng
estudyante bilang digital
learners.

resulta ng mga estudyante.
 Gumamit ng maagang
sistema ng alerto para
makilala ang mga posibleng
at risk na estudyante, lalo na
sa panahon ng paglipat sa
mga antas ng elementarya
patungo sa middle at sa
middle patungo sa high
school.

2. Epektiobng Pagtuturo ng Wika at
Literacy
Ang epektibong pagtuturo ng wika
at literacy sa pagtaas ng kahusayan
sa lawak ng lahat na disiplina at
antas ng grado para pabutihin ang
reclassification rate ng English
Learners sa loob ng limang taon
para suportahan ang pag-aaral ng
estudyante.
 Isagawa at bantayan ang mga
ang pundasyon ng literacy
(pagbasa at pagsulat) at
pamantayanng wika at
kakayahan sa pagsulat simula
sa Pre-K-2.

6. Mataas na Kalidad ng Pagtuturo
at Pamumunong Gawi
Magbigay ng access sa mga
walang kinikilingang feedback,
coaching at oportunidad sa
propesyonal na pagsulong para sa
mga tagapagturo, mga pangkat ng
mga pinunong tagapagturo, at mga
administrador para tyakin na sila
ay lubusang nalalaman ang mga
hakbang ng Distrito, kabilang ang
A-G course sequence at
graduation requirements.
 Lumikha ng pagsasanay sa
lahat ng sekundaryong guro
at administrador sa mga
graduation requirements
kabilang ang A-G.

3. Multi-tiered Behavioral at
Academic Support
Isagawa ang isang sistema na
multi-tiered behavioral at academic
support para maalis ang puwang ng
tagumpay, mawala ang dropout
rate, at magbigay ng katarungan at
access sa mga English Learners
(ELs), Standard English Learners
(SELs), mga estudyante na may
disability (SWD), foster youth,
Latino, at Aprikano Amerikanong
estudyante.
 Palawakin ang Diploma Project
na gumagamit ng data sa
grado, pagdalo, pag-uugali
para maging batayan ng
pagpigil sa dropout at
intervention efforts.
4. Kultura ng Paaralan
Magtaguyod ng isang kultura na
sumusuporta sa positibong
pananaw sa pang-akademyang
abilidad ng bawat estudyante, at
pasaluhin ang mga magulang at
komunidad bilang partners sa
edukasyon ng estudyante para sa
pagtatagumpay ng lahat ng mga
estudyante.
 Lumikha ng kultura na
naniniwala sa halaga ng

7. Credit Recovery
Magbigay ng maraming
oportunidad sa paggamit ng
virtual at magkahalong modelo ng
pag-aaral, mastery based
programs at suporta mula sa
Beyond the Bell at iba pang mga
ahensiya para tugunan ang mga
pangangailangan ng mga
estudyante sa Klase ng 2016 at
2017 sa pagpasa sa mga course
requirements, na re-resulta sa
mataas na graduation rates at
bawas na dropouts.
 Mag-alok ng oportunidad sa
virtual at magkahalong pagaaral para sa pagbawi ng
credit na susuporta sa isang
mastery learning approach.
8. Pakikisapi ng Magulang at
Komunidad
Palawakin ang pakikisapi at
komunikasyon sa pagbibigay ng
pagsasanay sa mga pamilya sa
tungkulin nila at responsibilidad
bilang partners ng school staff para
suportahan ang tagumpay sa
akademya, kabilang na rin ang
partisipasyon sa indibidwal na
plano ng pagtatapos. Ang mga
kinatawan ng magulang at
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sa paglakad nila sa mga landas
patungo sa tuktok.
1. Standards Aligned Curriculum
Baguhin ang anyo ng pagtuturo at
pag-aaral sa pamamagitan ng
standards-aligned curriculum,
teknolohiya ng pagtuturo at
epektibong propesyonal na
pagpapaunlad para pahusayin ang



pagpasok sa kolehiyo at ng
career sa lahat ng paaralan.
Bumuo ng College Alliance
partnership sa mga lokal na
Cal State at mga komunidad
na kolehiyo.

5. Paggamit ng Data
Gamitin ang data para patakbuhin
ang pagtuturo (core at intervention
programs) at para maging
patnubay at magpahatid ng mga
patakaran ng Distrito at gawain,
kabilang na rin ang paglalaan ng
mga resources para pahusayin ang

komunidad ay tutulong sa mga
magulang at tagapag-alaga para
tulungan ang kanilang mga anak,
lalo yong napalayo sa landas, para
tulungang maging handa ang mga
mag-aaral sa pagtatapos and sa
career.
 Pasalihin ang mga
estudyante at pamilya sa
partisipasyon sa Individual
Graduation Plans.
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PAGHAHANDA SA KOLEHIYO AT CAREER: EXECUTIVE
SUMMARY
Pananaw
Bawat estudyante ng LAUSD ay tatanggap ng kalidadna edukasyon sa isang ligtas,
makalingang kapaligiran at makatatapos na handa sa pagpasok sa kolehiyo at
career.

Misyon
Magtataguyod kami ng kultura ng pag-aaral na inaakit ang partisipasyon ng mga
estudyante sa pamaagitan ng kalidad, makabagong pagtuturo habang
pinanghahawakan naming ang sarili naming na mananagutan sa malakas na
pagganap; at saka ang bawat estudyante ay makakatapos ng kolehiyo at
magiginghanda sa career.
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Kumprehensibong
Programa ng Pagtuturo at
Pag-aaral
Bilang pangalawang
pinakamalaking distrito ng paaralan
sa bansa, ang LAUSD ay isang
sistemang masalimuot, binubuo ng
maraming napakahalaga at hindi
simpleng bahagi ng isang
kumprehensibong programa ng
pagtuturo at pag-aaral. Bagaman
ang laki ng aming Distrito ay
nararapat kilalanin, hindi ito hadlang
kung bakit ang ating mga
estudyante ay hindi nakakamit – at
nakakatapos –sa pinakamataas na
antas na maaabot nila. Para
makipag-ugnay ang bawat magaaral sa pinakamataas na antas ng
karunungan, at para matuto ng
kritikal na pag-iisip, kabalikat,
tagalikha, at katulong, lahat ng
paaralan ng Distrito, kagawaran,
dibisyon, yunit at lokal na distrito ay
dapat magtulungan para makamtan
ang isang layunin na paghahanda
sa kolehiyo at career sa lahat ng
estudyante ng LAUSD.
Ang pamantayan ng sukat ng
tagumpay ng planong ito ay ang
akademyang narating ng bawat
isang estudyante, sa pagtapos ng
kanilang post-secondary education
at pagkuha ng trabaho. Bawat isang
programa ng Distrito o sistema ng
suporta na isinasangguni sa plano
ay nakahanay sa mga pamantayan
ng pagbabantay ng mga data at
pagpapatupad.
Alinsunod dito, ang mga
kasalukuyang pagsusuri ng mga
resulta ng data sa bawat programa
ng bawat isang distrito (Pre K-12)
ay nagbibigay sa mga pinuno ng
abilidad na sukatin ang academic
performance at gumawa ng
desisyon base sa impormasyon
kung paano palalakasin at
pattatatagin ang pagpapatupad o
gagamitin ang mga resources at
suporta. Ang pagtanggap ng
pananagutan sa tagumpay ng lahat

Ng stratehiya at programa na inilalarawan sa
plano ay hindi responsibilidad lamang ng
isang departamento, isang grupo, o kahit
man lang ng isang sentral na distrito. Ang
edukasyon ng isang estudyante ay isang
masalimuot na relasyon sa pagitan ng
paaralan at pamilya, paaralan at Distrito at
ng komunidad sa kalawakan. Ang
pananagutan ay magkasamang
responsibilidad ng Sentral na Distrito,
kabilang ang Dibisyon ng Pagtuturo, mga
lokal na distrito at mga pook ng paaralan at
ipinabahagi sa mga magulang at pamilya.

Konklusyon
Ang College and Career Readiness Plan ay
hindi isinulat upang isalansan lamang sa
isang istante; ito ay compass at gabay para
sa kasalukuyan at kinabukasang
pamamagitan para pahusayin ang nararating
ng mag-aaral. Ito ay dapat tanawin ng
buong komunidad ng LAUSD na isang hindi
karaniwang oportunidad para umapekto ng
pagkakaiba sa buhay ng bawat isang bata
na mapalad nating silbihan. Ang hamon sa
lahat ng stakeholders ay ang pagtingin sa
paghahanda sa kolehiyo sa isang lente ng
multi-level Pre-K-12.

Ito ay nangangailangan ng
pakikipagtulungan, pakikipagugnayan at pakikipag-usap at bawat
natas.
Ang planong ito ay
nangangailangan ng aktibong
partisipasyon ng lahat ng
stakeholders ng Distrito, kabilang
ang mga pamilya, miyembro ng
mga komunidad at partner
community partners para tiyakin
na ang lahat ng mga estudyante
ay masasapit ang pinakamataas
na antas —kahit anong
demographics, socio-economic
conditions, kultural o
linguwistikong pagkakaiba.
Bagaman ang Distrito ay
humaharap sa mga
napakalaking mga hamon, ang
focus ay ang paghahanda sa
kolehiyo at career at ito ay
nararapat na makita sa
kolektibong gawain ng Distrito.
Kahit ano ang kanilang tungkulin,
ang mga tagapagturo ng LAUSD
ay binabatay ang kanilang
gawain sa kanilang pangako na
ang bawat estudyante ay
magkakaroon ng mataas na
kalidad na edukasyon, at
makaranas na makamtan ang
napakataas na antas ng
akademya, at handa sa
tagumpay sa pagpasok sa
kolehiyo, pagsimula ng career at
pagharap sa isang pandaigding
na ekonomiya ng 21st century.
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