
CSC – 26/9/17 

 

• Chào mừng Matt Vita 

• Biên bản đã được phê duyệt  

• Celebrations – FDM có 4 thành viên mới, tổng cộng là 9 người. Denison là một 

phần của khoản tiền thế chân vòng 2 và sẽ nhận được thêm tiền. Các gia đình 

học sinh tiểu học sẽ đi bộ đường dài vào tháng 10. Caroline rất tuyệt vời với vai 

trò là Người liên lạc với Gia đình. Đêm Garlic Knot (Garlic Knot Night) – thành 

công rực rỡ. Tuần lễ Tinh thần (Spirit Week) cũng tuyệt vời.  

• Tập huấn CSC 

o UIP – tập huấn về Kế hoạch Cải tiến Thống nhất (Power Point). Mục tiêu 

của UIP là nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các học sinh ra trường đều sẵn 

sàng vào đại học và/hoặc sự nghiệp. Kế hoạch chiến lược 2 năm. Dữ liệu 

có trên trang mạng CDE.  

o SPF – Mô hình Hiệu quả Hoạt động của Trường học. Được công bố ngày 

9 tháng 10. Phiếu báo cáo trường học. Tuân thủ các mục tiêu của học 

khu, các yêu cầu của tiểu bang, các nhiệm vụ liên bang. Nhìn vào mức 

trung bình 2 năm trong mỗi chỉ số. 

o Ngân sách trường học – các học sinh x cơ sở cho mỗi học sinh = phân bổ 

SBB. Cuộc họp CSC về Ngân sách sẽ được tổ chức vào tháng 2.  

• SAM PD – Các hiệu trưởng sử dụng thời gian như thế nào? SAM hàng ngày gặp 

mặt hiệu trưởng để xác định những phản ứng viên đầu tiên của trường học, suy 

ngẫm về tác động, lên lịch thời gian lãnh đạo giảng dạy. Sử dụng lịch Theo dõi 

Thời gian (Time Track).  

• Các cuộc phỏng vấn về việc ra trường – chủ đề của Scott. Sẽ chuyển sang cuộc 

họp của tháng tới. 

• Dữ liệu CMAS – so sánh điểm số ở các trường học tương tự. Nhóm FRL có 

khoảng cách lớn nhất về điểm số. Cũng có một khoảng cách lớn đối với học sinh 

da màu. 0% Người học Ngôn ngữ Tiếng Anh (ELL) đáp ứng các yêu cầu về môn 

toán hoặc Ngữ văn Tiếng Anh (ELA). Các học sinh mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2 sẽ 



thực hiện đánh giá iReady để có thể thu thập dữ liệu ở độ tuổi sớm hơn. 3 lần 

một năm – đầu, giữa và cuối năm. Làm thế nào để chúng ta nâng cao các điểm 

tích cực?  

• Cần bổ sung sự công bằng như là một chiến lược cải thiện lớn. Học khu sẽ thực 

hiện một chương trình giảng dạy đánh giá về sự công bằng, văn hoá và khí hậu, 

v.v. Sẽ đưa ra một báo cáo được học khu hỗ trợ.  

• Xem xét và cập nhật các nội quy. 

• Phê duyệt cuối cùng của các tài liệu tiếp thị, mọi thứ sẽ được gửi đi in. 

• Các cập nhật về nhân sự – Amy Karet sẽ hỗ trợ ở 107 và Amanda Truesdale sẽ 

chuyển đến phòng khám. 

• Kỷ luật và sự an toàn – tăng cường sử dụng địa điểm hòa bình vào Thứ Hai và 

Thứ Sáu. 

• Mối liên kết – Môi trường Học tập Chất lượng $80,000 – phải rõ ràng, chú trọng 

đến một số lượng lớn các học sinh, tác động đến môi trường giáo dục và tập 

trung vào học sinh. Không phải là bãi đỗ xe hoặc vỉa hè, thang máy, hoặc phần 

diện tích phụ. Bắt đầu chậm nhất vào tháng 12, kết thúc chậm nhất vào tháng 7. 

Katy sẽ gửi một yêu cầu cho các thành viên ủy ban vào các thư mục Thứ Sáu. 

• Lịch – Lễ hội mùa thu vào ngày 21 tháng 10. Đêm Xem tôi làm việc (Watch me 

work night) vào ngày 5 tháng 10. Cuộc đi bộ đường dài của trường Tiểu học vào 

ngày 7 tháng 10. Có thể có Đêm Alamo (Alamo Night) dành cho FDM. Buổi gây 

quỹ danh mục Bàn tay Nhỏ (Small Hands). Cuộc họp DACA vào ngày 10 tháng 

10.  

• Cuộc họp CSC tiếp theo vào ngày 24 tháng 10, 6:00-7:00 giờ tối, ngay sau cuộc 

họp SPF từ 5:00-6:00 giờ tối.  

 

 


