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Nhóm Cố vấn Chuyển tiếp
TIỂU BAN

Nhóm Cố vấn Chuyển tiếp, là một nhóm đa dạng gồm các thành viên cộng đồng và nhân viên DPS có  
nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị hướng dẫn việc phát triển kế hoạch chiến lược nhiều năm tiếp theo  

của chúng ta. Nhóm bao gồm ba tiểu ban, những người đã phát triển các đề xuất mà từ đó sẽ xây dựng nền  
tảng cho giai đoạn công việc tiếp theo, Nhóm Cố vấn Kế hoạch Chiến lược Mới của Giám đốc Học khu.

Tiến sĩ Salazar là Giáo sư về Chương trình Giảng 
dạy, Hướng dẫn và Huấn luyện Giáo viên tại Đại 
học Denver. Là sinh viên đại học đầu tiên và là 
người nhập cư Mexico, cô ấy là tác giả của cuốn 
Đánh giá của Giáo viên như Nền Văn hóa: Cơ sở 
về Giảng dạy Công bằng và Xuất sắc. Nghiên 
cứu của cô ấy tập trung vào khả năng tiếp cận 
và thành công cho thanh thiếu niên Latinh, 
giảng dạy công bằng và phương pháp sư  
phạm nhân văn.

Tiến sĩ Allen là Giáo sư Danh dự về Truyền 
thông và Phó Hiệu trưởng phụ trách Sự Đa 
dạng và Hòa nhập tại Đại học Colorado Denver 
(ret.). Cô ấy là tác giả của cuốn Những vấn đề 
Khác biệt: Truyền đạt Bản sắc Xã hội. Nghiên 
cứu của cô chủ yếu tập trung vào động lực  
và bản sắc xã hội.

Tiến sĩ Cabrera là người sáng lập công ty  
cố vấn lãnh đạo giáo dục thực hiện các cuộc tìm 
kiếm và huấn luyện nhà điều hành. Giáo sư Kiêm 
nhiệm tại Đại học Colorado Denver, ông là Giám 
đốc Học khu Lâm thời của Học khu Công lập 
Denver và đã từng là chuyên gia cải tổ cho một 
nhóm cố vấn quản lý được công nhận trên toàn 
quốc. Trọng tâm nghiên cứu của ông tập trung 
vào giá trị của các mối quan hệ cố vấn và tác  
động của chúng đến năng lực lãnh đạo.

Trải nghiệm & Thành 
tích của Học sinh

Bình đẳng & Xuất sắc Hiệu quả Vận hành

Maria del Carmen 
Salazar, Tiến sĩ

Brenda J. Allen, Tiến sĩ Ron G. Cabrera, Tiến sĩ
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Trải nghiệm và Thành tích của Học sinh
CÁC ĐỊNH NGHĨA

Trải nghiệm của học sinh và thành tích của học sinh là trọng tâm của Học khu Công lập Denver.
Tiểu ban về Trải nghiệm và Thành tích của Học sinh (SEA) của Nhóm Cố vấn Chuyển tiếp của  

Tiến sĩ Marrero được giao nhiệm vụ phát triển các ưu tiên. Tiểu ban SEA đã bắt đầu bằng  
việc sắp xếp công việc của mình theo các định nghĩa sau:

Trải nghiệm của học sinh đề cập đến:

Bối cảnh Văn hóa: Sự tương tác của học sinh thể hiện 
giá trị và sự hòa nhập, nền tảng văn hóa và kinh nghiệm 
sống của họ như một nguồn sức mạnh

Hỗ trợ Học sinh Được điều chỉnh Riêng: Mỗi học sinh 
phát triển đầy đủ tiềm năng xã hội-cảm xúc, ngôn ngữ, 
văn hóa/dân tộc, trí tuệ, khả năng lãnh đạo

Cảm giác Thân thuộc: Học sinh thể hiện sự kết nối, mối 
quan hệ và mục đích bên trong và bên ngoài lớp học/
trường học

Các Điều Kiện để Học Tập: Học sinh trải nghiệm môi 
trường trường học/lớp học hỗ trợ, khẳng định, an toàn, 
đầy thử thách và phù hợp

Thành tích của học sinh đề cập đến:

Phát triển Học tập: Học sinh đạt được các mục tiêu của 
bản thân/gia đình và các mục tiêu về thành tích do DPS 
và Tiểu bang Colorado đặt ra

Phát triển Cuộc sống: Sự phát triển và tiến bộ của học 
sinh đối với các mục tiêu cuộc sống của bản thân/gia 
đình trong bối cảnh văn hóa của mình và những điều 
kiện khác

Cảm giác về Thành tích: Cảm giác tổng thể về năng lực/
sự tự tin của học sinh, được dẫn dắt bởi văn hóa, gia đình, 
lịch sử, khả năng, sở thích và mục tiêu của các em

Tiếp cận Các cơ hội: Học sinh trải qua chương trình học 
tập ở cấp độ cao và được chuẩn bị sẵn sàng cho giáo  
dục sau trung học, nghề nghiệp và sự tham gia của  
cộng đồng/công dân
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Trải nghiệm và Thành tích của Học sinh
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Dựa trên sự phân tích dữ liệu của học khu, bao gồm ý kiến đóng góp của các bên liên quan từ Chuyến Tham quan về Lắng  
nghe và Học hỏi của Giám đốc Học khu, và phản hồi của người tham gia tiểu ban sâu rộng, Tiểu ban SEA đã xây dựng ba  
khuyến nghị để hỗ trợ Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Alex Marrero trong việc phát triển kế hoạch chiến lược nhiều năm tiếp  

theo cho Học khu Denver (DPS). Ba khuyến nghị đảm bảo học sinh DPS được hỗ trợ, chuẩn bị về mặt học tập và trao quyền.
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Based on an analysis of district data, including stakeholder input from the Superintendent’s Listening and 
Learning Tour, and extensive subcommittee participant feedback, the SEA Subcommittee developed three 
recommendations to support Superintendent Dr. Alex Marrero in developing the next multi-year strategic 

plan for Denver Public Schools (DPS). The three recommendations ensure DPS students are supported, 
academically prepared, and empowered.  

Create conditions for students to learn and thrive 
through whole-child support1
Cultivate students’ academic growth and 
development2
Honor and amplify student voice, advocacy, 
leadership, and empowerment3

Tạo điều kiện cho học sinh học tập và phát triển 
thông qua hình thức hỗ trợ toàn diện cho trẻ em1
Nuôi dưỡng sự tăng trưởng và phát triển trong học 
tập của học sinh2
Tôn vinh và tăng cường tiếng nói, bảo vệ quyền lợi, 
khả năng lãnh đạo và trao quyền của học sinh3



Trải nghiệm và Thành tích của Học sinh
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Tạo điều kiện cho học sinh học tập và phát triển thông 
qua hỗ trợ toàn diện có chủ đích, có hệ thống, tập trung 
vào các nhu cầu cơ bản, sức khỏe, cảm giác thân thuộc và 
chương trình bồi dưỡng. Điều này bao gồm:

•	 Đảm bảo các nhu cầu cơ bản của học sinh được đáp 
ứng, bao gồm, nhưng không chỉ gồm thức ăn, chỗ ở/
nhà ở, sự an toàn, khẳng định bản sắc/văn hóa/ngôn 
ngữ và tình yêu

•	 Ưu tiên sức khỏe của học sinh—phát triển xã hội, sức 
khỏe tâm thần (bao gồm phòng ngừa lạm dụng chất 
gây nghiện, an toàn mạng xã hội/phương tiện truyền 
thông kỹ thuật số), sức khỏe thể chất và hỗ trợ khủng 
hoảng— thông qua thực hành dựa trên hiểu biết về 
chữa lành và chấn thương được khẳng định về mặt 
văn hóa và ngôn ngữ giúp học sinh xây dựng kỹ  
năng tự quyết

•	 Nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc (ví dụ: kết nối,  
quan tâm, các mối quan hệ, tôn trọng, đồng cảm)

•	 Đảm bảo khả năng tiếp cận chương trÌnh bồi dưỡng 
suốt cả năm bằng nhiều ngôn ngữ (ví dụ: nghệ thuật, 
thể thao, bản sắc/xã hội và công bằng chủng tộc/hoạt 
động, ngôn ngữ thế giới, STEM, kiến thức tài chính,  
kỹ năng sống)

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Để học sinh học hỏi và phát triển, DPS phải hỗ trợ học sinh 
một cách toàn diện. Chúng tôi biết rằng 62% học sinh tại 
DPS nhận được Bữa trưa Miễn phí hoặc Giảm giá, 37% là 
tại các trường có tỷ lệ Học sinh Nghèo Cao và 28% được 
Chứng nhận Trực tiếp.1 9% học sinh DPS tại các trường có 
tỷ lệ học sinh nghèo cao không tiếp cận được hỗ trợ của 
chính quyền. Trong cuộc khảo sát dành cho học sinh DPS 
vào Tháng Chín, 2021, 7% học sinh được hỏi cho biết em 
bị đói từ ba ngày trở lên trong tuần qua.2 Khoảng 1.2% 
(hoặc 1,059) học sinh DPS là người vô gia cư.3 Theo CDC, 
gần 20% học sinh cần được hỗ trợ về mặt xã hội-cảm xúc 
và sức khỏe tâm thần.4 Trong năm học 20-21, 24% học sinh 
DPS được xác định là cần được hỗ trợ như vậy. 17% học 
sinh được đánh giá bằng BESS (Hệ thống Sàng lọc Hành  
vi và Cảm xúc) được phát hiện có “nguy cơ cao” và 7%  
học sinh có “nguy cơ cực kỳ cao” đối với sức khỏe xã  
hội và cảm xúc.5

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Bằng cách cố gắng cung cấp cho mỗi học sinh những điều 
kiện tối ưu, phù hợp với từng cá nhân, có cân nhắc đến các 
giá trị văn hóa và ngôn ngữ và duy trì lâu dài cho việc học 
tập, chúng tôi sẽ tích cực thay đổi trải nghiệm của học  
sinh và hỗ trợ thành tích của học sinh.

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Học sinh DPS sẽ (a) trải nghiệm các nền văn hóa học 
đường có chủ đích đáp ứng nhu cầu của các em, liên quan 
đến việc học tập; (b) gia tăng sự tham gia vào các phương 
pháp tiếp cận khẳng định về mặt văn hóa và ngôn ngữ 
đối với sức khỏe và các cơ hội làm giàu quanh năm bằng 
nhiều ngôn ngữ; và (c) thể hiện sức khỏe được cải thiện và 
sự sẵn sàng để học tập. Các gia đình DPS sẽ bày tỏ sự hài 
lòng, tham gia và nhận hỗ trợ/nguồn trợ giúp phù hợp với 
mức độ ưu tiên. Các giáo viên/lãnh đạo/nhà giáo dục của 
DPS sẽ nhận được chương trình đào tạo chất lượng cao, 
các nguồn trợ giúp, và hỗ trợ để thực hiện theo thứ tự ưu 
tiên. Các hệ thống và cấu trúc DPS sẽ cung cấp một cơ sở 
hạ tầng hỗ trợ việc thực hiện và đánh giá mức độ ưu tiên.
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Tạo điều kiện cho học sinh học tập và phát triển thông qua hình thức hỗ trợ toàn diện cho trẻ em1

1 Đợt Kiểm Sĩ số Học sinh Tháng Mười, 2020.
2 Khảo sát Tháng Chín của Học sinh, “Tuần trước, tôi đã bị đói từ ba ngày trở lên.” Trang Thông tin.
3 Đợt Kiểm Sĩ số Học sinh Tháng Mười, 2020.
4 Danielson và cộng sự. (2020)
5 Tóm tắt Báo cáo về Sàng lọc Xã hội-Cảm xúc Năm học 2020-21
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Create conditions for students to learn and thrive through whole-child support1
What is the priority?  
Create conditions for students to learn and thrive 
through intentional, systematic whole-child 
support focused on basic needs, wellness, sense of 
belonging, and enrichment. This includes:

• Ensure students’ basic needs are met, including, 
but not limited to food, shelter/housing, safety, 
identity/cultural/linguistic affirmation, and love

• Prioritize student wellness—socioemotional 
development, mental health (including 
substance abuse prevention, social/digital media 
safety), physical health, and crisis support— 
through culturally and linguistically affirming 
healing and trauma-informed practices that help 
students build self-advocacy skills 

• Nurture sense of belonging (e.g., connectedness, 
caring, relationships, respect, empathy)

• Ensure accessibility of year-round enrichment in 
multiple languages (e.g., arts, sports, identity/
social & racial justice/activism, world languages, 
STEM, financial literacy, life skills)

1 October Count 2020. 
2 Student September Survey, “Last week I went hungry for three or more days.” Dashboard. 
3 October Count 2020.
4 Danielson, et al. (2020)
5 Social-Emotional Screening Executive Summary 2020-21 

Why is this priority vital for DPS? 
For students to learn and thrive, DPS must support 
students holistically. We know that 62% of students 
in DPS receive Free or Reduced Lunch, 37% are 
High Poverty, and 28% are Direct Certified.1 9% of 
DPS students in high poverty are not accessing 
government assistance. In the September 2021 
DPS student survey, 7% of student respondents 
said they went hungry for three or more days in 
the past week.2 Approximately 1.2% (or 1,059) of 
DPS students are homeless.3 According to the CDC, 
nearly 20% of students require social-emotional and 
mental health support.4 In the 20-21 school year, 
24% of DPS students were identified as needing such 
support. 17% of students assessed with the BESS 
(Behavior and Emotional Screening System) were 
found to have “elevated risk” and 7% of students 
were “extremely elevated risk” for social and 
emotional wellness.5

How will this priority advance equity and 
excellence? 
By striving to provide each student with optimal, 
personalized, and culturally and linguistically 
responsive and sustaining pre-conditions for 
learning, we will positively shift the student 
experience and support student achievement.

How will we know we have been successful? 
DPS students will (a) experience intentional school 
cultures that meet their needs, in connection with 
academic learning; (b) increasingly engage in 
culturally and linguistically affirming approaches to 
wellness and year-round enrichment opportunities 
in multiple languages; and (c) demonstrate 
improved wellbeing and readiness for learning. 
DPS families will express satisfaction, engage, and 
receive support/resources aligned with priority. DPS 
teachers/leaders/educators will receive high quality 
training, resources, and support for implementation 
aligned to priority. DPS systems and structures 
will provide an infrastructure that supports the 
implementation and evaluation of the priority. 



Trải nghiệm và Thành tích của Học sinh
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Nuôi dưỡng sự tăng trưởng và phát triển học tập của học 
sinh thông qua một Hồ sơ của một Học sinh Tốt nghiệp 
DPS duy trì về mặt văn hóa và ngôn ngữ sẽ:

•	 Xoáy sâu xuyên suốt chương trình ECE-12 để chuẩn 
bị cho tất cả học sinh thể hiện sự phát triển trong học 
tập; chuẩn bị sẵn sàng cho bậc đại học, nghề nghiệp, 
cuộc sống; giữ gìn sức khỏe và tự quyết; năng lực văn 
hóa và ngôn ngữ; và lãnh đạo (xem Bảng 1)

•	 Xây dựng dựa trên hy vọng, ước mơ, nguyện vọng của 
học sinh/gia đình (ví dụ: học tập, cuộc sống, văn hóa, 
ngôn ngữ)

•	 Dẫn dắt việc dạy và học đầy thách thức, thú vị (xem 
Bảng 2)

•	 Điều chỉnh để phù hợp với các biện pháp đánh giá 
học sinh toàn diện (ví dụ: học thuật, ngôn ngữ và  
phi học thuật), đánh giá giáo viên/nhà giáo dục/lãnh 
đạo và mô hình hiệu quả hoạt động của trường

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Phương pháp thiết kế quay ngược là điều cần thiết để nuôi 
dưỡng sự phát triển và tăng trưởng trong học tập của học 
sinh. Hiện tại, tỷ lệ ghi danh học lớp ba, tốt nghiệp và AP1 
thấp hơn giữa học sinh Mỹ gốc Phi và gốc La-tinh và dân 
số tổng thể Sự phát triển và tăng trưởng trong học tập  
của học sinh là một yêu cầu công bằng xã hội.

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Bằng cách khởi đầu với mục tiêu thành tựu đạt được,  
DPS có thể thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống,  
có chủ đích, duy trì về mặt văn hóa và ngôn ngữ để đáp 
ứng nhu cầu học tập, hy vọng và nguyện vọng của học 
sinh P-12 DPS.

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Học sinh DPS sẽ (a) tốt nghiệp với Dấu Chứng nhận Song 
ngữ; (b) chứng minh sự tăng trưởng và phát triển thông 
qua các biện pháp đánh giá tổng thể; và (c) chứng minh tỷ 
lệ tốt nghiệp tăng lên, mức độ sẵn sàng cho bậc đại học và 
nghề nghiệp. Các gia đình DPS sẽ bày tỏ sự hài lòng, tham 
gia và nhận hỗ trợ/nguồn trợ giúp phù hợp với mức độ ưu 
tiên. Các giáo viên/lãnh đạo/nhà giáo dục của DPS sẽ nhận 
được chương trình đào tạo chất lượng cao, các nguồn trợ 
giúp, và hỗ trợ để thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Các hệ 
thống và cấu trúc DPS sẽ cung cấp một cơ sở hạ tầng hỗ 
trợ việc thực hiện và đánh giá mức độ ưu tiên. Hướng  
dẫn được cung cấp thông qua thiết kế quay ngược.
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Nuôi dưỡng sự tăng trưởng và phát triển học tập của học sinh2

1 BOE Tập trung vào Thành tích, 11/15/2021



Trải nghiệm và Thành tích của Học sinh
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Bảng 1: Hồ sơ của một Học sinh Tốt nghiệp DPS

Phát triển học tập

Phát triển khả năng đọc viết rõ ràng (ví dụ: Tiêu chuẩn Học thuật 
Colorado; đọc viết sớm; đọc viết hai ngôn ngữ; kiến thức tài chính, 
kỹ thuật số, phương tiện truyền thông; hiểu biết quan trọng), STEM, 
Các kỹ năng Cần thiết CDE

Thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ đối với các tiêu chuẩn/năng lực (học 
khu, tiểu bang, quốc gia, công bằng xã hội, tốt nghiệp) và cải thiện 
thành tích kiểm tra tiêu chuẩn

Chuẩn bị sẵn sàng  
cho bậc đại học, nghề 

nghiệp, cuộc sống

Áp dụng việc học tập trong bối cảnh thế giới thực (ví dụ: các chuyến 
dã ngoại, thực tập, tham gia cộng đồng)

Phát triển khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, ý thức phản biện

Thể hiện quan điểm hòa nhập của các cộng đồng vốn không được 
quan tâm thỏa đáng trước đây

Xây dựng kỹ năng sống (ví dụ: kiểm soát căng thẳng, giao tiếp, hợp 
tác, giải quyết vấn đề)

Sức khỏe & tự quyết
Phát triển kiến thức và kỹ năng để cải thiện sức khỏe, bao gồm thiết 
lập mục tiêu và tự quyết

Nuôi dưỡng sự phát triển bản sắc tích cực (bản thân, dân tộc, ngôn 
ngữ, giới tính, LQBTQ+, khả năng)

Năng lực văn hóa  
và ngôn ngữ

Phát triển song ngữ/đa ngôn ngữ

Thể hiện năng lực đa văn hóa

Khả năng lãnh đạo

Áp dụng các kỹ năng để xây dựng tiếng nói, quyền tự quyết, tự trao 
quyền cho bản thân

Hành động vì công bằng xã hội/chủng tộc, chống phân biệt chủng 
tộc, sự tham gia của cộng đồng/công dân

Tham gia với tư cách là công dân toàn cầu, tác nhân thay đổi, người 
lãnh đạo tận tâm
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Nuôi dưỡng sự tăng trưởng và phát triển trong học tập của học sinh2
Bảng 2: Dạy và Học Đầy thách thức, Thú vị

Chương trình giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá duy  
trì về mặt văn hóa và ngôn ngữ, theo định hướng 
công bằng
Các chương trình khắt khe (ví dụ: nghiên cứu dân 
tộc, Dấu Chứng nhận Song ngữ, đọc viết sớm, AP, 
IB, lớp học đại cương/học song song, chương trình 
GT & phương pháp sư phạm, STEAM, lộ trình nghề 
nghiệp)
Những trải nghiệm thực tế cho phép học sinh khám 
phá việc học sau trung học phổ thông và các lộ trình 
nghề nghiệp
Chương trình song ngữ (ví dụ: Dấu Chứng nhận 
Song ngữ; cơ hội học ngôn ngữ)
Hỗ trợ có mục tiêu cho các cộng đồng vốn không 
được quan tâm thỏa đáng trước đây (ví dụ: Kế hoạch 
Học sinh Da đen Xuất sắc, nghị lệnh đồng ý, Đánh 
giá Chương trình ELA/Kế hoạch Dịch vụ, SB19-1192)



Trải nghiệm và Thành tích của Học sinh
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Tôn vinh và tăng cường tiếng nói, bảo vệ quyền lợi, khả 
năng lãnh đạo và trao quyền của học sinh thông qua việc 
xây dựng tiếng nói mạnh mẽ, bảo vệ quyền lợi cho bản 
thân/cộng đồng, kỹ năng lãnh đạo và tự trao quyền. Điều 
này bao gồm:

•	 Nuôi dưỡng tiếng nói mạnh mẽ, tự tin (ví dụ: ngôn 
ngữ, văn hóa, bản sắc, sở thích, nhu cầu)

•	 Tham gia bảo vệ quyền lợi cho bản thân và cộng 
đồng (ví dụ: học thuật, xã hội, sức khỏe, công bằng  
xã hội)

•	 Tạo cơ hội cho học sinh tham gia và hướng dẫn trong 
và ngoài trường học (ví dụ: sở thích, hoạt động,  
sự tham gia của cộng đồng/công dân)

•	 Hỗ trợ tự trao quyền thông qua sự lựa chọn, ý thức 
mục đích, quyền tự quyết và trách nhiệm với việc học

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Để cải thiện trải nghiệm và thành tích của học sinh, các 
em phải được tham gia. Điều này bao gồm tiếng nói, sự 
lựa chọn và cơ hội để dẫn dắt sự thay đổi. Chúng tôi biết 
rằng 27% học sinh cho biết các em không chọn được một 
vài thứ em học ở trường và 23% học sinh cho biết các em 
không đặt mục tiêu cho những gì mình học.1 Nghiên cứu 
cho chúng tôi biết rằng những học sinh tham gia có nhiều 
khả năng báo cáo những trải nghiệm học sinh tích cực và 
thành tích học tập cao.2

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Bằng cách ghi nhận tiếng nói của học sinh và cung cấp 
cho các em cơ hội để dẫn dắt và trao quyền cho bản thân 
và cộng đồng, mỗi học sinh tại DPS sẽ có thể phát triển 
hết tiềm năng của mình và khám phá sức mạnh của chính 
bản thân các em khi các em chuyển sang các lựa chọn  
sau trung học và xa hơn nữa.

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Học sinh DPS sẽ (a) tham gia vào các cơ hội lãnh đạo  
trong và ngoài trường học; (b) áp dụng các kỹ năng phù 
hợp với mức độ ưu tiên; và (c) cung cấp phản hồi thường 
xuyên về tiến bộ của trường/học khu đối với việc xây dựng 
tiếng nói, khả năng lãnh đạo và trao quyền của học sinh. 
Các gia đình DPS sẽ bày tỏ sự hài lòng, tham gia và nhận 
hỗ trợ/nguồn trợ giúp phù hợp với mức độ ưu tiên. Các 
giáo viên/lãnh đạo/nhà giáo dục của DPS sẽ nhận được 
chương trình đào tạo, các nguồn trợ giúp, và hỗ trợ để 
thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Các hệ thống và cấu trúc 
DPS sẽ cung cấp một cơ sở hạ tầng hỗ trợ việc thực  
hiện và đánh giá mức độ ưu tiên.
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Tôn vinh và tăng cường tiếng nói, bảo vệ quyền lợi, khả năng lãnh đạo và trao quyền của học sinh3

1 Khảo sát Tháng Chín, 2021 dành cho Học sinh. Trang thông tin.
2 Chen, C. H., & Yang, Y. C. (2019); Doménech-Betoret, F., Abellán-Roselló, L., & Gómez-Artiga, A. (2017); Wang, M. T., Degol, J. L., Amemiya, J., Parr, A., & Guo, J. (2020)
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Bình đẳng & Xuất sắc
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Dựa trên sự phân tích dữ liệu của học khu, bao gồm ý kiến đóng góp của các bên liên quan từ Chuyến Tham  
quan về Lắng nghe và Học hỏi của Giám đốc Học khu, và phản hồi của người tham gia tiểu ban sâu rộng,  

Tiểu ban EE đã xây dựng ba khuyến nghị để hỗ trợ Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Alex Marrero trong  
việc phát triển kế hoạch chiến lược nhiều năm tiếp theo cho Học khu Denver (DPS).

Sử dụng thông tin định hướng công bằng để phát triển kế hoạch chiến lược.1
Thể hiện sự công bằng trong suốt vòng đời làm việc (từ khi tuyển dụng đến khi rời đi) 
đối với tất cả nhân viên DPS.2
Vun đắp quan hệ đối tác chủ động để có sự tham gia dựa trên công bằng giữa nhân viên 
DPS và gia đình.13
1 “Gia đình” có nghĩa là phụ huynh, người giám hộ, họ hàng, cha mẹ nuôi, người chăm sóc, người chịu trách nhiệm chăm sóc học sinh hàng ngày. Đối với những học sinh 
không có người kèm hoặc sống tự lập, học sinh sẽ là người ra quyết định, trừ khi một phụ huynh đại diện giáo dục sẽ được chỉ định cho những học sinh hội đủ điều kiện  
theo Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật.



Bình đẳng & Xuất sắc
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Để đảm bảo rằng kế hoạch chiến lược giải quyết rõ ràng sự 
công bằng về chủng tộc và giáo dục trên toàn DPS, Nhóm 
Cố vấn Chiến lược của Giám đốc Học khu sẽ thu thập câu trả 
lời cho các câu hỏi theo định hướng công bằng khi bắt đầu 
công việc của họ và tham khảo những câu trả lời đó để phát 
triển kế hoạch. Quá trình này sẽ tập trung và dẫn dắt các nỗ 
lực nhằm thu hẹp khoảng cách về cơ hội cho các nhóm vốn 
không được quan tâm thỏa đáng trước đây.1 Các câu hỏi phù 
hợp với các giá trị cốt lõi của DPS và được sắp đặt vào một 
ma trận mà nhóm cố vấn có thể sử dụng.2 Các câu hỏi định 
hướng công bằng:

•	 Vấn đề này quan trọng đối với những nhóm vốn không 
được quan tâm thỏa đáng trước đây nào? Tại sao việc 
dựa trên sự bất bình đẳng trong quá khứ và hiện tại lại 
quan trọng đối với các nhóm đó tại DPS?

•	 Những chương trình, chính sách hoặc thông lệ liên quan 
nào có tại DPS hoặc đã được thử trước đây? Cách tiếp 
cận được đề xuất có thể mang lại kết quả công bằng  
hơn như thế nào? Các biện pháp tốt nhất là gì?

•	 Dữ liệu nào có và sẽ cần có để làm cơ sở nhằm đạt được 
các kết quả công bằng? Dữ liệu có được thu thập từ các 
nhóm vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây 
không? Dữ liệu có được phân tách để làm rõ sự khác  
biệt giữa các nhóm không?

•	 Những nguồn trợ giúp liên quan nào cần thiết để chuẩn 
bị và hỗ trợ tất cả nhân viên đạt được các mục tiêu liên 
quan đến công bằng, đồng thời buộc họ phải chịu  
trách nhiệm?

•	 Làm thế nào chúng ta có thể yêu cầu các trường học  
và lãnh đạo trường học có trách nhiệm giải quyết  
vấn đề công bằng để đạt được các mục tiêu kế hoạch 
chiến lược?

•	 Làm thế nào chúng ta biết được hành động được đề  
xuất đang đạt được kết quả kỳ vọng đối với các nhóm 
vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây?

•	 Điều gì cần được áp dụng rộng rãi trên toàn DPS để  
đề cao sự công bằng?

•	 Lịch sử phân bổ ngân sách liên quan đến các nhóm vốn 
không được quan tâm thỏa đáng trước đây là gì? Làm 
cách nào chúng ta có thể đảm bảo rằng việc lập ngân 
sách cho vấn đề này là công bằng trên khắp DPS?3

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Ưu tiên này sẽ giúp Nhóm Cố vấn Chiến lược của Giám đốc 
Học khu duy trì sự công bằng như một ngôi sao phía bắc 
của mình. DPS đã cam kết công bằng về chủng tộc và giáo 
dục như một “trách nhiệm chung của tập thể” nhằm “loại bỏ 
khả năng thành công hay thất bại có thể đoán trước được” 
hiện tương quan với bản sắc cụ thể, các yếu tố xã hội và văn 
hóa đối với học sinh, gia đình/người chăm sóc và thành viên 
nhóm DPS (Tuyên bố về Công bằng của DPS).4 Và, DPS đã đạt 
được tiến bộ trong cam kết đó. Tuy nhiên, những nỗ lực và 
kết quả về sự công bằng rất khác nhau. Việc thu thập và tham 
khảo thông tin theo định hướng công bằng sẽ thiết lập một 
cách tiếp cận có hệ thống và bền vững để thực hiện cam kết 
của DPS đối với công bằng trong suốt quá trình lập kế hoạch 
chiến lược. Cách tiếp cận này sẽ giúp định hướng và thúc đẩy 
các quá trình ra quyết định và phân bổ nguồn lực. Ngoài ra, 
áp dụng cách tiếp cận này có thể giúp DPS vun đắp ý thức  
về sự công bằng và hoạt động có mục tiêu.5

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Ưu tiên này sẽ coi công bằng như một yếu tố quan trọng của 
việc lập kế hoạch chiến lược được đưa vào tất cả các quá trình 
và quyết định. Tập trung vào sự công bằng và xuất sắc là điều 
quan trọng hơn bao giờ hết vì đại dịch COVID đã mở rộng 
khoảng cách về cơ hội và làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng 
đối với các học sinh, gia đình và nhân viên dễ bị tổn thương 
nhất của chúng ta. Mức độ ưu tiên này sẽ dẫn dắt quy trình lập 
kế hoạch chiến lược của Giám đốc Học khu để mang lại các 
hành động bền vững, có hệ thống nhằm thu hẹp khoảng cách 
và xóa bỏ sự bất bình đẳng. Ưu tiên này cũng sẽ đảm bảo rằng 
các nỗ lực hiện tại và trước đây liên quan đến sự công bằng đối 
với DPS (ví dụ: Ban Công bằng và Tham gia của DPS và Báo cáo 
Bailey)6 và các phương thức tối ưu nhất bên ngoài được xác 
nhận và kết hợp vào quá trình lập kế hoạch chiến lược.

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Chúng ta sẽ thành công khi:
•	 Các thành viên của Nhóm Cố vấn Chiến lược của Giám 

đốc Học khu báo cáo rằng họ đã thu thập thông tin theo 
định hướng công bằng và đưa nó vào quá trình lập kế 
hoạch chiến lược.

•	 Phiên bản cuối cùng của kế hoạch chiến lược bao gồm 
các mục tiêu công bằng về chủng tộc và giáo dục cụ thể.

•	 DPS chia sẻ phần này của quy trình lập kế hoạch chiến 
lược một cách minh bạch, dễ tiếp cận và làm cho phương 
pháp lập kế hoạch theo định hướng công bằng này được 
phổ biến rộng rãi cho những người khác sử dụng (ví dụ: 
LEAP, LEAD). Kế hoạch chiến lược.
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Sử dụng thông tin định hướng công bằng để phát triển kế hoạch chiến lược.1

1 Xem Phụ lục (trang 13) để biết định nghĩa về việc  
“vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây”
2 Ưu tiên 1: Các câu hỏi Dẫn dắt
3 Bloomberg: Các cách Ngân sách Thành phố Có  
thể Được Sử dụng để Ưu tiên Sự công bằng
4 Tuyên bố về Sự Công bằng của DPS

5 Xem Phụ lục (trang 13) để biết định nghĩa về việc 
“vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây”

6 Báo cáo của Tiến sĩ Bailey



Bình đẳng & Xuất sắc
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Để giúp tất cả nhân viên đạt được cam kết của DPS đối với sự 
công bằng về chủng tộc và giáo dục, các mục tiêu của ưu tiên 
này là: a) tạo ra trải nghiệm công bằng cho nhân viên thông 
qua các chính sách và thông lệ có cân nhắc đến các giá trị 
văn hóa và ngôn ngữ (CLR)1 để tuyển dụng, phát triển/đào 
tạo và duy trì một đội ngũ nhân viên đa dạng, chất lượng cao 
trên tất cả các vai trò của DPS; b) xây dựng và thực hiện các 
chương trình để tuyển dụng, thuê, giữ chân và đề cao nhân 
viên da màu; c) xây dựng một môi trường làm việc an toàn, 
hòa nhập, nơi tất cả nhân viên cảm thấy được coi trọng và tôn 
trọng – đặc biệt là những nhân viên vốn không được quan 
tâm thỏa đáng trước đây; và, d) lấy ý kiến, đánh giá và kết hợp 
quan điểm của các nhân viên vốn không được quan tâm thỏa 
đáng trước đây. Điều này bao gồm:

•	 Xem xét các hoạt động nhân sự (ví dụ: xây dựng mô tả 
công việc, tuyển dụng, giới thiệu, giữ chân, thăng chức, 
đánh giá, đãi ngộ, v.v.) và sửa đổi nếu cần.

•	 Cung cấp các nguồn trợ giúp, hỗ trợ và dịch vụ để giúp 
tất cả nhân viên phát triển và thăng tiến, đặc biệt chú 
trọng đến nhu cầu và tài sản của các nhóm vốn không 
được quan tâm thỏa đáng trước đây. Tham gia vào nhiều 
khía cạnh của phúc lợi (cảm xúc, tài chính, trí tuệ, thể 
chất, xã hội và tinh thần).

•	 Cung cấp và/hoặc yêu cầu đào tạo và phát triển chuyên 
môn CLR phù hợp với vai trò cụ thể cho tất cả nhân viên.

•	 Đối với tất cả các vai trò, xây dựng các hệ thống kiểm tra, 
đánh giá và trách nhiệm giải trình rõ ràng và mạnh mẽ 
liên quan đến sự công bằng về chủng tộc và giáo dục. 
Các ví dụ bao gồm: a) quy trình đánh giá và hiệu suất làm 
việc của nhân viên, và b) phân biệt đối xử và đối xử khác 
biệt với nhân viên (ví dụ, xử lý các khiếu nại về hành vi 
phân biệt đối xử tại nơi làm việc)

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Cam kết công bằng trong suốt vòng đời làm việc sẽ giúp DPS 
giải quyết một cách có hệ thống các mối quan ngại liên quan 
đến sự công bằng bền vững, kéo dài, bao gồm: sự chênh 
lệch trong việc phân bổ ngân sách, các yêu cầu lặp lại về đại 
diện chủng tộc của giáo viên và lãnh đạo, khả năng cho các 
nhà lãnh đạo trường chọn tham gia và không tham gia các 
chương trình, nguồn tài trợ của tư nhân cho trường học, sự 
chênh lệch về tài trợ bên ngoài cho các trường học, số lượng 
nhà giáo dục và giáo viên đào tạo thiếu kinh nghiệm không 
cân đối ở một số trường học/khu phố, và quá trình từ trường 
học đến nhà tù. Chú trọng đến sự công bằng với trọng tâm 
là đội ngũ nhân viên vốn không được quan tâm thỏa đáng 
trước đây sẽ giúp xây dựng một môi trường làm việc an toàn, 
hòa nhập, nơi tất cả nhân viên đều cảm thấy được trân trọng, 
tôn trọng, được cung cấp nguồn trợ giúp và có trách nhiệm 
đạt được sự công bằng về chủng tộc và giáo dục. Do đó, họ sẽ 
phục vụ tất cả học sinh và gia đình tốt hơn, đồng thời họ sẽ 
cộng tác và tương tác hiệu quả hơn và tôn trọng lẫn nhau.

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Để cung cấp trải nghiệm học tập bình đẳng, chất lượng 
cho học sinh, tất cả nhân viên phải được đào tạo/phát triển 
chuyên môn, nhận được tài trợ và các nguồn trợ giúp khác 
để giúp họ hoàn thành trách nhiệm về sự bình đẳng. Để đạt 
được sự công bằng, các trường học cần được trang bị đội ngũ 
nhân viên được đào tạo về CLR, các nguồn trợ giúp về chương 
trình và tài chính. Nghiên cứu đã chứng minh rằng “giáo viên 
da màu có thể giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận và cơ hội 
cho học sinh da màu đồng thời đóng vai trò rất quan trọng 
đối với hạnh phúc của học sinh thuộc mọi chủng tộc.”2

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Chúng ta sẽ thành công khi:
•	 Kết quả khảo sát của CollaboRATE (và các nguồn phản 

hồi khác) trích dẫn phản hồi tích cực từ tất cả nhân viên, 
bao gồm các báo cáo được cải thiện từ các nhóm nhân 
viên vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây.

•	 Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng 
nhân viên vốn không được quan tâm thỏa đáng trước 
đây (đặc biệt là nhân viên da màu) trên tất cả các vai trò 
và bối cảnh.

•	 Đã có hệ thống rõ ràng và mạnh mẽ về trách nhiệm giải 
trình cho các mục tiêu công bằng.

•	 Sự chênh lệch giảm thiểu trên nhiều lĩnh vực công bằng 
cho nhân viên và học sinh (ví dụ: quy mô lớp học, số 
lượng nhân viên hỗ trợ, các loại chương trình học thuật 
và phi học thuật, thực hành kỷ luật loại trừ đối với học 
sinh vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây, v.v.)

•	 Đội ngũ nhân viên ở tất cả các vai trò, đặc biệt là giáo 
viên, được phân chia công bằng giữa các trường thay vì 
khác nhau về thời gian kinh nghiệm và các tiêu chuẩn 
khác do địa điểm của trường học và tình trạng kinh tế  
xã hội của phụ huynh/gia đình.

•	 Hiệu trưởng trường học, giáo viên, quản lý bộ phận và 
nhóm cũng như lãnh đạo bộ phận và khu vực được cung 
cấp nguồn trợ giúp (ví dụ: Ban Phát triển Chuyên môn, 
Lãnh đạo DPS; Trại Huấn luyện về Sự công bằng) và chịu 
trách nhiệm (ví dụ: đánh giá hiệu suất, thăng tiến và tăng 
thành tích) để đạt được sự công bằng về chủng tộc và 
giáo dục.
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Thể hiện sự công bằng trong suốt vòng đời làm việc (từ khi tuyển dụng đến khi rời đi) đối với tất cả nhân viên DPS.2

1 Xem Phụ lục để biết định nghĩa về CLR
2 Sự đa dạng trong Lớp học: Tại sao Sự đại diện này Quan trọng



Bình đẳng & Xuất sắc
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Ưu tiên này sẽ giúp nhân viên và gia đình hoàn thành trách 
nhiệm tập thể của mình đối với trải nghiệm học tập của học 
sinh. Nhân viên sẽ sử dụng các thông lệ có cân nhắc đến các 
giá trị văn hóa và ngôn ngữ (CLR) để hỗ trợ và tôn trọng gia 
đình như những nguồn thông tin chính cho thành tích và sự 
phát triển xã hội của học sinh. Họ sẽ tích cực tham gia với tất 
cả các kiểu gia đình để hiểu rõ hơn và giải quyết các giá trị,  
tài sản và nhu cầu của các nhóm vốn không được quan  
tâm thỏa đáng trước đây. Điều này bao gồm:

Thông tin liên lạc Các thành viên và gia đình của Nhóm DPS 
xây dựng các chủ đề, thời gian và phương tiện truyền thông 
đã thống nhất với nhau để tham gia vào việc liên lạc liên tục 
vì sự minh bạch, nhất quán và trách nhiệm giải trình. Chia sẻ 
thông tin về thành tích của học sinh, thành tích của trường, 
chất lượng của trường, thực hành kỷ luật, v.v. Giúp tất cả các 
dữ liệu dễ dàng truy cập, đầy đủ và dễ hiểu đối với tất cả  
các nhóm.

Hợp tác và tham gia Tôn trọng tiếng nói của các gia đình 
để phục vụ học sinh tốt hơn. Mời học sinh, gia đình, người 
chăm sóc và các nhóm cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến 
và kết hợp các ý kiến để cung cấp thông tin cho các nỗ lực 
công bằng. Lấy ý kiến và tôn trọng các định nghĩa của họ về 
sự thành công. Ví dụ: lấy ý kiến phản hồi và đề xuất của họ về 
các quyết định dài hạn về các vấn đề quan trọng hiện nay như 
đại dịch, thiết kế lại trường học, đóng cửa trường học và các 
quyền của học sinh.

Giáo dục Cung cấp chương trình giáo dục CLR cho gia đình 
để tối ưu hóa sự thành công của học sinh (ví dụ: điều hướng 
giáo dục từ Mẫu giáo - Lớp 12 & giáo dục đại học, nhiều tùy 
chọn sau trung học; cách tham gia Uỷ ban Trường học Hợp 
tác, hội đồng cố vấn giáo dục cấp trường và học khu, MLE  
PAC và DAC và/hoặc các cơ hội tình nguyện khác).

Hỗ trợ, dịch vụ, nguồn trợ giúp Cung cấp nhiều loại hỗ trợ 
CLR (ví dụ: thực phẩm, sức khỏe, nhà ở, dịch vụ chuyên chở, 
hỗ trợ tài chính, cố vấn khủng hoảng, giữ trẻ, thăm khám tại 
nhà, chấn thương, nguồn trợ giúp nhà ở, chăm sóc sau giờ 
học và bảo vệ quyền lợi cho các nhóm vốn không được quan 
tâm thỏa đáng trước đây). Phối hợp với các gia đình để điều 
chỉnh những điều này cho phù hợp với bản sắc, cộng đồng  
và hoàn cảnh cụ thể của họ (ví dụ: Kế hoạch Học sinh Da  
đen Xuất sắc) và cung cấp các nguồn trợ giúp công bằng.

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Nghiên cứu cho thấy rằng sự tham gia của gia đình là một 
trong những yếu tố dự báo mạnh nhất về sự thành công 
của học sinh. Khi các gia đình tích cực tham gia vào đời sống 
giáo dục của con em mình, “thành tích tăng lên, tỷ lệ đi học 
chuyên cẩn cải thiện, tỷ lệ bỏ học giảm, hành vi cả ở nhà và 
trường học được cải thiện và cộng đồng nói chung được cải 
thiện.”1 Quan hệ đối tác giữa các gia đình và các thành viên 
nhóm DPS sẽ giúp xây dựng mối quan hệ tin tưởng và tôn 
trọng lẫn nhau.

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Các quan điểm và ý tưởng của gia đình sẽ được kết hợp vào 
quá trình đào tạo và phát triển chuyên môn của nhân viên. 
Nhân viên sẽ hiểu rõ hơn và đáp ứng nhu cầu cũng như tài 
sản của gia đình. Các gia đình sẽ có nguồn trợ giúp để củng 
cố việc học ở nhà và thành tích của học sinh sẽ tăng lên do  
sự liên tục tốt hơn giữa các môi trường.

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Chúng ta sẽ biết chúng ta đã thành công khi:
•	 Các gia đình cho biết họ cảm thấy được coi trọng, tôn 

trọng, được cung cấp thông tin và có động lực hơn  
để tham gia.

•	 Chúng tôi thấy sự tương tác ngày càng tăng với các gia 
đình vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây.

•	 Nhiều loại dữ liệu liên quan đến sự công bằng có thể  
dễ dàng truy cập và sẵn có, đồng thời được phổ biến  
qua nhiều phương tiện truyền thông.

•	 Các chương trình hướng tới gia đình cho các nhóm vốn 
không được quan tâm thỏa đáng trước đây được đáp 
ứng về mặt văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời được tài  
trợ đầy đủ và công bằng.

•	 Các gia đình tích cực tham gia vào cách trường học  
được quản lý và vận hành.

•	 Nhân viên báo cáo hiểu rõ hơn về nhu cầu và tài sản của 
các gia đình cũng như cách tương tác và phục vụ các gia 
đình vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây.

•	 Một loạt các cuộc khảo sát CLR và các hoạt động phản 
hồi khác sẽ được phát triển và quản lý để hiểu được sự 
hài lòng của gia đình và thu thập các đề xuất của họ để 
cải thiện. Các cuộc khảo sát và kết quả của chúng sẽ 
được trình bày rộng rãi bằng nhiều ngôn ngữ, ngữ  
cảnh và định dạng khác nhau trên nhiều phương tiện.

12

Vun đắp quan hệ đối tác chủ động để có sự tham gia dựa trên công bằng giữa nhân viên DPS và gia đình.3

1 Sự Tham gia của Phụ huynh



Bình đẳng & Xuất sắc
PHỤ LỤC

Công bằng
Công bằng đề cập đến các quy trình, thông lệ và chính 
sách cố gắng “xóa bỏ các hệ thống áp bức sâu sắc trước 
đây dẫn đến việc tiếp cận và phân phối các cơ hội và 
nguồn trợ giúp một cách bất bình đẳng” (Tuyên bố vè  
sự Công bằng của DPS)1 dành cho các cá nhân và nhóm 
vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây. Công 
bằng là một mục tiêu nhằm cung cấp một cách tôn trọng 
cho tất cả các bên liên quan các nguồn trợ giúp, cơ hội, kỹ 
năng và kiến thức mà họ cần để thành công. Công bằng 
là một cam kết loại bỏ khả năng thành công hay thất bại 
có thể đoán trước được đối với học sinh và các thành viên 
trong nhóm DPS dựa trên bản sắc, xuất thân và hoàn  
cảnh của họ.

Xuất sắc
Sự xuất sắc đề cập đến các tiêu chuẩn rõ ràng về chất 
lượng giáo dục thông qua các quá trình cải tiến liên tục 
thừa nhận bản chất đa chiều, phức tạp và theo ngữ cảnh 
của việc dạy và học. Bên cạnh sự công bằng, sự xuất  
sắc dẫn dắt các nỗ lực để đảm bảo rằng các nhóm vốn 
không được quan tâm thỏa đáng trước đây nhận được  
trải nghiệm giáo dục chất lượng nhằm tôn vinh, coi  
trọng và tôn trọng con người của họ.

Có cân nhắc đến Các giá trị Văn hóa và  
Ngôn ngữ (CLR)
Có cân nhắc đến Các giá trị Văn hóa và Ngôn ngữ (CLR)2  
đề cập đến tư duy và kỹ năng xác nhận, khẳng định và hợp 
pháp hóa các thành viên của các nhóm vốn không được 

quan tâm thỏa đáng trước đây. CLR thường được áp dụng 
nhiều nhất cho các bối cảnh dạy và học để dẫn dắt các nhà 
giáo dục cung cấp nền giáo dục bình đẳng, chất lượng và 
độc lập cho tất cả học sinh. CLR cũng có thể được áp dụng 
trong các bối cảnh và vai trò khác.

Vốn không được Quan tâm Thỏa đáng  
Trước đây
đề cập đến các nhóm và cá nhân có khả năng bị phân 
biệt đối xử và khác biệt do thuộc về các nhóm đó. Những 
người này bao gồm: người da màu, người khuyết tật, 
người nghèo, người học Tiếng Anh (ELL), người học đa 
ngôn ngữ (MLL), LGBTQIA, người nhập cư và người tị nạn, 
người không có giấy tờ, cá nhân dị biệt về thần kinh, người 
vô gia cư, người thiểu số tôn giáo và các bản sắc hoặc mục 
kinh nghiệm khác. Các thành viên của nhiều hơn một 
nhóm vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây có 
khả năng phải chịu tác động tiêu cực kép.3 Nhiều nhóm 
vốn không được quan tâm thỏa đáng trước đây được bảo 
vệ hợp pháp theo luật liên bang và tiểu bang.4

Hoạt động Có mục tiêu
Hoạt động Có mục tiêu đề cập đến cách tiếp cận công 
bằng đặt ra các mục tiêu toàn hệ thống (tổng thể) cho 
một tổ chức được hoàn thành thông qua các cách tiếp  
cận tập trung (có mục tiêu) dựa trên nhu cầu và tài sản  
của các nhóm khác nhau. Các chính sách và thông lệ tổng 
thể có mục tiêu có thể thúc đẩy và dẫn dắt trách nhiệm 
tập thể đối với sự công bằng.5
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1 Tuyên bố vè sự Công bằng của DPS
2 Sáu Cách Để Biết Quý vị Có cân nhắc đến Các giá trị Văn hóa và Ngôn ngữ (dpsk12.org)
3 Ví dụ, tại DPS, 22% học sinh da trắng bị khuyết tật đạt điểm thành thạo trong bài đánh giá của tiểu bang, trong 
khi chỉ 5% học sinh da đen bị khuyết tật đạt điểm thành thạo trong bài đánh giá của tiểu bang [add citation]
4 Ai được Bảo vệ khỏi sự Phân biệt Đối xử trong Việc làm?
5 Hoạt động Có mục tiêu
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Equity 
Equity refers to processes, practices, and policies 
that strive to “dismantle deeply rooted systems 
of oppression that have historically resulted in 
inequitable access and distribution of opportunities 
and resources” (DPS Equity Statement)1 for 
historically marginalized individuals and groups. 
Equity is a goal to respectfully provide all 
stakeholders the resources, opportunities, skills, 
and knowledge they need to succeed. Equity is 
a commitment to eliminate the predictability of 
success or failure for students and DPS team 
members based on their identities, backgrounds, 
and circumstances.

Excellence
Excellence refers to explicit standards for quality 
of education through continuous improvement 
processes that acknowledge the multidimensional, 
complex, and contextual nature of teaching and 
learning. Paired with equity, excellence guides 
efforts to ensure that historically marginalized 
groups receive a quality education experience that 
honors, values, and respects who they are.

Culturally and Linguistically Responsive 
(CLR) 
Culturally and Linguistically Responsive (CLR)2 
refers to a mindset and a skillset that  validates, 
affirms, and legitimizes members of historically 
marginalized groups. CLR is most often applied to 

1 DPS Equity Statement
2 Six Ways To Know You Are Culturally and Linguistically Responsive (dpsk12.org)
3 For example, in DPS, 22% of white students with disabilities score proficient on the state assessment, while only 5%
of Black students with disabilities score proficient on the state assessment [add citation]
4 Who is Protected from Employment Discrimination?
5 Targeted Universalism 

teaching and learning contexts to guide educators 
to provide equitable, quality, and liberating 
education for all students. CLR can also be applied 
in other contexts and roles. 

Historically Marginalized 
refers to groups and individuals who are likely to 
experience discrimination and disparities based 
on belonging to those groups. These include: 
people of color, persons with disabilities, persons 
experiencing poverty, English-language learners 
(ELL), multilingual learner (MLL), LGBTQIA, 
immigrants and refugees, undocumented 
persons, neurodivergent individuals, unhoused 
persons, religious minorities, and other identity 
or experiential categories. Members of more than 
one historically marginalized group are likely to 
experience compounded negative impacts.3 Many 
historically marginalized groups are legally-
protected under federal and state laws.4 

Targeted Universalism
Targeted Universalism refers to an approach to 
equity that sets systemwide (universal) goals for 
an organization that are accomplished through 
focused (targeted) approaches based on the needs 
and assets of different groups. Targeted universal 
practices and policies can foster and guide 
collective responsibility for equity.5 



14

Hiệu quả Vận hành
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Dựa trên sự phân tích dữ liệu của học khu, bao gồm ý kiến đóng góp của các bên liên quan từ Chuyến Tham quan về  
Lắng nghe và Học hỏi của Giám đốc Học khu, và phản hồi của người tham gia tiểu ban sâu rộng, Tiểu ban OE  

đã xây dựng bốn khuyến nghị để hỗ trợ Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Alex Marrero trong việc phát triển kế  
hoạch chiến lược nhiều năm tiếp theo cho Học khu Denver (DPS).

Dịch vụ Chuyên chở1
Văn hóa và Môi trường Học đường2
Enrollment & School Choice3 Ghi danh & Chọn Trường3
Ngân sách & Tài chính4
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Based on an analysis of district data, including stakeholder input from the Superintendent’s
Listening and Learning Tour, and extensive subcommittee participant feedback, the OE

Subcommittee developed four recommendations to support Superintendent Dr. Alex Marrero in
developing the next multi-year strategic plan for Denver Public Schools (DPS).

Transportation1
Culture and Climate 2
Enrollment & School Choice 3
Budget & Finance4



Hiệu quả Vận hành
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Xây dựng chỉ số công bằng và quy trình đánh giá cho 
phép dịch vụ chuyên chở đánh giá và cập nhật các chính 
sách và hệ thống giao thông của chúng tôi để đảm bảo 
những học sinh không được quan tâm nhất của chúng tôi 
có quyền tiếp cận bình đẳng và gia tăng, đồng thời duy 
trì tất cả các yêu cầu pháp lý và an toàn của địa phương, 
tiểu bang và liên bang của chúng tôi. Dựa trên các kết quả 
đánh giá, phân bổ lại và sắp xếp lại các nguồn trợ giúp cho 
các cộng đồng có nguồn lực hạn chế trước đây để tăng 
khả năng tiếp cận các trường chuyên, khu vực đi bộ an 
toàn hơn, các hoạt động của trường học và gia tăng các 
lựa chọn trường học.

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Hiện tại, DPS áp dụng cách tiếp cận bình đẳng đối với 
các nguồn trợ giúp về dịch vụ chuyên chở. Các quy tắc và 
chính sách tương tự được áp dụng trên toàn học khu để 
học sinh và gia đình có thể sử dụng dịch vụ chuyên chở. 
Tuy nhiên, DPS đã thực hiện một cam kết sâu sắc về sự 
công bằng. Đổi lại, bằng cách đánh giá các hệ thống và 
quy trình của chúng tôi từ lăng kính công bằng, chúng tôi 
có thể đảm bảo rằng chúng tôi đang phân bổ các nguồn 
trợ giúp theo cách đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận 
hướng đến cộng đồng tớI các cơ hội tiếp cận an toàn hơn, 
minh bạch hơn và bình đẳng hơn cho học sinh dựa trên 
nhu cầu.

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Ưu tiên này tập trung vào sự công bằng trong quá trình ra 
quyết định của chúng tôi liên quan đến một trong những 
nguồn trợ giúp có giá trị và thách thức nhất của chúng tôi. 
Bằng cách tập trung vào sự công bằng, chúng tôi sẽ tăng 
cường tính minh bạch, an toàn và khả năng dự đoán trong 
các dịch vụ chuyên chở của mình, cho phép mức độ xuất 
sắc cao hơn khi chúng tôi đưa ra các quyết định khó khăn 
để phân bổ các nguồn lực hạn chế ở những nơi cần thiết 
nhất, thay vì cố gắng phân bổ các nguồn lực này một cách 
đồng đều trên toàn học khu, thường dẫn đến những thách 
thức trong việc duy trì mức độ dịch vụ cao cho học sinh và 
gia đình.

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Chúng tôi sẽ biết chúng tôi thành công nếu chỉ số công 
bằng và công cụ đánh giá dẫn đến việc phân phối các 
nguồn lực một cách chiến lược hơn để đảm bảo học sinh 
của chúng tôi, những người có nguồn trợ giúp phù hợp ít 
được tăng cường tiếp cận và cơ hội, đồng thời chúng tôi 
có các quy trình chiến lược, minh bạch và dễ dự đoán hơn 
sẽ phục vụ học khu trong những năm tới, bất kể tình trạng 
thiếu nhân sự hay những thách thức khác nằm ngoài tầm 
kiểm soát của chúng tôi. Công cụ đánh giá phải bao gồm 
các chỉ số và thước đo quan trọng rõ ràng phù hợp với 
trọng tâm của chúng tôi về sự công bằng.
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Dịch vụ Chuyên chở1
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Transportation1
What is the priority?  
Develop an equity index and evaluation process that 
allows transportation to evaluate and update our 
transportation policies and systems that ensures 
our most marginalized students have increased and 
equitable access, while maintaining all of our local, 
state, and federal safety and legal requirements. 
Based on the findings of the evaluation, reallocate 
and realign resources for historically under-
resourced communities to increase access to 
magnet schools, safer walk zones, school activities 
and increased school options.

Why is this priority vital for DPS? 
Currently, DPS takes an equality approach to 
transportation resources. The same rules and 
policies apply across the district for students and 
families to access transportation. However, DPS 
has pledged a deep commitment to equity. In turn, 
by evaluating our systems and procedures from an 
equity lens, we can ensure that we are allocating 
resources in ways that ensure increased and 
community-driven access to opportunities for safer, 
more transparent, and more equitable access for 
students based on need. 

How will this priority advance equity and 
excellence? 
This priority centers equity in our decision-making 
process regarding one of our most valuable and 
challenging resources. By centering equity, we will 
increase transparency, safety, and predictability in 
our transportation services, allowing for a higher 
level of excellence as we make difficult decisions to 
allocate limited resources where they are needed 
most, rather than trying  to spread these resources 
equally across the full district, often leading to 
challenges in maintaining a high level of service to 
students and families.

How will we know we have been successful? 
We will know we are successful if the equity 
index and evaluation tool leads to more strategic 
distribution of resources that ensure our students 
who have been traditionally under-resourced 
have increased access and opportunity, and we 
have more predictable, transparent, and strategic 
processes that will serve the district in the coming 
years, regardless of staffing shortages or other 
challenges outside of our control. The evaluation 
tool must include clear key indicators and metrics 
that align to our focus on equity. 



Hiệu quả Vận hành
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Trong bối cảnh Khí hậu và Văn hóa của học khu tại DPS, ưu 
tiên nên được ưu tiên là tiếp thêm sinh lực, hợp nhất và tái 
tổ chức lực lượng lao động của Học khu Công lập Denver 
thông qua việc làm mới các giá trị được chia sẻ và một  
tầm nhìn tập thể được đơn giản hóa. DPS cần:

•	 Tăng cường tính bền vững của khối lượng công việc 
bằng cách theo đuổi và bố trí nhân sự trong phạm vi 
công việc thu hẹp, trong đó mọi nhân viên đều nhìn 
nhận được bản thân mình và những người khác trong 
những vai trò được xác định rõ ràng.

•	 Tái tổ chức nhân lực thông qua các giá trị và tính bền 
vững, trong đó mỗi thành viên của cộng đồng DPS coi 
bản thân mình và những người khác là những thành 
viên có giá trị trong nhóm có tác động đến sứ mệnh 
và kết quả của Học khu.

•	 Xem xét lại các giá trị DPS với mục tiêu tạo ra một tầm 
nhìn tập thể rõ ràng, các biện pháp trách nhiệm giải 
trình rõ ràng và đảm bảo sự rõ ràng và xác nhận xung 
quanh các mục tiêu chung.

•	 Suy ngẫm về những bài học từ đại dịch xung quanh 
tính linh hoạt và hiệu quả để cho phép có những suy 
nghĩ mới về cách thức và địa điểm chúng ta tiến  
hành công việc của mình

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Lực lượng lao động của Học khu Công lập Denver đã bị 
suy sụp và tổn thương bởi một loạt các sự kiện trong bốn 
năm qua, bao gồm ba giám đốc, hai giám đốc lâm thời, 
một cuộc đình công của giáo viên và một đại dịch. Một 
bài viết “us vs. them (chúng tôi so với họ)” đã được đưa 
ra nhằm hỗ trợ học sinh một cách năng suất và hiệu quả. 
Thay vì tiếp cận công việc với tư cách cá nhân có tư lợi, 
nhân viên DPS cần tiếp cận công việc này như một tập  
thể với lợi ích của cộng đồng DPS là hàng đầu. Dữ liệu 
khảo sát từ Mùa thu năm 2021 cho thấy rằng các nhà giáo 
dục tại trường học và nhân viên hỗ trợ ngoài trường học 
đang choáng ngợp với công việc của mình. Hơn nữa, mỗi 
nhóm đều chia sẻ rằng họ cảm thấy bị đánh giá thấp hơn 
so với đồng nghiệp của mình. Nếu không có sự rõ ràng về 
một số lượng nhỏ các mục tiêu được chia sẻ, DPS sẽ mất 
đi những thành viên có giá trị trong lực lượng lao động. 
Ngoài ra, các giá trị của DPS được xây dựng vào năm 2012 
là từ một kỷ nguyên DPS khác. Chúng cần được xem xét  
lại để phản ánh tốt hơn DPS ngày nay - thực tế và hy  
vọng của học khu.

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Ưu tiên này tập trung vào sự công bằng bằng cách tạo ra 
một nền văn hóa tại DPS, trong đó tính nhân đạo và sự 
đóng góp của mỗi thành viên đều được thấu hiểu và coi 
trọng. Nó cũng có thể thúc đẩy sự công bằng bằng cách 
cung cấp một cơ chế cho cộng đồng DPS tập thể, với tất 
cả sự phong phú đa dạng của mình, liên kết với nhau xoay 
quanh một tầm nhìn chung và các mục tiêu chung mà 
chúng đã đóng vai trò tạo ra.

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Chúng ta sẽ biết mình thành công khi lực lượng lao động 
DPS báo cáo công việc rõ ràng hơn và cho biết họ cảm 
thấy ít bị choáng ngợp hơn. Ngoài ra, nhân viên sẽ báo cáo 
rằng họ cảm thấy được đánh giá cao như nhân viên ở các 
bộ phận khác của tổ chức và sẽ báo cáo rằng cá nhân họ 
đánh giá cao nhân viên ở các bộ phận khác của học khu. 
Chúng ta cũng sẽ biết mình thành công nếu đạt được  
các mục tiêu đặt ra từ các giá trị mới được điều chỉnh.
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Khí hậu và Văn hóa nên tiếp thêm sinh lực, hợp nhất và tái tổ chức cho lực lượng lao động của Học khu Công lập Denver  
thông qua việc làm mới các giá trị được chia sẻ và một tầm nhìn tập thể được đơn giản hóa2



Hiệu quả Vận hành
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Ưu tiên này giải quyết các thủ tục ghi danh và chọn 
trường hiện tại. Hai yếu tố này ảnh hưởng đáng kể đến trải 
nghiệm học tập công bằng của tất cả học sinh tại Học khu 
Công lập Denver (DPS), đặc biệt là những học sinh không 
được quan tâm nhất. Do đó, hai hành động quan trọng 
bao trùm được khuyến nghị:

1. Bằng cách sử dụng quy trình cộng đồng, DPS nên 
kiểm tra lại địa giới trường học hiện tại và khu vực 
ghi danh để sửa đổi các chính sách và thông lệ với 
mục đích tăng cường sự hòa nhập và tiếp cận với các 
nguồn trợ giúp về trường học công bằng, các chương 
trình cung cấp và trải nghiệm học tập hòa nhập.

2. Việc xem xét lại địa giới trường học và ghi danh cũng 
sẽ kích hoạt một sự thay đổi về mặt triết lý rõ ràng và 
các hành động và thông lệ chính sách tiếp theo được 
thiết kế để phá vỡ và phá bỏ các môi trường trường 
học phân biệt, bất bình đẳng hiện có.

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Trong nhiều năm, DPS đã xác định Công bằng là một ưu 
tiên; Thật không may, các trường vẫn có sự khác biệt lớn 
trong việc cung cấp chương trình giảng dạy và cơ hội 
chương trình và một số địa giới trường học và khu vực ghi 
danh hiện tại của chúng tôi gây ra sự bất bình đẳng trong 
lịch sử. Mặc dù 43% học sinh DPS trong độ tuổi đi học cư 

trú tại Denver vào năm 2020 đã ghi danh vào một trường 
khác với trường trong địa giới khu phố hoặc một trường 
trong khu vực ghi danh của mình, sự lựa chọn tổng thể đã 
không mang lại các cơ hội và quyền tiếp cận bình đẳng 
cho tất cả học sinh. Tình hình hiện tại cũng dẫn đến nhu 
cầu của học sinh cao hơn được tập trung tại ít trường hơn 
thay vì được chia sẻ và giải quyết một cách công bằng  
bởi tất cả các trường.

Để tạo điều kiện cho sự thay đổi, người ta thừa nhận rằng 
việc giải quyết ưu tiên này sẽ đòi hỏi buổi đối thoại cộng 
đồng quan trọng và nỗ lực chính trị phối hợp nhằm phá  
vỡ tình trạng hiện tại của học khu. Tuy nhiên, ưu tiên này 
có khả năng giúp đưa DPS đến một nơi mà theo đó học 
khu sẽ đáp ứng lời hứa về sự công bằng bằng cách cung 
cấp một trải nghiệm học tập phong phú, bình đẳng,  
tích hợp, toàn diện cho tất cả học sinh.

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Mặc dù có mục đích tốt, các chính sách và thông lệ ghi 
danh và lựa chọn trường học hiện tại vẫn chưa hoàn toàn 
đáp ứng được lời hứa về sự công bằng và xuất sắc tại DPS. 
Tuy nhiên, sự công bằng và xuất sắc đòi hỏi tất cả học 
sinh, đặc biệt là những học sinh không được quan tâm, 
phải được tiếp cận với môi trường học tập phong phú, 
bình đẳng, hòa nhập. Rõ ràng, cách thức thực hiện việc 

ghi danh của trường, các khu vực ghi danh, các chính sách 
và thông lệ chọn trường có tác động lớn đến việc thực tế 
cung cấp cho tất cả học sinh một trải nghiệm giáo dục  
và xã hội tuyệt vời. Do đó, nếu việc ghi danh trường học, 
khu vực ghi danh và chọn trường hiện tại được xem xét  
lại với mục đích quan trọng để đảm bảo trải nghiệm học 
tập phong phú, bình đẳng, tích hợp, toàn diện cho tất  
cả học sinh, thì lời hứa về công bằng và xuất sắc sẽ  
được nâng cao.

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Học khu Công Lập Denver sẽ biết rằng họ đã giải quyết 
hiệu quả ưu tiên ghi danh và chọn trường khi các trường 
của học khu cho thấy bằng chứng về sự tích hợp thực 
chất trong việc ghi danh, sự khác biệt trong chương trình 
trường học và khả năng tiếp cận các cơ hội bị loại bỏ, và 
một môi trường học tập phong phú, bình đẳng, hòa nhập 
tồn tại trong mọi trường học trong học khu để đáp ứng 
nhu cầu của tất cả học sinh.
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3 Quá trình ghi danh và chọn trường ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm học tập công bằng



Hiệu quả Vận hành
CÁC TUYÊN BỐ ƯU TIÊN

Ưu tiên là gì?
Sử dụng tài chính công bằng và bền vững thông qua việc 
Lập Ngân sách dựa trên Sự công bằng:

1. Rà soát ngân sách toàn học khu với mục tiêu:
•	 Chuyển nhiều nguồn ngân sách hơn sang  

việc hỗ trợ học sinh trực tiếp.
•	 Giảm thiểu tác động của kinh phí dự kiến và  

giảm thiểu ghi danh.
•	 Hỗ trợ các cơ hội học tập tương tự, ổn định, 

phong phú của học sinh giữa các trường bằng 
cách khám phá các mô hình tài trợ cấp trường  
và các tiêu chí rõ ràng về khả năng tồn tại.

2. Thiết lập hệ thống minh bạch và trách nhiệm giải 
trình đối với chi tiêu của học khu.

Tại sao ưu tiên này lại quan trọng đối với DPS?
Ngân sách là một tuyên bố về các giá trị. Ưu tiên này tập 
trung vào tài chính vì đây là các nguồn lực vận hành thúc 
đẩy việc học tập bình đẳng thông qua chương trình tài trợ, 
trải nghiệm và hỗ trợ cho nhân viên và học sinh ở tất cả 
các cấp. Do ngân sách và tài chính phải phản ứng được với 
các biến số bên ngoài như điều kiện kinh tế của tiểu bang 
và các hành động lập pháp, ưu tiên này xác nhận các biến 
số đầy thách thức: tình trạng giảm ghi danh ảnh hưởng 
đến doanh thu quỹ ngân sách chung từ tiểu bang dưới 
dạng doanh thu hoạt động trên mỗi học sinh (PPOR), lạm 

phát gia tăng chi phí, bao gồm cả chi phí gia tăng để duy 
trì tính cạnh tranh trên thị trường cho nhân viên và các 
dịch vụ theo hợp đồng, và các dịch vụ hỗ trợ phụ  
trợ (chẳng hạn như hóa đơn tiện ích và những dịch  
vụ tương tự).

Mặc dù DPS có ngân sách chung hơn một tỷ đô-la, nhưng 
tất cả đều được hạch toán. Nhìn chung, ngân sách hiện tại 
có 72% được phân bổ cho các trường học (nhân viên tại 
trường và các dịch vụ liên quan), 18% cho các dịch vụ tại 
chỗ, chẳng hạn như hóa đơn tiện ích, hỗ trợ chương trình 
(Đa ngôn ngữ bổ sung, Giáo dục Đặc biệt, v.v.), và 10% 
cho các dịch vụ văn phòng trung tâm, chẳng hạn như hỗ 
trợ Chương trình Giảng dạy và Hướng dẫn, Công nghệ và 
Nguồn nhân lực. Không có “khoản tiền bổ sung”. Do đó, 
sẽ cần phải phân bổ lại các khoản tiền từ trong ngân sách 
hiện có để cung cấp nhiều nguồn trợ giúp hơn cho các 
học sinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của chúng tôi và  
sự hỗ trợ mà họ cần.

Ưu tiên này sẽ thúc đẩy sự công bằng và xuất 
sắc như thế nào?
Tài chính là các nguồn lực vận hành thúc đẩy việc học 
tập công bằng thông qua chương trình, nhân sự và trải 
nghiệm học tập của học sinh. Ưu tiên này sẽ đảm bảo tất 
cả học sinh được hỗ trợ tài chính đầy đủ để tham gia vào 
các cơ hội xã hội và học tập công bằng trên toàn học khu. 

DPS và phụ huynh sẽ được đảm bảo bởi sự rõ ràng của 
thông tin liên lạc tài chính và sự gia tăng tính minh bạch, 
rằng các quỹ ngân sách đang được sử dụng một cách 
khôn ngoan và hiệu quả.

Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đã 
thành công?
Việc thực hiện thành công Ưu tiên Ngân sách và Tài chính 
sẽ dẫn đến:
•	 Nâng cao nhận thức và chấp thuận việc chi tiêu của 

nhân viên DPS và cộng đồng.
•	 Một bức tranh rõ nét về tình trạng dư thừa và kém 

hiệu quả tồn tại ở DPS để bố trị lại các nguồn trợ giúp 
hiệu quả hơn.

•	 Sự phân bổ các nguồn trợ giúp một cách công bằng 
hơn để việc cung cấp các khóa học, thể thao và các 
hoạt động ngoại khóa không còn quá khác biệt giữa 
các trường.

•	 Những khoảng cách về trải nghiệm và cơ hội được 
giảm thiểu giữa các trường.

•	 Nhiều quỹ ngân sách hơn đang được phân bổ đến 
gần với học sinh hơn.

•	 Những khó khăn về tài chính sắp tới không dẫn đến 
việc DPS chi tiêu vượt quá ngân sách của mình.
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4 Sử dụng tài chính công bằng và bền vững.
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