
	  
2015-‐2016	  LCAP	  Development	  
DAC/DELAC	  Parent	  Questions	  

	  
The	  following	  LCAP	  Update	  questions	  were	  generated	  by	  parents	  at	  the	  Evergreen	  
School	  District	  District	  Advisory	  Committee	  and	  District	  English	  Language	  Advisory	  
Committee	  meeting	  on	  April	  27,	  2016.	  	  
	  
Where	  and	  how	  can	  the	  district	  get	  more	  funding?	  

The	  District’s	  base	  funding	  comes	  from	  a	  combination	  of	  State,	  federal,	  and	  local	  funds.	  

This	  funding	  is	  established	  in	  law	  and	  we	  are	  not	  able	  to	  negotiate	  for	  more.	  	  Our	  

biggest	  opportunity	  to	  generate	  revenue	  is	  through	  leveraging	  our	  facilities.	  As	  our	  

enrollment	  declines,	  our	  revenue	  declines	  also	  (we	  are	  funded	  by	  students’	  average	  

daily	  attendance).	  We	  are	  forming	  a	  Facilities	  Advisory	  Committee	  to	  address	  the	  

question,	  “How	  can	  we	  as	  a	  district,	  maximize	  the	  use	  of	  our	  facilities	  to	  both	  serve	  the	  

community	  and	  also	  perhaps	  generate	  revenue?”	  	  The	  Facilities	  Advisory	  Committee	  

will	  be	  addressing	  this	  question	  over	  the	  next	  year.	  

	  

How	  can	  you	  encourage	  volunteers	  to	  raise	  funds	  for	  the	  district?	  

Evergreen	  has	  a	  very	  strong	  network	  of	  volunteer	  organizations	  that	  support	  our	  work	  

and	  we	  are	  grateful	  to	  them.	  Fundraising	  plays	  an	  important	  role	  in	  our	  community	  

but	  it	  is	  hard	  to	  sustain.	  Fundraising	  works	  best	  when	  it	  is	  done	  for	  one-‐time	  purposes.	  

For	  example,	  the	  Evergreen	  Elementary	  Education	  Foundation	  was	  able	  to	  raise	  funds	  

to	  help	  keep	  our	  libraries	  open	  during	  the	  Great	  Recession.	  It	  takes	  a	  lot	  of	  energy	  and	  

volunteer	  commitment	  to	  maintain	  a	  steady	  source	  of	  revenue.	  We	  are	  in	  conversation	  

with	  other	  organizations	  about	  their	  efforts	  to	  support	  our	  schools	  and	  how	  we	  can	  

help	  them	  be	  self-‐sustaining.	  	  

	  

Is	  there	  a	  way	  to	  get	  used	  technology	  to	  economically-‐disadvantaged	  students	  

to	  be	  used	  in	  the	  home?	  	  

This	  is	  an	  idea	  that	  we	  will	  explore	  in	  the	  coming	  year.	  

	  

	  



	  

	  

Are	  test	  results	  based	  on	  national	  or	  state	  comparisons?	  

California	  students	  take	  the	  Smarter	  Balanced	  assessment	  each	  spring.	  This	  test	  

assesses	  students’	  mastery	  of	  the	  California	  Content	  Standards.	  The	  California	  Content	  

Standards	  are	  essentially	  the	  Common	  Core	  standards,	  which	  have	  been	  adopted	  by	  

many	  states.	  For	  this	  reason,	  California	  student	  test	  scores	  can	  be	  compared	  to	  

students	  in	  other	  Common	  Core	  states.	  	  

	  

How	  does	  the	  district	  pick	  the	  schools	  that	  receive	  expanded	  TK-‐K	  services?	  

The	  District	  will	  be	  implementing	  a	  full	  day	  transitional	  kindergarten/kindergarten	  

program	  at	  five	  elementary	  schools	  next	  year.	  These	  schools	  (Cadwallader,	  

Laurelwood,	  Montgomery,	  Silver	  Oak,	  and	  K.	  Smith)	  were	  chosen	  because	  they	  have	  

the	  physical	  space	  to	  accommodate	  a	  full	  day	  program.	  We	  will	  be	  rolling	  out	  full	  day	  

programs	  at	  additional	  sites	  over	  the	  subsequent	  two	  years	  and	  anticipate	  all	  schools	  

hosting	  full	  day	  programs	  in	  the	  2018-‐2019	  school	  year.	  	  

	  

Because	  of	  TK	  expansion,	  will	  we	  be	  losing	  teachers?	  

No.	  We	  will	  not	  lose	  teachers	  as	  we	  transition	  to	  a	  full	  day	  TK/kindergarten	  program.	  

	  

What	  is	  going	  to	  happen	  to	  Dove	  Hill?	  

The	  District	  is	  forming	  a	  Facilities	  Advisory	  Committee.	  (Please	  visit	  our	  website	  for	  

additional	  information	  on	  the	  Facilities	  Advisory	  Committee).	  This	  committee	  will	  

make	  recommendations	  for	  how	  the	  District	  can	  best	  utilize	  its	  facilities,	  district-‐wide.	  	  

	  

What	  is	  LCAP	  doing	  to	  help	  low	  socio-‐disadvantaged	  students?	  

The	  LCAP	  is	  the	  tool	  that	  articulates	  how	  the	  District	  will	  spend	  its	  money.	  The	  focus	  of	  

the	  LCAP	  is	  promote	  achievement	  for	  all	  students	  with	  particular	  emphasis	  on	  low	  

income	  students,	  foster	  youth,	  and	  English	  learners.	  For	  a	  quick	  review	  of	  where	  the	  

LCAP	  dollars	  go,	  please	  see	  the	  one	  page	  summary	  on	  the	  District’s	  website	  at:	  



http://www.eesd.org/uploaded/documents/instruction/LCAP_2015/LCAPSummaryM

ultilingual.pdf.	  	  

How	  does	  the	  district	  decide	  to	  spend	  extra	  funds?	  

The	  District	  spends	  its	  fund	  in	  alignment	  with	  our	  Strategic	  Plan	  and	  LCAP	  goals.	  

Through	  an	  extensive	  community	  engagement	  process,	  (see	  2016	  LCAP	  Update	  at	  

http://www.eesd.org/page.cfm?p=2879)	  we	  learn	  about	  the	  community’s	  concerns	  

and	  priorities.	  While	  we	  are	  unable	  to	  do	  everything	  that	  the	  community	  would	  like,	  

we	  make	  spending	  decisions	  to	  align	  with	  the	  most	  common	  community	  desires.	  	  

	   	  



Desarrollo	  del	  Plan	  Local	  para	  el	  Control	  de	  la	  Responsabilidad	  (LCAP)	  2015-‐
2016	  

Preguntas	  de	  los	  padres	  de	  familia	  sobre	  el	  Comité	  Asesor	  del	  Distrito	  
(DAC)/Comité	  Asesor	  del	  Distrito	  para	  los	  Estudiantes	  de	  Inglés	  como	  Segunda	  

Lengua	  (DELAC)	  
	  
Las	  siguientes	  preguntas	  de	  actualización	  del	  LCAP	  fueron	  generadas	  por	  los	  padres	  de	  
familia	  en	  la	  junta	  del	  Comité	  Asesor	  del	  Distrito	  y	  el	  Comité	  Asesor	  del	  Distrito	  para	  
los	  Estudiantes	  de	  Inglés	  como	  Segunda	  Lengua	  del	  Distrito	  Escolar	  Evergreen	  del	  27	  
de	  abril	  de	  2016.	  	  
	  
¿Dónde	  y	  cómo	  puede	  el	  distrito	  obtener	  más	  fondos?	  

Los	  fondos	  básicos	  del	  distrito	  provienen	  de	  una	  combinación	  de	  fondos	  estatales,	  

federales	  y	  locales.	  Estos	  fondos	  se	  establecen	  legalmente	  y	  no	  podemos	  negociar	  para	  

recibir	  más.	  La	  oportunidad	  más	  grande	  que	  tenemos	  para	  generar	  ingresos	  es	  a	  

través	  del	  desempeño	  de	  nuestras	  escuelas.	  A	  medida	  que	  disminuye	  la	  cantidad	  de	  

estudiantes	  inscritos,	  nuestros	  ingresos	  también	  disminuyen	  (recibimos	  fondos	  según	  

la	  asistencia	  diaria	  promedio	  de	  los	  estudiantes).	  Estamos	  formando	  un	  Comité	  Asesor	  

de	  Instalaciones	  para	  abordar	  la	  pregunta	  “¿cómo	  podemos	  nosotros,	  como	  distrito,	  

maximizar	  el	  uso	  de	  nuestras	  instalaciones	  para	  prestar	  un	  mejor	  servicio	  a	  la	  

comunidad	  y	  también	  quizá	  generar	  ingresos?”	  El	  Comité	  Asesor	  de	  Instalaciones	  

abordará	  esta	  pregunta	  durante	  el	  próximo	  año.	  

	  

¿Cómo	  pueden	  motivar	  a	  los	  voluntarios	  para	  que	  recauden	  fondos	  para	  el	  

distrito?	  

Evergreen	  tiene	  una	  red	  muy	  sólida	  de	  organizaciones	  voluntarias	  que	  apoyan	  nuestro	  

trabajo	  y	  les	  estamos	  muy	  agradecidos.	  La	  recaudación	  de	  fondos	  desempeña	  un	  papel	  

importante	  en	  nuestra	  comunidad	  pero	  cuesta	  mantenerla.	  La	  recaudación	  de	  fondos	  

funciona	  mejor	  cuando	  se	  lleva	  a	  cabo	  por	  única	  vez.	  Por	  ejemplo,	  la	  Fundación	  de	  

Enseñanza	  Primaria	  Evergreen	  pudo	  recaudar	  fondos	  para	  ayudar	  a	  mantener	  

nuestras	  bibliotecas	  abiertas	  durante	  la	  Gran	  Recesión.	  Se	  necesita	  mucha	  energía	  y	  

compromiso	  de	  los	  voluntarios	  para	  mantener	  una	  fuente	  constante	  de	  ingresos.	  

Estamos	  conversando	  con	  otras	  organizaciones	  sobre	  sus	  esfuerzos	  para	  apoyar	  a	  

nuestras	  escuelas	  y	  cómo	  podemos	  ayudarlas	  a	  ser	  autónomas.	  	  



¿Hay	  alguna	  manera	  de	  conseguir	  tecnología	  usada	  para	  que	  los	  estudiantes	  

que	  están	  en	  una	  mala	  situación	  económica	  la	  usen	  en	  sus	  casas?	  	  

Esta	  es	  una	  idea	  que	  analizaremos	  el	  próximo	  año.	  

	  

Los	  resultados	  de	  los	  exámenes,	  ¿se	  basan	  en	  comparaciones	  nacionales	  o	  

estatales?	  

Los	  estudiantes	  de	  California	  hacen	  la	  evaluación	  equilibrada	  Smarter	  cada	  

primavera.	  Este	  examen	  evalúa	  el	  dominio	  de	  los	  estudiantes	  de	  los	  estándares	  de	  

California.	  Los	  estándares	  de	  California	  son	  fundamentalmente	  los	  estándares	  

comunes	  obligatorios,	  los	  cuales	  muchos	  estados	  han	  adoptado.	  Por	  este	  motivo,	  las	  

calificaciones	  de	  los	  exámenes	  de	  los	  estudiantes	  de	  California	  pueden	  compararse	  con	  

las	  de	  los	  estudiantes	  de	  otros	  estados	  que	  tienen	  estándares	  comunes	  obligatorios.	  	  

	  

¿Cómo	  elige	  el	  distrito	  las	  escuelas	  que	  reciben	  servicios	  ampliados	  de	  kínder	  

de	  transición/kínder?	  

El	  distrito	  implementará	  un	  programa	  de	  kínder	  de	  transición/kínder	  de	  día	  completo	  

en	  cinco	  escuelas	  primarias	  el	  próximo	  año.	  Estas	  escuelas	  (Cadwallader,	  Laurelwood,	  

Montgomery,	  Silver	  Oak,	  y	  K.	  Smith)	  fueron	  elegidas	  porque	  tienen	  el	  espacio	  físico	  

para	  admitir	  un	  programa	  de	  día	  completo.	  Daremos	  a	  conocer	  los	  programas	  de	  día	  

completo	  en	  otras	  escuelas	  durante	  los	  subsiguientes	  dos	  años	  y	  prevemos	  que	  todas	  

las	  escuelas	  admitan	  programas	  de	  día	  completo	  en	  el	  año	  escolar	  2018-‐2019.	  	  

	  

Debido	  a	  la	  expansión	  del	  kínder	  de	  transición,	  ¿perderemos	  a	  maestros?	  

No.	  No	  perderemos	  a	  maestros	  a	  medida	  que	  pasemos	  a	  un	  programa	  de	  kínder	  de	  

transición/kínder	  de	  día	  completo.	  

	  

¿Qué	  sucederá	  con	  Dove	  Hill?	  

El	  distrito	  está	  formando	  un	  Comité	  Asesor	  de	  Instalaciones.	  (Visite	  nuestro	  sitio	  web	  

para	  obtener	  información	  adicional	  sobre	  el	  Comité	  Asesor	  de	  Instalaciones.)	  Este	  

comité	  hará	  recomendaciones	  sobre	  cómo	  el	  distrito	  puede	  utilizar	  mejor	  sus	  

instalaciones	  en	  todo	  el	  distrito.	  	  



¿Qué	  está	  haciendo	  el	  LCAP	  para	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  en	  mala	  situación	  

social	  provenientes	  de	  familias	  de	  bajos	  ingresos?	  

El	  LCAP	  es	  la	  herramienta	  que	  articula	  cómo	  el	  distrito	  gastará	  su	  dinero.	  El	  objetivo	  

del	  LCAP	  es	  fomentar	  el	  rendimiento	  para	  todos	  los	  estudiantes	  con	  un	  énfasis	  

particular	  en	  los	  estudiantes	  provenientes	  de	  familias	  de	  bajos	  ingresos,	  jóvenes	  en	  

hogares	  sustitutos,	  y	  estudiantes	  de	  inglés	  como	  segunda	  lengua.	  Para	  ver	  

rápidamente	  a	  dónde	  se	  destina	  el	  dinero	  del	  LCAP,	  consulte	  el	  resumen	  de	  una	  página	  

en	  el	  sitio	  web	  del	  distrito	  en:	  

http://www.eesd.org/uploaded/documents/instruction/LCAP_2015/LCAPSummaryM

ultilingual.pdf.	  	  

¿Cómo	  decide	  el	  distrito	  gastar	  fondos	  extra?	  

El	  distrito	  gasta	  sus	  fondos	  de	  acuerdo	  con	  nuestro	  plan	  estratégico	  y	  las	  metas	  del	  

LCAP.	  Mediante	  un	  amplio	  proceso	  de	  participación	  comunitaria	  (vea	  la	  actualización	  

del	  LCAP	  2016	  en	  http://www.eesd.org/page.cfm?p=2879),	  obtenemos	  información	  

sobre	  las	  preocupaciones	  y	  las	  prioridades	  de	  la	  comunidad.	  Si	  bien	  no	  podemos	  hacer	  

todo	  lo	  que	  la	  comunidad	  quisiera,	  decidimos	  sobre	  el	  gasto	  de	  acuerdo	  con	  los	  deseos	  

más	  comunes	  de	  la	  comunidad.	  	  

	   	  



Phát Triển Kế Hoạch Thực Thi Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP) 
Năm Học 2015-2016  

Câu Hỏi của Phụ Huynh tại DAC/DELAC  
 
Các câu hỏi về thông tin cập nhật LCAP sau đây được các bậc phụ huynh đặt ra tại cuộc 
họp Ủy Ban Tư Vấn Học Khu Evergreen và Ủy Ban Tư Vấn Anh Ngữ của Học Khu vào 
ngày 27 tháng 4 năm 2016. 
 
Học khu có thể nhận thêm kinh phí ở đâu và như thế nào? 

Nguồn kinh phí cơ bản của Học Khu được cộng gộp từ các nguồn quỹ của Tiểu Bang, 

liên bang, và địa phương. Nguồn kinh phí này được thiết lập theo luật pháp và chúng ta 

không thể thương lượng để nhận thêm. Cơ hội lớn nhất để chúng ta tạo ra doanh thu là 

thông qua tận dụng cơ sở vật chất của chúng ta. Khi số lượng ghi danh sụt giảm, doanh 

thu của chúng ta cũng sụt giảm theo (chúng ta lấy kinh phí từ việc đi học chuyên cần 

hàng ngày của học sinh). Chúng ta sẽ thành lập một Ủy Ban Tư Vấn Sử Dụng Cơ Sở Vật 

Chất để trả lời cho câu hỏi: "Là một học khu, làm sao chúng ta có thể tối đa hóa việc sử 

dụng cơ sở vật chất để vừa phục vụ cộng đồng và vừa có thể tạo ra doanh thu?" Ủy Ban 

Tư Vấn Sử Dụng Cơ Sở Vật Chất sẽ giải quyết vấn đề này trong năm tới. 

 

Học khu có thể khuyến khích các tình nguyện viên gây quỹ cho học khu bằng cách 

nào? 

Evergreen có một mạng lưới hùng hậu các tổ chức tình nguyện viên hỗ trợ cho công việc 

của chúng tôi và chúng tôi rất ghi nhận công sức của họ. Hoạt động gây quỹ đóng một 

vai trò quan trọng trong cộng đồng của chúng ta nhưng rất khó khăn để duy trì. Hoạt 

động gây quỹ đạt được hiệu quả tốt nhất khi được thực hiện nhằm các mục đích một lần. 

Ví dụ, Quỹ Giáo Dục Tiểu Học Evergreen đã có thể gây quỹ để giúp duy trì mở cửa các 

thư viện của chúng ta trong suốt thời kỳ Đại Suy Thoái. Cần rất nhiều nguồn lực và tình 

nguyện viên tham gia để duy trì nguồn doanh thu ổn định. Chúng tôi đang trao đổi với 

các tổ chức khác về những nỗ lực họ có thể làm để hỗ trợ các trường học của chúng ta và 

làm thế nào để chúng ta có thể giúp những ngôi trường này tự duy trì.  

 

Có cách nào để các học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế có thể sử dụng công 

nghệ đã qua sử dụng tại nhà không?  

Đây là một ý tưởng mà chúng tôi sẽ nghiên cứu trong năm tới. 



 

 

 

 

Các kết quả kiểm tra được đánh giá dựa trên tiêu chí so sánh của quốc gia hay của 

tiểu bang? 

Học sinh California tham gia làm bài kiểm tra đánh giá Cân Bằng Thông Minh Hơn 

(Smarter Balanced) vào mỗi mùa xuân. Bài kiểm tra này sẽ đánh giá kỹ năng sử dụng 

thành thạo của học sinh theo các Tiêu Chuẩn Nội Dung của California. Các Tiêu Chuẩn 

Nội Dung của California về cơ bản là tiêu chuẩn Cốt Lõi Chung đã được thông qua ở 

nhiều tiểu bang. Vì lý do này, điểm kiểm tra của học sinh California có thể được so sánh 

với các học sinh ở các tiểu bang khác cùng theo tiêu chuẩn Cốt Lõi Chung.  

 

Học khu chọn ra các trường để nhận các dịch vụ Mẫu Giáo Chuyển Tiếp-Mẫu Giáo 

mở rộng như thế nào? 

Học Khu sẽ thực hiện một chương trình mẫu giáo chuyển tiếp/mẫu giáo trọn ngày tại 

năm trường tiểu học trong năm tới. Các trường (Cadwallader, Laurelwood, Montgomery, 

Silver Oak, và K. Smith) được chọn vì có không gian vật lý đủ khả năng phục vụ chương 

trình trọn ngày. Chúng tôi sẽ tổ chức thêm các chương trình cả ngày tại các địa điểm 

khác trong hai năm sau và dự kiến tất cả các trường sẽ đều có thể được tổ chức các 

chương trình trọn ngày vào năm học 2018-2019.  

 

Do mở rộng chương trình Chuyển Tiếp Mẫu Giáo, liệu chúng ta có bị mất các giáo 

viên không? 

Không. Chúng ta sẽ không mất các giáo viên khi chúng ta chuyển sang chương trình Mẫu 

Giáo Chuyển Tiếp/Mẫu Giáo trọn ngày. 

 

Điều gì sẽ xảy ra với Dove Hill? 

Học Khu sẽ thành lập một Ủy Ban Tư Vấn Sử Dụng Cơ Sở Vật Chất. (Vui lòng truy cập 

trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về Ủy Ban Tư Vấn Sử Dụng Cơ Sở Vật 



Chất). Ủy ban này sẽ đưa ra các khuyến nghị về cách thức Học Khu có thể tận dụng tốt 

nhất các cơ sở vật chất của mình trên toàn học khu.  

 

LCAP sẽ làm gì để giúp các học sinh có hoàn cảnh xã hội khó khăn? 

LCAP là công cụ chỉ rõ cách thức Học Khu sẽ chi tiêu ngân sách của mình như thế nào. 

Trọng tâm của LCAP là thúc đẩy thành tích cho tất cả học sinh và đặc biệt nhấn mạnh 

vào những học sinh từ những hộ gia đình có thu nhập thấp, học sinh là trẻ được nuôi 

dưỡng, và các học viên Anh ngữ. Để rà soát nhanh xem các khoản tiền của LCAP được 

chi tiêu vào đâu, xin vui lòng xem bản tóm tắt một trang trên trang web của Học Khu tại: 

http://www.eesd.org/uploaded/documents/instruction/LCAP_2015/LCAPSummaryMultili

ngual.pdf.  

Học khu quyết định chi tiêu các khoản kinh phí bổ sung như thế nào? 

Học Khu chi tiêu các khoản kinh phí của mình phù hợp các mục tiêu trong Kế Hoạch 

Chiến Lược và LCAP. Thông qua quy trình tham gia sâu rộng của cộng đồng, (xem Cập 

Nhật LCAP 2016 tại http://www.eesd.org/page.cfm?p=2879), chúng tôi biết được các 

mối quan tâm và ưu tiên của cộng đồng. Mặc dù chúng tôi không thể thực hiện được tất 

cả mọi điều mà cộng đồng muốn, nhưng chúng tôi sẽ đưa ra quyết định chi tiêu phù hợp 

với những mong muốn được phần lớn cộng đồng ủng hộ nhất.  

	  

	  


