2022-23 LCAP
Լրացուցիչ պլանավորում
LCAP Ուսուցողական ծառայությունների ժողով մարտի 30, 2022 (4 մասից
բաղկացած ժողովի 4-րդ մաս)
Շերոն Քուսեո
Ուսուցողական ծառայությունների գծով գերատեսչի տեղակալ
Դոկտոր Փիտր Քնապիկ
Տարրական կրթության վարիչ

Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջան
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Նահանգային 8 առաջնահերթություններ
1. Աշակերտներին պետք է հասանելի լինեն դպրոցական հիմնական ծառայություններ

Ա. Ուսուցիչների տեղավորումը պետք է հիմնված լինի արտոնագրերի վրա
Բ. Դասագրքեր և կրթական նյութեր
Գ. Վերանորոգված շինություններ
2. Կրթական չափանիշների իրականացում
3. Ծնողների ներգրավում և մասնակցություն
4. Աշակերտների ձեռքբերումներ և բազմաթիվ չափանիշների արդյունքներ
5. Աշակերտների ներգրավվածություն, հաճախում, բացակայություններ, ավարտական և դպրոցը
չավարտելու տոկոս
6. Դպրոցի մթնոլորտ, կասեցումների տոկոս, հեռացումների տոկոս և այլ տեղական չափանիշեր
7. Բազմաթիվ դասընթացների հասանելիություն և արձանագրություն աշակերտների կողմից
8. Այլ դասընթացների աշակերտների արդյունքներ
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ԲԴՄՇ-ի Տեղական վերահսկողության և հաշվետվողականության ծրագրի
(LCAP) նպատակները

1.
2.
3.
4.

Աշակերտները, մասնագիտության/քոլեջի պատրաստ կլինեն բարձրորակ կրթության միջոցով, որը չափվում է
նահանգային, դաշնային և շրջանային գնահատման (քննությունների) միջոցով, ներառյալ Կալիֆոռնիայի վահանակը՝
հաջողությամբ ցույց տալով, թե ինչպես են սահմանվում նպատակներ յուրաքանչյուր չափանիշի համար մինչև 2020-21
ուսումնական տարվա վերջը:
Աշակերտները կլինեն ֆիզիկապես, հույզերով և մտքով առողջ և կաջակցվեն ծնողների ներգրավվածության միջոցով, որը
չափվում է նահանգային, դաշնային և շրջանային գնահատման (քննությունների) միջոցով, ներառյալ Կալիֆոռնիայի
վահանակը՝ հաջողությամբ ցույց տալով, թե ինչպես են սահմանվում նպատակներ յուրաքանչյուր չափանիշի համար մինչև
2020-21 ուսումնական տարվա վերջը:
Հավաքագրել և պահպանել որակյալ աշխատողների, ինչպես չափվում են համապատասխան հավատարմագրերով,
դասավանդող աշխատակազմի լիարժեք զբաղվածությամբ և համապատասխան հանձնարարություններում, որոնք
համապատասխանում են Ուիլյամսի օրենքին մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ը՝ կախված անձը ստուգելու
պահանջներից (օրինակ՝ մատնահետքերը):
Արդյունավետ գործողություններ, որոնք չափվում են համապատասխան հարմարություններով, հատկապես
դասասենյակներում, որոնք նպաստում են ուսումնական ծրագրի կարիքները հոգալուն՝ ուսումնական տարվա 1-ին
օրվանից և համապատասխանում են Ուիլյամսի շինությունների պահանջների հետ:
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Աշակերտների չկրկնվող թիվ
Դպրոցներ

Ընդհանուր
արձանա
գրություն

Անվճար և
զեղչված սննդի
Անօթևան
ծրագիր
Խնամատա երեխաներ երեխաներ

Անգլերեն սովորողներ

2020-2021
Տարրական դպրոցներ

6099

1780

10

24

905

2249

Միջանկյալ դպրոցներ

3376

1162

5

19

277

1299

Միջնակարգ դպրոցներ

5111

1619

6

31

292

1809

ԲԴՄՇ

14704

4597

21

76

1487

5414

2021-2022
Տարրական դպրոցներ

5963

1607

10

18

894

2165

Միջանկյալ դպրոցներ

3193

989

9

16

240

1182

Միջնակարգ դպրոցներ

5016

1317

11

32

297

1667

ԲԴՄՇ

14331

3953

31

70

1439

5074
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ԲԴՄՇ LCAP նպատակ 1
Չափումներ և վերամշակված
միջոցառումներ
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LCAP նպատակ 1 – գործողություններ
Գործողության վերնագիր

Բյուջետավոր
ված ծախսերը

Մոտավոր
փաստերը (1-ին
ժամանակավոր)

Մոտավոր
փաստերը (2-րդ
ժամանակավոր)

Տարրական դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանների
չափի կրճատում

$208,324

$211,031

$211,043

Երկարազված անցումային մանկապարտեզ

$127,583

$131,055

$130,234

Տարրական դպրոցի ELD մասնագետներ

$363,219

$368,131

$368,417

Տարրական դպրոցի ELD օգնականներ

$388,988

$342,240

$338,243

Երկլեզու ուսուցման ուսուցչի արժեք

$525,498

$547,941

$547,911

Երկլեզու ուսուցման ուսուցչի օգնական

$109,078

$100,800

$117,707

Միջանկյալ դպրոցի նախանշանակված ELD-ի
ուսուցիչներ

$212,203

$218,310

$289,160

Թարգմանություններ երկրորդ լեզուն
սովորողների ծնողների համար

$65,000

$65,000

$65,000
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LCAP նպատակ 1 – գործողություններ
Գործողության վերնագիր

Բյուջետա
վորված
ծախսերը

Մոտավոր
փաստերը (1-ին
ժամանակավոր)

Մոտավոր
փաստերը (2-րդ
ժամանակավոր)

Տարրական դպրոցի ամառային դասեր անգլերեն
սովորողների համար

$52,000

$52,000

$52,000

Նախակրթարանի ուսուցչի և օգնականի մասնակի
արժեքը չկրկնվող աշակերտների համար

$64,312

$0

$0 (դրամաշնորհը
ֆինանսավորված է)

Բոլոր ուսուցիչների մասնագիտական
վերապատրաստման օրվա արժեքը (1 ½ օր)

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

Ներածություն մասնագիտական
վերապատրաստման ուսուցիչ հատուկ
հանձնարարությամբ

$21,567

$21,891

$21,890

Հասակակիցների աջակցություն և վերանայման
ուսուցիչ հատուկ հանձնարարությամբ (TOSA) (0.2
լրիվ դրույք)

$23,898

$24,258

$24,254
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LCAP նպատակ 1 – գործողություններ
Գործողության վերնագիր

Բյուջետավոր
ված ծախսերը

Մոտավոր
փաստերը (1-ին
ժամանակավոր)

Մոտավոր
փաստերը (2-րդ
ժամանակավոր)

Ընթերցանության/անգլերեն լեզվի և
մաթեմատիկայի միջամտություն տարրական
դպրոցում

$500,840

$500,841

$500,841

Միջանկյալ դպրոցի հոգեբան (2.0 լրիվ դրույք)

$292,070

$306,941

$307,283

Հատուկ հանձնարարությամբ ուսուցիչ ուսուցչի
աջակցություն կրթական տեխնոլոգիայի և
մասնագիտական վերապատրաստման համար
(0.2 լրիվ դրույք)

$23,134

$23,480

$23,476

Վարքագծի մասնագետներ (2.0 լրիվ դրույք)

$140,496

$149,395

$149,876

Անգլերեն լեզվի ծրագրի պահպանման ջանքեր

$1,244,034

$1,247,247

$1,226,523

Տարրական դպրոցի լրիվ դրույքով ուսմասվարներ

$1,303,283

$1,348,958

$1,386,768
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LCAP նպատակ 1 – գործողություններ
Գործողության վերնագիր

Բյուջետա
վորված
ծախսերը

Մոտավոր
փաստերը (1-ին
ժամանակավոր)

Մոտավոր
փաստերը (2-րդ
ժամանակավոր)

Տարրական դպրոցների գրադարանավարներ

$345,063

$324,002

$320,819

Մասնագիտական վերապատրաստման ուսուցիչ
հատուկ հանձնարարությամբ (0.2 լրիվ դրույք)

$23,898

$24,258

$24,254

Նպատակաուղղված աջակցություն GATE ծրագրի
աշակերտների համար

$5,000

$5,000

$5,000
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LCAP նպատակ 1 – գործողություններ
Գործողության վերնագիր

Բյուջետա
վորված
ծախսերը

Մոտավոր փաստերը (1-ին
ժամանակավոր)

Մոտավոր փաստերը (2րդ ժամանակավոր)

GATE ծրագրի աշակերտների ճանաչման
տարեկան քննություն

$20,000

$20,000 (հիմնական ֆոնդ)

$20,000 (հիմնական
ֆոնդ)

Շրջանի GATE կազմակերպիչ (0.2 լրիվ դրույք)

$17,099

$14,915 (հիմնական ֆոնդ)

$14,915 (հիմնական
ֆոնդ)

Երաժշտական գործիքների վերանորոգում և
փոխարինում

$20,000

$20,000 (հիմնական ֆոնդ)

$20,000 (հիմնական
ֆոնդ)

Միջնակարգ դպրոցի արվեստի նյութեր և
պարագաներ

$14,000

$14,000 (հիմնական ֆոնդ)

$14,000 (հիմնական
ֆոնդ)

Աշխարհի լեզուների դասընթաց միջանկյալ
դպրոցների համար

$256,767

$278,530 (հիմնական ֆոնդ)

$278,530 (հիմնական
ֆոնդ)

Աջակցել անկարողունակ աշակերտներին հասնել
IEP ծրագրի նպատակներին

$38,217,950

$39,685,578 (հիմնական
ֆոնդ)

$39,685,578
(հիմնական ֆոնդ)

Տարրական դպրոցի երաժշտության ուսուցիչներ

$247,929

$252,442 (հիմնական ֆոնդ)

$252,442 (հիմնական
ֆոնդ)
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ԲԴՄՇ LCAP նպատակ 2
Չափումներ և վերամշակված
միջոցառումներ
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LCAP նպատակ 2 – գործողություններ
Գործողության վերնագիր

Բյուջետա
վորված
ծախսերը

Մոտավոր
փաստերը (1-ին
ժամանակավոր)

Մոտավոր փաստերը
(2-րդ
ժամանակավոր)

Միջնակարգ դպրոցի խորհրդատուներ (2.0 լրիվ դրույք)

$234,251

$237,248

$237,521

Միջանկյա դպրոցի խորհրդատուներ (3.0 FTEs)

$335,231

$343,425

$343,967

Մոնտերեյ դպրոցի ուսուցիչներ (4.0 լրիվ դրույք)

$445,096

$456,825

$439,463

Մոնտերեյ միջնակարգ դպրոցի տնօրենի տեղակալ

$173,899

$182,535

$182,979

Համայնքի ցերեկային դպրոցի (CDS) ուսուցիչներ (2.0 լրիվ դրույք)

$225,522

$228,950

$229,226

Համայնքի ցերեկային դպրոցի (CDS) ուսուցչի օգնական (4.0 լրիվ դրույք)

$151,142

$122,346

$77,545

Միջամտության բաժիններ

$0.00

$0.00

$0 (դրամաշնորհը
ֆինանսավորված է)

Բրբենքի ընտանեկան ծառայությունների գործակալության (FSA)
խորհրդատվության ծրագիր

$30,000

$30,000

$30,000

Միջնակարգ դպրոցի անգլերեն սովորողների նախնական կրեդիտ
ամառային դասընթացների ընթացքում

$220,478

$220,478

$220,478
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LCAP նպատակ 2 – գործողություններ
Գործողության վերնագիր

Բյուջետա
վորված
ծախսերը

Մոտավոր
փաստերը (1-ին
ժամանակավոր)

Մոտավոր
փաստերը (2-րդ
ժամանակավոր)

Միջնակարգ դպրոցի կրեդիտի առցանց վերականգնում

$366,732

$336,732

$366,732

Միջնակարգ դպրոցի ռիսկի տակ գտնվող աշակերտների հետ
աշխատող միջամտության մասնագետ (6 լրիվ դրույք)

$405,449

$409,672

$411,163

Տարրական դպրոցի ռիսկի տակ գտնվող աշակերտների հետ
աշխատող միջամտության մասնագետ (11 լրիվ դրույք)

$716,604

$730,652

$784,362

PBIS սեմինարի արժեքը

$5,000

$5,276

$5,283

Անօթևան/խնամատար/վտանգի տակ գտնվող աշակերտների
հետ աշխատող

$90,387

$77,969

$78,043

Հատուկ հանձնարարությամբ ուսուցիչ արձանագրման
պլանավորման վերականգնման համար

$100,000

TBD

$0

Արձանագրման պլանավորման մասնագիտական
վերապատրաստում

$50,000

TBD

$0

Տրանսպորտ անօթևան աշակերտների համար

$23,000

$23,000

$23,000
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ԲԴՄՇ LCAP նպատակ 3
Չափումներ և վերամշակված
միջոցառումներ
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LCAP նպատակ 3 – գործողություններ
Գործողության վերնագիր

Բյուջետա
վորված
ծախսերը

Մոտավոր
փաստերը (1-ին
ժամանակավոր)

Մոտավոր փաստերը
(2-րդ ժամանակավոր)

Բազմազանության, հավասարության և ներառման
(ԲՀՆ (DEI)) ծրագրի կազմակերպիչ

$175,000

$90,000

$175,000

Բազմազանության, հավասարության, ներառման (ԲՀՆ
(DEI)) և տեխնոլոցիայի մասնագիտական
վերապատրաստում

$50,000

$50,000

$50,000

Հավաստագրված անձնակազմի և վարչական ծախսերը
շրջանի ու դպրոցների մակարդակով

$94,998,804

Base Fund

$100,058,773 (հիմնական
հիմնադրամ)
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Պարամետրեր լրացուցիչ հիմնադրամի
փոխադրման համար
Դպրոցական շրջանը չի կարող ջնջել կամ վերաշարադրել անցյալ տարվա որևէ բան: Լոս Անջելեսի
գավառի կրթական գրասենյակը (LACOE) բառացիորեն կստուգի ամեն ինչ:
Դպրոցական շրջանը չի կարող հետ գնալ և ջնջել նպատակը, կարծես այն երբեք գոյություն չի ունեցել:
Դպրոցական շրջանը կարող է միջոցառումներ ավելացնել՝ լրացուցիչ միջոցների հաշվին, քանի դեռ
այն աջակցում է ընթացիկ նպատակին: Դպրոցական շրջանը չի կարող նոր նպատակ ավելացնել:
Դպրոցական շրջանը կարող է վերանայել, բայց պետք է նշի, որ բյուջեով նախատեսված հոդվածում
վերանայում է կատարվել:
Դպրոցական շրջանը չի կարող նոր պաշտոններ ավելացնել, քանի որ ֆինանսավորումը
շարունակական չէ:

16

Լրացուցիչ հիմնադրամի փոխադրման գնահատում
Բյուջետային գումարից $10,832,289 հանել գնահատված փաստերը (2-րդ ժամանակավոր). $10,764,154 =
$68,135 (մոտավոր փոխադրված գումար 21-22 ուսումնական տարվա համար)
Փոխադրված ընդհանուր միջոցները (2020-21 և 2021-22). $3,608,482
Հանել աշխատակազմի պահպանման գումարը.




Լրացուցիչ հիմնադրամի 89%-ը աշխատակազմի համար է. $9,667,605



Այս 6%-ը պետք է կիրառվի 2022-23 և 2023-2024 ուս. տարիների համար. $1,160,112

Աշխատակազմի բյուջերի 6%-ը պետք է խնայվի նրանց ծախսերի ավելացումը հոգալու համար
(աշխատավարձ և առավելություններ). $580,056

Հանել նվազող արձանագրության գումարը (2022-23 և 2023-24). $2,201,042
Փոխադրված գումարը պետք է ծախսել 2 տարվա ընթացքում. $247,327 (կախված է նահանգապետի դեռ
չհաստատված բյուջերից)
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LCAP նպատակ 1- առաջարկված միջոցառումներ
Առաջարկված միջոցառման անուն

Իրականացման նշումներ

Աջակցություն 6-12-րդ դասարանների ELD
դասընթացների համար

Կենտրոնանալ կիսատ թողած ուսման վրա
Ավելացնել լավ գնահատականների թիվը
Ավելացնել կրեդիտի վերականգնումը
Դասարանների փոքր չափեր
Նպատակն է ունենալ 15:1 հարաբերություն

Միջնակարգ դպրոցի ամառային դպրոցի
կրթաթոշակներ

Շրջանն ակնկալում է, որ ապագա 2 տարիների
ընթացքում ամառային դպրոցի ուսուցիչների
ավելի մեծ կարիք կզգացվի:

Առցանց iReady ծրագրի քննություններ և
միջամտություն

Օգտագործվում է, որպես ամբողջ շրջանի
քննություն Մ-8-րդ դասարանների համար:
Որոշ աշակերտների համար, օգտագործվում է
որպես միջամտություն:
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LCAP նպատակ 1- առաջարկված միջոցառումներ
Առաջարկված միջոցառման անուն

Իրականացման նշումներ

Միջամտության արժեքը

Լրացուցիչ միջամտության հատկացում/
դասընթացներ

Բազմազանության, հավասարության և
ներառման (DEI) ծրագրի լրացուցիչ նյութեր

Նյութեր գրադարանների,
դասասենյակների համար և նովելներ

Թարգմանչական ծառայություններ

Ծառայության աճ
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Միջոցառումների ծախսերի գնահատում
Աշխատանքային կադրերի ավելացում

Մոտավոր ծախսեր/անհրաժեշտ բյուջետավորում

Ուսուցիչ - լրիվ դրույքի .2 մաս

$24,000

Ուսուցիչ - ժամական հավելավճար

$41.29 – պլանավորում, $55.66 – դասավանդում

Խորհրդատու - ժամական հավելավճար

$41.29 – պլանավորում, $55.66 – խորհրդատվություն

Ուսուցչի օգնական- ժամական հավելավճար

$16.73 - $21.37

Ուսուցչի կրթաթոշակ (ամառային դպրոց)

$1834.05 ընդհանուր ($1,500 կրթաթոշակ)

Մասնագիտական վերապատրաստում – 1 ժամ
(բոլոր ուսուցիչները)

մոտավորապես $40,000
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Առաջարկվող միջոցառումների դասակարգում
Առաջարկված միջոցառումների անուն

Մոտավոր արժեքը ($1,173,000)

Աջակցություն 6-12-րդ դասարանների ELD դասընթացների համար

168,000 (7 բաժին)

Միջնակարգ ամառային դպրոցի կրթաթոշակներ

$110,000 (60 ուսուցիչ)

iReady քննություն և միջամտություն

$300,000

Միջամտության արժեքը (մասնակի Apex ծրագիր միջնակարգ դպրոցի
համար)

$30,000

Բազմազանություն հավասարություն ներառում ծրագրի (DEI)
լրացուցիչ նյութեր

$10,000

Թարգմանչական ծառայություններ

$35,000

Նոր էմիգրանտների աջակցություն

$100,000 (1 լրացուցիչ ժամ – բոլոր դպրոցները)

FAFSA դիմումնագրեր

$20,000 (2 խորհրդատու յուրաքանչյուր միջնակարգ
դպրոցի համար x 60 սեսիա)

Մասնագիտական լրացուցիչ վերապատրաստում

$400,000 (10 – 1 ժամանոց սեսիա)
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Առաջարկների դասակարգում
Խնդրում ենք մի քանի րոպե հատկացնել և ձեր անհատական կարծիքը հայտնել
ԲԴՄՇ-ի չծախսված փոխանցված միջոցների օգտագործման վերաբերյալ: Բացի
այդ, մենք կգնահատենք ձեր տված առաջարկները այս գարնանը կայանալիք
LCAP-ի ներկայացման և գործընթացի վերաբերյալ:

LCAP Survey Link
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