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Chương Trình Giáo Dục Công Lập Mà T

công trình nghiên cứu của Hiệp Hội Giáo Viên California đ
giáo dục để cải tiến và nâng cao học vấn c
cho tất cả 9 triệu học sinh của California, xây d
trì nền giáo dục công lập làm nền tảng cho xã h
về giáo dục và sự đóng góp của hằng nghìn nhà giáo d

Một Nền Giáo Dục Toàn Diện 

Chúng ta phải đầu tư vào việc học hơn là vào vi
bảo đảm rằng tất cả học sinh và trường h
học về nghệ thuật, âm nhạc, kịch nghệ, nh
giáo dục kỹ thuật-huấn nghệ. Tất cả học sinh đ
ngôn ngữ thế giới, nhiều chọn lựa về môn h
Mỗi trường học đều cần phải có một thư vi
trong đó. Việc chú trọng vào thi cử theo tiêu chu
và học tập. Các giáo viên cần được tự do đ
giảng dạy thích hợp với văn hóa của thành ph
đang giảng dạy. 

Sĩ Số Học Sinh Trong Lớp Là Điề

California có sĩ số học sinh trong lớp cao nh
học tập và phát triển của các em học sinh c
nhiều thì giờ hơn để giảng dạy cho từng h
các học sinh thiểu số và học sinh đang h
nhau nhiều hơn. 

c Sinh California Đáng Được Hưở
ình Giáo Dục Công Lập Mà T

p Mà Tất Cả Học Sinh California Đáng Được Hưởng là m
i Giáo Viên California để vạch ra những sách lược đã 

n của học sinh, thiết yếu trong việc cung cấp mộ
a California, xây dựng những cộng đồng địa phương vững m

ng cho xã hội dân chủ của chúng ta. Tài liệu này dự
ng nghìn nhà giáo dục và thành viên của cộng đồng.

c hơn là vào việc thi cử. Hãy đầu tư để 
ng học đều có thể thực hiện các lớp 

, nhảy múa, thể dục thể thao, và 
c sinh đều cần học các lớp học về 

môn học và các lớp học cao cấp. 
t thư viện với các nhân viên làm việc 

theo tiêu chuẩn đã hạn chế kỳ vọng 
do để sử dụng nhiều phương pháp 

a thành phần học sinh đa dạng mà họ 

ều Quan Trọng 

p cao nhất trên toàn quốc, và điều đó gây ngăn trở l
c sinh của chúng ta. Sĩ số trong lớp thấp hơn sẽ giúp cho các giáo viên có 

ng học sinh, cải tiến đáng kể mức học tập của học sinh 
c sinh đang học Anh Ngữ - và tạo cơ hội cho các giáo viên và ph

Cơ Hội Để Học Lớp Vườn Trẻ 

Việc học tập bắt đầu trước khi học sinh bư
Tất cả trẻ em tại California đều xứng đáng có cơ h
hưởng một chương trình giáo dục tuổ

Môi Trường Học Tập và Giảng D

Học sinh cần được dạy dỗ trong những cơ s
bảo trì chu đáo và bày tỏ lòng kính trọ
những người làm việc ở đó. 
  

ởng 
p Mà Tất Cả 

là một tài liệu dựa vào 
ã được chứng minh về 
ột nền giáo dục công lập 

ng mạnh hơn, và giúp duy 
a theo cuộc nghiên cứu 

lớn lao cho khả năng 
giúp cho các giáo viên có 

c sinh - nhất là đối với 
i cho các giáo viên và phụ huynh tiếp xúc với 

 

c sinh bước vào mẫu giáo. 
ng đáng có cơ hội được 

ổi thơ có phẩm chất cao. 

ng Dạy An Toàn 

ng cơ sở an toàn, được 
ọng đối với bạn học và 



 

 

Giảng Dạy Tất Cả Học Sinh 

Những nguyên tắc về công lý xã hội, bình 
lập tại California. Cơ hội để một đứa trẻ
đúng. Phụ huynh và các nhà giáo dục nh
thêm tài nguyên giúp đỡ cho những học sinh và trư

Dẫn Đầu Chức Nghiệp 

Các chuyên gia về giáo dục có lòng cam k
mọi học sinh, nên được tuyên dương vì h
nhiệm thiết lập những tiêu chuẩn cao nh
nghiệp. Các giáo viên xứng đáng được phát tri
viên, có thì giờ để chuẩn bị bài học và hợ
và cùng đưa ra quyết định để tìm được nh
trình, hệ thống thẩm định và đánh giá h
cần được trả lương tương đương với nh
vấn và kinh nghiệm để thu hút và lưu giữ
em học sinh. 

Mức Tham Gia của Gia Đình và C

Phụ huynh và những người trong gia đình là m
cần phải dành thì giờ để tiếp xúc thường xuyên v
của học sinh. Các trường công lập cần ph

Các Dịch Vụ Y Tế và Yểm Trợ 

California xếp hạng cuối cùng tính theo s
sóc sức khỏe đầy đủ, gồm cả việc chăm sóc m
sàng để học tập. Các chương trình ăn trư
cấp cho tất cả những học sinh nào cần nh
y tá và các chuyên viên yểm trợ khác về

Nền Giáo Dục Được Tài Trợ Hoàn Toàn

Giáo dục công lập tiếp tục là yếu tố cân b
có nền kinh tế lớn hàng thứ tám trên th
về mức tài trợ cho từng học sinh. Đầu tư cho giáo d

i, bình đẳng và đa dạng cùng kết hợp với nhau để tạ
ẻ thành công không nên dựa vào việc cư ngụ trong m

c nhận thấy sự thiếu bình đẳng trong hệ thống và ti
c sinh và trường học nào cần được yểm trợ thêm.

c có lòng cam kết sâu xa đối với mức thành công của 
ì họ là những chuyên viên có trách 

n cao nhất về phẩm chất cho học sinh và chức 
c phát triển chức nghiệp dành cho giáo 

ợp tác với những bạn đồng lao của họ 
c những phương pháp giảng dạy, học 

nh và đánh giá hữu hiệu nhất. Các nhà giáo dục cũng 
i những người khác có cùng trình độ học 

ữ những nhà giáo dục tài giỏi cho các 

ình và Cộng Đồng 

ình là một phần thiết yếu trong việc giáo dục trẻ
ng xuyên với phụ huynh để soạn ra một tầm nhìn chung cho vi

n phải là trung tâm của cộng đồng và là nơi để của ngư

i cùng tính theo số cố vấn viên, y tá và nhân viên xã hội dành cho m
c chăm sóc mắt và răng, là điều thiết yếu để bảo đảm tr

ăn trưa miễn phí và giảm giá và chuyên chở miễn phí c
n những dịch vụ này. Các trường học tại California c

ề giáo dục để giúp đáp ứng nhu cầu của tất cả trẻ

Hoàn Toàn 

cân bằng to lớn và là nền tảng cho chế độ dân chủ c
tám trên thế giới, nhưng tiếp tục xếp hạng dưới mức trung bình toàn q

u tư cho giáo dục công lập tức là đầu tư cho tương lai c

Cơ Hội Học Đại Học Với Giá Ph
Nghề Nghiệp 

Tất cả học sinh đều xứng đáng có cơ h
học với giá phải chăng. Học sinh c
theo học những chương trình hu
và những cơ hội giáo dục khác đ
đi làm. 

ạo ra nền giáo dục công 
trong một vùng có số zip 

ng và tiếp tục yểm trợ để có 
thêm. 

ẻ em. Các nhà giáo dục 
m nhìn chung cho việc học tập 

a người lớn học tập. 

i dành cho mỗi học sinh. Chăm 
m trẻ em đến trường sẵn 

n phí cần phải được cung 
i California cần có đủ cố vấn viên, 

ẻ em. 

của chúng ta. California 
c trung bình toàn quốc rất xa 

u tư cho tương lai của chúng ta. 

i Giá Phải Chăng và 

ng đáng có cơ hội để vào đại 
c sinh cũng cần có cơ hội 
ình huấn nghệ và kỹ thuật, 

c khác để chuẩn bị cho các em 


