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Kính gửi Cộng đồng El Monte Union,
Trong hơn một thế kỷ qua, Học Khu Trung học El Monte Union đã nỗ lực để hỗ trợ ước mơ của
các học sinh, giúp các em đạt được thành tích học tập và cá nhân xuất sắc cũng như phát huy hết
tiềm năng của mình - ngay cả khi đối mặt với những thách thức không lường trước được, bao gồm cả
khủng hoảng sức khỏe do COVID-19 đã định hình năm 2020.
Hàng ngày, đội ngũ các nhà giáo dục của chúng tôi chuẩn bị cho học sinh trước sự khắc nghiệt và
đòi hỏi của thế giới thực, cung cấp con đường vào đại học và nghề nghiệp, đồng thời nhấn mạnh sự
cộng tác và tư duy phản biện để tất cả học sinh rời trường với sự tự tin và niềm tin theo đuổi ước mơ
của mình.
Không có thứ gì, kể cả một đại dịch toàn cầu, có thể ngăn cản chúng tôi thực hiện sứ mệnh này.
Trong Báo cáo tới Cộng đồng năm 2020, chúng tôi thể hiện thành tích của những học sinh chăm
chỉ tham gia vào các môn học có tính đòi hỏi cao, các lộ trình giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp sáng tạo
và các chương trình thể thao và nghệ thuật từng đoạt giải thưởng.
Thành tích tập thể của chúng ta tiếp tục dẫn đầu, với năm trường trung học tổng hợp được liệt kê
vào danh sách các trường Trung học Tốt nhất năm 2020 và học sinh của chúng ta giành được các
suất học bổng trị giá hàng nghìn đô la của một số trường đại học tốt nhất trên thế giới, bao gồm MIT
và Stanford.
Mặc dù phải đóng cửa các trường học và chuyển sang mô hình đào tạo từ xa, cộng đồng trường
học của chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì.
Các học sinh nhận được hướng dẫn ảo, các nhà giáo dục và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi kết nối
với học sinh hàng ngày và chúng tôi đã đưa các nguồn tài nguyên công nghệ giáo dục vào chương
trình giảng dạy phù hợp và có hiệu quả của mình, đồng thời cung cấp cho học sinh các dịch vụ dinh
dưỡng và sức khỏe tâm thần thiết yếu.
Chúng tôi biết năm học 2020-21 sẽ có nhiều thay đổi, nhưng những thách thức phía trước là
những cơ hội to lớn để xây dựng lại tương lai mà các học sinh xứng đáng có được.
Với sự hỗ trợ của phụ huynh, các đối tác cộng đồng, đội ngũ nhân viên có trình độ và được phân
loại cũng như Hội đồng Quản trị có tầm nhìn xa, tôi rất tin tưởng rằng bằng cách hợp tác cùng nhau,
chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp một chương trình giáo dục chất lượng cao đẳng cấp thế giới - cho dù là
đào tạo trực tuyến hay trực tiếp, để hỗ trợ sự thành công của TẤT CẢ học sinh trong nhiều năm tới.

TẦM NHÌN: Tầm nhìn của Học khu El Monte Union High School là giúp phát huy và thúc đẩy các học sinh trở nên kiên cường, sẵn sàng cho đại
học và nghề nghiệp tương lai, trở thành người luôn tìm tòi học hỏi và thành viên đóng góp trong xã hội toàn cầu của chúng ta.
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Tiếp cận cho Mọi người: Đảm bảo Sự thành công cho Học sinh
El Monte Union nuôi dưỡng một di sản học
thuật xuất sắc, liên tục thực hiện lời hứa cải
thiện thành tích của học sinh, chuyển đổi trải
nghiệm học tập cho mọi học sinh, tăng cường
gắn kết gia đình và nuôi dưỡng một Cộng đồng
Tận tuỵ với Đại học và Nghề nghiệp.
El Monte Union cung cấp cho hơn 8.000
học sinh một chương trình giáo dục phù hợp
và đầy thách thức bao gồm các môn học có
tính đòi hỏi cao, STEM, lộ trình giáo dục kỹ
thuật nghề nghiệp, nghệ thuật biểu diễn, thể
thao nổi bật, và các dịch vụ hỗ trợ và can thiệp
cho học sinh.
Các chương trình này được cung cấp bởi
một đội ngũ các nhà giáo dục tài năng, những
người không ngừng phát triển theo môi trường
luôn thay đổi để phục vụ nhu cầu đa dạng của
học sinh viên và đảm bảo họ đạt được mục
tiêu đại học và nghề nghiệp của mình.
EMUHSD đã được đánh giá cao vì đã giúp
thu hẹp khoảng cách về cơ hội cho học sinh
da màu có thu nhập thấp, tăng cường đại diện
cho nữ giới trong các khóa học STEM và mở
rộng khả năng tiếp cận các trường đại học và

cao đẳng cộng đồng cho học sinh bắt đầu từ
lớp tám. Ví dụ, học sinh đã tốt nghiệp có thể
được tuyển thẳng vào Cal State L.A. và UC
Irvine, đồng thời được ưu tiên đăng ký và miễn
phí học phí trong hai năm tại Cao đẳng
Rio Hondo.
Hiện nay, hơn 90% học sinh lớp 12 tốt
nghiệp từ năm trường trung học tổng hợp của
Học khu, đứng đầu về điểm trung bình của
quận và tiểu bang. Dữ liệu của tiểu bang cũng
cho thấy El Monte Union là một trong những
học khu có thành tích hàng đầu ở Thung lũng
San Gabriel, vượt trội so với các học khu lân
cận trong các kỳ thi chuẩn hóa môn
Anh ngữ.
Vào kỳ học mùa thu năm 2019,
Học khu đã khởi động sáng kiến học
tập Tiếp cận cho Mọi người, xóa bỏ
khoảng cách về kỹ thuật số để mọi
học sinh đều có cơ hội học tập như
nhau trong môi trường Thế kỷ 21. Là
một phần của chương trình 1:1, tất
cả học sinh đều có Chromebook và
nhiều học sinh đã được cấp thiết bị

Những Thành tựu Đáng chú ý

1,902

Học sinh Tham
dự Kỳ thi AP
trong năm 2019

96.7%

Tỷ lệ Chuyên cần,
năm học 2018-19

phát sóng không dây, đảm bảo có thể tiếp cận
học tập ở trường và ở nhà. Sáng kiến này đã
được chứng minh là có ý nghĩa quan trọng khi
đại dịch COVID-19 đóng cửa các trường học và
đào tạo từ xa trở thành trạng thái bình thường
mới trong thời điểm hiện tại.
Thành công của Học khu liên quan trực
tiếp đến những nỗ lực hợp tác của Hội đồng
Quản trị gương mẫu và cộng đồng El Monte
Union - phụ huynh, giáo viên, nhân viên, đối
tác cộng đồng và học sinh – những người luôn
nỗ lực để đảm bảo sự tiếp cận, bình đẳng và
xuất sắc cho tất cả học sinh.

Điểm lại Những trường Giành
được Giải thưởng của chúng tôi
5 Trường Trung học Tốt nhất năm 2020, Theo U.S. News and World Report
Trường Công lập Hàng đầu Quận Los Angeles năm 2020 – Trường South El Monte
Nhận được Tài trợ cho Dự án Thí điểm Di động Sạch trong Trường học năm 2019 ($9,8 triệu)
Giải thưởng Lãnh đạo California Xanh năm 2019

40.2%

Tỷ lệ Hoàn tất Các
lớp A-G, năm học
2018-19

92%

Tỷ lệ Tốt nghiệp
Trung học Tổng
hợp, năm học
2018-19

Giải thưởng Đa dạng Nữ giới về môn Khoa học Máy tính AP năm 2019 AP – Trường Arroyo
Trường học Liên tục Kiểu mẫu năm 2018 – Trường Fernando R. Ledesma
13 Giải thưởng Chuông Vàng CSBA, bao gồm Học viện Chuẩn bị Giáo viên –
Trường Mountain View
2 Trường Danh dự California, năm học 2017-18
2 Trường Nơ Vàng California
Trường Thành tích Học tập Danh hiệu 1 – Trường Rosemead

Tỷ lệ Tốt nghiệp trong năm 2019
EMUHSD
QUẬN LA
TIỂU BANG

85.8%
86.1%

Trường Giáo dục Nghệ thuật Mẫu mực năm 2017
Vô địch giải bóng đá 5-AA của CIF State Division năm 2019 – Trường El Monte
Chiến thắng Giải thưởng Nơ xanh California năm 2015
Giải thưởng Nơ Xanh cho Các trường học về tính Bền vững của Bộ Giáo
dục Hoa Kỳ năm học 2014-15

85.9%

Học Khu AP của Năm năm 2014
Giải thưởng Quả táo vàng ACSA Khu vực 15 năm 2019

Học khu El Monte Union High School sẽ:
• Vận động, nuôi dưỡng và duy trì một nền văn hóa học đường tích cực thông qua một chương trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn đầy
thách thức và nghiêm ngặt nhằm thúc đẩy thành tích cho tất cả học sinh;
• Đảm bảo quản lý tổ chức, hoạt động và các nguồn lực cho một môi trường học tập an toàn, hiệu quả và có lợi cho việc học tập của
học sinh và sự phát triển nghề nghiệp cho nhân viên;
• Phối hợp với gia đình và các thành viên cộng đồng, đáp ứng các sở thích và nhu cầu đa dạng của cộng đồng, và huy động các nguồn
lực của cộng đồng;
• Mô hình hóa quy tắc đạo đức cá nhân và thể chế và phát triển năng lực lãnh đạo chuyên nghiệp;
• Thúc đẩy các kỹ năng sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp tương lai cho tất cả học sinh.

Chương trình CTE Giúp Học sinh
Có được Lợi thế
Chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ
thuật (CTE) của El Monte Union tích hợp các học
thuật nghiêm ngặt, phù hợp với đào tạo kỹ năng
thực hành trong các nghề nghiệp có nhu cầu,
mức lương cao để đảm bảo tương lai kinh tế
thịnh vượng.
Học khu cung cấp 27 chương trình đào tạo
CTE trong 11 lĩnh vực công nghiệp, bao gồm: kinh
doanh và tài chính; khoa học máy tính; thiết kế đồ
họa; chế biến gỗ; nghệ thuật ẩm thực và khoa học
thực phẩm; thiết kế kỹ thuật; chăm sóc sức khỏe
và bệnh nhân; công nghệ sân khấu và sân khấu
chuyên nghiệp; chế tạo; sửa chữa ô tô; và an toàn
công cộng. Mỗi năm, Học khu tổ chức Hội chợ CTE
để giúp học sinh trung học cơ sở có cái nhìn tổng
quan về các cơ hội nghề nghiệp và các khóa học

hướng nghiệp thực hành mà các em có thể khám
phá ngay khi bắt đầu năm thứ nhất.
Các chương trình như vậy bao gồm Học viện
Chuẩn bị cho Giáo viên, Học viện Đối tác California
chuẩn bị cho sinh viên theo đuổi sự nghiệp giáo
dục; Học viện VISTA, nơi cung cấp các cơ hội
sản xuất phim và video; chương trình Zoo Crew
Engineering, cho phép sinh viên khám phá kỹ
thuật, kiến trúc và bảo tồn động vật hoang dã; và
chương trình nghệ thuật ẩm thực, cung cấp cho
sinh viên cơ hội tranh tài trong Cuộc thi ẩm thực
hàng năm, do các sinh viên sản xuất video quay.
Mỗi lộ trình – một số bao gồm cơ hội ghi danh
kép/tín chỉ đại học – bao gồm một chương trình
giảng dạy cốt lõi nghiêm ngặt để chuẩn bị cho
học sinh vào đại học và nghề nghiệp.

Học sinh tốt nghiệp năm 2020 Trường Trung học
Arroyo em Kelli Doan đã giành được học bổng trị
giá $125,000 thông qua Chương trình Nghệ thuật
Ẩm thực Nghề nghiệp để theo học tại khuôn viên
Học viện Ẩm thực Hoa Kỳ tại New York.

Giáo dục Thanh thiếu niên và Nghệ
thuật: Công thức để Thành công
El Monte Union là nơi có chương trình nghệ
thuật biểu diễn và thị giác từng đoạt giải thưởng
bao gồm ban nhạc, dàn hợp xướng, thiết kế đồ
họa, nghệ thuật sân khấu, vệ binh mùa đông,
nghệ thuật diễn tập và truyền thông, cung cấp
cho học sinh cơ hội phát triển và mở rộng kỹ
năng cũng như tài năng của mình.
Học sinh đã biểu diễn trong cuộc diễu hành
Pasadena Tournament of Roses và tại các cuộc
thi danh giá như Lễ hội âm nhạc quốc tế New
York Sounds of Spring ở Carnegie Hall và Buổi
biểu diễn thực địa của Hiệp hội Ban nhạc và
Dàn nhạc Trường Nam California.
Tác phẩm nghệ thuật của học sinh cũng đã
được trưng bày trong các văn phòng của các
nhà lập pháp Quốc hội và đã giành được giải

thưởng tại Hội chợ Quận Los Angeles. Học sinh
có thể giới thiệu những sáng tạo từng đoạt giải
thưởng của mình – bao gồm bản vẽ, tranh vẽ,
đồ gốm và văn bản sáng tạo - trong chương
trình nghệ thuật hàng năm của Học khu, nơi các
em nhận được chứng chỉ công nhận cho thành
tích xuất sắc của mình.
Trong suốt năm, học sinh biểu diễn trong
các tác phẩm sân khấu của trường và các lễ hội
hợp xướng, hòa nhạc và ban nhạc.
Trường Trung học Arroyo đã được công
nhận với Giải thưởng Giáo dục Nghệ thuật Mẫu
mực của California vì đáp ứng các tiêu chuẩn
nghệ thuật, cung cấp ít nhất ba trong số năm
ngành nghệ thuật và thể hiện sự gia tăng thành
tích học tập và sự gắn bó.

Chuẩn bị cho Học sinh-Vận động
viên để Đạt Thành tích Cao nhất
El Monte Union xây dựng một
chương trình thể thao mạnh mẽ từng
đoạt giải thưởng nhằm định hình văn
hóa của các trường học, xây dựng tình
bạn thân thiết giữa các học sinh và nuôi
dưỡng lòng tự hào trong cộng đồng.
Chương trình này được kết hợp với một
môi trường học thuật mạnh mẽ để đảm
bảo học sinh-vận động viên được thử
thách trong lớp học và duy trì tính cạnh
tranh trên sân.
Các chương trình bao gồm bóng đá,
bóng chày, bóng mềm, bóng rổ, bóng
đá, quần vợt, điền kinh, chạy việt dã,
bóng chuyền và đấu vật, mang đến cho
sinh viên cơ hội phát triển kỹ năng lãnh
đạo và làm việc theo nhóm.
Học sinh EMUHSD – nhiều người
trong số họ đã giành được học bổng thể
thao và theo học tại một số trường đại

học tốt nhất trong nước – được cố vấn
bởi một nhóm huấn luyện viên tận tâm,
những người đã được San Gabriel Valley
Tribune công nhận vì đã dẫn dắt các đội
tương ứng của họ giành chiến thắng.
Trong những năm gần đây, hai
trường tổng hợp đã ăn mừng giành Vô
địch Giải bóng đá và bóng đá nữ CIF
State lịch sử, đồng thời giành vị trí thứ
ba Giải vô địch Mission Valley League
môn chạy băng đồng nam và nữ.
Để phản ứng với dịch COVID-19,
Học khu đã thiết lập các giao thức an
toàn và sức khỏe Return to Play để cung
cấp một lộ trình cho học sinh-vận động
viên và huấn luyện viên trở lại chương
trình đào tạo có cấu trúc một cách an
toàn, chuẩn bị cho học sinh tham gia
một mùa thể thao thú vị, mặc dù không
chính thống.

Học sinh-vận động viên môn điền kinh trong sân vận động của
trươnf Rosemead em Alec Nguyễn đã giành được Học bổng Gates
để theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts vào năm 2018.

Đội bóng đá nữ trường South El Monte đã giành chức vô địch
CIF-SS khu vực và tiểu bang lần đầu tiên vào năm 2019.

Dự luật HS đầu tư Công trình xây dựng mới
Việc xây dựng một tòa nhà đa năng và
phòng tập thể dục mới tại Trường Trung học
Fernando R. Ledesma đang được tiến hành khi
El Monte Union lên kế hoạch tổ chức một loạt
các dự án mới do Measure HS tài trợ và lấy ý
kiến phản hồi từ các bên liên quan về các dự
án mà họ muốn ưu tiên xem tại mỗi địa điểm.
Measure HS là một trái phiếu cơ sở vật chất
trị giá $190 triệu được các cử tri chấp thuận
vào tháng 11 năm 2018 để tăng cường cơ sở
vật chất học tập tại mỗi trường trung học.
Loạt trái phiếu đầu tiên được bán vào
tháng 6 năm 2019 với giá 56,7 triệu đô la.
Người ta dự đoán rằng loạt trái phiếu tiếp theo
sẽ được bán vào năm 2021 hoặc 2022.
Các dự án được lên kế hoạch bao gồm sửa
chữa mái nhà bị dột, tường cũ, hệ thống ống
nước và phòng tắm; nâng cấp an ninh, thông
tin liên lạc khẩn cấp và an toàn cháy nổ; loại
nước uống an toàn; mở rộng các phòng thí
nghiệm khoa học, kỹ thuật và máy tính; và
hơn thế nữa. Một Ủy ban Giám sát Công dân
độc lập giám sát và theo dõi các khoản chi
tiêu của dự án.

Bản vẽ nâng cấp sân trường SEMHS

Các dự án được Hội đồng quản trị phê duyệt (Loạt A):
• Trung tâm Giáo dục Cộng đồng tại Văn phòng Học khu (thời điểm hoàn thành: mùa thu năm 2020)
• Thay thế hơn 250 hệ thống HVAC ở tất cả các địa điểm (thời điểm hoàn thành: mùa thu năm 2020)
• Thay thế mái nhà tại các địa điểm khác nhau (thời điểm hoàn thành: mùa thu năm 2020)
• Tòa nhà đa năng và nhà thi đấu tại Trường Trung học Fernando R. Ledesma
(thời điểm hoàn thành: mùa hè năm 2021)

• Đường điền kinh nhân tạo mới và quầy bán đồ ăn vặt tại Trường Trung học Rosemead
(thời điểm hoàn thành: mùa hè năm 2021)

• Nâng cấp bốn trường Trung học South El Monte (thời điểm hoàn thành: mùa hè năm 2021)
• Đường điền kinh nhân tạo mới và quầy bán đồ ăn vặt tại Trường Trung học Arroyo
(giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế)

• Quán bán đồ ăn vặt, phòng vệ sinh và khán đài mới trường Trung học Mountain View
(giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế)

• Hiện đại hóa hoàn toàn tại các trường Trung học Mountain View và South El Monte
(giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế)

• Cơ sở mới tại Trung tâm chuyển tiếp Granada (Giai đoạn đánh giá vị trí)
• Thay thế điền kinh nhân tạo tại các trường Trung học El Monte và Nam El Monte
(giai đoạn lập kế hoạch)

• Bãi đậu xe được trang bị năng lượng mặt trời tại El Monte High, Ledesma và các
cơ sở khác (giai đoạn lập kế hoạch)

Bản vẽ Trung tâm Giáo dục Cộng đồng

Bản vẽ Toà nhà Đa năng và phòng tập thể dục FRLHS

Các Chương trình Hỗ trợ Học tập Tăng cường
Sự sẵn sàng cho Đại học & Nghề nghiệp
El Monte Union thúc đẩy một
nền văn hóa vào-đại-học tràn đầy
sự nghiêm khắc trong học tập,
cung cấp hỗ trợ, tài nguyên và
hướng dẫn liên tục cho học sinh,
cho dù các em mới đang bắt đầu
học lớp 10 hay bước vào năm cuối
trung học.
Các trường tổ chức các chương
trình cầu nối mùa hè để cung cấp
cho học sinh lớp 10 sự hỗ trợ và
hướng dẫn về giảng dạy để đảm
bảo chuyển tiếp thành công từ
trung học cơ sở lên trung học phổ
thông. Các em học sinh đến thăm
các trường cao đẳng, đại học và
viện bảo tàng địa phương, gặp gỡ
các giảng viên và nhân viên trung
học, đồng thời tìm hiểu về các yêu
cầu tốt nghiệp và cách chuẩn bị vào
đại học.

Hầu hết các cơ sở cũng tổ chức
các chương trình định hướng của
Link Crew, hợp tác giữa học sinh
lớp 10 với các học sinh khóa trên,
những người đóng vai trò cố vấn
cho năm học và tạo điều kiện cho
các em thành công.
Học sinh tham gia vào các khóa
học danh dự và Xếp lớp Nâng cao
nghiêm ngặt, các chương trình hỗ
trợ người học tiếng Anh, Tiến bộ
Thông qua Xác định Cá nhân (AVID)
và các cuộc thi học thuật, bao
gồm Decathlon Quận Los Angeles,
Giải Olympic Khoa học Bang Nam
California, Thử thách SeaPerch Khu
vực Los Angeles và Cúp Năng lượng
mặt trời hàng năm của Học Khu
Khu vực Nước Metropolitan.
El Monte Union tổ chức Đêm
đại học Học khu, hội thảo Cash for

College và buổi lễ Ngày Ghi tên Đại
học, trong đó học sinh lớp 12 được
tôn vinh vì cam kết của các em
với các trường đại học bốn năm,
trường cao đẳng cộng đồng, quân
đội hoặc trường dạy nghề. Học khu
– nơi miễn tất cả lệ phí cho các kỳ
thi AP, PSAT và SAT – cũng tổ chức
Hội nghị Gia đình nghề nghiệp và
Đại học hàng năm và Sự Tham gia
Phụ huynh trong Giáo dục để đảm
bảo phụ huynh được tham gia và
nắm rõ thông tin.
Trong hai năm qua, học sinh
lớp 12 đã giành được các suất học
bổng trị giá hàng nghìn đô la - gồm
có học bổng Edison, Dell, Gates,
Posse và QuestBridge – để theo
học tại các trường đại học như
MIT, UC Berkeley, UCLA, USC
và Stanford.

Học sinh tốt nghiệp năm 2020
trường Mountain View em Cindy
Lee đã giành được Học bổng
Gates Foundation toàn phần để
theo học tại trường UC Irvine.

Học sinh tốt nghiệp năm 2020
trường trung học El Monte em Juan
Saucedo và Kermina Samaan, cả hai
là học sinh tiếng Anh, đều lần lượt
được nhận vào UC Riverside và
Cal State Los Angeles.

TỔNG QUAN:

Ngân sách & Tác động của COVID-19
năm học 2020-21
Đại dịch COVID-19 đã có những tác động
tài chính sâu sắc đến ngân sách tiểu bang
của California, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các
trường học trong nhiều năm tới. Trong khi
hầu hết nhân viên được bảo vệ khỏi việc bị
sa thải, người ta dự kiến rằng sẽ có một số
khoản cắt giảm nhất định đối với tài trợ cho
K-12 và việc trì hoãn đáng kể đến các học
khu trong năm tài chính 2020-21.
Vào tháng 6, Hội đồng Quản trị El Monte
Union đã thông qua ngân sách $130 triệu
năm 2020-21 bao gồm các khoản thanh toán
trả chậm từ tiểu bang và tài trợ giảm thiểu
mất mát học tập một lần.
Ngân sách dự kiến sẽ thiếu hụt nguồn
thu trong những năm tới bởi suy thoái kinh
tế do đại dịch gây ra và việc cắt giảm các
cơ quan giáo dục địa phương. Do đó, Học
khu đang phối hợp với ban giám hiệu, nhân
viên và lãnh đạo công đoàn để duy trì một
chương trình giáo dục chất lượng cao và các
dịch vụ hỗ trợ cho học sinh và đảm bảo hoạt
động thông suốt thông qua việc ra quyết
định có trách nhiệm về tài chính.
Thay cho Kế hoạch kiểm soát và giải trình

tại địa phương, El Monte Union đang phát
triển Kế hoạch liên tục học tập và chuyên
cần mô tả cách kế hoạch này sẽ tiếp tục
ứng phó với các tác động mà COVID-19 sẽ
có đối với việc học trong trường và học ảo,
mất khả năng học tập và sức khỏe tâm thần
của sinh viên và nhân viên. Báo cáo sẽ được
hoàn thành vào tháng 9 năm 2020. Trong
thời gian chờ đợi, Học khu vạch ra những
thay đổi được thực hiện để đáp ứng nhu cầu
của học sinh khi trường học bắt đầu đóng
cửa vào tháng 3 năm 2020, bao gồm việc
phát triển Kế hoạch Học tập Từ xa theo từng
giai đoạn và chuyển đổi tất cả các dịch vụ,
chương trình giảng dạy và quyền truy cập
của nhân viên sang trực tuyến.
Vì Học khu đã triển khai sáng kiến kỹ
thuật số 1:1 vào mùa thu, nên tất cả học sinh
tại các trường trung học phổ thông toàn diện
đều có Chromebook và quyền truy cập vào
thiết bị MiFi. Học Khu đã mua các thiết bị bổ
sung cho học sinh tại trường trung học thay
thế và Trường Ngày Cộng đồng và cho nhân
viên hướng dẫn. Các gói bài vở bằng giấy đã
được cung cấp cho học sinh.

Chi tiêu (làm tròn)

Giáo viên và nhân viên – những người đã
được phát triển chuyên môn liên tục để hỗ
trợ đào tạo từ xa – đã giao tiếp với học sinh
qua Google Classroom, Blackboard, Google
Meet và/hoặc Zoom, tổ chức giờ làm việc ảo
và đăng ký với học sinh, kể cả những người
không tham gia vào đào tạo từ xa, thông
qua các cuộc gọi điện thoại và khảo sát trực
tuyến để đánh giá nhu cầu xã hội-cảm xúc
và công nghệ.
Nhân viên cũng hợp tác để tạo ra các tài
liệu và hoạt động cho người học tiếng Anh,
bồi dưỡng thanh niên và học sinh có thu
nhập thấp, trong khi các nhân viên bán hàng
và trợ giảng đại học tiếp tục hỗ trợ giảng dạy
cho học sinh.
Học khu đã cung cấp thông tin về các
dịch vụ tư vấn, các nguồn tài nguyên học
thuật và danh sách các cơ quan cộng đồng
để hỗ trợ các nhu cầu về thực phẩm, nhà ở
và chăm sóc trẻ em. Phối hợp với các học
khu đối tác, Học khu đã phát động chương
trình phân phát bữa sáng và bữa trưa miễn
phí cho thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống
trong suốt mùa hè tại ba địa điểm.

Doanh thu

(làm tròn)

16%
40%

5%
1%
1%

12%

26%

Mức lương dành cho nhân
viên có trình độ
Mức lương dành cho nhân
viên phân cấp
Quyền lợi nhân viên
Sách & Đồ dùng
Dịch vụ/Chi phí Hoạt động
Vốn đầu tư/Chi khác
Chuyển khoản

81%
6%

5%

LCFF
Liên bang
Doanh thu Tiểu bang khác
Doanh thu địa phương khác

8%

Học viện Đại học Sơ cấp Xây dựng Con đường vào Đại học
Hợp tác với Trường Cao Đẳng Rio Hondo,
El Monte Union đã ra mắt Học viện Đại học
Sơ cấp tại Trường Trung học South El Monte
vào mùa thu năm 2018, mang đến cho học
sinh cơ hội lấy bằng tốt nghiệp trung học và
tín chỉ đại học để lấy đồng thời bằng đại học
hai năm hoặc bằng cử nhân – tiết kiệm thời
gian và tiền bạc cho học sinh.

Trong bốn năm, học sinh đồng thời tham
gia các lớp trung học và các khóa học đại học
do các giáo sư của Rio Hondo giảng dạy, bao
gồm Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, Tây Ban Nha,
Diễn thuyết và Tư vấn. Sinh viên có thể hoàn
thành từ 24 đến 40 tín chỉ đại học, có thể
chuyển tiếp sang các trường đại học UC
hoặc CSU.

Học sinh tham gia lớp học hè để lấy tín
chỉ cao đẳng và học hai lớp ở trường Rio
Hondo mỗi học kỳ, bắt đầu từ năm học cơ
sở. Rio Hondo cung cấp dịch vụ tư vấn, cố
vấn và trúng tuyển, trong khi El Monte Union
chi trả chi phí sách giáo khoa và tài liệu. Sau
khi tốt nghiệp trung học, học sinh có thể tiếp
tục học tại Rio Hondo.

