
Puna ng Komunidad:
Mga Layunin at Barandilya 
ng Lupon ng Paaralan
DRAFT ng mga Layunin at Barandilya para sa 2020-26 ng Lupon ng Paaralan
Ang Lupon ng mga Paaralan ng Anchorage ay nasa gitna ng Proseso ng Strategic Planning nito upang magbigay ng 

tiyak na patnubay at direksyon para sa Distrito hanggang 2026. Noong nakaraang taglagas, ang Lupon ay nagsagawa 
ng serye ng mga pulong ng komite, mga forum ng komunidad at mga sesyon ng pakikinig upang mangalap ng puna at 
magbigay ng direksyon sa paghubog ng mga prayoridad ng Distrito.

Batay sa puna na ito, ang Lupon ng mga Paaralan ay nagsagawa ng tatlong mga layunin at apat na mga barandilya 
upang magbigay ng malinaw na direksyon at pokus para sa Distrito. Ang mga layunin at barandilya ay nakalista sa ibaba 
sa walang partikular na pagkakasunud-sunod.

DRAFT ng mga Layunin ng Lupon
1. Kasanayan sa Pagbabasa

Simula Setyembre 2020, ang porsyento ng mga mag-aaral ng ikatlong baitang na may kakayahan sa pagbabasa
sa summative test ng estado (kasalukuyang PEAKS) ay tataas mula 40% hanggang 80% ng Mayo 2026.

2. Kasanayan sa Matematika
Simula Setyembre 2020, ang porsyento ng mga mag-aaral sa mga grado 3—9 na mahuhusay sa matematika
sa pagtatasa ng summative ng estado (kasalukuyang PEAKS) ay tataas mula 40% hanggang 55% pagsapit ng
Mayo 2026.

3. Handa sa Buhay, Kolehiyo at Karera
Simula sa Freshman Class noong Setyembre 2020, ang porsyento ng mga mag-aaral sa high school na Handa
sa Buhay at Kolehiyo at/o Karera ay tataas mula sa___% sa Tagsibol 2021 hanggang ___% sa Tagsibol 2026.

DRAFT ng mga Barandilya ng Lupon
Ang mga barandilya ay batay sa mga pagpapahalaga ng komunidad at nakahanay sa pangitain at mga layunin. Ang 

isang barandilya ay isang aksyon sa pagpapatakbo o klase ng mga aksyon, karaniwang madiskarteng hindi pantaktika, 
ang Superintendente ay hindi maaring gumamit o pahintulutan sa paghabol sa mga kinalabasang layunin ng mag-aaral 
ng Distrito.

1. Ang Superintendente ay hindi mag-iiwan ng mga
grupo ng mag-aaral na walang kinakatawan sa mga
programang loterya/batay sa aplikasyon.

2. Ang Superintendente ay hindi magpapatakbo nang
walang mga kawani na nagmumula at tumutugon
iba’t-ibang mga kultura.

3. Ang Superintendente ay hindi papayag na hindi
makilala at matugunan ang hindi kasiya-siyang
pagganap ng empleyado.

4. And Superintendente ay hindi magpapatakbo
ng mga paaralang elementarya nang walang
serbisyong pangkalusugan sa kaisipan.

Sumali sa pag-uusap
Upang maging malinaw sa publiko sa buong proseso, itinatanghal ng Lupon ang mga layuning ito 

para sa puna ng publiko at hinihikayat ang input mula sa mga mag-aaral, magulang, tagapagturo, 
organisasyon ng komunidad at lider ng negosyo. Bisitahin ang www.asdk12.org/feedback o i-scan ang 
QR code upang matuto nang higit pa tungkol sa ipinanukalang Mga Layunin at Barandilya ng Lupon ng 
Paaralan at magbigay ng puna sa online.
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