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Chúng Ta Cùng Nhau Giáo Dục Mọi Học Sinh Tiến Đến Thành Công
Chúng tôi quản lý các nguồn lực một cách cởi mở, có trách nhiệm để đảm bảo đạt được giá trị bền vững, xây dựng một môi trường an toàn, bảo
mật và có nhiều cơ hội phát triển.
Chúng tôi tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân viên trình độ cao. Đây là những người sẽ làm việc với học sinh, gia đình và cộng đồng trong các
nhóm hợp tác.
Học sinh ở mọi cấp độ đều phải trải qua các thử thách kỹ năng nghiệm ngặt như đọc, viết và làm toán. Bên cạnh đó, học sinh cũng được tiếp cận
với chương trình giảng dạy sâu rộng về nghệ thuật và nhân văn, toán và khoa học, thương mại và kỹ năng chuyên môn.
Chúng tôi hỗ trợ theo nhu cầu, mục tiêu, sở thích, văn hóa, kỹ năng và khả năng của từng cá nhân. Chúng tôi tạo điều kiện phát triển cho những
học sinh giỏi toàn diện, quan tâm tới kỳ vọng, mơ ước, cũng như những mối quan tâm và thách thức của các em. Chúng tôi sẽ dạy các em thói quen
làm việc, kỹ năng học tập, tính cách, sự sáng tạo và thái độ cần thiết cho việc học tập lâu dài.
Chúng tôi sử dụng nhiều thước đo và bằng chứng về các kết quả có ý nghĩa để đặt mục tiêu, triển khai kế hoạch cải tiến, theo dõi tiến độ và chúc
mừng thành công.

Sơ Lược về RSD
Các Trường Học

Học khu Richland sẽ mang đến trải nghiệm học tập trực tiếp vào
năm học 2021-22. Lãnh đạo học khu và trường học, cùng ý kiến
đóng góp của nhân viên và cộng đồng, đã xây dựng Con Đường
Khôi Phục của Chúng Ta (Our Road To Recovery) để giúp học
sinh và gia đình trở lại trường học. Kế hoạch này bao gồm các
dịch vụ bổ sung và mở rộng để giải quyết tình trạng rơi rụng kiến
thức, giải quyết những bất bình đẳng tiềm ẩn mà học sinh và gia
đình của các em phải đối mặt, cũng như đào tạo nhân viên về
cách kết nối và hỗ trợ những học sinh có thể đang gặp khó khăn.

Pre-K & Tiểu Học
Badger Mountain
Early Learning
Center
Jason Lee
Jefferson
Lewis & Clark
Marcus Whitman
Orchard
Sacajawea
Tapteal
White Bluffs
William Wiley

Trung Học Cơ Sở
Carmichael
Chief Joseph
Enterprise
Leona Libby
Trung Học Phổ Thông
Hanford
Richland
Các Chương Trình Lựa Chọn
Delta High School
Pacific Crest Online
Academy
River's Edge
High School
Three Rivers HomeLink
Tri-Tech Skills Center

Ghi Danh: 13,292 (June 2021)
Nhân Sự: 1,700
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Bốn Năm: 92.1%

Xem Kế Hoạch Con Đường Khôi Phục của Chúng Ta

Xem thêm dữ liệu về các trường học
của chúng tôi và hiệu quả hoạt động

bit.ly/RSDRecovery

bit.ly/WAstatereportcard

Hỗ Trợ Học Sinh
Chăm Sóc Trẻ Toàn Diện

Với mục đích cải thiện cách thức giảng dạy các kỹ năng xã hội-cảm xúc và can thiệp ngay đối với học
sinh gặp khủng hoảng, Nhóm Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần (MHAT) của chúng tôi đang nỗ lực gắn kết và
tổng hợp chiến lược của các cố vấn, nhà tâm lý học, y tá cũng như những nhân viên khác của học khu
để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của học sinh và nguồn lực gia đình.

Tìm hiểu cách chúng tôi đánh giá
nhu cầu của học sinh và cung
cấp hỗ trợ

bit.ly/RSDMentalHealth

Xây Dựng Lớp
Học Hòa Nhập

Sáng kiến Công nghệ 1:1 của chúng tôi đảm bảo mỗi học sinh đều sở hữu
một thiết bị kỹ thuật số của riêng mình phục vụ học tập vào đầu năm học
2020-21. Các quan hệ đối tác cộng đồng và công nghệ mới tiếp tục kết nối
học sinh và gia đình với trường học và giúp giáo viên giảng bài.

Học khu đang bắt đầu triển khai kế hoạch
chiến lược 5 năm được hợp tác phát triển
bởi Lực Lượng Đặc Nhiệm Giáo Dục Đặc
Biệt nhằm cải thiện kết quả cho học sinh
nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Công
việc hiện tại tập trung vào việc nâng cao
nhận thức của nhân viên, gia đình và phạm
vi cộng đồng lớn hơn về các chiến lược
giảng dạy, chẳng hạn như các phương pháp
thực hành toàn diện và thiết kế phổ quát
cho việc học tập (UDL).

bit.ly/RSDInstructTech

bit.ly/RSDSpedPlan

Kết Nối Cộng Đồng

Tìm hiểu cách thức công nghệ hỗ trợ giáo
viên kết hợp giảng dạy trực tiếp và từ xa

Xem kế hoạch Giáo Dục Đặc
Biệt năm năm của chúng tôi

Mang Đến Sự Lựa Chọn
Học Viện Trực Tuyến Pacific Crest
Ra mắt vào mùa thu năm 2020, Học Viện Trực Tuyến Pacific Crest là trường K-12 hoàn toàn
trực tuyến của Học Khu Richland. Nhiệm vụ của học viện này là mang đến phương pháp
học tập ảo linh hoạt, năng động và phù hợp, nơi mọi người học đều nhận được sự hướng
dẫn chất lượng cao trong một môi trường giáo viên giảng dạy trực tiếp và lấy học sinh làm
trung tâm.

pacificcrestonline.rsd.edu

Three Rivers
HomeLink

Trường Trung Học Phổ
Thông River's Edge

Three Rivers HomeLink phục vụ học sinh
tại K-12 từ 12 học khu thuộc khu vực
Mid-Columbia. HomeLink hoạt động như
một Chương Trình Hợp Tác Dành Cho
Phụ Huynh, đáp ứng nhu cầu riêng của
các gia đình và mang đến các khóa học
đa dạng cho học sinh.

Trường Trung Học Phổ Thông River's Edge
có quy mô lớp học nhỏ, mang đến cách
học tập theo dự án, đưa ra các hướng dẫn
được cá nhân hóa và hơn thế nữa, dành
cho những người tìm kiếm một sự thay thế
cho mô hình trường trung học phổ thông
truyền thống.

threerivershomelink.rsd.edu

Trung Tâm Kỹ năng Tri-Tech
Học sinh các trường Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông đều có thể
tham gia học tại Trung Tâm Kỹ Năng Tri-Tech, nơi cung cấp các khóa học
về gần 20 ngành kỹ thuật và thương mại, từ công nghệ ô tô đến thú y.

tritech.ksd.org

riversedge.rsd.edu

Trường Trung Học Phổ Thông Delta
Trường Trung Học Phổ Thông Delta là trường chuyên về khoa học,
công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), mang đến trải nghiệm học
tập định hướng công việc và một chương trình giảng dạy tích hợp
khoa học và công nghệ trong tất cả các môn học.

www.thedeltahighschool.com

Các Khoản Thuế Phục Vụ Học Tập
Các Chương
Trình Và Hoạt
Động Giáo Dục
2,50 USD/ 1.000 USD giá
trị tài sản được đánh giá

Công Nghệ
0,50 USD/1.000 USD giá
trị tài sản được đánh giá

Thế vận hội
Các chương trình nghệ thuật, âm nhạc và
giáo dục thể chất
Các khóa học bổ sung (các khoá 0 giờ, Xếp
Lớp Nâng Cao (AP), Giáo Dục Đặc Biệt)

Nhân viên (tức là y tá, nhân viên bán chuyên
nghiệp, nhân viên phụ trách trường học
(SRO))
Đào tạo nhân viên và nâng cao nghiệp vụ
Chương trình học và tài liệu hướng dẫn
Trợ giúp thêm về toán và kỹ năng đọc

Sáng Kiến Công Nghệ 1: 1
Đào tạo nhân viên và nâng cao nghiệp vụ
Thay thế và bổ sung các thiết bị dành cho
học sinh và nhân viên

Hỗ trợ CNTT nâng cao
Cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ
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Các Hoạt Động Kế Tiếp Các Chương
Trình & Hoạt Động Giáo Dục, các khoản
phí Công nghệ sẽ được các cử tri gia hạn
vào tháng 2 năm 2022.
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Tiếp Theo Là Gì?
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Phê Duyệt Gia Hạn Các Khoản Thuế

2018

Rate & TrendVụ Xây Dựng
Trái Phiếu Phục
Các Dự Án Đã Hoàn Thành
Trường Tiểu Học
Jefferson
Khai trương tháng 8 năm
2018

Trung Tâm Giáo Dục
Sớm
Khai trương tháng 8
năm 2018

Trung Tâm Giảng Dạy, Học Tập & Quản Trị
Khai trương tháng 11 năm 2020

Trường Tiểu Học 11
Khai trương tháng 8
năm 2019

Trường Tiểu Học Tapteal
Khai trương tháng 4 năm 2021

Các Dự Án Đang Triển Khai
Richland High
Nâng Cấp Khán
Phòng
Khai trường tháng 7
năm 2021
Trường Tiểu Học
Badger Mountain
Khai trương
Tháng 8 năm 2022

Hanford
Sân Điền Kinh
Khai trương Mùa
Thu 2022
Fran Rish
Nâng Cấp Sân Vận
Động
Khai trương Mùa
Thu 2023

Tiếp Theo Là Gì?
Các lãnh đạo học khu hiện đang xem xét
các xu hướng phát triển cộng đồng và nhu
cầu cơ sở vật chất trong tương lai, chẳng
hạn xây dựng trường trung học phổ thông
toàn diện thứ ba, không gian cho các
chương trình lựa chọn với số lượng ngày
càng lớn cũng như mở rộng không gian
cho các dịch vụ hỗ trợ.
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Phê Duyệt Bầu Cử Trái Phiếu

6972 Keene Road
West Richland, WA 99353

Community Member

Want To Learn More?
LEER EL INFORME EN ESPAÑOL

阅读中⽂报告

اﻗﺮأ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ĐỌC BÁO CÁO BẰNG TIẾNG VIỆT

www.rsd.edu
Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử
Học khu Richland không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào dựa trên giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh hoặc quân đội, khuynh hướng
tình dục, biểu hiện giới tính, bản dạng giới, tình trạng khuyết tật hoặc có sử dụng chó hoặc động vật được huấn luyện để dẫn đường hay không; đồng thời mang đến quyền tiếp cận bình đẳng cho Hướng Đạo Sinh và các nhóm thanh
niên được chỉ định khác. (Các) nhân viên dưới đây được chỉ định để xử lý các câu hỏi và khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc:
Điều Phối Viên Dân Quyền: Galt Pettett, Galt.Pettett@rsd.edu hoặc 509-967-6009
Cán Bộ Tiêu Đề IX: Todd Baddley, Todd.Baddley@rsd.edu hoặc 509-967-6002
Điều Phối Viên Mục 504: Brian Moore, Brian.Moore@rsd.edu hoặc 509-967-6003
Quý vị có thể báo cáo các trường hợp bị phân biệt đối xử và quấy rối có tính chất phân biệt đối xử cho bất kỳ nhân viên nào của trường hoặc cho Điều Phối Viên Dân Quyền của học khu được liệt kê ở trên. Quý vị cũng có quyền gửi đơn
khiếu nại (xem bên dưới). Để có bản sao của chính sách và thủ tục chống phân biệt đối xử của học khu, hãy liên hệ với trường học hoặc văn phòng học khu của quý vị hoặc xem trực tuyến tại www.rsd.edu.

