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For years, Texas school board members and administrators have complained 
about the ever-increasing number of state mandates and prescriptive laws and 
bemoaned the continual erosion of local control. Now there is a realistic 
process for districts to do something about this. Take advantage. Investigate 
the possibilities and potential of becoming a district of innovation”. James B. 
Crow | Executive Director, TASB 
........................................................... 
 
The 84th Texas Legislature passed House Bill 1842 in the spring of 2015, 
providing public school districts the opportunity to become a District of 
Innovation. To qualify, an eligible school district (one whose most recent 
academic performance rating is at least acceptable) must adopt an up to five-
year innovation plan according to the Texas Education Code. Klein ISD is 
utilizing HB 1842 in order to obtain more local control in various areas that will 
make teaching and learning more impactful for every student. 
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Trong nhiều năm, các viên chức quản trị và các thành viên hội đồng quản trị 
trường học Texas phàn nàn vì số lượng quy chế tiểu bang cũng như các điều luật 
quy định ngày càng tăng và phàn nàn về tình trạng quyền kiểm soát ở địa phương 
liên tục suy yếu. Hiện giờ có một quy trình thực tế để các khu học chánh khắc 
phục vấn đề này. Hãy tận dụng. Tìm hiểu các phương án khả thi và khả năng trở 
thành học khu cách tân”. James B. Crow | Giám Đốc Điều Hành, TASB 
........................................................... 
 
Cơ Quan Lập Pháp Texas phiên họp lần thứ 84 đã thông qua Dự Luật Nghị Viện 
1842 vào mùa xuân năm 2015, cho các khu học chánh công lập 
cơ hội trở thành Học Khu Cách Tân. Để hội đủ điều kiện, một học khu hội đủ điều 
kiện (là học khu có kết quả học tập gần đây nhất được xếp hạng tối thiểu ở mức 
chấp nhận được) phải áp dụng một kế hoạch cách tân kéo dài tới 5 năm theo Bộ 
Luật Giáo Dục Texas. Klein ISD đang áp dụng HB 1842 để giành được quyền kiểm 
soát địa phương nhiều hơn trong nhiều lĩnh vực, qua đó sẽ giúp công việc giảng 
dạy và học tập có ý nghĩa hơn cho mỗi học sinh. 
 



Districts of Innovation may be exempt from state statutes in order to: 
 
•Take greater local control in decision-making about the educational and 
instructional models for students; 
•Access increased autonomy from state mandates that govern educational 
programming; 
•Be empowered to innovate and plan differently to maximize student success; 
•Decide on which flexibilities suit local needs and implement practices similar 
to charter schools including mandates such as: school start date, 90% 
attendance rule, class-size ratios, site-based decision making process, and 
teacher certification. 
 
 
 
By taking advantage of some of the flexibility allowed through HB 1842, Klein 
ISD can ensure increased opportunities for student success. This includes 
avoiding fully and partially unfunded mandates that interfere with effective, 
efficient use of taxpayer dollars for educating students, as well as providing 
teachers and staff the environment, capabilities, and empowerment to 
innovate and think differently in order to meet every student’s needs. 
 
 
By becoming a District of Innovation, Klein ISD can better ensure that our 
shared vision of every student entering our system with a promise and exiting 
with a purpose will become a reality for every student in our district. The 
purpose of the local innovation plan is to provide a framework that opens the 
door for increased flexibility in meeting the academic, social, and emotional 
needs of all Klein ISD students. The exemptions secured through the local 
innovation plan will permit strategic planning to advance innovative curriculum 
and instructional practices to meet every student’s needs; enhance community 
and parental ownership of decisions impacting our students; hire and retain the 
absolute best teachers and leaders; and increase local governance of campuses. 
This plan will be in effect for the 2017-2018 school year through the 2021-2022 
school year; however, it is important to note that the district will establish, with 

Các Học Khu Cách Tân có thể được miễn tuân thủ các điều luật của tiểu bang để: 
 
•Giành được quyền kiểm soát nhiều hơn ở cấp địa phương trong vấn đề quyết 
định về các mô hình giáo dục và giảng dạy cho học sinh; 
•Ngày càng tự chủ hơn mà không phụ thuộc vào các quy chế bắt buộc của tiểu 
bang áp dụng cho nội dung chương trình giáo dục; 
•Được tạo điều kiện cách tân và lập kế hoạch khác nhằm tối đa hóa sự thành công 
của học sinh; 
•Quyết định những phương án linh hoạt nào phù hợp với nhu cầu địa phương và 
áp dụng các phương thức thực hiện tương tự như các trường tự chủ (hay trường 
hiến chương), bao gồm các quy chế bắt buộc như: ngày khai giảng, quy chế 90% tỷ 
lệ đi học chuyên cần, tỷ lệ sĩ số học sinh trong lớp, quy trình quyết định ở cấp cơ 
sở, và chứng nhận giáo viên. 
 
Qua việc tận dụng một phần linh hoạt được phép qua HB 1842, Klein ISD có thể 
bảo đảm ngày càng nhiều cơ hội để học sinh đạt kết quả thành công. Điều này bao 
gồm tránh các quy chế bắt buộc không được đài thọ toàn bộ và một phần, gây trở 
ngại đến việc sử dụng hiệu quả tiền thuế cho hoạt động giáo dục học sinh, cũng 
như cung cấp cho các giáo viên và nhân viên môi trường, năng lực và thẩm quyền 
để cải cách cũng như tư duy khác biệt để đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh. 
 
Khi trở thành Học Khu Cách Tân, Klein ISD có thể bảo đảm tốt hơn rằng tầm nhìn 
chung của chúng tôi về mỗi học sinh bước vào hệ thống chúng tôi với lời cam kết 
và ra trường với một mục tiêu sẽ trở thành hiện thực cho mọi học sinh trong học 
khu. Mục đích của kế hoạch cách tân địa phương là cung cấp một mô hình tạo cơ 
hội linh hoạt hơn trong việc đáp ứng các nhu cầu học tập, giao tiếp xã hội và cảm 
xúc của mọi học sinh Klein ISD. Các trường hợp được miễn thông qua kế hoạch 
cách tân địa phương sẽ cho phép lập kế hoạch chiến lược nhằm nâng cao chất 
lượng giáo trình học sáng tạo và các phương thức giảng dạy để đáp ứng nhu cầu 
của mọi học sinh; tăng cường quyền tự quyết của cộng đồng và phụ huynh trong 
những quyết định ảnh hưởng đến các học sinh của chúng tôi; thuê và giữ những 
giáo viên và nhà lãnh đạo giỏi nhất; và tăng cường mức độ kiểm soát ở cấp địa 
phương đối với các khu học xá. Kế hoạch này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm học 
2017-2018 cho đến hết năm học 2021-2022; tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý 



stakeholder input, a local implementation criteria and timeline for each 
exemption based on needs aligned to the district’s strategic priorities and goals. 
Additionally, the local innovation plan may be amended at any time with 
approval of the DIDC and Klein ISD Board of Trustees. 
 
 
Local Innovation Plan Team Members 
  
Cabinet 
 

Dr. Bret Champion  
 
Mr. Larry Whitehead 
 
Mr. Curt Drouillard 
 
 
Dr. Jenny McGown 
 
 
Mr. Thomas Petrek 
 
Ms. Judy Rimato 
 
 
Mr. Robert Robertson 

Superintendent 
 
Deputy Superintendent 
 
Associate Superintendent of Human Resource 
Services 
 
Chief Learning Officer (Local Innovation Plan Team 
Leader) 
 
Chief Financial Officer 
 
Associate Superintendent for Communications & 
Planning 
 
Associate Superintendent for Facility & School 
Services 

 
Local Innovation Plan Team 
 

Ms. Heather Adian 
 
Mr. Bob Anderson 
 

Teacher, Kleb Intermediate & DIDC Chairperson 
 
Principal, Klein Intermediate 
 

là học khu sẽ thiết lập, cùng với ý kiến đóng góp của các bên có quyền lợi liên 
quan, một khung thời gian và các tiêu chí thực hiện ở cấp địa phương cho mỗi vấn 
đề được miễn dựa trên nhu cầu phù hợp với các mục tiêu và vấn đề ưu tiên chiến 
lược của học khu. Ngoài ra, kế hoạch cách tân địa phương có thể được sửa đổi bất 
cứ lúc nào với sự phê chuẩn của DIDC và Hội Đồng Quản Trị Klein ISD. 
  
Các Thành Viên trong Nhóm Lập Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương 
 
 Hội Đồng Chủ Tịch 
 

Tiến Sĩ Bret Champion  
 
Ông Larry Whitehead 
 
Ông Curt Drouillard 
 
Tiến Sĩ Jenny McGown 
 
 
Ông Thomas Petrek 
 
Cô Judy Rimato 
 
 
Ông Robert Robertson 

Giám Đốc Học Khu 
 
Phó Giám Đốc Học Khu 
 
Phụ Tá Giám Đốc Học Khu phụ trách Nhân Sự 
 
Trưởng Ban phụ trách Học Tập (Trưởng Nhóm phụ 
trách Kế Hoạch Cải Cách Địa Phương) 
 
Trưởng Ban Tài Chánh 
 
Phụ Tá Giám Đốc Học Khu phụ trách Truyền Thông 
và Lập Kế Hoạch 
 
Phụ Tá Giám Đốc Học Khu phụ trách Cơ Sở Vật Chất 
và Trường Học 

 
 
Nhóm phụ trách Kế Hoạch Cải Cách Địa Phương 
  

Cô Heather Adian 
 
Ông Bob Anderson 
 

Giáo Viên, Kleb Intermediate & Chủ Tịch DIDC 
 
Hiệu Trưởng, Klein Intermediate 
 



Ms. Carrie Bickford 
 
Ms. Joann Chiu 
 
Ms. Sherri Davenport 
 
Ms. Maria Gamboa 
 
Ms. Beth Gilleland 
 
Mr. Scott Glueck 
 
 
Ms. Dayna Hernandez 
 
Mr. Doug James 
 
Ms. Jessica Jasper 
 
Dr. Joffery Jones 
 
Mr. Albert Kisangi 
 
Ms. Leslie Kompelien 
 
Ms. Amy Miller 
 
Ms. Carole Mason 
 
Ms. Holly Mason 
 
Ms. Nanette McDonald 
 
Ms. Maria Ovalle 

Teacher, Greenwood Forest Elementary 
 
Community Member 
 
Principal, Schultz Elementary 
 
Pre-K Teacher, Grace England Early Childhood 
Center 
 
Guidance and Counseling Officer 
 
Community Member 
 
Executive Director for Elementary Teaching & 
Learning 
Community Member 
 
Teacher, Wunderlich Intermediate 
 
Principal, Hildebrandt Intermediate 
 
Klein ISD Secondary Teacher of the Year, Klein Oak 
High School 
Principal, Ulrich Intermediate 
 
Associate Principal, Klein Forest High School 
 
Principal, French Elementary 
 
Assistant Principal, Benignus Elementary 
 
Parent 
 
Family Engagement Coordinator 

Cô Carrie Bickford 
 
Cô Joann Chiu 
 
Cô Sherri Davenport 
 
Cô Maria Gamboa 
 
Cô Beth Gilleland 
 
Ông Scott Glueck 
 
Cô Dayna Hernandez 
 
Ông Doug James 
 
Cô Jessica Jasper 
 
Tiến Sĩ Joffery Jones 
 
Ông Albert Kisangi 
 
Cô Leslie Kompelien 
 
Cô Amy Miller 
 
Cô Carole Mason 
 
Cô Holly Mason 
 
Cô Nanette McDonald 
 
Cô Maria Ovalle 
 

Giáo Viên, Greenwood Forest Elementary 
 
Thành Viên Cộng Đồng 
 
Hiệu Trưởng, Schultz Elementary 
 
Giáo Viên Mầm Non, Grace England Early 
Childhood Center 
Viên Chức phụ trách Hướng Dẫn và Tư Vấn 
 
Thành Viên Cộng Đồng 
 
Giám Đốc Điều Hành phụ trách Giảng Dạy & Học 
Tập Tiểu Học 
Thành Viên Cộng Đồng 
 
Giáo Viên, Wunderlich Intermediate 
 
Hiệu Trưởng, Hildebrandt Intermediate 
 
Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Klein ISD Xuất Sắc Nhất 
Năm, Klein Oak High School 
Hiệu Trưởng, Ulrich Intermediate 
 
Phó Hiệu Trưởng, Klein Forest High School 
 
Hiệu Trưởng, French Elementary 
 
Phó Hiệu Trưởng, Benignus Elementary 
 
Phụ Huynh 
 
Điều Phối Viên Khuyến Khích Gia Đình Tham Gia  
 



 
Ms. Karen Palapar 
 
Ms. Nicole Patin 
 
Mr. Tyson Raleigh 
 
Ms. Jennifer Rasmussen 
 
Ms. Dana Reaves 
 
Ms. Lili Reyna 
 
Ms. Della Richhart 
 
Ms. Amanda Salinas 
 
Ms. Kelly Schumacher 
 
Mr. Clayton Smith 
 
Dr. L.S. Spencer 
 
Ms. Kathy Vergara 
 
Ms. Victoria Walts 
 
Ms. Shatara White 
 
Ms. Chris Winkler 
 
Ms. Christy Zorn 

 
Klein ISD Elementary Teacher of the Year, Kaiser 
Elementary 
Principal, Klein Cain High School 
 
Assistant Principal, Kleb Intermediate 
 
Parent 
 
CTE Teacher, Klein Collins High School 
 
Bilingual Teacher, Mahaffey Elementary 
 
Special Education Teacher, Zwink Elementary & 
DIDC Member 
Data, Research, and Evaluation Officer 
 
Executive Director for Secondary Teaching & 
Learning 
Teacher, Klenk Elementary 
 
Executive Director for Human Resource Services, 
Secondary  
Language Instructional Specialist 
 
Teacher, Greenwood Forest Elementary 
 
Teacher, Nitsch Elementary 
 
Instructional Officer for Advanced Academics 
 
Teacher, Klein High School 

 
 

 
Cô Karen Palapar 
 
Cô Nicole Patin 
 
Ông Tyson Raleigh 
 
Cô Jennifer Rasmussen 
 
Cô Dana Reaves 
 
Cô Lili Reyna 
 
Cô Della Richhart 
 
Cô Amanda Salinas 
 
Cô Kelly Schumacher 
 
Ông Clayton Smith 
 
Tiến Sĩ L.S. Spencer 
 
Cô Kathy Vergara 
 
Cô Victoria Walts 
 
Cô Shatara White 
 
Cô Chris Winkler 
 
Cô Christy Zorn 

 
Giáo Viên Xuất Sắc Nhất Năm Cấp Tiểu Học Klein 
ISD, Kaiser Elementary 
Hiệu Trưởng, Klein Cain High School 
 
Phó Hiệu Trưởng, Kleb Intermediate 
 
Phụ Huynh 
 
Giáo Viên CTE, Klein Collins High School 
 
Giáo Viên Song Ngữ, Mahaffey Elementary 
 
Giáo Viên Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, Zwink 
Elementary & Thành Viên DIDC 
Viên Chức phụ trách Dữ Liệu, Nghiên Cứu và Đánh 
Giá 
Giám Đốc Điều Hành phụ trách Giảng Dạy & Học 
Tập cấp Trung Học Cơ Sở 
Giáo Viên, Klenk Elementary 
 
Giám Đốc Điều Hành phụ trách Nhân Sự, Trung Học 
Cơ Sở 
Chuyên Gia Giảng Dạy Ngôn Ngữ 
 
Giáo Viên, Greenwood Forest Elementary 
 
Giáo Viên, Nitsch Elementary 
 
Viên Chức Giảng Dạy phụ trách các Chương Trình 
Học Nâng Cao 
Giáo Viên, Klein High School 

 
 



 
*The District Instructional Development Council (district-level decision making 
committee established under Section 11.251 of the Texas Education Code) is 
comprised of a staff member representative from every campus, district-level 
staff, and other stakeholders and is integral to the District of Innovation process 
as outlined in Section 12 of HB 1842. 
 
District of Innovation Timeline 
 
Thursday, November 17, 2016 – 2:00 p.m. (KMPC) 
• Initial meeting with District Instructional Development Council (the District-

Level Committee established under Section 11.251 of the Texas Education 
Code) to consider the possibility of Klein ISD becoming a District of 
Innovation and a petition to move forward 

 
Friday, November 18, 2016 
• Notify Klein ISD Board of Trustees that a petition has been signed by a 

majority of the members of the District Instructional Development Council 
(DIDC) to initiate the process of becoming a District of Innovation under 
Section 12A.001(c)(2). 

 
Week of November 28, 2016 
• Conduct a series of initial meetings with district and campus leadership to 

discuss preliminary thoughts and possible members of the Local Innovation 
Plan Committee 

 
Monday, December 12, 2016 – Board Meeting, 7:00 p.m. (CO) * 
• Request a resolution be adopted by the Board of Trustees to pursue a 

designation of District of Innovation [Section 12A.001(c)(1)] 
• Conduct a public hearing to present and consider the development of a 

Local Innovation Plan for designation as a District of Innovation [Section 
12A.002] 

 
*Hội Đồng Biên Soạn Giáo Trình Giảng Dạy của Học Khu (ủy ban ra quyết định cấp 
học khu được thành lập theo Mục 11.251 của Bộ Luật Giáo Dục Texas) bao gồm 
một đại diện nhân viên của mỗi khu học xá, nhân viên cấp học khu, và các bên có 
quyền lợi liên quan khác, và là một phần không thể thiếu của quy trình trở thành 
Học Khu Cách Tân như quy định trong Mục 12 của HB 1842. 
 
Khung Thời Gian Trở Thành Học Khu Cách Tân 
 
Thứ Năm, ngày 17 tháng Mười Một, 2016 – 2:00 chiều. (KMPC) 
• Cuộc họp lần đầu với Hội Đồng Biên Soạn Giáo Trình Giảng Dạy Học Khu (Ủy 

Ban Cấp Học Khu được thành lập theo Mục 11.251 của  Bộ Luật Giáo Dục 
Texas) để cân nhắc khả năng Klein ISD trở thành Học Khu Cách Tân và kiến 
nghị thực hiện 

 
Thứ Sáu, ngày 18 tháng Mười Một, 2016 
• Thông báo với Hội Đồng Quản Trị Klein ISD rằng đơn kiến nghị đã được đa số 

các thành viên Hội Đồng Biên Soạn Giáo Trình Giảng Dạy của Học Khu (DIDC) 
ký để bắt đầu quy trình trở thành Học Khu Cách Tân theo Mục 12A.001(c)(2). 

 
 
Tuần lễ ngày 28 tháng Mười Một, 2016 
• Tiến hành một loạt các buổi họp lần đầu với ban lãnh đạo học khu và khu học 

xá để thảo luận về các ý tưởng sơ bộ cũng như các thành viên tiềm năng của 
Ủy Ban Huấn Luyện Cách Tân Địa Phương 

 
Thứ Hai, ngày 12 tháng Mười Hai, 2016 – Họp Hội Đồng Quản Trị, 7:00 tối (CO) * 
• Đề nghị Hội Đồng Quản Trị thông qua nghị quyết để hướng đến mục tiêu 

được công nhận là Học Khu Cách Tân [Mục 12A.001(c)(1)] 
• Tiến hành một buổi điều trần công cộng để trình bày và xem xét việc thiết lập 

Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương để hướng đến mục tiêu được công nhận là 
Học Khu Cách Tân [Mục 12A.002] 



• Motion to pursue the development of a Local Innovation Plan and to 
appoint the members of the Local Innovation Plan Committee as 
recommended by administration [Section 12A.002(b)(2)] 

 
Tuesday, December 13, 2016 – Friday, December 16, 2016 
• Series of meetings to write the draft Local Innovation Plan in preparation 

for district and community feedback 
 
Friday, December 16, 2016 
• Draft version of the Local Innovation Plan posted on the Klein ISD website 

for public view and comment until January 6th 
 
Monday, January 9, 2017 
• Local Innovation Plan meeting to revise draft Local Innovation Plan based 

on public input and feedback 
 
Wednesday, January 11, 2017 – 3:30 p.m. (KMPC)* 
• Final version of the Local Innovation Plan presented to the District 

Instructional Development Council at a public meeting to seek public input 
and feedback immediately following the report on the final version of the 
Local Innovation Plan [Section 12A.005(a)(3)] 

• District Instructional Development Council to consider and vote on the final 
version of the Local Innovation Plan [Section 12A.005(a)(3)] 

• With two-third majority vote from the District Instructional Development 
Council, post the final version of the proposed Local Innovation Plan on the 
Klein ISD website for public view and comment for at least 30 calendar days 
[Section 12A.005(a)(1)] 

• Board of Trustees notifies the Commissioner of the Board’s intention to 
vote on adoption of the final version of the Local Innovation Plan [Section 
12A.005(a)(2)] * 

 
 
 
Monday, February 13, 2017 – Board Meeting, 7:00 p.m. (CO) 

• Kiến nghị cố gắng thiết lập Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương và bổ nhiệm các 
thành viên Ủy Ban Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương theo đề xuất của ban quản 
trị [Mục 12A.002(b)(2)] 

 
Thứ Ba, ngày 13 tháng Mười Hai, 2016 – Thứ Sáu, ngày 16 tháng Mười Hai, 2016 
• Một loạt các cuộc họp để viết bản phác thảo Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương 

nhằm chuẩn bị thu thập ý kiến phản hồi của học khu và cộng đồng 
 
Thứ Sáu, ngày 16 tháng Mười Hai, 2016 
• Bản phác thảo Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương được đăng trên website của 

Klein ISD để công chúng xem xét và nhận xét cho đến ngày 6 tháng Một 
 
Thứ Hai, ngày 9 tháng Một, 2017 
• Cuộc họp về Kế Hoạch Cải Cách Địa Phương để tu chính bản phác Kế Hoạch 

Cải Cách Địa Phương dựa trên ý kiến đóng góp và phản hồi của công chúng 
 
Thứ Tư, ngày 11 tháng Một, 2017 – 3:30 chiều (KMPC)* 
• Bản chính thức cuối cùng của Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương được trình bày 

cho Hội Đồng Biên Soạn Giáo Trình Giảng Dạy Học Khu tại một cuộc họp công 
khai để thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi của công chúng ngay sau phần 
báo cáo về bản chính thức cuối cùng của Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương [Mục 
12A.005(a)(3)] 

• Hội Đồng Biên Soạn Giáo Trình Giảng Dạy Học Khu xem xét và bỏ phiếu biểu 
quyết đối với bản chính thức cuối cùng của Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương 
[Mục 12A.005(a)(3)] 

• Với hai phần ba số phiếu bầu của Hội Đồng Biên Soạn Giáo Trình Giảng Dạy 
Học Khu, đăng bản chính thức cuối cùng của Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương 
được đề xuất trên website của Klein ISD để công chúng xem xét và nhận xét 
trong ít nhất 30 ngày tính theo lịch [Mục 12A.005(a)(1)] 

• Hội Đồng Quản Trị thông báo cho Ủy Viên về ý định của Hội Đồng Quản Trị 
trong việc bỏ phiếu biểu quyết việc thông qua bản chính thức cuối cùng của 
Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương [Mục 12A.005(a)(2)] * 

 
Thứ Hai, ngày 13 tháng Hai, 2017 – Họp Hội Đồng Quản Trị, 7:00 tối (CO) 



• Presentation of the final version of the Local Innovation Plan 
• Motion to vote on the Local Innovation Plan [Section 12A.005(b)] 
 
 
Ongoing for duration of the Local Innovation Plan 
• District leadership will continue to provide the Klein ISD Board of Trustees, 

staff, and community with regular updates regarding the Local Innovation 
Plan for the term of five years [Section 12A.006] 

 
 
*Required by House Bill 1842 
  
Proposed Innovations 
 
The Klein ISD School Board and the District of Innovation Local Innovation Plan 
Committee considered all areas available for local innovation and created a 
plan that centers around six key areas: First Day of Instruction and Last Day of 
Instruction; Minimum Attendance for Class Credit; Kindergarten Start Age; 
Minimum Minutes of Instruction; Class Size and Notice of Class Size; and 
Teacher Certification and Field-Based Experience. 
 
 
First Day of Instruction and Last Day of Instruction Exemption: TEC 25.0811 and 
25.0812 
 
Current Challenge 
Currently, students may not begin school before the fourth Monday of August. 
For many years prior to this rule, however, districts had the option of starting 
earlier. Many districts began school the third Monday in August, and some 
began even earlier. Several years ago the legislature took away all waivers and 
dictated that districts may not begin until the fourth Monday, with no 
exceptions. This creates a challenge in balancing semesters each year and limits 
the number of days of instruction prior to state-mandated exams in the spring. 
 

• Trình bày bản chính thức cuối cùng của Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương 
• Kiến nghị bỏ phiếu biểu quyết bản Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương [Mục 

12A.005(b)] 
 
Tiếp tục trong toàn bộ thời gian có hiệu lực của bản Kế Hoạch Cách Tân Địa 

Phương 
• Ban lãnh đạo khu sẽ sẽ thường xuyên cập nhật thông tin cho Hội Đồng Quản 

Trị Klein ISD, nhân viên, và cộng đồng về Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương trong 
thời gian năm năm [Mục 12A.006] 

 
*Theo Dự Luật Nghị Viện 1842 
  
Các Đề Án Cách Tân 
 
Hội Đồng Trường Học Klein ISD và Ủy Ban Lập Kế Hoạch Cách Tân Địa Phương Học 
Khu Cách Tân đã xem xét mọi lãnh vực hiện cần cách tân ở cấp địa phương và đã 
thiết lập kế hoạch tập trung vào sáu lãnh vực chủ chốt: Ngày Giảng Dạy Đầu Tiên 
và Ngày Giảng Dạy Cuối Cùng; Tỷ Lệ Đi Học Chuyên Cần Tối Thiểu để Giành Được 
Tín Chỉ Khóa Học; Tuổi Bắt Đầu Vào Mẫu Giáo; Số Phút Giảng Dạy Tối Thiểu; Sĩ Số 
Lớp và Thông Báo về Sĩ Số Lớp; và Chứng Nhận Giáo Viên và Kinh Nghiệm Thực 
Hành. 
 
Quy Định Miễn Trừ về Ngày Giảng Dạy Đầu Tiên và Ngày Giảng Dạy Cuối Cùng: 
TEC 25.0811 và 25.0812 
 
Thách Thức Hiện Tại 
Hiện tại, các học sinh có thể không bắt đầu trường học trước ngày thứ Hai của 
tuần thứ tư trong tháng Tám. Tuy nhiên trong nhiều năm trước khi có quy chế 
này, các học khu có lựa chọn khai giảng sớm hơn. Nhiều học khu bắt đầu khai 
giảng vào ngày thứ Hai của tuần thứ ba trong tháng Tám, và một số học khu khác 
thậm chí còn sớm hơn. Các đây vài năm, cơ quan lập pháp đã xóa bỏ tất cả các 
quy định miễn trừ và yêu cầu các học khu không được bắt đầu khai giảng cho đến 
ngày thứ Hai của tuần thứ tư, và không có ngoại lệ. Quy định này đặt ra một thách 



 
 
 
Proposed 
Allow for a calendar that fits the local needs of our community by considering 
the following innovations: 
 
• Students will begin no earlier than mid-August. 
• Teachers will begin no earlier than the first week of August to allow for 

quality professional development and protected purposeful planning of 
instruction at the start of the scheduled duty calendar. The calendar would 
then be adjusted accordingly. 

• For employees, this exemption would not affect the current number of 
contract days currently set by the district. 

• This flexibility will allow for an improved instructional calendar that is more 
balanced, with the first and second semesters being closer in the number of 
days of instruction. 

• Students participating in Dual Enrollment opportunities will work with 
balanced semesters that better align with our local colleges. 

• An early start date permits high school students an additional week of 
instruction for the December End of Course (EOC) assessments and all 
students who take required state assessments more instructional time prior 
to the spring assessments. 

• High school students will complete semester final exams prior to Winter 
Break and start new classes upon their return in January. 

• Students will be afforded opportunities to enroll in spring and summer 
college sessions with finalized official transcripts. 

• The district will establish a local committee comprised of various 
stakeholders (e.g., teachers, community members, district staff) to develop 
and recommend a local criteria for establishing the first and last days of 
instruction to the Superintendent/Board of Trustees, as appropriate. 

 
 

thức trong việc cân đối giữa các học kỳ hàng năm và giới hạn số ngày giảng dạy 
trước các kỳ thi bắt buộc của tiểu bang vào mùa xuân. 
 
Đề Xuất 
Cho phép áp dụng thời khóa biểu phù hợp với nhu cầu địa phương của cộng đồng 
chúng ta bằng cách cân nhắc các biện pháp cách tân sau đây: 
 
• Các học sinh sẽ bắt đầu học không sớm hơn giữa trung tuần tháng Tám. 
• Các giáo viên sẽ bắt đầu không sớm hơn tuần đầu tiên của tháng Tám để cho 

phép phát triển nghiệp vụ hiệu quả và chủ động lập kế hoạch giảng dạy vào 
thời điểm bắt đầu thời khóa biểu thực hiện nhiệm vụ. Thời khóa biểu này khi 
đó sẽ được điều chỉnh phù hợp. 

• Đối với các nhân viên, quy định miễn trừ này sẽ không ảnh hưởng đến số ngày 
hợp đồng hiện tại mà học khu hiện đang ấn định. 

• Sự linh hoạt này sẽ cho phép cải tiến thời khóa biểu giảng dạy, cân đối hơn, 
trong đó học kỳ đầu tiên và học kỳ thứ hai sẽ gần nhau hơn về số ngày giảng 
dạy. 

• Những học sinh tham gia các chương trình Học Song Song sẽ học theo các học 
kỳ cân đối, phù hợp hơn với các trường đại học tại địa phương chúng ta. 

• Ngày khai giảng sớm cho phép các học sinh trung học có thêm một tuần học 
cho các kỳ thẩm định Cuối Khóa Học (EOC) vào tháng Mười Hai và tất cả các 
học sinh tham dự các kỳ thẩm định bắt buộc của tiểu bang sẽ có thêm thời 
gian được hướng dẫn trước các kỳ thẩm định mùa xuân. 

• Các học sinh trung học sẽ hoàn thành các kỳ thi kết thúc học kỳ trước Kỳ Nghỉ 
Đông và bắt đầu các khóa học mới sau khi các em trở lại vào tháng Một. 

• Các học sinh sẽ có cơ hội ghi danh tham gia các buổi học luyện thi đại học vào 
mùa xuân và mùa hè với bảng điểm được công nhận chính thức. 

• Học khu sẽ thành lập một ủy ban ở cấp địa phương bao gồm nhiều bên có 
quyền lợi liên quan khác nhau (chẳng hạn như giáo viên, các thành viên cộng 
đồng, nhân viên học khu) để thiết lập và đề xuất các tiêu chí ở cấp địa phương 
về quy định các ngày giảng dạy đầu tiên và cuối cùng cho Giám Đốc Học 
Khu/Hội Đồng Quản Trị, nếu thích hợp. 

 



“Everyone that has ever done anything significant first found themselves in the 
place where the status quo no longer was enough” 
Christy Zorn 
teacher at Klein High School 
 
Innovation Goal 
The goal is to improve student success through increased flexibility in the 
calendar and increase the number of instructional days prior to state testing, 
which could result in an increased student attendance rate. Increased local 
control of our calendar will ensure equitable pathways are offered to every 
student through the balanced provision of a dynamic, guaranteed, and viable 
curriculum. The District will continue to seek student, staff, and community 
input prior to submitting the calendar for Board approval. 
 
 
Teacher Certification and Field-Based Experience Required Exemption: TEC 
21.003 and TEC 21.005 
 
Current Challenge 
Currently, TEC 21.003 requires that a person may not be employed as a teacher 
by a district unless the person holds an appropriate certification or permit 
issued by the appropriate state agency. In the event a district cannot locate a 
certified teacher for a position, or a teacher is teaching a subject outside of 
his/her certification, the district must submit a request to the Texas Education 
Agency (TEA). TEA then approves or denies this request. The statutory 
certification requirements inhibit the district's ability to hire professionals with 
industry experience to teach various courses, particularly Career and Technical 
Education (CTE) and STEM courses. 
 
Proposed 
Allow local decision-making regarding teacher certification by considering the 
following innovations: 
 

“Tất cả những ai đã từng làm được điều gì đó to lớn đều thấy không thỏa mãn với 
những gì mình đạt được"  
Christy Zorn 
giáo viên Klein High School 
 
Mục Tiêu Cách Tân 
Mục tiêu là để nâng cao tỷ lệ thành công của học sinh thông qua việc tăng cường 
sự linh hoạt trong thời khóa biểu và tăng số ngày giảng dạy trước kỳ thi của tiểu 
bang, qua đó có thể giúp tăng tỷ lệ đi học chuyên cần của học sinh. Việc tăng 
cường khả năng kiểm soát ở cấp địa phương đối với thời khóa biểu học của chúng 
ta sẽ bảo đảm mọi học sinh sẽ có cơ hội bình đẳng thông qua việc cung cấp một 
giáo trình giảng dạy linh hoạt, được bảo đảm và cân đối. Học Khu sẽ tiếp tục thu 
thập ý kiến của học sinh, nhân viên, cộng đồng trước khi đệ trình thời khóa biểu 
này cho Hội Đồng Quản Trị để phê duyệt. 
 
Miễn Áp Dụng Quy Định Chứng Nhận Giáo Viên và Kinh Nghiệm Thực Hành Tại Cơ 
Sở: TEC 21.003 và TEC 21.005 
 
Thách Thức Hiện Tại 
Hiện nay, TEC 21.003 quy định Học Khu không được thuê một người làm giáo viên 
trừ khi người đó có chứng nhận hoặc giấy phép thích hợp do cơ quan tiểu bang 
thích hợp cấp. Trong trường hợp học khu không thể tìm được giáo viên có chứng 
nhận cho một vị trí, hoặc một giáo viên đang giảng dạy bộ môn nằm ngoài chuyên 
ngành được chứng nhận của mình, học khu phải nộp đơn yêu cầu cho Cơ Quan 
Giáo Dục Texas (TEA). Sau đó TEA sẽ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu này. Các yêu 
cầu pháp lý về chứng nhận bằng cấp nghiêm cấm học khu không được thuê các 
giáo viên có kinh nghiệm trong ngành để dạy nhiều khóa học khác nhau, đặc biệt 
là các khóa học Hướng Nghiệp và Dạy Nghề (CTE) và STEM. 
 
Đề Xuất 
Cho phép địa phương quyết định về vấn đề chứng nhận giáo viên bằng cách xem 
xét và cân nhắc các phương án cách tân sau đây: 
 



• After considering stakeholder input, the district will establish and 
transparently communicate to all stakeholders the local criteria to qualify 
for a local (district) teaching certificate, such as but not limited to years of 
experience, qualifications, and industry certifications. 

• If the candidate meets local teaching certificate criteria, the principal must 
specify in writing the reason for the request and document what 
credentials or experience the teacher possesses which qualify this 
individual to obtain the local (district) teaching certificate. The campus 
principal may then submit to the Superintendent or designee a request to 
allow a certified teacher to teach one subject outside of his/her certified 
field. 

• The district will continue to seek Texas certified teachers; however, an 
individual with experience in various fields (e.g. CTE, STEAM, world 
languages) or with teaching certification from outside of Texas could be 
eligible to teach a vocational skill or course through a local teaching 
certificate. The principal will submit the request to the Superintendent or 
designee with all of the individual’s credentials. The Superintendent or 
designee will then approve the request if he/she deems that the individual 
meets the criteria for the local certification and deems that the individual 
could be an asset to students prior to the individual being employed by the 
district. The Superintendent or designee will keep the Board of Trustees 
informed of employees who have been issued a local teaching certificate. 

• In order to ensure appropriate support for individuals issued a local 
teaching certificate, the district will establish and transparently 
communicate to all stakeholders local teaching certification requirements 
for professional development and mentorship. 

• The district will establish a local committee comprised of various 
stakeholders (e.g., teachers, community members, district staff) to develop 
and recommend a local criteria for local certification to the 
Superintendent/Board of Trustees, as appropriate. 

 
 
 
 

• Sau khi cân nhắc ý kiến của bên có quyền lợi liên quan, học khu sẽ thiết lập và 
truyền đạt minh bạch tới tất cả các bên có quyền lợi liên quan về các tiêu chí 
địa phương đối với chứng nhận giảng dạy cấp địa phương (học khu), ví dụ 
nhưng không bao gồm ở số năm kinh nghiệm, trình độ bằng cấp, và các chứng 
nhận trong ngành. 

• Nếu ứng cử viên hội đủ các tiêu chí về giấy chứng nhận giảng dạy cấp địa 
phương, hiệu trưởng phải có văn bản ghi rõ lý do áp dụng yêu cầu đó và ghi 
lại các trình độ bằng cấp hoặc kinh nghiệm của giáo viên đó giúp họ có được 
giấy chứng nhận giảng dạy ở cấp địa phương (học khu). Khi đó, hiệu trưởng 
khu học xá có thể đệ trình cho Giám Đốc Học Khu hoặc người được ủy quyền 
đơn kiến nghị cho phép một giáo viên có chứng nhận được giảng dạy một 
môn học nằm ngoài phạm vi chuyên môn đã được chứng nhận của người đó. 

• Học khu sẽ tiếp tục tìm các giáo viên có chứng nhận của tiểu bang Texas; tuy 
nhiên nếu một người có kinh nghiệm trong nhiều lãnh vực khác nhau (chẳng 
hạn như CTE, STEAM, ngôn ngữ thế giới) hoặc có chứng nhận giảng dạy từ 
bên ngoài Texas có thể hội đủ điều kiện giảng dạy một khóa học hay kỹ năng 
hướng nghiệp thông qua giấy chứng nhận giảng dạy cấp địa phương. Hiệu 
trưởng sẽ nộp đơn yêu cầu lên Giám Đốc Học Khu hoặc người được ủy quyền 
cùng với tất cả các thông tin về năng lực trình độ của người đó. Sau đó, Giám 
Đốc Học Khu hoặc người được ủy quyền sẽ phê duyệt đơn yêu cẩu nếu họ 
thấy rằng giáo viên đó hội đủ các tiêu chí về chứng nhận cấp địa phương và 
thấy rằng giáo viên đó có thể giúp ích cho các học sinh trước khi người đó 
được học khu thuê làm việc. Giám Đốc Học Khu hoặc người được ủy quyền sẽ 
thường xuyên cập nhật cho Hội Đồng Quản Trị về các nhân viên đã được cấp 
giấy chứng nhận giảng dạy cấp địa phương. 

• Để bảo đảm hỗ trợ thích hợp cho những người được cấp giấy chứng nhận 
giảng dạy ở cấp địa phương, học khu sẽ thiết lập và truyền đạt minh bạch tới 
tất cả các bên có quyền lợi liên quan về các yêu cầu chứng nhận giảng dạy ở 
cấp địa phương để phát triển nghiệp vụ và kỹ năng gia sư. 

• Học khu sẽ thành lập một ủy ban ở cấp địa phương bao gồm nhiều bên có 
quyền lợi liên quan khác nhau (chẳng hạn như giáo viên, các thành viên cộng 
đồng, nhân viên học khu) để thiết lập và đề xuất các tiêu chí ở cấp địa phương 
về chứng nhận cấp địa phương cho Giám Đốc Học Khu/Hội Đồng Quản Trị, 
nếu thích hợp. 



 
Innovation Goal 
The goal is to utilize local qualifications that allow the district to recruit 
teachers from the field, including individuals from certain trades and/or 
vocations with industry knowledge and real world experience or community 
college instructors. Establishing this local criteria will allow the district to offer 
more opportunities (e.g. dual credit, CTE courses) with increased flexibility in 
scheduling and options regarding course offerings. By recruiting and retaining 
excellent teachers and leaders throughout our system, every student in Klein 
ISD will learn in a quality environment with clear pathways to success. 
 
 
Minimum Attendance for Class Credit | Exemption TEC 25.092 
 
 
Current Challenge 
Currently, a student in any grade level from kindergarten through twelfth grade 
shall not be given credit or a final grade for a class unless the student is in 
attendance 90 percent of the days the class is offered. Under this statute, 
students who can advance more rapidly may not currently do so. Additionally, 
students who have mastered the course content but do not meet the 90 
percent rule may not be given credit for the course unless they make-up “seat 
time” regardless of mastery of the content. 
 
 
Proposed 
Allow Klein ISD to develop credit opportunities that are based on mastering 
content and completing coursework rather than required attendance or seat 
time rules by considering the following innovations: 
 
• With a growing number of active learning opportunities (e.g. blended 

learning, project-based learning, service learning, internships) for students, 
the attendance requirements should be broadened to allow award of credit 
that is based on course completion rather than merely daily attendance. 

 
Mục Tiêu Cách Tân 
Mục tiêu là sử dụng các năng lực trình độ ở cấp địa phương, giúp học khu tuyển 
dụng các giáo viên đúng ngành, trong đó bao gồm những người từ một số ngành 
nghề nhất định có kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm thực tế hoặc các giảng 
viên đại học cộng đồng. Việc thiết lập tiêu chí địa phương này sẽ cho phép học 
khu tạo nhiều cơ hội hơn (chẳng hạn như tín chỉ song song, các khóa học CTE) và 
linh hoạt hơn trong việc lập thời khóa biểu và các lựa chọn về nội dung khóa học 
cung cấp. Qua việc tuyển dụng và giữ các giáo viên cũng như các nhà lãnh đạo giỏi 
trên toàn hệ thống, mỗi học sinh tại Klein ISD sẽ được học tập trong một môi 
trường chất lượng với các định hướng mục tiêu thành công rõ ràng. 
 
Tỷ Lệ Đi Học Chuyên Cần Tối Thiểu để Được Nhận Tín Chỉ Khóa Học | TEC Miễn 
Trừ 25.092 
 
Thách Thức Hiện Tại 
Hiện tại, một học sinh ở bất kỳ cấp lớp nào từ mẫu giáo đến lớp mười hai đều 
không được nhận tín chỉ hoặc điểm số chính thức cuối cùng cho một lớp học, trừ 
khi học sinh đó có tỷ lệ đi học chuyên cần 90 phần trăm số ngày học của lớp học 
đó. Theo quy định này, những học sinh có thể lên lớp nhanh hơn hiện có thể 
không làm được như vậy. Ngoài ra, những học sinh đã thông thạo nội dung khóa 
học nhưng không đáp ứng được quy định 90 phần trăm thời gian đi học chuyên 
cần có thể không được nhận tín chỉ cho khóa học đó, trừ khi các em học bù “thời 
gian ngồi lớp” bất kể đã thông thạo nội dung môn học. 
 
Đề Xuất 
Cho phép Klein ISD tạo nhiều cơ hội nhận được tín chỉ dựa trên việc thông thạo nội 
dung môn học và hoàn thành khóa học thay vì các quy định về tỷ lệ đi học chuyên 
cần bắt buộc hoặc số giờ ngồi lớp bằng cách cân nhắc áp dụng các biện pháp cách 
tân sau đây: 
 
• Với số lượng cơ hội học tập ngày càng tăng (chẳng hạn như học kết hợp, học 

theo dự án, vừa học vừa làm, các chương trình thực tập) cho học sinh, các yêu 
cầu về tỷ lệ đi học chuyên cần cần được mở rộng để cho phép học sinh giành 



• Klein ISD should be allowed to set its own rules for awarding such credits 
when students have demonstrated mastery of course learning objectives. 

• Klein ISD will also explore other innovative ways to demonstrate mastery 
and further personalize learning given this exemption in order to further 
support opportunities to be college, career, and life ready. 

• Klein ISD will support this innovation through targeted professional 
development specific to personalized learning options and modalities of 
delivering instruction for students to promote greater innovation, foster 
active learning, and improve student outcomes. 

• The district will establish a local committee comprised of various 
stakeholders (e.g., teachers, community members, district staff) to develop 
and recommend a local criteria for minimum attendance to the 
Superintendent/Board of Trustees, as appropriate. 

 
 
 
 
 
Innovation Goal 
The goal is to allow innovation in the methods, locations, and times that 
instruction may be delivered in order to: (1) provide every student the 
opportunity to “level up” academically, emotionally, and socially and accelerate 
more rapidly through courses when he/she meets mastery, thereby ensuring 
every student gains additional credits and remains academically challenged, 
and (2) accommodate students with legitimate scheduling conflicts, family 
issues or other extenuating circumstances thereby reducing the number of 
dropouts and increasing the number of qualifying  graduates.  Note that relief 
from Sec. 25.092 does not in any way impact or alter existing compulsory 
attendance requirements or University Interscholastic League (UIL) rules. 
 
 
Kindergarten Start Age | Exemption: TEC 29.151 
 
Current Challenge 

được tín chỉ dựa trên việc hoàn thành khóa học thay vì tình trạng đi học 
chuyên cần hàng ngày. 

• Klein ISD cần được phép đề ra các quy định riêng về việc cho học sinh nhận tín 
chỉ khi các em chứng minh đã thông thạo các mục tiêu học tập của khóa học. 

• Klein ISD cũng sẽ tìm hiểu nhiều cách sáng tạo khác để thể hiện sự thông thạo 
và điều chỉnh nội dung học tập phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân dựa trên 
việc miễn trừ này, để tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho các học sinh chuẩn bị sẵn 
sàng cho đại học, nghề nghiệp và cuộc sống. 

• Klein ISD sẽ hỗ trợ đề án cách tân này thông qua việc phát triển nghiệp vụ có 
trọng tâm, giành riêng cho các lựa chọn học tập phù hợp với nhu cầu cá nhân 
và các mô hình giảng dạy cho học sinh nhằm khuyến khích nâng cao sự sáng 
tạo, chủ động học tập, và giúp học sinh đạt kết quả tốt hơn. 

• Học khu sẽ thành lập một ủy ban ở cấp địa phương bao gồm nhiều bên có 
quyền lợi liên quan khác nhau (chẳng hạn như giáo viên, các thành viên cộng 
đồng, nhân viên học khu) để thiết lập và đề xuất các tiêu chí ở cấp địa phương 
về thời gian đến lớp tối thiểu cho Giám Đốc Học Khu/Hội Đồng Quản Trị, nếu 
thích hợp. 

 
Mục Tiêu Cách Tân 
Mục tiêu là cho phép cải cách về các phương pháp, địa điểm, và thời gian giảng 
dạy nhằm: (1) cung cấp cho mọi học sinh cơ hội “theo kịp trình độ” về mặt học 
tập, cảm xúc, và giao tiếp xã hội cũng như đẩy mạnh nhanh hơn thông qua các 
khóa học khi em đạt đến trình độ thông thạo, qua đó bảo đảm mỗi học sinh giành 
được thêm tín chỉ và tiếp tục được thử thách trong học tập, và (2) đáp ứng nhu 
cầu của các học sinh có mâu thuẫn về thời khóa biểu học tập, gặp các vấn đề 
trong gia đình hoặc các hoàn cảnh khách quan khác, qua đó giúp giảm tỷ lệ học 
sinh bỏ học giữa chừng và tăng số lượng học sinh tốt nghiệp hội đủ điều kiện.  Lưu 
ý rằng việc miễn áp dụng Mục 25.092 hoàn toàn không ảnh hưởng hoặc làm thay 
đổi các yêu cầu hiện tại về bắt buộc tới trường hoặc các quy chế của University 
Interscholastic League (UIL). 
 
Tuổi Bắt Đầu vào Mẫu Giáo | Miễn Áp Dụng: TEC 29.151 
 
Thách Thức Hiện Tại 



Currently, to be eligible for public Kindergarten and receive state funding, a 
child must be 5 years old by September 1st, which does not allow the flexibility 
needed by the district to serve students who are ready for or who could benefit 
from attending school slightly earlier than the established date. Many children 
miss the cut-off date to enter school during critical years of social and 
emotional development and are delayed in entering our district’s quality 
academic environment due to the age requirements for Kindergarten set by the 
state. 
 
Proposed 
Allow Klein ISD to have flexibility in enrolling students for Kindergarten by 
considering the following innovations: 
 
• Develop a local criteria to determine eligibility of students who are not yet 

5 years old by September 1st and allow those students meeting the locally 
determined eligibility requirements to optionally enroll with all the same 
district financial benefits of those students who are 5 years old by 
September 1st. 

• This exemption will provide the flexibility to enroll sooner and immerse 
students in an academic and social/emotional learning environment that 
provides a strong foundation in early literacy and growth development. 

• Students who are ready for school can develop a strong foundation of 
literacy and numeracy to prevent potential gaps in achievement and 
accelerate their learning. 

• The district will establish a local committee comprised of various 
stakeholders (e.g., teachers, community members, district staff) to develop 
and recommend a local criteria for Kindergarten readiness to the 
Superintendent/Board of Trustees, as appropriate. 

 
 
 
Innovation Goal 
The goal is to improve the early readiness and enrichment of our young 
learners and prepare more students at a young age through developmentally 

Hiện nay, để hội đủ điều kiện vào chương trình mẫu giáo công lập và nhận ngân 
quỹ đài thọ của tiểu bang, một đứa trẻ phải tròn 5 tuổi trước ngày 1 tháng Chín, 
việc này không cho phép học khu có sự linh hoạt cần thiết để phục vụ những học 
sinh đã sẵn sàng đi học hoặc có thể được hưởng lợi từ việc đi học sớm hơn một 
chút so với ngày quy định. Nhiều trẻ em bỏ lỡ ngày giới hạn đến trường trong 
những năm phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội và cảm xúc vô cùng quan trọng và 
chậm vào chương trình học tập chất lượng của học khu chúng tôi do các yêu cầu 
về Độ Tuổi Mẫu Giáo mà tiểu bang đề ra. 
 
Đề Xuất 
Cho phép Klein ISD linh hoạt ghi danh các học sinh vào chương trình Mẫu Giáo 
bằng cách cân nhắc áp dụng các biện pháp cải cách sau đây: 
 
• Thiết lập một tiêu chí ở cấp địa phương để quyết định tình trạng hội đủ điều 

kiện của những học sinh vẫn chưa tròn 5 tuổi vào ngày 1 tháng Chín và cho 
phép những học sinh này hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn do địa phương thiết 
lập để tùy ý lựa chọn đi học với tất cả các quyền lợi tài chánh của học khu 
tương tự như những học sinh tròn 5 tuổi trước ngày 1 tháng Chín. 

• Quy định miễn này sẽ giúp linh hoạt ghi danh sớm hơn và giúp học sinh hòa 
mình vào môi trường học tập, phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội/cảm xúc và 
cung cấp một nền tảng vững chắc cho những năm học chữ đầu tiên và giúp 
các em khôn lớn phát triển. 

• Những học sinh đã sẵn sàng đi học có thể thiết lập một nền tảng vững chắc về 
kiến thức đọc viết và chữ số để tránh những thiếu hụt về thành tích học tập 
sau này và tăng tốc việc học tập. 

• Học khu sẽ thành lập một ủy ban ở cấp địa phương bao gồm nhiều bên có 
quyền lợi liên quan khác nhau (chẳng hạn như giáo viên, các thành viên cộng 
đồng, nhân viên học khu) để thiết lập và đề xuất các tiêu chí ở cấp địa phương 
về mức độ sẵn sàng vào Mẫu giáo cho Giám Đốc Học Khu/Hội Đồng Quản Trị, 
nếu thích hợp. 

 
Mục Tiêu Cách Tân 
Mục tiêu là để giúp học sinh chuẩn bị sẵn sàng ngay từ ban đầu và bồi dưỡng cho 
các học sinh nhỏ tuổi của chúng ta, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho các học sinh 



appropriate and academically rich learning environments. This will provide 
increased equity for every student by building a strong foundation and the 
provision of a quality learning environment. 
 
 
Minimum Minutes of Instruction Exemption: TEC 25.081 and TEC 25.082 
 
Current Challenge 
House Bill (HB) 2610, passed by the 84th Texas Legislature, amends the Texas 
Education Codes (TEC) 25.081 and 25.082 by striking language requiring 180 
days of instruction and instead requiring districts to provide at least 75,600 
minutes of instruction delivered through an instructional day of at least “420 
minutes of instruction” or “seven hours each day including intermissions and 
recesses.” HB 2610 also allows school districts and charter schools to add 
minutes as necessary to compensate for minutes of instruction lost due to 
school closures caused by disaster, flood, extreme weather conditions, etc. 
 
Proposed 
Allow Klein ISD the flexibility to adjust minutes of instruction to pave the way for 
the following innovations without compromising the quality of instruction: 
 
• Utilize personalized learning to better meet individual student needs by 

offering opportunities for students to accelerate credit attainment, acquire 
credits at a faster rate, and mitigate credit deficiencies. 

• Vistas and Second Chance programs provide alternate pathways to 
graduation for students who have not been successful in the traditional 
school setting due to special challenges such as family hardships, financial 
hardships requiring students to work during the school day, or students 
who may be credit deficient for various other reasons.  The district could 
increase these opportunities at all high schools with the exemption from 
minimum minutes of instruction. 

• Having a flexible school day would allow the district to provide a late arrival, 
early release, or non-instructional day on a regular basis in order for 

khi các em còn nhỏ thông qua các môi trường học tập phong phú về mặt kiến 
thức học tập và phù hợp với trình độ phát triển. Điều này sẽ giúp tạo cơ hội bình 
đẳng hơn cho mọi học sinh bằng cách thiết lập nền tảng vững chắc và cung cấp 
một môi trường học tập chất lượng. 
 
Miễn Áp Dụng Quy Định Số Phút Giảng Dạy Tối Thiểu: TEC 25.081 và TEC 25.082 
 
Thách Thức Hiện Tại 
Dự Luật Nghị Viện (HB) 2610, được Cơ Quan Lập Pháp Texas thông qua trong 
phiên họp lần thứ 84, tu chính các Bộ Luật Giáo Dục Texas (TEC) 25.081 và 25.082 
bằng cách xóa nội dung yêu cầu 180 ngày giảng dạy và thay vào đó yêu cầu các 
học khu phải cung cấp ít nhất 75,600 phút giảng dạy thông qua một ngày học có ít 
nhất “420 phút giảng dạy” hoặc “bảy giờ đồng hồ một ngày bao gồm cả giờ nghỉ 
giải lao chính và giờ nghỉ giữa tiết học.” HB 2610 cũng cho phép các học khu và 
các trường hiến chương được thêm số phút nếu cần để bù cho số phút giảng dạy 
bị mất bởi trường học tạm thời đóng do thảm họa, lụt lội, điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt, v.v... 
 
Đề Xuất 
Cho phép Klein ISD linh hoạt điều chỉnh số phút giảng dạy để tạo nền tảng cho các 
biện pháp cách tân sau đây mà không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy: 
 
• Sử dụng phương pháp học tập phù hợp với cá nhân để đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu của riêng từng học sinh bằng cách tạo cơ hội cho học sinh tăng tốc thời 
gian đạt tín chỉ, giành được tín chỉ ở tốc độ nhanh hơn, và giảm nhẹ tỷ lệ thiếu 
hụt tín chỉ. 

• Các chương trình Vistas và Second Chance cung cấp cơ hội thay thế tốt nghiệp 
cho những học sinh không thành công trong môi trường học truyền thống do 
những khó khăn đặc biệt như hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoàn cảnh tài 
chánh khó khăn khiến học sinh phải làm việc trong ngày học, hoặc những học 
sinh có thể thiếu tín chỉ vì nhiều lý do khác nhau.  Học khu có thể tăng những 
cơ hội này ở tất cả các trường trung học được miễn áp dụng quy định về số 
phút giảng dạy tối thiểu. 



Professional Learning Communities to deepen their content knowledge, 
analyze student data, and perfect their craft. 

• A flexible day could allow teachers more time to conference with families 
about student progress. 

• The district will establish a local committee comprised of various 
stakeholders (e.g., teachers, com- munity members, district staff) to 
develop and recommend a local criteria for minimum minutes of instruction 
to the Superintendent/Board of Trustees, as appropriate. 

 
 
 
 
Innovation Goal 
Being exempt from the minimum minutes requirement will permit the district 
to offer alternative programming options to meet the needs of all students 
while focusing on quality instruction and cost-savings. It will also provide 
teachers valuable time to learn from one another, make instructional decisions 
based on student data, and build in regular time for parent conferences 
without having to apply for an annual waiver. Furthermore, this innovation will 
enhance the district’s ability to personalize learning by knowing every student 
by name, strength, and need and to provide every student with a rich, relevant, 
and clear pathway to success. 
 
 
“I view this undertaking as yet another reason to sing the praises of Klein ISD. 
On behalf of Klein ISD parents. Thank you!”  
Nanette McDonald 
Klein ISD parent 
 
Class Size and Notice of Class Size 
Exemption: TEC 25.112 and 25.113 
 
Current Challenge 
 

• Có ngày học linh hoạt sẽ cho phép học khu cung cấp ngày học đến trễ, tan lớp 
sớm hoặc ngày học không có hoạt động giảng dạy, thường xuyên để Cộng 
Đồng Đồng Giáo Viên bổ sung kiến thức bộ môn, phân tích dữ liệu học sinh và 
hoàn thiện kỹ năng giảng dạy. 

• Ngày linh hoạt có thể giúp các giáo viên có thêm thời gian gặp các gia đình để 
thảo luận về tiến bộ học tập của học sinh. 

• Học khu sẽ thành lập một ủy ban ở cấp địa phương bao gồm nhiều bên có 
quyền lợi liên quan khác nhau (chẳng hạn như giáo viên, các thành viên cộng 
đồng, nhân viên học khu) để thiết lập và đề xuất các tiêu chí ở cấp địa phương 
về số phút giảng dạy tối thiểu cho Giám Đốc Học Khu/Hội Đồng Quản Trị, nếu 
thích hợp. 

 
Mục Tiêu Cách Tân 
Được miễn áp dụng quy định về số phút tối thiểu sẽ giúp học khu cung cấp nhiều 
lựa chọn về nội dung chương trình thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi học 
sinh, đồng thời chú trọng đến việc giảng dạy chất lượng và tiết kiệm chi phí. Việc 
đó cũng cho phép giáo viên có thời gian quý giá để học hỏi lẫn nhau, đưa ra các 
quyết định giảng dạy dựa trên dữ liệu học sinh, và giành thời gian đều đặn để gặp 
gỡ phụ huynh mà không phải xin miễn dạy hàng năm. Ngoài ra, biện pháp cách 
tân này sẽ giúp học khu điều chỉnh việc học tập phù hơn với nhu cầu cá nhân qua 
việc biết rõ tên, các điểm mạnh và nhu cầu của từng học sinh, và để cung cấp cho 
mỗi học sinh một môi trường học tập phong phú liên quan với định hướng rõ ràng 
cho mục tiêu thành công. 
 
"Tôi coi việc này là một lý do khác nữa để ca ngợi Klein ISD.  Thay mặt cho các phụ 
huynh Klein ISD. Cám ơn học khu!"  
Nanette McDonald 
Phụ huynh Klein ISD 
 
Sĩ Số Lớp và Thông Báo về Sĩ Số Lớp 
Miễn Áp Dụng: TEC 25.112 và 25.113 
 
Thách Thức Hiện Tại 
 



Currently, the statute requires the District to disrupt elementary classrooms 
based on fluctuating enrollment numbers to meet the 22:1 student-to-teacher 
ratio for grades K-4. In some instances, students would benefit from exceeding 
the ratio to minimize disruption. 
 
Districts can currently submit a waiver to TEA in order to exceed the 22:1 
student-to-teacher ratio. These waivers are not rejected by TEA. However, it is 
required that a letter is sent home to each parent/guardian in the section that 
exceeds the 22:1 ratio that informs them the waiver has been submitted. Many 
times soon after the waiver is submitted, students move, and the class then 
meets the 22:1 ratio. 
 
 
Proposed 
While we certainly believe that class size can play a positive role in the 
classroom, researchers indicate that it does not have a negative effect when 
you only add one or two more students. Allow Klein ISD the flexibility to adjust 
class size by considering the following innovations: 
 
• Klein ISD will attempt to keep all K-4th core classrooms to a 22:1 ratio. 

However, in the event the class size exceeds this ratio, the Superintendent 
will report to the Board of Trustees. 

• In the event a K-4th core classroom exceeds the 22:1 ratio, the campus will 
notify the parents/guardians of the students in the classroom that the 22:1 
ratio has been exceeded. Teacher input will be gathered prior to 
determining if an additional teacher should be hired. Local criteria will be 
developed to inform decision-making. A TEA waiver will not be necessary 
when a K-4th classroom exceeds the 22:1 ratio which gives Klein ISD the 
flexibility to adjust class sizes without filing all of the paperwork. 

• The district will establish a local committee comprised of various 
stakeholders (e.g., teachers, community members, district staff) to develop 
and recommend a local criteria for class size exemptions to the 
Superintendent/Board of Trustees, as appropriate. 

 

Hiện tại, luật này yêu cầu Học Khu phải can thiệp các lớp tiểu học dựa trên sĩ số 
ghi danh thay đổi nhằm đáp ứng tỷ lệ học sinh/giáo viên 22:1 cho cấp lớp K-4. 
Trong một số trường hợp, các học sinh sẽ được hưởng lợi từ việc vượt quá sĩ số 
học sinh quy định để giảm thiểu việc gây trở ngại. 
 
Các Học Khu hiện có thể nộp đơn xin miễn áp dụng TEA để có thể vượt quá sĩ số 
học sinh/giáo viên 22:1 như quy định. Các trường hợp xin miễn trừ này không bị 
TEA bác bỏ. Tuy nhiên, vẫn quy định phải gửi thư về nhà cho mỗi phụ 
huynh/người giám hộ trong trường hợp vượt quá tỷ lệ 22:1 để thông báo cho họ 
về việc học khu đã đệ trình đơn xin miễn áp dụng quy định. Trong nhiều trường 
hợp, ngay sau khi nộp đơn xin miễn áp dụng quy định, các học sinh chuyển lớp, 
nên sau đó sĩ số lớp học đạt tỷ lệ 22:1. 
 
Đề Xuất 
Mặc dù chúng tôi tin chắc rằng sĩ số lớp có thể đóng vai trò tích cực trong môi 
trường lớp học, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc chỉ thêm một vài học sinh sẽ 
không gây ảnh hưởng bất lợi. Cho phép Klein ISD linh hoạt điều chỉnh sĩ số lớp học 
bằng cách cân nhắc áp dụng các biện pháp cách tân sau đây: 
 
• Klein ISD sẽ cố gắng giữ tất cả các lớp học chủ chốt mẫu giáo – lớp 4 ở tỷ lệ 

22:1. Tuy nhiên, trong trường hợp sĩ số lớp vượt quá tỷ lệ này, Giám Đốc Học 
Khu sẽ báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị. 

• Trong trường hợp một lớp học chủ chốt Mẫu Giáo đến lớp 4 vượt tỷ lệ 22:1, 
học khu sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám hộ của các học sinh trong 
lớp là lớp đã vượt tỷ lệ 22:1. Ý kiến nhận xét của giáo viên sẽ được thu thập 
trước khi quyết định có nên tuyển dụng thêm giáo viên hay không. Các tiêu 
chí địa phương sẽ được thiết lập để tạo điều kiện ra quyết định. Không cần 
phải miễn áp dụng quy định của TEA khi một lớp học mẫu giáo – lớp 4 vượt tỷ 
lệ 22:1, qua đó giúp Klein ISD linh hoạt điều chỉnh sĩ số lớp học mà không cần 
phải nộp tất cả các giấy tờ. 

• Học khu sẽ thành lập một ủy ban ở cấp địa phương bao gồm nhiều bên có 
quyền lợi liên quan khác nhau (chẳng hạn như giáo viên, các thành viên cộng 
đồng, nhân viên học khu) để thiết lập và đề xuất các tiêu chí ở cấp địa phương 



 
 
 
Innovation Goal 
The goal is to minimize disruptions to students when a classroom exceeds the 
state-mandated ratio of 22:1 in order to keep students in their current 
classroom environment where they have formed relationships with their peers 
and teachers. This consistency will allow for students’ learning processes to 
remain intact. 
 
“I really feel that being a district of innovation will open more opportunity for 
our students to become successful academically and socially, and as a teacher, I 
want the opportunity to continue to explore these potential innovations for 
students.” 
Heather Adian, Kleb Intermediate teacher and DIDC chairperson 
 
Glossary of Terms 
 
Blended Learning: 
Blended learning or hybrid learning is learning that combines the best of online 
learning and face-to-face instruction for the purpose of enhancing learning. 
Flipping the classroom or inverted teaching are also forms of blended learning, 
as course content is moved out of the classroom       to an online format 
allowing for class time to be more interactive. 
 
Career and Technical Education (CTE): 
Courses that complement and enhance academic preparation by enabling 
students to apply academic principles and technical skills  essential  to  career  
success.  CTE  allows students to see the relevance of their academic 
preparation to their future career goals. 
 
District of Innovation: 
 
Header 

về các trường hợp miễn áp dụng qui định sĩ số lớp cho Giám Đốc Học Khu/Hội 
Đồng Quản Trị, nếu thích hợp. 

 
Mục Tiêu Cách Tân 
Mục tiêu là để giảm thiểu sự xáo trộn cho các học sinh khi lớp học vượt tỷ lệ quy 
định bắt buộc của tiểu bang là 22:1 để giữ các học sinh trong môi trường lớp học 
hiện tại của các em khi các em đã thiết lập mối quan hệ với các bạn bè cùng lớp và 
các giáo viên. Sự nhất quán này sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình học tập 
của học sinh. 
 
“Tôi thực sự cảm thấy rằng việc trở thành học khu cách tân sẽ mở ra nhiều cơ hội 
hơn cho các học sinh chúng ta, giúp các em đạt kết quả học tập và giao tiếp tốt 
hơn, và với tư cách là giáo viên, tôi muốn có cơ hội đó để tiếp tục tìm hiểu những 
đề án cách tân này cho học sinh.” 
Heather Adian, giáo viên Kleb Intermediate và chủ tịch DIDC 
 
Bảng Chú Giải Thuật Ngữ 
 
Học Kết Hợp: 
Học kết hợp hoặc học song song là hình thức học tập kết hợp những lợi ích tốt 
nhất của hình thức học tập trực tuyến và giảng dạy trực diện nhằm nâng cao kết 
quả học tập. Thay đổi lớp học hoặc giảng dạy đảo ngược cũng là các hình thức học 
tập kết hợp, vì nội dung khóa học được chuyển ra ngoài lớp học sang định dạng 
trực tuyến, cho phép tăng khả năng tương tác trong thời gian học trên lớp. 
 
Giáo Dục Hướng Nghiệp và Dạy Nghề (CTE): 
Các khóa học bổ trợ và tăng cường hiệu quả chuẩn bị học tập bằng cách giúp học 
sinh áp dụng các nguyên tắc học tập và kỹ năng chuyên môn cần thiết để thành 
công trong nghề nghiệp.  CTE giúp học sinh nhìn thấy sự liên quan giữa việc chuẩn 
bị ở trường học của các em với các mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai. 
 
Học Khu Cách Tân: 
 
Tiêu Đề 



 
The District of Innovation concept, passed by the 84th Legislative Session in 
House Bill 1842, gives traditional independent school districts flexibilities 
available to open-enrollment charter schools by providing more local control. 
 
 
Dual Enrollment (Credit): 
Dual credit is a process through which a student may earn high school credit for 
successfully completing a college course that provides advanced academic 
instruction beyond, or in greater depth than, the Texas Essential Knowledge 
and Skills (TEKS) for a corresponding high school course. The “dual credit” 
earned is college credit and high school credit for one course. 
 
House Bill 1842: 
Relating to public school accountability, including the intervention in and 
sanction of a public school that has received an academically unsuccessful 
performance rating for at least two consec- utive school years and the 
designation of a school district as a district of innovation 
 
House Bill 2610: 
Relating to the minimum number of minutes of instruction for students to be 
provided by public school districts and the scheduling of the last day of school 
for students by public school districts 
 
Professional Learning Community (PLC): 
An ongoing process in which educators work collaboratively in recurring cycles 
of collective inquiry and action research to achieve better results for the 
students they serve. Professional learning communities operate under the 
assumption that the key to improved learning for students is continuous job-
embedded learning for educators. 
 
 
 
 

 
Khái niệm Học Khu Cách Tân, được Cơ Quan Lập Pháp thông qua trong phiên họp 
lần thứ 84 trong Dự Luật Nghị Viện 1842, giúp các học khu độc lập truyền thống 
có thể linh hoạt như các trường hiến chương ghi danh không hạn chế bằng cách 
tạo điều kiện tăng cường khả năng kiểm soát ở cấp địa phương. 
 
Học Song Song (Tín Chỉ): 
Tín chỉ học song song là một quy trình, qua đó học sinh có thể giành được tín chỉ 
trung học sau khi hoàn thành một khóa học đại học với nội dung giảng dạy nâng 
cao, vượt quá hoặc kỹ hơn Tiêu Chuẩn Kiến Thức và các Kỹ Năng Căn Bản Texas 
(TEKS) cho một khóa học trung học tương đương. “Tín chỉ song song” giành được 
là tín chỉ đại học và tín chỉ trung học cho một khóa học. 
 
Dự Luật Nghị Viện 1842: 
Liên quan đến trách nhiệm của trường công lập, bao gồm can thiệp và phạt một 
trường công lập có mức xếp hạng kết quả học tập không thành công trong ít nhất 
hai năm học liên tiếp và việc ấn định một học khu là học khu cách tân 
 
 
Dự Luật Nghị Viện 2610: 
Liên quan đến số phút giảng dạy tối thiểu cho học sinh do các học khu công lập 
cung cấp và thời khóa biểu của ngày học cuối cùng cho các học sinh do các học 
khu công lập ấn định. 
 
Cộng Đồng Học Tập Nghiệp Vụ (PLC): 
Là quy trình liên tục, trong đó các nhà giáo dục cùng cộng tác trong các chu kỳ 
định kỳ để cùng học hỏi và nghiên cứu nhằm đạt được kết quả tốt hơn cho các 
học sinh mà họ phục vụ. Các cộng đồng học tập nghiệp vụ hoạt động với quan 
niệm rằng bí quyết để nâng cao kết quả học tập cho học sinh là cơ hội không 
ngừng học tập trong công việc cho các nhà giáo dục. 
 
 
 
 



Seat Time: 
A reference to the perception that the amount of time students physically sit in 
a classroom is more important than what students have actually learned or 
failed to learn 
 
Stakeholders: 
A group that is invested in the success of a district/school and its students, 
including teachers, staff members, students, parents, families, community 
members, local business leaders, elect- ed officials, etc. 
 
 
STEM: 
Courses with an emphasis on science, technology, engineering, and math 
 

Thời Gian Lên Lớp: 
Là nói đến khái niệm số lượng thời gian học sinh thực sự ngồi trong lớp học quan 
trọng hơn những gì học sinh thực sự tiếp thu được hoặc không tiếp thu được. 
 
 
Các Bên Có Quyền Lợi Liên Quan: 
Một nhóm có liên quan đến sự thành công của học khu/trường học và các học 
sinh của học khu/trường học đó, bao gồm các giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ 
huynh, các gia đình, thành viên cộng đồng, các nhà lãnh đạo kinh doanh tại địa 
phương, các viên chức dân cử, v.v... 
 
STEM: 
Các khóa học chú trọng đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán 
 

 


