LCFF Tổng Quan về Ngân Sách cho Phụ Huynh
Tên Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (LEA): Học Khu Fountain Valley
Mã số CDS: 66498
Kế Hoạch Kiểm Soát Trách Nhiệm Điạ Phương (LCAP) Năm: 2019-20
Liên lạc thông tin LEA: Jerry Gargus, Ed.D.□
Các học khu nhận được tài trợ từ các nguồn khác nhau: các quỹ của tiểu bang theo Công thức Kiểm soát Tài trợ
Địa phương (LCFF), các quỹ khác của tiểu bang, quỹ địa phương và quỹ liên bang. Các quỹ LCFF bao gồm một
mức tài trợ cơ bản cho tất cả các LEA và tài trợ thêm - được gọi là các khoản tài trợ "bổ sung và tập trung" - cho
LEA dựa trên việc học sinh đăng ký có nhu cầu cao (thanh thiếu niên con nuôi, học sinh giới hạn Anh Ngữ và học
sinh có thu nhập thấp).

Tổng quan Ngân sách LCAP cho Năm Học 2019-20
Doanh thu dự kiến theo nguồn quỹ
Tất cả các quỹ liên bang,
$1,786,841 , 3%
LCFF tài trợ căn bản,
$51,179,904 , 78%

Tất cả các quỹ
điạ phương,
$4,980,315 , 8%

Tất cả các quỹ khác của tiểu bang,
$4,210,571 , 6%

Tổng số tiền LCFF,
$54,284,331 , 83%

LCFF bổ sung &
tài trợ tập trung,
$3,104,427 , 5%

Biểu đồ này cho thấy mục đích chung của tổng số doanh thu Học Khu Fountain Valley dự kiến sẽ nhận
được trong năm tới từ tất cả các nguồn.
Tổng số doanh thu dự kiến cho Học Khu Fountain Valley là $65,262,058.00, trong đó $54,284,31.00 là từ
Công thức Kiểm soát Tài trợ Địa phương (LCFF), $4,210,571.00 là từ các quỹ khác của tiểu bang,
$4,980,315.00 là từ quỹ địa phương và $1,786,841.00 là từ quỹ liên bang. Trong số $54,284,331.00 của
Quỹ LCFF, $3,104,427.00 được tạo ra dựa trên việc học sinh đăng ký có nhu cầu cao (thanh thiếu niên
con nuôi, học sinh giới hạn Anh Ngữ và học sinh có thu nhập thấp).
LCFF giúp các học khu linh hoạt hơn trong việc quyết định sử dụng các quỹ của nhà nước. Đổi lại, các
học khu phải làm việc với phụ huynh, nhà giáo dục, học sinh và cộng đồng để xây dựng Kế Hoạch Kiểm
Soát Trách Nhiệm Điạ Phương (LCAP) cho thấy họ sẽ sử dụng những khoản tiền này để phục vụ học
sinh.
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Ngân sách Chi Phí
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Tổng số ngân sách chi
phí trong quỹ chung
$64,858,950
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Tổng số ngân sách chi
phí trong LCAP
$59,522,015

$ 56,000,000

Biểu đồ này cung cấp một bản tóm tắt nhanh chóng về việc Học khu Fountain Valley sẽ chi bao nhiêu cho
năm 2019-20. Nó cho thấy bao nhiêu chi phí trong tổng số được gắn liền với các hành động và dịch vụ theo
kế hoạch trong LCAP.
Học khu Fountain Valley có kế hoạch chi $64,858,950.00 cho năm học 2019-20. Trong số tiền đó,
$59,522,015.00 được gắn liền với các hành động / dịch vụ trong LCAP và $5,336,935.00 không được bao
gồm trong LCAP. Các ngân sách chi tiêu không được bao gồm trong LCAP sẽ được sử dụng cho các
mục sau:

Các Dịch vụ Gia tăng hoặc Cải tiến cho Học sinh có Nhu cầu cao trong năm 2019-20
Trong năm 2019-20, Trường học Fountain Valley dự kiến sẽ nhận được $3,104,427.00 dựa trên việc học
sinh đăng ký có nhu cầu cao (thanh thiếu niên con nuôi, học sinh giới hạn Anh Ngữ và học sinh có thu
nhập thấp). Học Khu Fountain Valley phải chứng minh các hành động và dịch vụ theo kế hoạch sẽ tăng
hoặc cải thiện các dịch vụ cho học sinh có nhu cầu cao so với các dịch vụ mà tất cả học sinh nhận được
tương ứng với khoản tài trợ tăng lên mà học sinh có nhu cầu cao nhận được. Trong LCAP, Học Khu
Fountain Valley có kế hoạch chi $3,134.019.28 cho các hành động để đáp ứng yêu cầu này.
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Cập Nhật về các Dịch vụ Gia tăng hoặc Cải tiến cho Học sinh có Nhu cầu cao trong năm 2018-19

Chi phí năm hiện tại: Dịch vụ Gia tăng hoặc Cải tiến cho Học sinh
có Nhu cầu cao

Tổng số ngân sách cho Học sinh có nhu cầu
cao

$2,977,472

Chi tiêu thực tế dự đoán cho Học sinh
có nhu cầu cao trong LCAP

$2,897,451

$0
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Biểu đồ này so sánh những gì Học Khu Fountain Valley đã chi trong ngân sách năm ngoái của LCAP cho
các hành động và dịch vụ góp phần tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho học sinh có nhu cầu cao với những gì Học
Khu Fountain Valley ước tính sẽ chi cho các hành động và dịch vụ góp phần tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho học
sinh có nhu cầu cao trong năm nay.
Trong năm 2018-19, ngân sách LCAP của Học Khu Fountain Valley đã chi $2,977,472.00 cho các hành
động được lên kế hoạch để tăng hoặc cải thiện các dịch vụ cho học sinh có nhu cầu cao. Học Khu Fountain
Valley ước tính rằng họ sẽ chi $2,897,450.50 thực sự cho các hành động để tăng hoặc cải thiện dịch vụ cho các
học sinh có nhu cầu cao trong năm 2018-19. Sự khác biệt giữa ngân sách chi tiêu và thực tế là $80,021.50 có
tác động sau đây đến khả năng tăng hoặc cải thiện các dịch vụ cho học sinh có nhu cầu cao:
Mức tăng lương dự kiến và lợi ích nhân viên cho nhân viên được chứng nhận đã không được phản
ánh trong ước tính thực tế vì các cuộc đàm phán vẫn chưa được giải quyết với Công thức Kiểm soát Tài
trợ Địa phương.
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