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Students, parents, caretakers, and educators, 
Serving as your NC Superintendent of Public Instruction is an honor and a privilege. North 

Carolina is so grateful for our educators and so proud of our students. We are working hard 

in Raleigh to promote the positive changes for our schools that you all deserve. 

We want you to know about online tools that can help you better understand our public 

schools: the NC School Finance Dashboard and the NC School Report Cards. 

The NC School Finance Dashboard empowers you with knowledge of how the over 

$15 billion per year devoted to our students and educators is spent in North Carolina. 

www.schoolfinance.nc.gov 
 

The NC School Report Cards website contains snapshots of information about our schools, 

including student academic growth indicators that tell us how well our schools are helping 

our children learn. www.schoolreportcards.nc.gov 

As a former teacher, a parent, and an elected leader, I know this information, while 

important, cannot tell you the entire story of a school. These facts and figures cannot voice 

the extra hours put in by your teachers preparing for class and helping individual students, 

the school spirit felt by families, the involvement in sports, arts, or other extracurriculars 

that help build character, and other crucial aspects of a school community. I encourage 

you to visit your school’s individual website to find out more about the school’s full story. 

Mark Johnson 

NC Superintendent of Public Instruction 

www.NCsuperintendent.com 

@MarkRJohnsonNC 
 

 
 
 

This correspondence is being sent in compliance with the federal Every Student Succeeds Act. 
This website is mobile friendly. Free internet access is available at your local public library. 

http://www.schoolfinance.nc.gov/
http://www.schoolreportcards.nc.gov/
http://www.ncsuperintendent.com/
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Thưa các học sinh, quý phụ huynh, những người chăm sóc và các nhà giáo dục, Làm Giám 

Quản Ban Công Huấn Bắc Carolina của quý vị là một vinh dự và đặc ân. Bắc Carolina rất biết 

ơn các nhà giáo dục và rất tự hào về các học sinh của chúng ta. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc 

tại Raleigh để thúc đẩy những thay đổi tích cực mà tất cả quý vị đều xứng đáng có được cho các 

trường học của chúng ta. 

 

Chúng tôi muốn quý vị biết các công cụ trực tuyến có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về các trường 

công lập của chúng ta: NC School Finance Dashboard (Bảng Thông Tin Tài Chánh Trường 

Học Bắc Carolina) và NC School Report Cards (Phiếu Điểm Trường Học Bắc Carolina). 
 

Bảng Thông Tin Tài Chánh Trường Học Bắc Carolina cho quý vị biết cách hơn $15 tỉ được chi 

tiêu mỗi năm cho học sinh và các nhà giáo dục của chúng ta ở Bắc Carolina. 

 

www.schoolfinance.nc.gov 
 

Mạng lưới Phiếu Điểm Trường Học Bắc Carolina có thông tin toàn cảnh về các trường, bao 

gồm chỉ số phát triển học tập của học sinh cho biết các trường giúp con cái chúng ta học tập tốt 

như thế nào. www.schoolreportcards.nc.gov 

 
Vốn là một giáo viên, là một phụ huynh, và là người lãnh đạo được bầu chọn, tôi biết thông tin 

này quan trọng nhưng chưa thể cho quý vị biết đầy đủ về một trường học. Những sự kiện và số 

liệu đó không thể nói hết những giờ giáo viên của con quý vị bỏ ra để chuẩn bị bài cho lớp và 

giúp đỡ riêng cho học sinh, tạo ra tinh thần trường học cho các gia đình, tham gia các hoạt động 

thể thao, nghệ thuật, hoặc các hoạt động ngoại khóa khác để tạo ra sự khác biệt và các khía cạnh 

quan trọng khác của một cộng đồng nhà trường. Tôi khuyến khích quý vị nên vào mạng lưới 

riêng của trường con quý vị để tìm hiểu thêm thông tin đầy đủ về trường. 
 

Mark Johnson 
Giám Quản Ban Công Huấn Bắc Carolina  
www.NCsuperintendent.com 
@MarkRJohnsonNC 

 
 
 
 

Thư này được gởi theo Luật liên bang Every Student Succeeds Act (Mọi Học Sinh Đều Thành Công). Mạng lưới 

này thân thiện với thiết bị di động. Có internet miễn phí ở thư viện công cộng địa phương của quý vị. 

. 

http://www.schoolfinance.nc.gov/
http://www.schoolreportcards.nc.gov/
http://www.ncsuperintendent.com/

