Sử Dụng SSN Trong Báo Cáo Dữ Liệu Nội Bộ
Khi học sinh đăng ký học, cán bộ đào tạo nhập thông tin từ giấy khai sinh và từ bản sao Thẻ An Sinh Xã Hội vào
Infinite Campus. Họ không khóa bằng số GTID, ngay cả khi giấy tờ của nhà trường có in GTID. Nếu phụ huynh ký
giấy miễn trừ rằng phụ huynh sẽ không cung cấp SSN của học sinh thì SSN chung sẽ được xác định từ SSN do bang
quy định. Trước đây, số thẻ bắt đầu bằng 800 hoặc 801. Trong vài năm qua, chính phủ liên bang đã phát hành SSN
“thật” bắt đầu với 800 hoặc 801, do đó, số này đang được đổi thành 999.
Thu Thập Dữ Liệu Bang
Hầu hết dữ liệu GaDOE được báo cáo hiện nay sử dụng GTID. Tuy nhiên, để có GTID chúng ta phải cung cấp SSN.
Đây là một nỗ lực nhằm đảm bảo thông tin học sinh ở cấp bang được kết nối với đúng học sinh đó khi chuyển từ
trường này sang trường khác. Quy trình chuẩn bị thu thập dữ liệu ID vẫn cần đến SSN vì dữ liệu này sau đó được
gửi cho cơ quan kiểm tra bên thứ 3 như Pearson và Riverside Publishing, những nơi có thể hoặc không thể chấp
nhận GTID.
Quy Trình GTID
Chúng tôi thường xuyên tiến hành một quá trình trích xuất nhằm lọc ra những học sinh không có GTID để nộp đơn
xin cấp GTID với GaDOE của bang. SSN là một trong những điều kiện tiên quyết trong GTID. Nếu đúng SSN nhưng
các dữ liệu khác như tên, tên lót, họ, hoặc ngày sinh không đúng, chúng tôi sẽ nhận một Hồ Sơ Gần Đúng (Near
Match) trong GTID. Trong trường hợp đó, chúng tôi phải chọn từng Hồ Sơ Gần Đúng (Near Match) để xác định xem
có đúng là học sinh đó không. Bạn có thể thấy đây là một quá trình tẻ nhạt vào đầu năm học. Khi học sinh được xác
nhận trong GTID, số GTID có sẵn để chúng tôi hoặc là Trích Nhập hoặc khóa vào Infinite Campus. Trừ khi chúng tôi
chỉ có một vài GTID để xác nhận, chúng tôi sẽ nhập dữ liệu từ một tập tin bó.
Đây là nơi bang lấy SSN cho bất kỳ quá trình thu thập dữ liệu nào khác. Vào thời gian FTE, thỉnh thoảng chúng tôi
tới lui các học khu khác để giải quyết tranh chấp về SSN. Nếu một SSN bị khóa sai, học sinh không thể xin trợ cấp
của cả hai trường cho đến khi vấn đề được giải quyết. Thông thường, việc này do Điều Phối Viên FTE thực hiện fax
bản sao của thẻ SS qua lại để chứng minh thẻ đó là của học sinh của họ.
Chế Độ Dinh Dưỡng
Vào đầu năm học, bang gửi cho chúng tôi hồ sơ học sinh tham gia chương trình chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ
sung (supplemental nutrition assistance program (SNAP)) hoặc trợ cấp tạm thời dành cho gia đình khó khăn
(temporary assistance to needy families (TANF)). Những học sinh này và tất cả học sinh trong gia đình đủ điều kiện
sẽ được ăn trưa miễn phí. Hồ sơ này chỉ có thể bị khóa bằng SSN khi chương trình phúc lợi xã hội của bang không
lưu GTID.
Học Bổng HOPE
Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (Local Education Agencies (LEA)) bắt đầu gửi dữ liệu bảng điểm học sinh tới Ủy Ban
Tài Chính Học Sinh Bang Georgia (Georgia Student Finance Commission (GSFC)) khi học sinh đang học lớp 9. Bảng
điểm học sinh không có SSN thì không đủ điều kiện để nhận được Học Bổng HOPE. Nếu bảng điểm GSFC của học
sinh được tạo với một SSN khác, thì trường trung học phải liên hệ với đại diện GSFC của chúng tôi, người mà sau
đó sẽ yêu cầu phòng công nghệ xóa tất cả các dữ liệu bảng điểm của học sinh, và sau đó chúng tôi phải nộp lại
bảng điểm. Quy trình này mất rất nhiều thời gian. Lỗi trong SSN thường được phát hiện ra sau khi trường đại học
không sắp xếp lớp học cho học sinh vì không có tiền học bổng HOPE cho SSN đã cấp cho trường đại học.
ACT/PLAN, SAT/PSAT
Trong hầu hết các trường hợp, học sinh tự sắp xếp để thực hiện các bài kiểm tra quốc gia. Mặc dù việc đăng ký
kiểm tra là đăng ký điện tử, nhưng vẫn cần một xác nhận nhỏ để đảm bảo rằng mã số SSN thực sự là của học sinh
tham dự kỳ thi. Điểm sẽ được gửi đến các trường trung học theo yêu cầu của học sinh. Mặc dù có thể mua được
các tập dữ liệu thông qua các dịch vụ kiểm tra, nhưng kinh nghiệm thực tế đã chỉ ra rằng có nhiều sai sót trong SSN
cả trong hệ thống của họ và trong hệ thống nội bộ hơn là các trường hợp đúng. Vì không có đảm bảo rằng điểm số
này liên quan đến một SSN cụ thể là chính xác, trường trung học tại địa phương phải cho vào điểm số bằng tay
trong Infinite Campus. GaDOE cần giải quyết vấn đề này vì những điểm số này sẽ là một phần của CCRPI.
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