
Mount Pleasant Elementary School District
School Consolidation Task Force - 4th Update

January 26, 2022

Dear Mount Pleasant Staff, Parents/Caregivers, and Community Members,

As you already know, the School Consolidation Task Force Committee has been meeting since
December 6. As stated in previous communications to staff, parents, and community, the
committee will give a tentative recommendation to the Superintendent by January 31, 2022. No

decision on school closures or consolidations has been made as of yet.

It is important that we remember that this is an opportunity for our District to re-imagine how we
can better serve our students and families, and maximize the resources that we have to provide
the best academic opportunities.

We welcome feedback from our parents, staff, and community members, and encourage
participating at an upcoming meeting. We have made time available before every task force
meeting throughout this process. The links to provide public comments are listed on the School
Consolidation Task Force posted agenda on the district website, https://www.mpesd.org/.

The next opportunity to provide public comment will be from 5-5:30 p.m. on January 31, 2022.
Please use the following links to participate:

Complete Google Form: https://forms.gle/r6P25Do4poxH39nC7
Join the committee by zoom: https://mpesd-org.zoom.us/j/86839516751

You can expect a formal recommendation to the Board at the February 9 or February 16 board
meeting. The Board of Trustees may take action at that time. We will continue to provide
updates as the committee goes through the process. Once again, we encourage you to review
the information posted on the district website regarding the Consolidation Committee,
https://www.mpesd.org/domain/3387.

If you have questions please don’t hesitate to contact me by email at emacarthur@mpesd.org.

Best regards to all of you,

Dr. Elida MacArthur
Superintendent



Equipo de Consolidación de Escuela del Distrito Escolar Mount
Pleasant Elementary – 4ta Actualización

26 de enero, 2022

Queridos Personal, Padres/Guardianes, y Miembros de la Comunidad,

Como ya saben, el Comité del Equipo de Trabajo de Consolidación de Escuela se ha estado
reuniendo desde el 6 de diciembre. Como se indicó en comunicaciones previas a personal,
padres y comunidad, el comité dará a la Superintendente una recomendación tentativa el 31 de
enero de 2022. No se ha tomado todavía ninguna decisión acerca del cierre o

consolidaciones de escuela.

Es importante que recordemos que esta es una oportunidad para que nuestro Distrito vuelva a
considerar cómo podemos servir mejor a nuestros alumnos y familias, y maximizar los recursos
que tenemos para brindar las mejores oportunidades académicas.

Damos la bienvenida a la opinión de nuestros padres, personal y miembros de la comunidad, y
alentamos la participación en una reunión próxima. Hemos puesto a disposición tiempo antes
de cada reunión del comité a través de este proceso. Los enlaces para dar comentarios
públicos están incluidos en la agenda del Equipo de Trabajo de Consolidación en la página de
internet del distrito, https://www.mpesd.org/.

La próxima oportunidad para dar comentario público será de 5-5:30 p.m. el 31 de enero de
2022. Por favor use los siguientes enlaces para participar:

Complete el Formulario de Google: https://forms.gle/r6P25Do4poxH39nC7
Únase al comité por Zoom: https://mpesd-org.zoom.us/j/86839516751

Puede anticipar que habrá una recomendación formal a la Mesa Directiva en la reunión de la
Mesa el 9 de febrero o el 16 de febrero. La Mesa Directiva podría tomar acción en esa ocasión.
Continuaremos dando actualizaciones a medida que el comité avance a través del proceso.
Una vez más, lo alentamos a revisar la información presentada en la página del distrito acerca
del Comité de Consolidación, https://www.mpesd.org/domain/3387.

Si tiene preguntas por favor no dude en contactarme por correo electrónico a
emacarthur@mpesd.org.

Los mejores deseos para todos ustedes,

Dra. Elida MacArthur
Superintendente



TIẾNG VIỆT

Học khu Mount Pleasant Elementary School District

Đội ngũ Đặc nhiệm Hợp nhất Trường học- Cập nhật lần thứ 4

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Kính gửi các nhân viên, phụ huynh/người chăm sóc trẻ và các thành viên cộng đồng của Mount
Pleasant,

Như quý vị đã biết, Ủy ban Đội ngũ Đặc nhiệm Hợp nhất Trường học đã họp vài lần kể từ ngày
6 tháng 12. Như đã nêu trong các thông báo trước đây cho nhân viên, phụ huynh và cộng
đồng, ủy ban sẽ đưa ra đề xuất dự kiến cho Giám đốc Học khu trước ngày 31 tháng 1 năm
2022. Cho đến nay vẫn chưa có quyết định về việc đóng cửa hoặc hợp nhất các trường

học.

Xin quý vị biết rằng đây là cơ hội để Học khu hình dung lại cách chúng tôi có thể phục vụ học
sinh và gia đình tốt hơn, đồng thời tối đa hóa các nguồn lực mà chúng tôi có để cung cấp các
cơ hội học tập tốt nhất.

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi từ phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng cũng
như khuyến khích họ tham gia vào cuộc họp sắp tới. Chúng tôi đã dành thời gian cho điều đó
trước mọi cuộc họp của ủy ban trong suốt quá trình này. Các đường link liên kết để công chúng
đóng góp ý kiến sẽ được liệt kê trong chương trình nghị sự trên trang web của Học khu,
https://www.mpesd.org/.

Cơ hội tiếp theo để mọi người đưa ra bình luận công khai sẽ xảy ra vào lúc 5h-5h30 chiều ngày
31 tháng 1 năm 2022. Vui lòng sử dụng các liên kết sau để tham gia:

Điền vào mẫu đơn Google Form: https://forms.gle/r6P25Do4poxH39nC7
Tham gia buổi họp của ủy ban trên Zoom: https://mpesd-org.zoom.us/j/86839516751

Quý vị sẽ được báo về lời đề xuất chính thức cho Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Hội đồng
Quản trị ngày 9 tháng Hai hoặc ngày 16 tháng Hai. Hội đồng Quản trị có thể hành động vào thời
điểm đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi ủy ban thực hiện quy trình. Một
lần nữa, chúng tôi khuyến khích quý vị xem qua thông tin được đăng trên trang web của học
khu về Ủy ban Hợp nhất Trường học, https://www.mpesd.org/domain/3387.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên lạc với tôi qua email tại emacarthur@mpesd.org.

Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị,

Tiến sĩ Elida MacArthur
Giám đốc Học khu


