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February 3, 2022
Dear MPESD staff, parents, and community,
As you know, over the course of this school year, our team has been working diligently to develop a new
path for the future that addresses the significant decline in enrollment over the years and the opportunity
to maximize our resources in order to continue to provide high quality services for our students and
families, and retain our staff.
We are confident that by working together, we will be able to create a new and exciting path for the future
that enhances our current academic and enrichment offerings, and provides a safe, positive and engaging
learning environment for our students and staff to thrive.
On January 31st, the School Consolidation Committee presented their recommendations to me.
After reviewing the committee’s recommendations closely, I have identified my initial
recommendations to the Board of Trustees. These are the recommendations:
1. Part of my recommendation to the Board will be to split Ida Jew Academy Charter by
moving the Dual Immersion program to Mount Pleasant Elementary and keeping the
STEAM strand at its current location.
2. My recommendation will include moving Valle Vista Elementary to the Ida Jew Academy
campus.
I have met with the school’s staff at Valle Vista and Ida Jew Academy to share what I am sharing
with you now. I have also sent a separate communication to the families from both schools. I will be
scheduling a meeting (Coffee with the Superintendent) with the Ida Jew Academy parents and
Valle Vista parents to provide an overview of my formal recommendation to the Board. I will also
be holding another meeting to present to the District community.
I would like to thank our diverse task force made up of parents, staff, and administrators from each of our
campuses, for their time and commitment thus far. It is your combined knowledge and experience that is
helping shape the path forward.
My recommendation has weighed in all facts and information available, including the committee’s
recommendations and my team’s collective expertise and experience.
My formal recommendation will be made to the Board at the February 9th board meeting. At this
meeting, there will also be a Public Hearing. The Public Hearing is the opportunity for any community
member to share comments related to this topic with the Board. The Board will take action on February
16th, 2022.

www.mpesd.org | 3434 Marten Avenue | San Jose, CA 95148 | Phone (408) 223-3710 | Fax (408) 223-3715

As previously mentioned, in advance of the board meeting, I will be hosting a “Coffee with the
Superintendent” virtual meeting to provide our parents, staff, and community an overview of the
formal recommendation to the board. The meeting will be on Monday, February 7, 2022; use the
following links to join the meeting:
●

The meeting in English with Vietnamese translation will take place from 5:00 pm to 6:00 pm
using the following zoom link: https://mpesd-org.zoom.us/j/88548794486 or by phone 1 669 900
6833 US (San Jose), Meeting ID: 885 4879 4486

Once again, I would like to thank the volunteers and staff throughout the district for their hard work and
dedication to our collective efforts to re-imagine a new and improved school district. Although change
can be difficult, these strategies that we have identified will be central to solving the financial challenges
that we face and will help us maintain and enhance services and opportunities for our students.
In community spirit,
Dr. Elida MacArthur
Superintendent
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3 de Febrero, 2022
Estimado personal, padres y comunidad de MPESD,
Como saben, durante este año escolar, nuestro equipo ha estado trabajando con dedicación para
desarrollar un nuevo camino hacia el futuro que encare la significativa reducción de inscripciones en los
últimos años y la oportunidad de maximizar nuestros recursos a fin de continuar dando servicios de alta
calidad para nuestros estudiantes y familias, y retener a nuestro personal.
Confiamos en que trabajando juntos, podremos crear un nuevo y excitante camino para el futuro que
aumente la calidad de nuestros actuales ofrecimientos académicos y de enriquecimiento educativo para
que nuestros alumnos y personal prosperen.
El 31 de enero, el Comité de Consolidación de Escuela me presentó sus recomendaciones. Después
de revisar las recomendaciones del comité con mucha atención, he identificado mis
recomendaciones iniciales a la Mesa Directiva. Estas son mis recomendaciones:
1. Parte de mi recomendación a la Mesa Directiva será dividir Ida Jew Academy Charter.
Mover el programa de Inmersión Dual a Mount Pleasant Elementary y mantener la
programación de STEAM en su ubicación actual.
2. Mover la escuela Valle Vista al campus de Ida Jew Academy.
Me reuní con el personal de la escuela de Valle Vista y Ida Jew Academy para compartir lo que
estoy compartiendo con ustedes ahora. También he enviado una comunicacion por separado a las
familias de ambas escuelas, También programamos una reunión (Cafe con el Superintendente) con
los padres de esas escuelas para brindar una descripción general de mi recomendación formal a la
Mesa Directiva. Después de reunirme con la Comunidad de Valle Vista y de Ida Jew Academy,
realizaré otra reunión con la comunidad del Distrito.
Me gustaría agradecer a nuestro diverso equipo conformado por padres, personal y administradores de
cada uno de nuestros campuses, por su tiempo y compromiso hasta ahora. Su conocimiento y experiencia
combinados es lo que nos está ayudando a delinear el camino a seguir.
Mi recomendación ha considerado todos los hechos e información disponible, incluidas las
recomendaciones del comité y la capacidad y experiencia colectiva de mi equipo.
Mi recomendación formal será hecha ante la Mesa Directiva en la reunión del 9 de febrero. En esa
reunión, también habrá una Audiencia Pública. La Audiencia Pública es la oportunidad para que
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cualquier miembro de la comunidad comparta comentarios relacionados a este tema con la Mesa
Directiva. La Mesa Directiva tomará acción el 16 de febrero de 2022.
Como mencioné previamente, en anticipación a la reunión de la Mesa Directiva, estaré presentando una
reunión virtual de “Café con la Superintendente” para dar a nuestros padres, personal y
comunidad información general acerca de la recomendación formal a la Mesa Directiva. La reunión
será el lunes, 7 de febrero, 2022; use los siguientes enlaces para unirse a la reunión:
La reunión en Español será de 6:30 am a 7:30 pm usando el link de zoom a continuación: https://mpesdorg.zoom.us/j/88017533720 o por teléfono +1 669 900 6833 US (San Jose) Meeting ID: 880 1753 3720
Una vez más, me gustaría agradecer a los voluntarios y personal en el distrito por su arduo trabajo y
dedicación hacia los esfuerzos colectivos para re-imaginar un distrito escolar nuevo y mejorado. Aunque
el cambio puede ser difícil, estas estrategias que hemos identificado serán claves para resolver los
desafíos financieros que enfrentamos y nos ayudarán a mantener y mejorar servicios y oportunidades para
nuestros estudiantes.
En espíritu de comunidad,
Dra. Elida MacArthur
Superintendente
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Ngày 3 tháng Hai 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, trong suốt năm học này, đội ngũ của chúng tôi đã làm việc siêng năng để phát triển
một con đường mới cho tương lai nhằm giải quyết sự sụt giảm đáng kể về số lượng học sinh trong những
năm qua và tìm cơ hội tối đa hóa nguồn lực của chúng tôi để tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho
các học sinh và gia đình, và giữ chân các nhân viên.
Chúng tôi tin tưởng rằng bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ có thể tạo ra một con đường mới và
thú vị cho tương lai, nâng cao các chương trình giáo dục và chương trình trau dồi hiện tại, đồng thời cung
cấp một môi trường học tập an toàn, tích cực và hấp dẫn cho học sinh và nhân viên phát triển.
Vào ngày 31 tháng 1, Ban Đặc nhiệm Hợp nhất Trường học đã trình bày các đề xuất của họ với tôi.
Sau khi xem xét các khuyến nghị của ủy ban một cách kỹ lưỡng, tôi đã xác định các khuyến nghị
ban đầu của tôi cho Hội đồng Quản trị. Đây là những khuyến nghị được đưa ra:
1. Một trong những đề xuất của tôi với Hội đồng là tách rời các chương trình của Ida Jew
Academy Charter bằng cách chuyển chương trình Hội nhập Song ngữ đến Trường Tiểu học
Mount Pleasant Elementary và giữ chương trình STEAM ở địa điểm hiện tại.
2. Đề xuất của tôi sẽ bao gồm việc chuyển Trường Tiểu học Valle Vista đến khuôn viên
trường Ida Jew Academy.
Tôi đã họp với các nhân viên của trường Valle Vista và Ida Jew Academy để chia sẻ những gì tôi
đang chia sẻ với quý vị bây giờ. Tôi cũng đã gửi một thông báo riêng cho các gia đình của cả hai
trường. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp (Coffee with the Superintendent) với các phụ huynh của
trường Ida Jew Academy và trường Valle Vista để cung cấp một cái nhìn tổng quan về đề xuất
chính thức của tôi với Hội đồng Quản trị. Tôi cũng sẽ tổ chức một cuộc họp khác để trình bày với
cộng đồng của Học khu.
Tôi xin cảm ơn lực lượng đặc nhiệm đa dạng của chúng tôi, bao gồm các phụ huynh, nhân viên và quản
trị viên từ mỗi trường học đã cống hiến thời gian và lòng cam kết của họ cho đến nay. Chính kiến thức và
kinh nghiệm tổng hợp của quý vị đang giúp định hình con đường phía trước.
Khuyến nghị của tôi đã cân nhắc đến tất cả các dữ kiện và thông tin có sẵn, bao gồm các khuyến nghị của
ủy ban cũng như sở trường chuyên môn và kinh nghiệm tập thể của nhóm.
Đề xuất chính thức của tôi sẽ được đưa ra cho Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 9
tháng 2. Tại cuộc họp này, chúng tôi cũng sẽ có một buổi họp lắng nghe lời của công chúng. Buổi họp
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này là cơ hội để bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng chia sẻ ý kiến liên quan đến chủ đề này với Hội
đồng Quản trị. Hội đồng sẽ có hành động vào ngày 16 tháng 2 năm 2022.
Như đã đề cập trước đây, trước cuộc họp hội đồng quản trị, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp ảo "Coffee with
the Superintendent" để cung cấp cho phụ huynh, nhân viên và cộng đồng một cái nhìn tổng quan
về khuyến nghị chính thức cho hội đồng quản trị. Cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 7 tháng Hai
năm 2022; vui lòng sử dụng đường link liên kết sau để tham gia cuộc họp:
●
Cuộc họp bằng tiếng Anh và có phiên dịch sang tiếng Việt sẽ diễn ra từ 5:00 PM đến 6:00
PM theo đường liên kết sau: https://mpesd-org.zoom.us/j/88548794486 hoặc gọi số 1 669 900
6833 US (San Jose), Số buổi họp/Meeting ID: 885 4879 4486
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các tình nguyện viên và nhân viên trong toàn học khu đã làm việc chăm chỉ
và cống hiến cho những nỗ lực chung để hình dung lại một học khu mới với nhiều cải tiến. Mặc dù sự
thay đổi có thể khó khăn, nhưng những chiến lược mà chúng tôi đã xác định sẽ là trọng tâm để giải quyết
những khó khăn về tài chính mà chúng tôi phải đối mặt, và sẽ giúp chúng tôi duy trì và nâng cao các dịch
vụ và cơ hội cho các học sinh.
Với tinh thần cộng đồng,
Tiến sĩ Elida MacArthur
Giám đốc Học khu

