Kính gửi các nhân viên, phụ huynh/người chăm sóc trẻ và các thành viên cộng đồng,
Vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, Giám đốc Học khu đã thông báo với Hội đồng Quản trị rằng bà sẽ thành lập một ủy ban cố vấn để
cung cấp các khuyến nghị cho bà về việc đóng cửa và hợp nhất các trường học để giúp giải quyết những khó khăn tài chính mà học
khu phải đối mặt do số lượng trẻ em nhập học đang bị giảm bớt. Mục tiêu cuối cùng cho hành động này là cố gắng duy trì các chương
trình giảng dạy và dịch vụ mang lại lợi ích cho học sinh và cố gắng đáp ứng các nhu cầu của nhân viên cũng như duy trì cơ sở vật chất
trong tình trạng tốt.
Chúng tôi muốn thông báo cho quý vị cơ hội tham gia vào việc đưa ra quyết định quan trọng về tương lai của MPESD. Chúng tôi
hoan nghênh các thành viên cộng đồng tham gia Ủy ban mới của Giám đốc Học khu được thành lập để đưa ra các khuyến nghị liên
quan đến việc đóng cửa và hợp nhất (các) trường MPESD do số lượng trẻ em nhập học bị giảm sút. Các trường đang bị xem xét cho
việc này là Ida Jew Academy, Mount Pleasant, và Valle Vista. Mặc dù các chương trình hiện tại như ALAS Dual Immersion,
STEAM, AVID, và các chương trình học tập khác sẽ được tiếp tục, Ủy ban sẽ cân nhắc việc hợp nhất chúng.
Giám đốc Học khu yêu cầu không đặt August Boeger và Robert Sanders vào danh sách trường có thể bị đóng cửa vì những lý do sau:
● Trường trung học August Boeger (do trường này đóng vai trò là trường trung học cơ sở duy nhất của MPESD).
● Trường tiểu học Robert Sanders (do trường này được xếp hạng cao nhất về số trẻ em nhập học lớp TK-5, vị trí trung tâm
trong ranh giới của Học Khu, và khả năng chứa được nhiều học sinh hơn của trường này).
Thành phần của ủy ban này nên có đại diện từ ba địa điểm trường học (Ida Jew Academy, Mount Pleasant, và Valle Vista) có thể bị
đóng cửa. Dưới đây là bảng thành phần của ủy ban và cách những người muốn tham gia vào ủy ban có thể cho biết sự quan tâm của
họ:
Địa điểm
Học khu

Thành viên Ủy ban:
●
●
●
●

Các trường học

Tracy Huỳnh - Trưởng Bộ
Kinh doanh
Laurie Breton - Giám đốc
Dịch vụ Học sinh
Kevin Hutchings - Trưởng
Bộ Bảo trì
Một quản trị viên của trường

Ba phụ huynh từ mỗi trường có thể bị
đóng cửa.

Ghi chú
Giám đốc Học khu sẽ tham gia với tư cách là một thành viên
lắng nghe hoặc khi được yêu cầu cung cấp thông tin.
Quản trị viên của trường phải từ một trường không được liệt kê
là có thể bị đóng cửa và người đó phải có lịch sử và kinh nghiệm
lâu năm trong học khu của chúng ta.
●
●
●
●

Phụ huynh và các thành viên khác của ủy ban sẽ được
yêu cầu tham dự tất cả các cuộc họp.
Phụ huynh muốn tham gia sẽ viết một đoạn văn ngắn
cho biết lý do tại sao họ muốn tham gia.
Phụ huynh và các thành viên khác trong ủy ban sẽ bị
thay thế nếu họ bỏ lỡ hơn một cuộc họp
Điền Đơn xin tham gia ("Interest Form") cho biết ý
định tham gia trước ngày 17 tháng 11 năm 2021.
Liên kết đến mẫu đơn:
English: Link to Interest Form:
English:
https://forms.gle/dH7VqSjK7UTYC
SeC6

Español:
https://forms.gle/TxUJmBV1W1Ur
xaxH9
Vietnamese:
https://forms.gle/XvTP5bEwu3Uky
S1L6
Nhân viên Phân
hạng (Classified)

Hai nhân viên phân hạng từ mỗi
trường có thể bị đóng cửa

●
●
●

Được lựa chọn bởi nhân viên của trường
Phải tham gia tất cả các cuộc họp
Bản khảo sát sẽ được gửi cho nhân viên

Nhân viên có chứng
chỉ (Certificated)

Hai nhân viên có chứng chỉ từ mỗi
trường có thể bị đóng cửa

●
●
●

Được lựa chọn bởi nhân viên của trường
Phải tham gia tất cả các cuộc họp
Bản khảo sát sẽ được gửi cho nhân viên

Đại diện công đoàn

Một đại diện công đoàn của nhóm
nhân viên có chứng chỉ (MPEA) và
một đại diện công đoàn của nhóm
nhân viên phân hạng (CSEA)

Phải là Chủ tịch hoặc thành viên Ban điều hành

Các thành viên ủy ban cần phải tham dự tất cả các cuộc họp, dưới đây là lịch trình và ngày họp dự kiến:
●
Ngày 17 tháng 11, ngày chót để nộp Đơn xin tham gia từ các phụ huynh muốn tham gia
●
Ngày 30 tháng 11, các thành viên ủy ban được thông báo, lịch trình được chia sẻ và các thành viên được nhắc nhở về
cam kết tham gia tất cả các cuộc họp.
●
Ngày họp của ủy ban: ngày 6 tháng 12 (Cuộc họp ủy ban đầu tiên sẽ xảy ra tại trường/học khu), ngày 13 tháng 12,
ngày 6 tháng 1, ngày 10 tháng 1 và ngày 24 tháng 1 (ngày 31 tháng 1, trong trường hợp cần có thêm một cuộc họp):
○
Ngày 10 tháng 1, Cuộc họp của ủy ban để cung cấp thông tin cập nhật cho cộng đồng
○
Ngày 24 tháng 1, Ủy ban cung cấp (các) khuyến nghị cho Giám đốc Học khu
●
Cuộc họp vào ngày 9 tháng 2 của Hội đồng Quản trị, Giám đốc Học khu trình bày đề nghị của bà trước Hội đồng
Quản trị. Trước khi Hội đồng hành động, sẽ có một phiên điều trần công khai trong một cuộc họp riêng. Xin lưu ý
rằng tùy thuộc vào thời điểm đề xuất được đưa ra với Giám đốc Học khu, sẽ có thêm một cuộc họp Hội đồng
Quản trị; ngày 2 tháng 2 hoặc ngày 16 tháng 2.
●
Ngày 10 tháng 2, Cộng đồng sẽ được thông báo về (các) quyết định của Hội đồng Quản trị
Khuyến nghị của ủy ban nên bao gồm việc đóng cửa một trường học vào niên khóa 2022-23 và có thể đóng cửa một trường học khác
vào niên khóa 2023-24. Ủy ban cũng có thể đưa ra các khuyến nghị hợp nhất và/hoặc tái cấu trúc các trường học vẫn được mở.
Trong suốt quá trình này, sẽ có một phần dành riêng trên trang web của học khu để cung cấp thông tin cho cộng đồng. Sau cuộc họp
đầu tiên hoặc bắt đầu vào ngày 13 tháng 12, trước mỗi cuộc họp của ủy ban, công chúng sẽ có 30 phút để nói lên mối quan tâm của họ
hoặc đặt câu hỏi trước khi ủy ban vào phiên họp kín. Ủy ban sẽ không trả lời các câu hỏi, nhưng dựa trên các câu hỏi được đưa ra
trong thời gian này, một bản "Hỏi Đáp" sẽ được tạo và đăng trên trang web.
Trước khi ủy ban cung cấp khuyến nghị cuối cùng cho Giám đốc Học khu, sẽ có một cuộc họp cộng đồng để cập nhật cho công chúng
(dự kiến được lên lịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2022).
Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên lạc với Giám đốc MPESD, Tiến sĩ Elida MacArthur qua email tại emacarthur@mpesd.org.
Sincerely,
Elida MacArthur
Superintendent

