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Kính gửi cộng đồng và nhân viên của Học khu Mt. Pleasant, 
  
Chúng tôi rất mừng khi các em học sinh và nhân viên trở lại trường học. Học sinh, gia đình và nhân viên 
của chúng ta đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày để tạo ra môi trường học tập tốt nhất trong lúc chúng ta 
trải qua đại dịch này. Tuy nhiên, có một thử thách mà chúng tôi phải giải quyết và đó là số lượng học sinh 
ghi danh đang giảm bớt. Như quý vị có lẽ đã biết, một phần thiết yếu trong quỹ tài trợ của các trường liên 
quan đến số lượng học sinh nhập học. Các trường công lập trên khắp California đang phải đối mặt với 
một xu hướng ảnh hưởng đến ngân sách của các học khu. Thật không may, Học khu Mount Pleasant 
(MPESD) cũng không ngoại lệ. 

  
Lịch sử số lượng trẻ em được ghi danh vào Học 
khu Mt. Pleasant 

● Số lượng học sinh của Học khu Mt. 
Pleasant (Học khu) đã giảm xuống 

●  Số lượng học sinh bị giảm dẫn đến sự 
giảm bớt trong nguồn thu từ tiểu bang 

o   Mỗi học sinh không ghi danh 
tương đương với 11.000 đô la doanh 
thu bị mất 

 
 
 
 
Như đã đề cập trước đây, Học khu Mt. Pleasant không đơn độc trong việc này, như có thể thấy 
trong biểu đồ sau: 



 

● Tổn thất của Học khu trong ADA cao thứ tư 
trong số các nhóm được so sánh 

● Chỉ có một học khu trong nhóm được so sánh đã 
tăng trưởng trong 5 năm qua 

● Như đã đề cập trước đó, tổn thất trong ADA làm 
giảm doanh thu tổng thể từ bang California 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Việc số lượng học sinh bị giảm liên tục đang đi đến mức rất khó khăn trong học khu của chúng 
ta. Số học sinh hiện đang theo học cho niên khóa 2021-22 là 1.705, giảm bớt 1.258 học sinh so 
với niên khóa 2008-2009. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Quản trị của MPESD sẽ 
thảo luận về sự khó khăn trong việc số học sinh bị giảm và làm thế nào để duy trì khả năng tài 
chính trong khi cố gắng làm những gì tốt nhất cho nhân viên và học sinh của chúng tôi. Nếu quý 
vị muốn tham dự cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày 10 tháng 11, hãy nhấp vào đường liên kết 
sau để biết cách quý vị có thể tham gia: 
https://www.mpesd.org/Page/2#calendar1/20211125/event/8087 

Vào ngày 12 tháng 11, tôi sẽ cung cấp một bản cập nhật ngắn gọn về cuộc thảo luận của Hội 
đồng quản trị và báo cáo bất kỳ hành động nào mà Hội đồng thực hiện vào ngày 10 tháng 11.  

Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị trong lúc chúng ta vượt qua thời gian đầy thử thách này. Hãy tiếp 
tục làm việc cùng nhau vì lợi ích của các em học sinh của chúng ta. 

Với tinh thần cộng đồng, 

 
Tiến sĩ Elida MacArthur 
Giám đốc Học khu 
 


