Học Khu Evergreen
Hợp Nhất Trường Học
Ngày 19 tháng 12 năm 2019
Tóm Tắt Cuộc Họp Thông Tin Đến Cộng Đồng
Tại cuộc họp Thông Tin Đến Cộng Đồng về Hợp Nhất Trường Học diễn ra vào ngày 19 tháng 12
năm 2019, Tổng Giám Đốc Tiến Sĩ Emy Flores đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá trình hợp
nhất trường học, lý do đóng cửa trường học và giải đáp các thắc mắc của người tham gia.
Trong suốt cuộc họp, Tiến Sĩ Flores nhấn mạnh các điểm dữ liệu quan trọng sau đây:
·
Hợp nhất các trường học là một trong những hướng tiếp cận mà học khu đang thực hiện
như một phần của kế hoạch bình ổn tài chính nhằm giảm vấn đề thâm hụt $12 triệu;
·
Học khu dự kiến sẽ mất khoảng 1.500 học sinh trong năm năm tới, chủ yếu do chi phí
sinh hoạt cao, bao gồm nhà ở, trong Khu Vực Vịnh. Đây là một xu hướng đang xảy ra trên
khắp Khu Vực Vịnh và các học khu khác cũng đang hợp nhất các trường học; và
· Thống kê về lựa chọn trường học bên ngoài Học Khu Evergreen (ESD):
Các Trường Tư Thục: Chúng tôi đã phát hiện ra rằng khoảng 10% các gia đình rời
khỏi học khu của chúng tôi trong năm qua đang chọn đăng ký cho con em mình vào trường
tư thục, một quyết định mà các gia đình thường đưa ra dựa trên niềm tin và giá trị tôn giáo,
chứ không phải vì nhận thức về chất lượng giáo dục do Học Khu Evergreen cung cấp.
Các Trường Bán Công: Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng khoảng 10% các gia đình rời
khỏi học khu của chúng tôi trong năm qua đã cho con mình học tại các trường bán công.
Không như các khu vực khác xung quanh chúng ta, Evergreen không có trường bán công
nào. Sự thật là, nhìn chung, các gia đình của chúng ta rất hài lòng với chất lượng giáo dục
cao tại Evergreen và thường chọn ở lại đây.
Tại cuộc họp này, Tiến Sĩ Flores cũng thông báo rằng bốn trường học sau sẽ không được đưa vào
diện xem xét đóng cửa do các yếu tố sẽ tạo ra thêm chi phí vượt xa lợi ích của việc đóng cửa các
trường này:
Các Trường Trung Học Cơ Sở - Chaboya, LeyVa, và Quimby Oak: Đóng cửa các trường trung
học cơ sở này sẽ bị coi là quá rắc rối, vì có rất nhiều trường tiểu học sẽ chuyển tiếp vào từng trường
trung học cơ sở này. Nếu chúng tôi đóng cửa bất kỳ trường trung học cơ sở nào, chúng tôi sẽ phải
chịu một chi phí cao cho việc đưa đón học sinh đến hai trường trung học cơ sở còn lại. Lượng
phương tiện đưa đón (xe buýt) cần phải được bổ sung nếu đóng cửa một trường trung học cơ sở cũng
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sẽ tạo ra nhu cầu về tài xế xe buýt mà không thể đáp ứng do thiếu tài xế xe buýt (cũng là vấn đề toàn
tiểu bang).
Các trường học với chương trình Hòa Nhập Song Ngữ-Holly Oak: Không gian phòng vệ sinh
Trường Mẫu Giáo và Mẫu Giáo Chuyển Tiếp được yêu cầu xây dựng tại Trường Tiểu Học Holly
Oak, nơi có các chương trình này. Thực hiện các cải thiện cơ sở vật chất này tại một trường học khác
sẽ cần thêm một khoản chi phí là $500.000.
Các câu hỏi của người tham gia bao gồm (những câu hỏi này cũng sẽ được thêm vào trang Các Câu
Hỏi Thường Gặp):
Phân chia địa giới có bị thay đổi không? Học khu sẽ sửa đổi phân chia địa giới trường học của
các trường bị ảnh hưởng như là một phần của quá trình này mà sẽ được trình bày trước Hội Đồng
Quản Trị khi đưa ra quyết định. Điều chỉnh lại phân chia địa giới là cần thiết khi học sinh tại các
trường bị đóng cửa sẽ phải học trường khác.
Việc đóng cửa trường học sẽ có những tác động gì lên các chương trình, bao gồm các chương
trình do Hội Phụ Huynh và Giáo Viên (PTA) tài trợ: Hiệu trưởng của các trường sắp phải đóng
cửa sẽ làm việc với hiệu trưởng và PTA của các trường chấp nhận về cách thức các chương trình sẽ
di chuyển hoặc thay đổi tại các trường mới, bao gồm thiết bị và vật tư của chương trình.
Lịch trình như thế nào và khi nào đưa ra quyết định chính? Tiến Sĩ Flores đã cung cấp một bản
tổng quan lịch trình Hợp Nhất Trường Học.
Tổng giám đốc có đưa ra đề xuất cuối cùng đối với các trường đóng cửa khác với các trường
do Ủy Ban Cố Vấn Hợp Nhất Trường Học của Tổng Giám Đốc đề xuất không? Tổng giám đốc
đang làm việc chặt chẽ với Ủy Ban Cố Vấn Hợp Nhất Trường Học, và sẽ hỗ trợ đề xuất của họ về
những trường nào sẽ đóng cửa.
Tôi có thể tìm thấy dữ liệu đang được Ủy Ban Cố Vấn Hợp Nhất Trường Học của Tổng Giám
Đốc xem xét ở đâu? Thông tin này có thể được tìm thấy trên trang web Ủy Ban Cố Vấn Hợp Nhất
Trường Học của Tổng Giám Đốc.
Giáo viên tại các trường sắp đóng cửa có được ưu tiên chọn các vị trí còn trống ở các trường
khác không? Tiểu ban Nhân Sự (bao gồm đại diện đơn vị đàm phán, hiệu trưởng và giám đốc nhân
sự của CSEA và ETA) đang xem xét điều này cùng văn tự hợp đồng cho mỗi đơn vị đàm phán, và
cũng sẽ xem xét các yếu tố khác, như nghỉ hưu và không gia hạn hợp đồng.
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Sẽ có đồng hiệu trưởng ở các địa điểm trường không, hay hiệu trưởng của các địa điểm sắp
đóng cửa sẽ ra sao? Học khu sẽ bỏ mô hình đồng hiệu trưởng tại các trường tiểu học như là một
phần trong việc giải quyết vấn đề thâm hụt $12 triệu của học khu.
Gia đình của các trường học sắp đóng cửa có được ưu tiên lựa chọn trường học không? Học
khu sẽ xem xét mỗi đơn đăng ký lựa chọn trường học theo từng trường hợp. Ngoài ra, học khu
không thể cung cấp phương tiện đưa đón cho các học sinh theo học ở một trường ngoài phạm vi lựa
chọn trường học trong khu vực trường đúng tuyến.
Những học sinh nào được đưa đón bằng xe buýt? Các dịch vụ đưa đón được cung cấp cho các
học sinh có nhu cầu đặc biệt và những học sinh được chỉ định theo học tại trường có khoảng cách xa
hơn so với nơi ở của các em.
Điều gì sẽ xảy ra với Sân Liên Đoàn của học khu? Cơ sở này để chứa các xe buýt, cùng với bảo trì
và các thiết bị khác, do đó Sân Liên Đoàn vẫn là một trong những cơ sở của học khu.
Học khu sẽ làm gì với đất/cơ sở của các địa điểm trường học đóng cửa? Sau khi các trường được
Hội Đồng Quản Trị xác định và phê duyệt đóng cửa, Hội Đồng sẽ chỉ định một ủy ban 7-11 để xác
định các cách sử dụng các cơ sở đóng cửa, có thể bao gồm cho thuê bất động sản. Tuy nhiên, học
khu sẽ không bán bất động sản.
Học khu sẽ sử dụng các trường học bị đóng cửa như thế nào? Khi nào học khu sẽ quyết định
cách xử trí các trường bỏ trống. Tiếp đó, làm thế nào để quyết định này có thể được thực hiện
nhanh hơn? Ủy Ban Tư Vấn Cơ Sở Vật Chất trước đây—với tư cách là một ủy ban 7-11—đã đưa
ra đề xuất về các trường học sẽ bị đóng cửa và cách sử dụng các bất động sản này. Nếu chính các
trường này được chấp thuận cho đóng cửa, thì việc sử dụng các bất động sản đã được phê duyệt sẽ
được tiến hành. Tuy nhiên, nếu các trường khác được chấp thuận cho đóng cửa, thì sẽ chỉ định một
ủy ban 7-11 mới để xác định cách sử dụng các cơ sở và bất động sản của các trường đóng cửa đó.
Việc sử dụng chính xác các trường bỏ trống sẽ được quyết định sau.
Sẽ có bổ sung các cấp lớp/lớp học vào các trường tiếp nhận học sinh từ các trường đóng cửa
không? Tỷ lệ học sinh trên giáo viên sẽ được duy trì, cách các trường sẽ được phân tách thành các
trường khác nhau có thể ảnh hưởng đến việc sẽ có các cấp lớp/phòng học nào tại các trường tiếp
nhận.
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Khi việc đóng cửa trường học được công bố vào tháng 1, phụ huynh và nhân viên cũng sẽ được
thông báo học sinh sẽ được chuyển đến những trường nào có đúng không? Đúng, thông tin này
cũng sẽ được cung cấp.
Cộng đồng trường học sẽ được tập hợp và chuyển tiếp như thế nào? Kim Kianidehkian, Giám
Đốc, Dịch Vụ Giáo Dục là người đồng điều hành của Ủy Ban Cố Vấn Hợp Nhất Trường Học của
Tổng Giám Đốc, và có kinh nghiệm từ trước về việc đóng cửa trường, bao gồm chủ trì việc chuyển
trường, gồm ngày trải nghiệm trường, tham quan trường học, mở cửa tự do, các cơ hội dành cho phụ
huynh đến xem các hoạt động của trường, các cuộc hội hè và đã làm việc chặt chẽ với các PTA về
các sự kiện để chào đón các học sinh và tổ chức lễ hợp nhất các trường. Cô cũng đã làm việc với
các trường về các sự kiện đóng cửa, nhằm giúp học sinh, gia đình và nhân viên chuyển sang bước
tiếp theo, để vào ngày đầu tiên đến trường trong năm sau, mọi người đều cảm thấy thoải mái và hào
hứng khi đến trường mới. Điều này đã giúp tạo ra một môi trường đoàn kết giữa tất cả học sinh và
một cộng đồng trường học vững mạnh hơn. Học khu sẽ tìm kiếm tình nguyện viên là phụ huynh để
hỗ trợ quá trình này.
Đẩy lùi việc chỉ tên trường thứ ba sẽ tạo ra thêm làn sóng chuyển trường, hội đồng có thể xem
xét phê duyệt trường thứ ba (đóng cửa vào cuối năm 2020-21) cùng lúc với việc xem xét hai
trường kia không? Việc xem xét nhiều sự chuyển trường cho học sinh và nhân viên là rất quan
trọng. Hội Đồng Quản Trị đã yêu cầu đề xuất đóng cửa hai trường, nhưng nếu quá trình này khiến ủy
ban đề xuất ba trường, thì Tổng Giám Đốc có thể quyết định đề xuất cả ba trường đóng cửa tại cuộc
họp hội đồng ngày 20 tháng 2.
Cuộc Họp Thông Tin Đến Cộng Đồng tiếp theo được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm
2020 lúc 6 giờ chiều tại Phòng Thể Dục Quimby Oak (3190 Quimby Rd., San Jose), và Cuộc Họp
của Ủy Ban Cố Vấn Hợp Nhất Trường Học của Tổng Giám Đốc tiếp theo được lên kế hoạch diễn ra
vào ngày 8 tháng 1 năm 2020. Buổi Lấy Ý Kiến Đóng Góp của Cộng Đồng cho cuộc họp này dự
kiến diễn ra từ 4 giờ đến 4 giờ 30 chiều tại Phòng Hội Đồng ESD (Tòa Nhà Dịch Vụ Giáo Dục),
3188 Quimby Rd., San Jose. Mọi thắc mắc, phản hồi bổ sung và ý kiến đóng góp có thể được gửi
đến địa chỉ schoolconsolidation@eed.org.
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