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QUESTION RESPONSE 

Nhân viên sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi 
thay đổi này? 

Nếu đề xuất được Hội Đồng thông qua vào 
ngày 24 tháng Năm, đội ngũ đối tác người 
lao động và nhân viên học khu sẽ bắt đầu 
họp ngay sau đó để xác định quy trình cho 
các chuyên gia giảng dạy và được phân loại, 
những người sẽ bị ảnh hưởng vào mùa thu 
năm 2023. 

Việc cho phép chương trình DLI Tiếng Tây 
Ban Nha một thành phần ở Atkinson là không 
công bằng.  Tại sao chuyện này lại xảy ra? 

SEGC đã cân nhắc nhiều lựa chọn để tạo ra 
các chương trình DLI và tiếng Anh quy mô 
hơn và hiệu quả hơn.  Việc hợp nhất tất cả 
các DLI K-5 vào các địa điểm toàn trường đã 
nhận được ít sự ủng hộ, một phần do có 
nhiều thay đổi về ranh giới khiến các trường 
phải điều chỉnh quy mô thích hợp sau khi 
chương trình chuyển đi.  Mùa thu năm ngoái, 
Hội Đồng đã xác nhận rằng các chương trình 
chỉ tiếng Anh một thành phần nên được ưu 
tiên thay đổi.  Chương trình chỉ có tiếng Anh 
của Atkinson có hai thành phần cho mỗi cấp 
lớp, trong khi Bridger và Lent có các chương 
trình một thành phần.  Chương trình DLI 
Atkinson một thành phần không phải là lý 
tưởng và có thể được xem xét để thay đổi 
trong tương lai. 

Yêu cầu hỗ trợ thêm cho năm nghỉ cách (gap 
year) trong chương trình khu vực lân cận:  
các trợ tá giáo dục (EA), nhân viên xã hội 
toàn thời gian, giáo viên gắn kết học sinh ½ 
thời gian, sẽ cho phép học sinh lớp 5 nộp đơn 
vào Kellogg. 

Yêu cầu đã được tiếp nhận và sẽ được xem 
xét. 

Đây có phải là một lựa chọn để CSS thay đổi 
thành K-5 không? Học sinh Bridger muốn đi 
học tại một trường trung học cơ sở, và cơ sở 
này sẽ quá đông đúc khi trở thành K-8 

Mùa thu năm ngoái, Hội Đồng đã xác nhận 
ủng hộ phương án CSS vẫn giữ nguyên ở K-
8.  Việc mở cửa Harrison Park MS cho phép 
tiếp tục đối thoại về các lựa chọn dành cho 
học sinh lớp 6-8. 

Cách học sinh BIPOC là trọng tâm trong đề 
xuất này? 

Mục tiêu chính của quy trình này là nhằm cải 
thiện khả năng tiếp cận hiệu quả các chương 
trình đối với học sinh BIPOC.  Phân tích này 
mô tả các vấn đề và những cải tiến tiềm năng 
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tại các trường học và chương trình có tỷ lệ 
học sinh Da Đen và Người Bản Địa cao nhất, 
bao gồm cả chương trình chỉ dùng tiếng Anh 
của Bridger.   

Lợi ích của DLI toàn trường là gì? Lợi ích của DLI toàn trường bao gồm cải 
thiện sự hợp tác cùng với các cơ hội học tập 
chuyên môn, tập trung nhiều hơn vào văn 
hóa trường học gắn kết cũng như phân bổ 
nguồn lực và cơ hội tốt hơn để hỗ trợ học 
sinh nói tiếng bản ngữ, bao gồm cả những 
học sinh đến sau lớp mẫu giáo. 

Có bao nhiêu gia đình DLI sẽ từ chối và yêu 
cầu ở lại Bridger?  Có người lo lắng rằng 
chương trình DLI sẽ không phát triển mạnh 
và Bridger sẽ lại bị quá tải. 

Các gia đình ở DLI có thể yêu cầu trở lại các 
trường học khu vực lân cận của họ thông qua 
đơn thỉnh cầu hoàn cảnh khó khăn.  Các gia 
đình khu vực lân cận Bridger sẽ có quyền ưu 
tiên cho Creative Science Bridger hơn các 
học sinh sống trong các khu phố khác. 

Nếu Bridger trở thành CSS, liệu giáo viên của 
Bridger có  
Ở lại? Liệu Maestra Kirey vẫn còn làm việc tại 
cơ sở Bridger? Liệu Bridger sẽ đóng cửa? 

Sau khi đưa ra quyết định, các đội ngũ nhân 
sự và đối tác lao động sẽ bắt đầu lập kế 
hoạch để điều chỉnh đội ngũ nhân viên thực 
tế.  Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ dành 
cho giáo viên Bridger. 
Bridger sẽ không đóng cửa như một phần 
của quá trình này.  

Tại sao chương trình hòa nhập một thành 
phần của Atkinson không chuyển sang Lent? 
Tại sao một thành phần đó lại ổn và tỷ lệ ứng 
tuyển cho người bản ngữ ở đó có cao hơn 
không? 

Một lựa chọn để Lent trở thành cơ sở K-5 
duy nhất cho chương trình Hòa Nhập Tiếng 
Tây Ban Nha SE đã không được SEGC ủng 
hộ.  Các chương trình hòa nhập một thành 
phần không phải là lý tưởng, nhưng các 
chương trình tiếng Anh một thành phần có 
tác động nhiều hơn đối với học sinh da màu 
cũng như có mức độ ưu tiên cao hơn trong 
quy trình này.  Atkinson tiếp nhận đủ số ứng 
viên nói tiếng Tây Ban Nha người bản xứ mỗi 
năm để lấp đầy 50% số ghế Trường Mẫu 
Giáo. 

Nếu DLI chuyển đến Lent thì các giáo viên 
cũng sẽ đi theo chứ?  

Sau khi đưa ra quyết định, các đội ngũ nhân 
sự và đối tác lao động sẽ bắt đầu lập kế 
hoạch để điều chỉnh đội ngũ nhân viên thực 
tế.  

Liệu các gia đình trong khu vực lân cận (S of 
Division), hiện có học sinh vào lớp 6 ở mùa 
thu năm 2023, có được xem xét là ở lại CSS 
có cân nhắc đến các anh chị em nhỏ tuổi hơn 
cũng chọn tham gia CSS không? 

Học sinh ghi danh vào lớp 5 trong lớp học 
tiếng Anh Bridger trong năm 2022-23 sẽ tự 
động được ghi danh vào lớp 6 
Bridger/Creative Science cho năm 2023-24.  
Các anh chị em nhỏ tuổi hơn sẽ có quyền ghi 



danh vào Bridger/Creative Science, miễn là 
anh chị em lớn hơn vẫn còn ở trường đó. 

Tất cả học sinh hiện tại có được phép chuyển 
trường không? 

Tất cả học sinh hiện tại đang theo học 
chương trình tiếng Anh sẽ có quyền ở lại 
Bridger hoặc chuyển đến Clark hay Harrison 
Park.  Tất cả học sinh hiện tại trong chương 
trình DLI sẽ có quyền chuyển đến Lent, hoặc 
yêu cầu chuyển trở lại trường lân cận của trẻ 
hoặc một trường khác.  Việc bảo đảm trở lại 
khu vực lân cận sẽ được áp dụng cho các 
đơn đăng ký được tiếp nhận ở giai đoạn 
chuyển trường. 

Trường trung chuyển CSS có những thay đổi 
ranh giới mới là gì? 

Học sinh CSS sẽ theo học các trường trung 
học phổ thông lân cận của mình.  Trường 
trung học phổ thông cho khu phố Bridger vẫn 
là Franklin. 

Có những lựa chọn nào để học sinh lớp 5 tốt 
nghiệp khu vực lân cận năm 2022 đi học MS 
thay cho K8? 

Các gia đình muốn đi học ở một trường trung 
học cơ sở toàn diện nên hoàn tất việc chuyển 
đơn bảo lãnh tại 
https://ppsnew.schoolmint.net. Không gian có 
hạn và đơn thỉnh cầu có thể không được 
chấp thuận. 

Việc có thành phần SDLI ở Atkinson có công 
bằng cho những người nói tiếng Tây Ban Nha 
Bản Địa không? 

Các chương trình DLI một thành phần không 
phải là lý tưởng, nhưng chương trình 
Atkinson thực hiện theo mô hình 2 chiều ưa 
thích bởi nhận đủ ứng viên người bản ngữ 
nói tiếng Tây Ban Nha để lấp đầy 50% suất 
trống.   

Việc chuyển đổi DLI cho Creative Science 
giúp ích gì cho thành phần khu vực lân cận? 

Học sinh khu vực lân cận sẽ là một phần của 
một chương trình lớn, với cơ hội có được 
bạn học khác nhau mỗi năm và các giáo viên 
có đồng nghiệp cùng cấp lớp. 

Tại sao việc tài trợ quá nghèo nàn với quỹ 
theo đề mục dành cho các trường có thu 
nhập thấp? Tại sao đó số tiền đó không  
Được phân bổ cho trường học của chúng ta? 

Các quỹ Đề Mục I được phân bổ dựa trên 
các hướng dẫn của Liên Bang và Tiểu Bang.  
Ngân quỹ được phân bổ cho toàn trường chứ 
không phải chia nhỏ, dựa trên tỷ lệ học sinh 
đủ tiêu chuẩn nhận bữa ăn miễn phí của toàn 
trường.  Không có đủ học sinh được ghi danh 
tại Bridger để đáp ứng ngưỡng tối thiểu được 
nhận các nguồn lực hỗ trợ theo Đề Mục I. 

Nếu chúng tôi sống ở phía nam Division và 
hiện đang tham gia chương trình DLI, chúng 
tôi có lựa chọn tham gia chương trình DLI 
Atkinson không? Hay chỉ dành cho các thành 

Các gia đình của học sinh tham gia DLI 
Bridger đang sống ở khu vực giữa Division 
và Woodward có thể yêu cầu chuyển sang 
Tiếng Anh của Atkinson hoặc các thành phần 

https://ppsnew.schoolmint.net/


phần khu vực lân cận? DLI tại https://ppsnew.schoolmint.net.  Kết 
quả sẽ dựa trên chỗ trống có sẵn. 

Kích thước (foot vuông) của Bridger so với 
các trường K-5 và K-8 khác trong Học Khu là 
bao nhiêu? 

Chúng tôi không có một so sánh giữa các 
trường học dễ dàng tiếp cận dựa trên diện 
tích mét vuông, nhưng báo cáo sử dụng này 
cho thấy sức chứa lớp học của tất cả các 
trường trong học khu. 

Có cách nào thêm diện tích vuông vào tòa 
nhà để giảm bớt tình trạng quá tải không? 

Không có kế hoạch nào để làm vậy vào lúc 
này.  Việc bổ sung lớp học hoặc mở rộng cơ 
sở tương tự có thể sẽ tốn vài triệu đô-la và 
mất hơn một năm để được cấp phép và xây 
dựng.   

Có thể cho phép học sinh khu vực lân cận 
của chúng tôi tham gia CSS tại Bridger 
không? 

Nếu học sinh của quý vị ghi danh vào 
chương trình Tiếng Anh Bridger vào năm 
sau, các em sẽ tự động được đưa vào 
Bridger/Creative Science trong những năm 
tới.  Nếu học sinh của quý vị theo học một 
trường hoặc chương trình khác, quý vị sẽ 
cần phải đăng ký để chuyển trường đến 
Bridger/Creative Science. 

Có thể chọn không tham gia Bridger và chọn 
cho mình trường nào khác (Atkinson, 
Harrison Park) mà con chúng tôi học không? 
Hay trẻ sẽ bị buộc phải đi học ở một trường 
nào đó? 

Học sinh khu vực lân cận Bridger sẽ được 
đảm bảo chuyển trường sang Clark K-5 hoặc 
Harrison Park MS.  Các yêu cầu đến trường 
khác có thể được chấp thuận hoặc từ chối, 
tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ trống. 

Liệu mô hình đưa đón có được như 
Richmond?  

Một tuyến xe buýt sẽ được thêm vào từ khu 
vực lân cận Bridger đến Lent cho DLI Tiếng 
Tây Ban Nha. 

Người nói tiếng Tây Ban Nha DLI bản ngữ có 
thể được ưu tiên đưa đơn thỉnh nguyện lên 
Atkinson vì khoảng cách đến Lent quá xa 
không? 
 

Người nói tiếng Tây Ban Nha bản ngữ 
thường được ưu tiên chuyển sang các 
chương trình DLI, nhưng sự chấp thuận vẫn 
dựa trên tình trạng còn trống. 

 

https://ppsnew.schoolmint.net/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_izhKM7HzqXdpn2f9ix8ckuic9EozDa5EzvTGFK2Rk8/edit?usp=sharing

