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Nguồn Tư Liệu Dự Thảo Đề Xuất F3  
● Bản đồ tổng quan 
● Sách bản đồ về thay đổi ranh giới trường tiểu học 
● Sách bản đồ về thay đổi ranh giới trường trung học 
● Số liệu tóm tắt 
● Đồ họa mô hình trung chuyển 
● Các biện pháp tác động bình đẳng chủng tộc 

Các Thay Đổi của Chương Trình Lựa Chọn Tập Trung 

Các địa điểm chương trình Hòa Nhập Ngôn Ngữ Kép và Creative Science School cùng các mô 
hình trung chuyển trong Dự Thảo Đề Xuất F3 như sau: 

 
● Trường Creative Science (CSS) được bố trí lại về Bridger dưới dạng Trường K-8. 

Trong ngắn hạn, CSS hiện tại sẽ hợp nhất với chương trình khu vực lân cận của Bridger. Để 
mô hình hóa hoạt động ghi danh dự kiến năm 2025-26, giả sử rằng khoảng một nửa trường 
sẽ được ghi danh qua rút thăm và nửa còn lại thông qua khu vực đi học. Thành phần rút thăm 
sẽ có trọng số để ghi danh nhiều học sinh hơn từ các khu vực lân cận so với các khu vực xa 
hơn, được thông báo bởi các mẫu ghi danh hiện có cho Trường Creative Science. Logic ghi 
danh cho CSS có thể được học khu điều chỉnh để hỗ trợ mục tiêu ghi danh cho CSS và các 
trường học lân cận. 

 
● DLI Tiếng Tây Ban Nha ở cấp độ K-5 được bố trí tại Lent (toàn trường) và Atkinson 

(cùng địa điểm hiện hữu). Cả hai đều trung chuyển đến Kellogg. Chương trình DLI 
Tiếng Tây Ban Nha tại Lent hiện có sẽ được tham gia bởi chương trình hai thành phần 
hiện đang được bố trí tại Bridger. Lent sẽ chuyển đổi thành mô hình giảng dạy DLI 
Tiếng Tây Ban Nha toàn trường với một khu vực đi học. Học sinh tham dự chương 
trình khu vực lân cận của Lent sẽ được mời tham gia chương trình DLI Tiếng Tây Ban 
Nha hoặc có thể đưa ra từ chối vào trường học lân cận gần đó. Chương trình DLI 
Tiếng Tây Ban Nha Atkinson hiện vẫn giữ nguyên. 

 
● DLI Tiếng Hoa ở cấp độ K-5 vẫn giữ nguyên tại Clark (trước đây là Harrison Park) và 

Woodstock, theo các loại hình cùng địa điểm hiện có của họ. Cả hai đều trung chuyển 
đến Harrison Park. Chương trình Clark có dạng một thành phần và chương trình 
Woodstock là hai thành phần. Điều này dẫn đến một bộ phận trung chuyển được chia tách 
cho Woodstock, với chương trình khu vực lân cận của họ trung chuyển đến Lane. 

 
Các Thay Đổi Trung Chuyển Chương Trình Lân Cận 
Có ba thay đổi về mô hình trung chuyển từ tiểu học lên trung học cơ sở trong Dự Thảo Đề Xuất F3, gồm: 
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● Khu Vực Lân Cận K-5 Atkinson trung chuyển đến Harrison Park. Điều này sẽ tăng 
cường việc ghi danh của Harrison Park. Phương án này sẽ dẫn đến có một bộ phận trung 
chuyển được chia tách tại Atkinson giữa chương trình khu vực lân cận và chương trình DLI 
Tiếng Tây Ban Nha, bởi chương trình DLI Tiếng Tây Ban Nha sẽ trung chuyển đến Kellogg. 
Atkinson được bố trí bên cạnhTrường Trung Học Phổ Thông Franklin, nên có khả năng chia 
tách cho các trường trung học cơ sở khác đối với học sinh Harrison Park. 

 
● Khu Vực Lân Cận K-5 Vestal trung chuyển đến Harrison Park. Điều này sẽ giúp tạo ra 

khả năng ghi danh đầy đủ tại Harrison Park và có chỗ tại Roseway Heights MS để chuyển 
đổi các trường K-8 sau này trong khu vực. 

 
● Khu Vực Lân Cận K-5 Woodstock trung chuyển đến Lane. Điều này sẽ tăng cường việc ghi 

danh của Lane. 
 

● Khu Vực Lân Cận K-5 Creston trung chuyển đến Hosford. Điều này nhằm hạn chế tình 
trạng quá tải tại Kellogg và giúp bù đắp tổn hại của khu vực lân cận Woodstock cho 
Hosford. 

 

Đồ họa mô hình trung chuyển cho Dự Thảo Đề Xuất F3. Đồ họa độ phân giải đầy đủ được dẫn liên kết ở trên. 
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Các Điều Chỉnh Về Thay Đổi Ranh Giới Để Xem Xét 
Đáp lại phản hồi nhận được tại các cuộc họp với Liên Minh Chỉ Đạo Đông Nam vào tuần lễ ngày 7 
Tháng Hai, 2022, những thay đổi về ranh giới trường tiểu học sau đây đã được đề xuất dưới dạng 
điều chỉnh đối với Dự Thảo Đề Xuất F3 ban đầu. 

 
Các điều chỉnh cho những thay đổi được đề xuất đối với ranh giới Woodstock và Lewis 
Khu vực đi học Lewis ES nằm giữa Woodstock Blvd, Carlton St, 41st Ave và 52nd Ave đã 
được đề xuất thay đổi thành Woodstock ES. Thay đổi này đã được hoàn nguyên trở lại Lewis 
ES. 

 
Các điều chỉnh cho thay đổi được đề xuất đối với ranh giới Arleta và Marysville 
Đã có nhiều điều chỉnh đối với Arleta ES và Marysville ES đối với ranh giới để đạt được định hướng 
khu vực đi học phía bắc/nam cho cả hai trường, tương tự như ranh giới hiện tại của họ. Dải phân 
cách chính giữa các trường hiện là 72nd Ave. 

 

Nguồn Tư Liệu Dự Thảo Đề Xuất F3 Sửa Đổi 
● Bản đồ tổng quan 
● Bản đồ về thay đổi ranh giới trường tiểu học 
● Bản đồ về thay đổi ranh giới trường trung học 
● Số liệu tóm tắt (được thêm vào ngày 2/16 lúc 9:30 sáng) 
● Các biện pháp tác động bình đẳng chủng tộc 


