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Mục đích và Vai trò 
 
Nhóm Tư Vấn Thiết Kế (DAG) sẽ tư vấn cho Ban Dự án trong việc phát triển một thiết kế trường 
học toàn diện, công bằng, tích hợp và có tầm nhìn với sự tham gia đích thực của cộng đồng. Ban 
Dự Án của Sở Học Chánh sẽ làm việc trực tiếp với DAG để đảm bảo rằng các mối quan tâm và 
nguyện vọng của họ được hiểu và được xem xét. DAG sẽ là một phần của quá trình tham gia 
thiết kế đa diện và sự tham gia của các bên liên quan bao gồm nhân viên của Sở học chánh và 
trường, học sinh và nhóm thiết kế tư vấn; quá trình này sẽ bao gồm việc xem xét tài liệu hướng 
dẫn cơ bản, xây dựng, địa điểm, ngân sách và các yêu cầu về quy định phải được sử dụng trong 
đánh giá các lựa chọn thiết kế. 

Các vai trò và trách nhiệm của các thành viên DAG: 

	

• Tham dự các cuộc họp để tư vấn cho ban dự án về những mối quan tâm, vấn đề, mục 
tiêu và kỳ vọng của cộng đồng trường học. 

• Tuân theo bộ quy tắc ứng xử của DAG. 
• Báo cáo và đưa phản hồi từ các nhóm và tổ chức mà các thành viên DAG làm đại diện. 
• Tham mưu về các chiến lược truyền thông hiệu quả để tiếp cận toàn bộ cộng đồng 

trường học cho quá trình dự án và các sự kiện tham gia của công chúng. 
• Có thể trợ giúp ban dự án với các buổi giới thiệu cho công chúng. 
• Có thể trợ giúp các sự kiện động thổ và khai trương. 

 
Phạm vi dự án 
 
Theo điều khoản của trái phiếu năm 2017, PPS đang tiến tới việc lập kế hoạch, thiết kế và xây 
dựng một trường Trung Học Cơ Sở Kellogg mới. Tòa nhà Kellogg 100 năm tuổi hiện hữu, chưa 
được sử dụng làm trường học trong thập kỷ vừa qua, sẽ được dỡ bỏ và xây dựng lại. 

Tuyến vào và ranh giới trường đối với trường Trung Học Cơ Sở Kellogg chưa được thiết lập. 
Tất cả các cộng đồng lân cận được mời tham gia vào quá trình thiết kế, nhưng sự tham gia của 
quý vị sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định về ranh giới của trường. Các quyết định ranh 
giới sẽ không được thảo luận tại các cuộc họp của DAG 

 
Thành viên 
Các thành viên DAG sẽ được dự kiến sẽ phục vụ trong thời gian dài đến 6 tháng trong suốt quá 
trình lập kế hoạch tổng thể, thiết kế sơ đồ và các giai đoạn phát triển thiết kế. Các cơ hội bổ sung 
cho sự tham gia có thể có sau giai đoạn thiết kế. 

Nhân Viên của Sở Học Chánh sẽ tuyển chọn và đề cử các thành viên của DAG thông qua một 
quá trình nộp đơn mở rộng. Các ứng viên bổ sung có thể được tuyển dụng thêm nhằm đảm bảo 
sự đại diện cân bằng và đầy đủ của cộng đồng trường học. 
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DAG sẽ chỉ định một Chủ Tịch hoặc Đồng Chủ Tịch để hỗ trợ việc xem xét các chương trình 
nghị sự và thuyết trình của DAG, chỉ đạo các cuộc họp lập kế hoạch và nghi thức họp. Nhân viên 
/ nhân viên PPS và thành viên Ban Quản trị có thể không được làm Chủ Tịch / Đồng Chủ Tịch. 

DAG nên bao gồm ít nhất một thành viên từ các nhóm liên quan sau đây: phụ huynh trung học 
cơ sở, phụ huynh trong khu vực, các hội đoàn khu vực, hiệp hội doanh nghiệp, chương trình 
trường học, các vị trí tiềm năng và / hoặc đối tác vốn, học sinh, giáo viên, thêm vào đó là một đại 
diện của hội đồng trường. 

Một thành viên muốn từ chức khỏi DAG phải gởi văn bản đến người quản lý dự án của Sở Học 
Chánh; thư điện tử được chấp nhận. 

Nếu một thành viên không tham gia hai cuộc họp DAG kế nhau mà không có lý do chính đáng, 
hoặc là không thể phục vụ DAG thì giám đốc dự án của Sở Học Chánh có thể tuyên bố vị trí bỏ 
trống của DAG và chỉ định một người khác thích hợp cho DAG. 

 

Lịch Họp và Định Dạng Cuộc Họp của DAG 

• Các cam kết dự kiến bao gồm: 7 cuộc họp DAG và 1 buổi giới thiệu công chúng trong 
năm học 2017-2018. Thời gian của những sự kiện này sẽ được sắp xếp theo lịch trình dự 
án tổng thể và sự tham gia của các trường và các bên liên quan khác của sở học chánh. 

• Xem Lịch Trình Họp DAG đính kèm. 

Các cuộc họp được tổ chức trong suốt lúc xây dựng kế hoạch tổng thể, thiết kế sơ đồ và phát 
triển thiết kế. DAG sẽ được thông báo về những thay đổi đáng kể trong phạm vi dự án có thể xảy 
ra sau thiết kế và xây dựng. 

Các địa điểm họp của DAG được đưa vào Lịch Trình Họp đính kèm của DAG. 

 Các cuộc họp của DAG được mở cho công chúng và tạo cơ hội cho bình luận của công chúng; 
tài liệu và ghi chép cuộc họp và sẽ được đăng trực tuyến. 

Cơ hội bình luận của công chúng sẽ được dành vào cuối mỗi cuộc họp. Bình luận của công chúng 
sẽ được giới hạn trong 10 phút với tối đa là 3 phút cho mỗi nhân chứng. Những người muốn 
cung cấp lời khai cho DAG sẽ cần đăng ký tại mỗi cuộc họp. Lời khai sẽ xảy ra theo thứ tự đến. 
Phiếu bình luận sẽ được cung cấp tại mỗi cuộc họp. Công chúng được khuyến khích góp ý kiến 
bằng văn bản cho DAG 

 

Các Cơ Hội Bổ Sung Của Công Chúng Tham Gia  

• Các hội thảo và giới thiệu sẽ được mở cho cộng đồng trường học mở rộng hơn cũng như 
công chúng. Mọi người được khuyến khích tham dự những sự kiện này. 

• Mục đích của các hội thảo thiết kế là thu thập ý kiến phản hồi của công chúng về 
các phân tích, lựa chọn thay thế và quyết định. 

• Mục đích của các buổi giới thiệu là thông tin cho công chúng về quá trình và tiến 
trình dự án.	
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Tham quan Trường học và / hoặc tòa nhà  
 
Một số đợt tham quan cơ sở giáo dục sẽ được dành cho các thành viên DAG trước hoặc trong 
quá trình thiết kế sơ đồ. Đây sẽ là những ví dụ về lựa chọn địa bàn (hoặc khu vực) của thiết kế 
trường trung học cơ sở có thể sử dụng để thông báo thảo luận và mở rộng cơ sở hiểu biết. 
 
Nhóm dự án 
 
Ban dự án sẽ bao gồm các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà quy hoạch, quản lý dự án Office of School 
Modernization (OSM) và nhân viên ban. Họ sẽ cung cấp các chương trình nghị sự, bài thuyết 
trình và các cân nhắc về địa điểm; ban dự án cũng sẽ tạo điều kiện thảo luận, ghi nhận thông tin 
đầu vào, xây dựng các phân tích và lựa chọn cho các cuộc họp và các sự kiện công cộng của 
DAG. 
 
Quản lý dự án OSM, địa điểm chính về liên lạc của Sở Học Chánh đối với dự án, sẽ giám sát các 
cuộc họp của DAG và các sự kiện tham gia của công chúng. Tất cả các thông tin liên lạc từ các 
thành viên DAG bên ngoài các cuộc họp của DAG phải được chuyển đến người quản lý dự án 
PPS. 
 

Việc ra quyết định của dự án sẽ là trách nhiệm của Office of School Modernization trong sự hợp 
tác theo yêu cầu với các Lãnh Đạo khác của Sở Học Chánh. Các thành viên DAG chỉ thực hiện 
vai trò tư vấn và không phải là đại diện chính thức của Sở Học Chánh. 

 


