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Những Câu Hỏi Thông Thường 
(Cập nhật ngày 5 tháng 2, 2013) 

 
Tại sao trường tôi bị chọn?  

 Trường quí vị là một trong các trường tiểu học có chỉ số ghi danh thấp nghiêm trọng nhất trong học khu 
Sacramento.  Trường đã có quá ít số lượng học sinh so với sức chứa của nó.  Số lượng học sinh tham gia đi 
học tại trường quí vị đã bị giàm sút liên tục trong hơn 17 năm qua.  Các trường như trường của quí vị với 
phần trăm khả năng ghi danh thấp nhất thì đang có rủi ro cao nhất trong danh sách trường bị đóng cửa.   
 

Làm thế nào Học khu đã đưa ra con số về sức chứa được sử dụng trong việc lựa chọn 11 trường được đề 
nghị đóng cửa?     

 Để đạt hết khả năng sức chứa của trường, đầu tiên học khu Sacramento tính đến số lượng  về “không gian 
có thể dạy” của học khu tại mỗi trường.  Điều này bao gồm TẤT CẢ các lớp học, bao gồm lớp học dư thừa 
hiện có được sử dụng cho các chương trình Nhà Trẻ/Phát Triển Trẻ Em, Các Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ 
Huynh, Phòng Chờ dành cho giáo viên bổ sung hoặc các chỗ trống làm phòng trị liệu ngôn ngữ.  Nó không 
bao gồm thư viện, đã được loại ra khỏi sự kiểm đếm.  Kế đến, số lượng học sinh có thể được đặt vào trong 
mỗi lớp được tính toán bằng việc sử dụng tối đa tỉ lệ hiện tại giữa học sinh và giáo viên theo trình độ lớp 
(kích cỡ lớp nhỏ hơn cho các lớp Giáo Dục Đặc Biệt là tất yếu).  Cuối cùng, sức chứa của lớp được cộng 
thêm vào để đạt tới một sức chứa tối đa cho toàn trường.  Tiến trình tương tự này được dùng để xác định 
khả năng sức chứa của mỗi trường trong học khu; tất cả sức chứa của tất cả các trường được tính toán theo 
cùng một tiêu chuẩn.      

 
Tại sao có một vài trường có số lượng ghi danh thấp lại được lấy ra khỏi danh sách đóng cửa trường?  

 Một vài trường trong số 18 trường có số lượng ghi danh thấp nhất được lấy ra khỏi danh sách đóng cửa 
trường bởi vì việc ghi danh tại các trường này sẽ gia tăng do việc đóng cửa các trường có số lượng ghi danh 
thấp lân cận hoặc do trường này là một trong các Trường Ưu Tiên Của Giám Đốc Học Khu.   
 

Điều gì xảy ra cho các giáo viên và nhân viên tại các trường bị đóng cửa hay xác nhập? 
 Các giáo viên sẽ được tái sắp xếp tới các trường khác, tùy theo thâm niên giảng dạy của họ.  Các nhân viên 

cũng có thể được tái sắp xếp, tùy theo thâm niên của nhân viên và tính khả dụng.  Học khu đang làm việc 
với các nhóm nhân viên của chúng ta dựa trên quá trình hoạt động tốt nhất cho các trẻ và nhân viên.   
 

Các học sinh từ các trường bị đóng cửa có phải tiếp cận sớm tới tiến trình Ghi Danh Mở Rộng không?  
 Có.  Tiến trình Ghi Danh Mở Rộng là một cơ hội cho từng học sinh hiện cư ngụ thường xuyên trong ranh 

giới học khu để nộp đơn ghi danh tham gia vào các trường trong học khu, dựa vào chỗ trống có sẵn.  Các 
phụ huynh và người giám hộ sẽ cần hoàn tất một mẫu đơn để con em họ có thể tham gia vào “trường chọn” 
theo yêu cầu.  Các nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ các gia đình trong tiến trình này.   
 

Các học sinh sẽ đi tới trường mới như thế nào?  
 Học khu cam kết cung cấp việc bảo vệ giao lộ, người dẫn dắt cho người đi bộ, và các lộ trình xe buýt để tạo 

thuận lợi cho các học sinh đang đối phó với những nguy hiểm khi tới trường mới, chẳng hạn như các đường 
rầy xe lửa và những đường phố có lưu lượng xe cao.  Hơn nữa, việc an toàn cho người đi xe đạp, lộ trình lái 
xe và cho người đi bộ sẽ được làm sẵn cho các phụ huynh.  Việc giữ an toàn cho các học sinh đi tới học 
trường mới sẽ tiếp tục được Nhóm Chuyển Tiếp tập trung làm việc với các đại diện của Phòng Cảnh Sát 
Sacramento.     
 

Quyết định này sẽ là quyết định cuối cùng chưa?  
 Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục sẽ ra quyết định cuối cùng cho việc đóng cửa trường vào ngày 21 tháng 2.  

 
Tôi có thể cung cấp thông tin phản hồi hay đưa ra mối quan tâm như thế nào?  

 Các buổi họp cộng đồng sẽ được tổ chức tại mỗi trường được đề nghị đóng cửa.  Lịch làm việc đầy đủ các 
buổi họp đã đuợc đăng trên trang mạng của học khu tại www.scusd.edu/closures. 
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Điều gì xảy ra khi có quyết định đóng cửa cuối cùng?  
 Một khi Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục ra quyết định cuối cùng, các gia đình và phụ huynh của học sinh hiện 

tại và các học sinh mẫu giáo sắp tới sẽ được thông báo ngay tức thì.  Việc đóng cửa trường sẽ được tiến 
hành vào mùa Thu tới (năm học 2013-14).  Các học sinh sẽ học tại trường hiện tại cho đến hết năm học.  
Tiếp theo, nhân viên sẽ tạo ra một khu vực ranh giới trường mới cho tất cả các trường lân cận bị ảnh 
hưởng.  Phụ huynh sẽ được thông báo những việc cần làm tại trường mới và việc lựa chọn phương tiện 
chuyên chở.  Việc trợ giúp sẽ được cung cấp trong tiến trình Ghi Danh Mở Rộng cho các phụ huynh nào 
lựa chọn phần đó.  Nhóm Chuyển Tiếp của Học Khu, cũng như nhóm chuyển tiếp cụ thể từng trường đã 
được thành lập để giúp đỡ các phụ huynh và nhân viên trong suốt thời gian thay đổi này.  Nhóm này sẽ đưa 
ra mỗi đề tài liên quan tới sự chuyển đổi cho các gia đình và nhân viên, bao gồm việc an toàn cho học sinh, 
di chuyển các chương trình và nguồn lực đang nhận ở trường, và đảm bảo rằng các thiết bị giảng dạy và 
học cụ lớp học đi theo cùng với các học sinh tới trường mới.   
 

Điều gì xảy ra cho các trường bị đóng cửa?  
 Cùng với việc đóng cửa trường, Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục sẽ chỉ định một ủy ban để đưa ra các đề nghị 

tổng hợp liên quan tới việc tái sử dụng các cơ sở vật chất này.  Thông qua tiến trình, chúng tôi sẽ làm việc 
với cộng đồng của chúng ta để đảm bảo rằng trường bị đóng cửa được bảo dưỡng, bảo vệ và được sử dụng 
khi cần bởi các khu vực dân cư xung quanh thông qua các chương trình của học khu và/hay các đối tác 
cộng đồng.  Trong khi chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan tới việc tái sử dụng các cơ sở vật chất 
này, mục tiêu của học khu là để tái sử dụng thật nhiều các trường bị đóng cửa càng nhanh chóng càng tốt.   
 

Trường mới của con tôi sẽ có tương tự các chương trình sau giờ học ở trường không?  
 Các đối tác của Học Khu Sacramento với nhiều nhà cung ứng giáo dục cho các chương trình sau giờ học ở 

trường, và họ thay đổi theo nhu cầu của trường.  Mặc dù một trường mới có thể không có chương trình 
giống như là một trường sẽ bị đóng cửa, học khu sẽ đảm bảo rằng các gia đình nhận thức được các nguồn 
lực luôn có sẵn cho họ và làm thế nào họ có thể tiếp cận được các nguồn lực này. 

 
Trường mới của con tôi sẽ có chương trình nhà trẻ không?  

 Các chương trình nhà trẻ Phát Triển Trẻ Em của học khu Sacramento tọa lạc khắp học khu và tất cả đang 
mở cho phụ huynh hiện cư ngụ trong ranh giới học khu và hội đủ tiêu chuẩn.  Mặc dù một trường mới có 
thể không có chương trình giống như là một trường sẽ bị đóng cửa, học khu sẽ đảm bảo rằng các gia đình 
nhận thức được các nguồn lực luôn có sẵn cho họ và làm thế nào họ có thể tiếp cận được các nguồn lực 
này. 
 

 
 
Điều lợi ích gì đem đến cho con tôi khi tham gia học một trường có số lượng học sinh nhiều hơn?  

 Các trường hoạt động đạt gần mức độ công suất của nó sẽ có ít lớp học bị tách lớp ra hơn.  Các trường sẽ 
nhận nhiều nguồn lực để hỗ trợ học sinh, chẳng hạn như nhiều sự giúp đỡ cho các học sinh gặp khó khăn và 
nhiều cơ hội hơn để nhận nhiều chương trình phong phú.  Các giáo viên có nhiều đồng nghiệp để hợp tác, 
nhằm cải thiện việc giảng dạy.  Trường có số lượng học sinh nhiều hơn có những điểm chung lớn hơn trong 
việc tham gia của phụ huynh để hỗ trợ các hoạt động của trường, chẳng hạn như tham quan học tập.  Với ít 
trường hơn, Học Khu Sacramento sẽ có thể tập trung nhân viên để bảo dưỡng và giữ an toàn, giữ cho 
trường lành mạnh và an toàn hơn cho tất cả các học sinh.    

 
Quí vị giải quyết vấn đế an toàn trường như thế nào?  

 Với ít trường hơn, Học Khu Sacramento sẽ có thể tập trung các nguồn lực để cải thiện vấn đề an toàn tại 
mỗi trường.  Hơn nữa, trường mới của con quí vị sẽ có tỉ lệ giữa giáo viên và học sinh tương tự như trường 
hiện tại của con quí vị.  Điều này có nghĩa là một trường có nhiều học sinh hơn cũng sẽ có nhiều giáo viên 
hơn trong khuôn viên trường.  

 
Trường mới con tôi sẽ nhận được lựa chọn như thế nào?  
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 Trường mới được lựa chọn chủ yếu theo khoảng cách địa lý.  Học Khu Sacramento cũng xem xét khả năng 
sức chứa tại các trường mới sẽ nhận và cách thức các học sinh sẽ đi tới trường mới, việc chọn trường dựa 
trên các lộ trình an toàn nhất.      

 
Tại sao chỉ có các trường tiểu học nằm trong danh sách đóng cửa?  

 Học Khu Sacramento mở rất ít các trường trung học (13 trường) và các trường sơ trung (8 trường) hơn so 
với các trường tiểu học.  Bởi vì có ít trường sơ trung và trung học hơn, các trường có khuynh hướng được 
đặt cách nhau khá xa.  Việc đóng cửa trường sơ trung và trung học sẽ đòi hỏi các phụ huynh đưa đón con 
em đến trường với khoảng cách quá xa.  Học Khu Sacramento không cung cấp dịch vụ xe buýt cho các học 
sinh từ lớp 7 – lớp 12.       

 
Tại sao sử dụng khả năng sức chứa của trường hơn là số lượng ghi danh của trường như tiêu chuẩn?  

 Các trường ghi danh thấp hơn so với sức chứa thì ít hiệu quả và chi phí hoạt động tốn nhiều hơn so với các 
trường với mật độ học sinh ít cần được lấp đầy chỗ hơn.  Tất cả mỗi dặm vuông của một khuôn viên trường 
phải được bảo dưỡng- hệ thống mái nhà, hệ thống thoát nước, sàn nhà, sơn, và dây điện, vân vân. – và 
trường lớn hơn cần phải bảo dưỡng nhiều hơn.  Trường lớn hơn cũng có chi phí tiện ích cao hơn.      

 
Đề Nghị 30 đã chẳng hỗ trợ để giúp đỡ học khu và ngăn ngừa việc đóng cửa trường sao?  

 Học Khu Sacramento đã buộc phải cắt giảm $28 triệu đô la từ ngân sách năm học 2012-13 để giảm thâm 
thủng gây ra do việc cắt giảm ngân sách của tiểu bang, ghi danh giảm, mất mát nguồn quỹ một lần của liên 
bang và việc gia tăng chi phí.  Việc cắt giảm này bao gồm việc giảm thiểu hay chấm dứt hợp đồng với các 
giáo viên, nhân viên vệ sinh, quản thủ thư viện, y tá và phụ tá hiệu trưởng.  Đề Nghị 30 đã giúp Học Khu 
Sacramento ngăn ngừa việc cắt giảm thêm $15 triệu đô la vào giữa năm, đã xảy ra trong học khu bằng việc 
bắt buộc cắt giảm 2 tuần lễ trong năm học.  Trong Đề Nghị 30, việc gia tăng thuế sẽ có nghĩa là có nhiều 
tiền hơn cho các trường công lập của Cali, chúng đã không bắt đầu để sửa chữa hay khôi phục sự cắt giảm 
kinh khủng mà các trường của chúng ta đã phải gánh chịu trong 10 năm qua.  Bất kỳ sự gia tăng nguồn quỹ 
cho năm học tới - hay những năm học sau đó - sẽ không bù đắp sự thâm thủng về cấu trúc của chúng tôi tạo 
ra do việc ghi danh giảm sút và gia tăng chi phí.  Học Khu Sacramento có thể sẽ phải đối mặt với một sự 
thiếu hụt ngân sách khác vào năm học 2013-14.   

 
Khi nào việc đóng cửa trường sẽ bắt đầu có hiệu lực?  

 Các trường sẽ đóng cửa vào năm học 2013-14.  Các học sinh sẽ duy trì học tại trường hiện tại cho đến hết 
năm học này.   

 
Tại sao tôi đã hỗ trợ Biện Pháp Q và R cho trường trong địa phương của chúng ta khi quí vị sẽ đóng cửa nó?    

 Biện pháp Q và R sẽ tạo quỹ để cập nhật và sửa chữa các trường khắp học khu, bao gồm trường mới của 
con quí vị cũng như các trường sơ trung và trung học mà con quí vị đang theo học.  Những năm ngân sách 
bị cắt giảm đã dẫn đến nhiều dự án bảo dưỡng khắp học khu bị trì hoãn.  Các nguồn quỹ tạo ra bởi Biện 
Pháp Q và R sẽ giúp các trường lành mạnh hơn và an toàn hơn cho các học sinh và nhân viên.   

 
Tôi sẽ nhận được trường mới của con tôi về các sự kiện tham gia của phụ huynh, các buổi họp hoặc nếu có 
một tình trạng khẩn cấp như thế nào?    

 Học khu cam kết duy trì việc tham gia cộng đồng của phụ huynh; nó là một trong 3 cột trụ của kế hoạch ưu 
thế của chúng tôi.  Nhóm chuyển tiếp trường sẽ làm việc cật lực để tìm ra các cách thức sáng tạo nhằm kết 
hợp với các phụ huynh, bao gồm việc chọn lựa như viếng thăm gia đình.  Nhóm cũng sẽ xem xét vấn đề 
phương tiện chuyên chở cho các gia đình có con học ở trường mới.   

 
Tại sao trường con tôi “bị đổ lỗi” cho quyết định được làm bởi học khu trong quá khứ để tăng thêm lớp học 
hoặc tăng số lượng trường?   

 Chẳng ai muốn đóng cửa trường.  Sự thật không may là học khu chúng tôi đã xây dựng để đón nhận một số 
lượng học sinh lớn hơn nhiều so với số lượng chúng tôi hiện có.  Trong vài trường hợp, việc tăng trưởng 
của bong bóng ngành nhà đất hơn một thập niên trước đây đã dẫn đến những kế hoạch tích cực cho sự gia 
tăng và mở rộng mà cuối cùng đã không xảy ra.  Thực tế khắc nghiệt này là trung tâm điểm của sự khủng 
hoảng kinh tế mà đất nước chúng ta phải đối mặt hơn 10 năm qua.  Trong khi nó thì dễ dàng để đặt vấn đề 
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cho những quyết định được làm trong quá khứ, chúng tôi phải đối phó với những thực tế hiện nay mà nó thì 
đơn thuần là không bền vững để tiếp tục hỗ trợ nhiều trường học hơn là chúng tôi có khả năng để lấp đầy 
chỗ.    

 
Con tôi nhận các dịch vụ được đề nghị của Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) dưới hình thức hỗ trợ 
ngôn ngữ và khả năng diễn đạt.  Con tôi sẽ tiếp tục nhận được dịch vụ này như thế nào?  
 

 Các học sinh nhận sự hỗ trợ về ngôn ngữ và khả năng diễn đạt được xem xét để trở thành các học sinh giáo 
dục bình thường và sẽ được sắp xếp vào trường mới được xác định.  Mỗi trường tiểu học có các dịch vụ về 
ngôn ngữ và khả năng diễn đạt và sẽ có thể tiến hành chương trình IEP hiện tại cho các học sinh.    

 
Con tôi nhận các dịch vụ được đề nghị của Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) trong chương trình RSP.  
Con tôi sẽ tiếp tục đuợc nhận dịch vụ này như thế nào?  
 

 Các học sinh nhận sự hỗ trợ của RSP được xem xét để trở thành học sinh giáo dục bình thường và sẽ được 
sắp xếp vào trường mới được xác định.  Mỗi trường tiểu học có các dịch vụ RSP và sẽ có thể tiến hành 
chương trình IEP hiện tại cho các học sinh.   

 
Con tôi nhận dịch vụ được đề nghị của Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) trong chương trình Lớp Học 
Ngày Đặc Biệt (SDC).   Con tôi sẽ tiếp tục đuợc nhận dịch vụ này như thế nào?   
 

 Các chương trình SDC bị ảnh hưởng sẽ được chuyển tới trường mới.  Nhân viên của lớp sẽ duy trì lớp học 
hiện tại cho các em tại địa điểm mới.  

Điều gì xảy ra nếu, sau khi nộp đơn vào một trường thông qua tiến trình Ghi Danh Mở rộng, con tôi không 
còn nằm trong một danh sách chờ?  

 Nếu con quí vị không còn nằm trong danh sách chờ tại một trường hay một chương trình có nhiều người 
nộp đơn hơn chỗ trống có sẵn, quí vị có sự lựa chọn để gởi con mình tới trường mới nơi cư ngụ và đợi cho 
có chỗ mở cho chương trình chọn của quí vị.   

 
Học khu có thể tiết kiệm tiền cho những lãnh vực khác thay vì đóng cửa trường không? 

 Trong thập niên qua, Học Khu Sacramento đã giảm chi tiêu hơn 200 triệu đô la.  Chỉ riêng năm ngoái, học 
khu đã bị bắt buộc cắt giảm 28 triệu đô la – một sự thâm thủng gây ra do việc giảm sút chỉ số ghi danh học, 
việc cắt giảm quỹ tiểu bang, mất mát nguồn quỹ liên bang một lần và gia tăng chi phí.  Gần 90 phần trăm 
ngân sách của học khu chi tiêu cho nhân lực – lương bổng và lợi tức – việc cắt giảm đụng đến nhân viên 
gặp khó khăn nhất.  Trong những năm qua, học khu Sacramento đã giảm hay loại bỏ các nhân viên vệ sinh, 
cố vấn giáo dục, giáo viên, y tá, nhân viên trường, quản thủ thư viện, nhân viên văn phòng trung tâm và tài 
xế xe buýt.  Việc cắt giảm này cộng thêm việc cắt giảm kinh phí về sách học, chương trình Giáo Dục 
Người Lớn, các chương trình chuẩn bị cho giáo viên khởi đầu và những chương trình khác.   
 
Năm tới, học khu dự định một sự thâm thủng khác do việc giảm sút chỉ số ghi danh và gia tăng chi phí.  
Việc đóng cửa các trường có số lượng ghi danh thấp nghiêm trọng sẽ tiết kiệm được cho học khu 2.5 triệu 
đô la trong năm học 2013-14.   
 

Tại sao các phụ huynh không được tham gia nhiều hơn trong tiến trình?   
 Cuộc thảo luận về việc giảm chỉ số ghi danh, gia tăng chi phí, khủng hoảng tài chánh của học khu và sự cần 

thiết phải đóng cửa trường đã tiến triển trong suốt thập niên qua và đã có liên quan đến phụ huynh, đối tác 
cộng đồng, đối tác lao động, các nhân viên quận hạt và thành phố, các học sinh và nhân viên học khu 
Sacramento.  Việc đóng cửa trường, đặc biệt, đã là một đề tài tại các diễn đàn ngân sách cộng đồng – có sự 
tham gia đầy đủ của các gia đình Học Khu Sacramento – trong suốt 3 năm qua.  Để đáp lại, Ủy Ban Quản 
Trị đã chỉ định một ủy ban công dân để xem xét việc đóng cửa trường và đưa ra các đề nghị.  Học khu thảo 
luận báo cáo của ủy ban vào mùa Xuân năm ngoái và tổ chức một loạt các buổi họp khác có sự tham gia 
đầy đủ cho vấn đề này.  Công việc của ủy ban là nhằm thông báo những đề nghị này và làm sáng tỏ nhu cầu 
về các tiêu chuẩn tài chánh rõ ràng để xác định các trường cần phải đóng cửa.   
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Tại sao quí vị không sử dụng những đề nghị của Ủy Ban 7-11 và hướng dẫn thực hành tốt nhất của CDE cho 
các trường bị đóng cửa?   

 Ủy Ban Quản Trị đã chỉ định Ủy Ban 7-11 tiến hành nghiên cứu một cách đáng kể về việc đóng cửa trường 
năm ngoái, xem xét những yếu tố như ghi danh và điều kiện cơ sở vật chất.  Những đề nghị của Ủy Ban 
được trình bày tới Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục và thúc đẩy việc thảo luận trong số các Ủy Viên Quản Trị và 
cộng đồng.  Tiêu chuẩn đã được duyệt xét lại trong năm nay và cân nhắc trước khi bất kỳ đề nghị nào được 
đưa ra.  Tuy nhiên, khi khủng hoảng tài chánh của học khu trở nên xấu hơn, một quyết định cần được đưa 
ra cho các trường được đề nghị chỉ dựa trên tiêu chuẩn tài chánh.  Trong những năm trước, Ủy Ban 7-11 
đóng một vai trò tương tự tới một phần trong tiến trình được đề nghị vào năm nay: đưa ra những đề nghị 
liên quan tới việc tái sử dụng và tái đề nghị cho các cơ sở bị đóng cửa sau khi Ủy Ban Quản Trị ra quyết 
định cuối cùng.   
 
Tài liệu thực hành tốt nhất của CDE cung cấp hướng dẫn rộng rãi trong các vấn đề đóng cửa trường.  Mặc 
dù những hướng dẫn chỉ là sự đề nghị, nó thật quan trọng rằng chúng tôi tham gia với tất cả cộng đồng 
trong tiến trình này.  Đó là lý do tại sao chúng tôi đã cam kết để có một diễn đàn công cộng tại mỗi một 
trong số 11 trường được kiến nghị đóng cửa trước khi Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục đưa quyết định vào ngày 
21 tháng 2.     

 

Có bao nhiêu trường tiểu học tại Học Khu San Juan và Elk Grove là trường học quanh năm?    
 Các trường học quanh năm cho phép học khu phục vụ nhiều học sinh hơn với ít trường hơn, đưa ra sự tiết 

kiệm chi phí cho học khu.  Học Khu Elk Grove có 12 trường học quanh năm.  Học Khu San Juan không có.  
Đối với các trường tiểu học quanh năm đang có tại Học Khu Sacramento, nơi các trường tiểu học hoạt động 
chỉ đạt 56 phần trăm công suất, nhiều trường sẽ phải bị đóng cửa hay xác nhập.   

 

Điều gì sẽ ảnh hưởng trong việc di chuyển các học sinh từ một môi trường học đường nhỏ sang một môi 
trường lớn hơn?  Vấn đề về hạnh kiểm, điểm kiểm tra, vân vân.?   

 Các truờng họat động đạt gần hết công suất của nó sẽ có ít lớp học bị tách lớp ra hơn.  Các trường cũng có 
nhiều nguồn lực hơn để hỗ trợ các học sinh, chẳng hạn như nhiều chương trình can thiệp cho các học sinh 
gặp khó khăn và nhiều cơ hội hơn để nhận nhiều chương trình phong phú.  Với ít trường hơn, Học Khu 
Sacramento sẽ có thể tập trung nhân viên để bảo dưỡng và giữ an toàn, giữ cho trường lành mạnh và an 
toàn hơn cho tất cả các học sinh.   Vấn đề về điểm kiểm tra và hạnh kiểm thay đổi tùy theo từng trường, và 
không lệ thuộc vào kích cỡ của một trường.  Vài trường tiểu học lớn nhất của Học Khu Sacramento đã có 
điểm kiểm tra cao nhất.   Việc quyết định đóng cửa trường là vì vấn đề tài chánh, điểm kiểm tra không phải 
là một phần của tiêu chuẩn được sử dụng để xác định cho việc đóng của trường.   
 

 

Bao nhiêu tiền tiết kiệm được từ nhân lực và bao nhiêu tiền từ cơ sở vật chất?   
 Gần 90 phần trăm nguồn ngân sách của học được chi tiêu cho nhân lực – lương bổng và lợi tức.  Như vậy 

phần lớn các khoản tiết kiệm từ việc đóng cửa trường có được là từ việc chấm dứt hợp đồng nhân viên.    
 

Tại sao các Trường Ưu Tiên không bị xem xét cho việc đóng cửa?     
 Hai trường Ưu Tiên – Oak Ridge và Father Keith B. Kenny – được lấy ra khỏi sự xem xét do các trường 

này sẽ nhận các học sinh từ các trường dự kiến bị đóng cửa có chỉ số ghi danh thấp nghiêm trọng.  Như 
vậy, việc ghi danh tại hai truờng này sẽ gia tăng.  Leataata Floyd thì không bị đề nghị đóng cửa bởi vì học 
khu đã đầu tư các nguồn lực đáng kể để quay trở lại thành Trường Ưu Tiên cho khu dân cư có nhu cầu cao 
nhất.   

   
Tại sao các trường hấp dẫn nhận hỗ trợ của Học Khu Sacramento có thể loại bỏ học sinh ra và những phụ 
huynh có thể lái xe băng ngang thành phố?  Why does SCUSD support magnet schools that can kick kids out 
and whose parents can drive across town?  

 Học Khu Sacramento đưa ra một loạt các trường và các chương trình cho phụ huynh, bao gồm các trường 
theo tiêu chuẩn dành cho các học sinh nâng cao, các trường lấy cảm hứng Waldorf, các trường và các 
chương trình song ngữ, các trường Integrated Thematic Instruction và những trường khác.  Đưa ra một 
danh mục của các trường và các chương trình cho các gia đình là một phương pháp để gia tăng chỉ số ghi 
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danh và gia tăng ngân sách cho học khu, nhiều chương trình như thế này thu hút các gia đình cư ngụ bên 
ngoài học khu.     

 

Những con số về thâm thủng trong năm học 2013-14 được học khu Sacramento dự báo thì ở đâu?  
 Tháng trước, Thống Đốc Brown ban hành dự toán ngân sách tháng Giêng của ông ta, bao gồm một sự gia 

tăng khiêm tốn trong chi tiêu cho trường học và một công thức về nguồn quỹ cho trường mới được đề nghị, 
được gọi là Công Thức Quỹ Kiểm Soát Địa Phương (LCFF).  Tuy nhiên, do việc giảm chỉ số ghi danh và 
gia tăng chi phí, học khu vẫn đang dự tính một sự thâm thủng đáng kể trong năm 2013-14.    
 

Theo sự đề nghị của Thống Đốc Brown, LCFF sẽ đại tu nguồn quỹ của trường bằng việc giảm thiểu các 
chương trình được tài trợ bắt buộc và vô điều kiện và chuyển tiền tới các học khu có dân số cao nhất có thu 
nhập thấp và các học sinh không nói tiếng Anh.  Đề nghị này dự kiến sẽ phải đối mặt với sự phản đối khi 
nó được xem xét trong ủy ban lập pháp.  Học khu đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ vấn đề tài trợ này, trong 
đó có khả năng sẽ tiếp tục cần được thảo luận trong suốt mùa Xuân.  Không biết được bao nhiêu tiền các 
trường sẽ nhận được, các chuyên viên tài chánh đang cố vấn học khu lập ngân sách – do yêu cầu của quận 
hạt vào ngày 15 tháng 3 – theo ước tính bảo thủ, sẽ khiến cho học khu Sacramento chịu mức thâm thủng 
đáng kể.   

 

Tại sao quyết định đóng cửa trường là một quyết định cho tất cả hay không quyết định gì hết?   
 Việc đề nghị là để đóng cửa 11 trường, sẽ phù hợp về con số các trường tiểu học trong học khu Sacramento 

với con số các học sinh mà chúng ta phục vụ và đưa vào báo cáo về sự giảm sút hơn nữa chỉ số ghi danh.     
 

Chúng tôi có thể có “sự ưu tiên” như thế nào trong tiến trình Ghi Danh Mở Rộng nếu nó bắt đầu trước khi 
Ủy Ban Quản Trị ra quyết định về kích cỡ lớp đúng?   

 Vào ngày kết thúc tiến trình Ghi Danh Mở Rộng, kéo dài từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3, các học 
sinh từ các trường dự kiến bị đóng cửa sẽ được sắp xếp vào trong một đợt sổ xố đặc biệt chỉ sẵn sàng dành 
cho các học sinh từ 11 trường này.  Sau đó, và chỉ sau đó, sẽ dành cho các ứng cử viên khác từ khắp các 
trường trong học khu để được xem xét cho chỗ trống có sẵn.  Đây KHÔNG phải là tiến trình ai đến truớc sẽ 
được phục vụ trước.  Việc sắp chỗ bắt đầu khi kết thúc thời gian Ghi Danh Mở Rộng sau khi tất cả các đơn 
đã được nhận, đảm bảo rằng tình trạng ưu tiên dành cho các trường dự kiến bị đóng cửa.   


