
 

Sự kiện việc “Tiểu Bang Quản Chế*”  
Các Trường của chúng ta 

Học khu Sacramento dự toán sẽ hết tiền vào tháng 11.  Trừ khi việc cắt giảm chi tiêu đáng kể được thực 
hiện vào tháng 6 để cân đối nguồn ngân sách và đáp ứng mức dự trữ bắt buộc của tiểu bang, học khu sẽ 
bị quản chế.  Sự kiện này giải thích việc mất khả năng thanh toán và việc quản chế sẽ có ý nghĩa gì đến 
các học sinh của chúng ta.    

 

 Sẽ có ít tiền hơn để chi tiêu cho các học sinh. 
Một khi học khu mất khả năng thanh toán và bị quản chế, tiểu bang sẽ cho vay tiền để chi trả các 
hoá đơn.  Tiền vay của tiểu bang sẽ bị tính lãi suất dựa trên số tiền vay.  Như vậy, ngoài việc cắt 
giảm chi phí để trả tiền hoá đơn, Học Khu còn cần phải cắt giảm nhiều hơn để trả tiền lãi của 
tiểu bang.  Điều này sẽ dẫn đến việc có ít tiền có sẵn cho các học sinh của chúng ta.    

 

 Một Quản trị viên sẽ quản chế.  Kiểm soát địa phương bị mất. 
Một quản trị viên sẽ được chỉ định và ủy ban quản trị trường địa phương sẽ bị mất quyền đưa ra 
quyết định.  Phần trách nhiệm của Quản Trị Viên là để xác định việc cắt giảm nhằm cân đối ngân 
sách và chi trả lại tiền vay cộng với lãi suất cho tiểu bang.  Các chương trình, các dịch vụ và 
trường học có giá trị cho học sinh có thể bị cắt bỏ khỏi nguồn ngân sách.   

 

 Việc phục hồi có thể cần đến 10 năm trở lên. 
Theo như các chuyên gia từ Nhóm Trợ Giúp Giải Quyết Khủng Hoảng Tài Chánh của Tiểu Bang 
(FCMAT), các học khu tại Cali đã trải qua kinh nghiệm bị quản chế cần từ 10 năm trở lên để hồi 
phục.  Nó có thể mất nhiều năm trước khi các phụ huynh và các thành viên cộng đồng địa 
phương trong Sacramento dành lại quyền kiểm soát địa phương ở các trường của chúng ta.   

 

 Các chuyên viên đồng ý sự quản chế sẽ là tồi tệ cho các học sinh. 
Các chuyên viên từ FCMAT đã trình bày tới Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục Học Khu Sacramento vào 

ngày 13 tháng 12 năm 2018 và cảnh báo các lãnh đạo học khu rằng việc quản chế sẽ không mang 
lại quyền lợi tốt nhất cho các học sinh của chúng ta.  FCMAT khuyến khích Học Khu và các đối tác 
lao động cùng làm việc để xác định cách tiết kiệm chi phí nhằm tránh bị quản chế.   

Ghi tên vào cảnh báo ngân sách và để nhận kế hoạch bảo vệ trường bằng cách lên trang mạng: 

www.scusd.edu 
 

*Trong lúc tiến trình này theo truyền thống được gọi là “Quản Chế của Tiểu Bang”, recent legislation (qui định hiện hành) đưa ra nhiều 
sự thay đổi tới hệ thống của tiểu bang để can thiệp vào các học khu gặp khốn đốn về tài chánh.  Trong số những thay đổi, trách nhiệm 
quản chế chuyển từ cấp tiểu bang xuống cấp quận hạt.  
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