
TÌM HIỂU KẾ HOẠCH TỔNG 
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BUỔI HỌP CỘNG ĐỒNG 
TRỰC TUYẾN

Học Khu Sac đang trong quá trình hoàn thiện Kế 
Hoạch Tổng Thể Cơ Sở Vật Chất (FMP) và đang tìm 
kiếm sự phản hồi của cộng đồng chúng ta.  Chúng tôi 
sẽ tổ chức năm buổi họp cộng đồng trực tuyến trên 
Zoom trong thời gian từ ngày 2 -12 tháng 8 cho các 
gia đình, nhân viên, và cộng đồng Học Khu Sac, tìm 
hiểu về bản dự thảo FMP và đóng góp ý kiến.    

Kế Hoạch Tổng Thể Cơ Sở Vật Chất là gì

Kế Hoạch Tổng Thể Cơ Sở Vật Chất là một tài liệu kế hoạch ưu thế 10 năm bao gồm việc đánh giá 
cơ sở vật chất của 93 trường.  Nó cũng bao gồm việc kiểm toán nguồn năng lượng tại mỗi cơ sở vật 
chất, thiết lập các tiêu chuẩn để hỗ trợ các mục tiêu giáo dục của Học Khu, và một chỉ số công bằng 
sẽ hướng dẫn Học Khu để lập kế hoạch và ưu tiên các dự án cải thiện nguồn vốn trong thập kỷ tới.  
Chỉ số công bằng nhìn vào các nhu cầu của học sinh và các mục tiêu LCAP của Học Khu, các nhu 
cầu khu dân cư, và điều kiện của các cơ sở vật chất hiện tại để giúp ưu tiên các dự án trong tương lai 
cho Biện Pháp H.  Biện Pháp H là một trái phiếu về Bổn Phận Chung trị giá 750 triệu đô la đã được 
cộng đồng Học Khu Sac bỏ phiếu thông qua ngày 3 tháng 3 năm 2020

Các Ngày Họp Cộng Đồng Trực Tuyến

Ngày 3 tháng 8, 2021 từ 6 giờ chiều – 7 giờ 30 tối 
Ngày 4 tháng 8, 2021 từ 12 giờ – 1 giờ 30 trưa
Ngày 5 tháng 8, 2021 từ 3 giờ – 4 giờ 30 chiều
Ngày 10 tháng 8, 2021 từ 6 giờ chiều – 7 giờ 30 tối
Ngày 18 tháng 8, 2021 từ 6 giờ chiều – 7 giờ 30 tối

Cần thêm tin tức Kế Hoạch Tổng Thể Cơ Sở Vật Chất của Học Khu Sac, truy cập trang 
mạng https://www.scusd.edu/fmp. 
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