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Bất kỳ mục nào được đánh dấu hoa thị* đều có định nghĩa trong trang 2. Bắt đầu Năm Học 2021-22

Tháng Mười Hai
2020

Tháng Một 2021 Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám 2021 Tháng Chín Tháng Mười

Cam kết /Quyết
định của Hội
đồng

Cam kết của Hội đồng
về các địa điểm cho

STRIVE Prep
Montbello và trường

trung học cơ sở
đầu vào mới

Quyết định của Hội đồng về địa điểm cho STRIVE Prep Montbello
và trường trung học cơ sở đầu vào mới và việc mở cửa/đóng

cửa trường cụ thể

Tuyển dụng
Hiệu trưởng

Quy trình Tuyển dụng Hiệu trưởng với
Ủy ban Cố vấn Tuyển chọn Hiệu trưởng

Trường học

Diễn đàn Cộng đồng Trực tuyến

Các Hiệu trưởng được Tuyển dụng

Các hiệu trưởng Trung học cơ
sở và phổ thông bắt đầu Năm

Hoạch định

Thiết kế
Cơ sở Hạ tầng Tìm kiếm Kiến trúc sư và Quy trình Tuyển chọn

Nhóm Cố vấn Thiết
kế* Khởi động
(Sẽ được xác

định)

Họp Cập nhật về        Cơ sở
hạ tầng #1

(Sẽ được xác định)

Họp Cập nhật về
Cơ sở hạ tầng #2

(Sẽ được xác định)

Thiết kế
Chương trình

Lập kế hoạch
cho các Nhóm

Công Tác

Thiết lập Nhóm Công tác Đại diện*

Chủ đề Thảo luận
#1 của Nhóm Công
tác Cộng đồng từ

các Vòng Đối thoại

Chủ đề Thảo luận
#2 của Nhóm Công

tác Cộng đồng
từ các Vòng Đối

thoại

Chủ đề Thảo luận #3 của
Nhóm Công tác Cộng đồng

từ các Vòng Đối thoại

Chủ đề Thảo luận #4 của
Nhóm Công tác Cộng đồng

từ các Vòng Đối thoại

Tiếp tục Phát triển Kế hoạch Thiết kế Trường học với các Hiệu
trưởng và Nhóm Công tác Cộng đồng

Khuyến Khích
Cộng Đồng
Tham Gia

Đệ trình ý kiến cho Nhật ký và Dự án
Nghệ thuật Cộng đồng

Tóm tắt ý kiến đệ
trình cho Nhật ký và

Nghệ thuật

Lập kế hoạch cho các Vòng Đối thoại*
Vòng Đối thoại -

Câu hỏi #1: Những
Hy vọng và Lo sợ

về Quy trình Thiết
kế

Vòng Đối thoại -
Câu hỏi #2: Các

Mong muốn về Cơ
sở Hạ tầng

Vòng Đối thoại -Câu
hỏi #3: Đặc điểm

Nhân viên, Nền văn
hóa Học đường mong

muốn

Vòng Đối thoại –
Câu hỏi #4: Sẽ xác định sau
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Định Nghĩa

Nhóm Công tác Đại diện*

Nhóm Công tác Đại diện sẽ gồm có học sinh, nhân viên, gia đình, thành viên cộng đồng và

cựu học sinh. Nhóm Công tác Đại diện sẽ chịu trách nhiệm làm việc phối hợp với Hiệu

trưởng Trường Trung học Cơ sở Montbello và Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông

Montbello mới để xây dựng các nguyên tắc thiết kế và xác định tầm nhìn, sứ mệnh,

chương trình học tập cấp cao, đặc điểm của nhân viên và các yếu tố văn hóa trường học

cũng như góp ý và đề xuất cho thiết kế cơ sở hạ tầng tương lai.

Nhóm Cố vấn Thiết kế (DAG)*

Nhóm DAG sẽ gồm có học sinh, nhân viên, gia đình, thành viên cộng đồng và cựu

học sinh. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm làm việc hợp tác với một kiến trúc sư và

các đội ngũ trường để thiết kế khu học tương lai của Montbello - đó có thể là một

tòa nhà mới hoặc nâng cấp/sửa chữa không gian hiện có -đây là việc mà nhóm cần

sớm đưa ra quyết định. Nhóm này sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhóm Công tác Đại diện

nhằm bảo đảm rằng cơ sở hạ tầng theo hoạch định sẽ đáp ứng các nhu cầu của

trường học và sẽ linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu của học sinh Montbello trong

tương lai.

Vòng Đối thoại (DC)*

Vòng Đối thoại sẽ bao gồm các thành viên cộng đồng, cung cấp ý kiến

phản hồi về quy trình Tái cân nhắc Montbello. Các cuộc họp này sẽ
được tổ chức trực tuyến và sẽ có rất nhiều cơ hội để tham gia các vòng

đối thoại này. Chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ thông tin này với các

mạng lưới của quý vị - chúng tôi đang nỗ lực để có càng nhiều tiếng nói

từ cộng đồng càng tốt.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm?

Truy cập trang web của chúng tôi tại:
dpsk12.org/reimagine-montbello-campus/

Liên Lạc với chúng tôi tại:
Reimagine_Montbello@dpsk12.org

http://dpsk12.org/reimagine-montbello-campus/
mailto:Reimagin_Montbello@dpsk12.org

