Các Trường học được Ghi danh Dưới mức/
Trường học Nhỏ
Phiên Làm việc của Hội đồng
Ngày 3 Tháng Sáu, 2021

Thiết lập Cấp độ
Khi chúng ta bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện
này, điều quan trọng là phải ghi nhận rằng các trường
học nhỏ trong học khu của chúng ta có những giáo
viên, nhân viên, học sinh, gia đình và các chương trình
vô cùng tuyệt vời.
Chúng tôi hiểu rằng những con người tuyệt vời này
đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày để phục vụ các học
sinh. Đây không phải là vấn đề về chương trình học,
mô hình, hay hiệu suất. Đây là về việc có ít học sinh
hơn trong học khu của chúng ta.

Đây cũng là về việc hợp tác với cộng đồng để mang
lại cho học sinh của chúng ta những cơ hội và sự hỗ
trợ tốt nhất có thể.
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Tại sao chúng ta lại nói về các trường được ghi danh
dưới mức tại DPS?
Việc giảm ghi danh đang ảnh hưởng đến các trường trên toàn DPS, hạn
chế việc lập chương trình học tập và những hỗ trợ mà chúng ta có thể
cung cấp cho học sinh của mình.

● Trong khoảng thời gian từ 2014-20, số học sinh ghi
danh theo học DPS giảm ~ 5,000 ở cấp tiểu học. Con số
đó tương đương với khoảng 16 trường tiểu học.
● Do nhóm cư dân trong độ tuổi đi học ở Denver giảm, số
lượng học sinh ghi danh theo học đã giảm đáng kể và
dự kiến sẽ còn giảm nhiều hơn nữa trong vòng 5 năm
tới.

● Việc từ chối ghi danh làm hạn chế đáng kể khả năng
cung cấp các chương trình học toàn diện của chúng ta.
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Lợi ích của một trường có lượng học sinh
ghi danh theo học mạnh là gì?
Học sinh

Giáo viên

Các nhà lãnh đạo

Các môn Nghệ thuật, Giáo dục
thể chất, Âm nhạc, và/hoặc
các môn tự chọn khác được
lên lịch học thường xuyên.

Cơ hội cộng tác để xem xét
bài làm của học sinh và lập
kế hoạch các bài giảng và
bài học với các đồng nghiệp
cùng cấp lớp hoặc theo chủ
đề cụ thể

Tiếp cận khả năng lãnh
đạo và huấn luyện trong
giảng dạy, cũng như bổ
sung thêm nhân sự Lãnh
đạo Giáo viên để huấn
luyện và phát triển các
giáo viên

Các chương trình phù hợp theo
cấp lớp và cấp độ ngôn ngữ
dành cho Học sinh Đa ngôn
ngữ
Can thiệp/Mở rộng những hỗ
trợ thích hợp cho tất cả các
cấp độ trong chương trình
Năng khiếu & Tài năng, Giáo
dục Đặc biệt, Toán và Văn
Tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ
sức khỏe tâm thần như cố vấn
học đường, chuyên gia tâm lý
học và/hoặc nhân viên xã hội,
và nhân viên hỗ trợ Giải quyết
Mâu thuẫn

Khả năng tập trung vào một
bộ tiêu chuẩn và bài đánh giá
dành cho môn học hoặc cấp
lớp
Các cơ hội huấn luyện và
phát triển chuyên môn
thường xuyên
Thời gian dành riêng cho việc
lập kế hoạch cho giáo viên
và thực hành giảng dạy dựa
trên dữ liệu

Tăng khả năng quảng bá
trường học dựa trên các
dịch vụ có sẵn
Có sẵn thêm nhân viên
để bao quát toàn trường
(ví dụ: ca làm việc buổi
trưa, giờ giải lao, dạy
thay, v.v.)
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Lượng học sinh ghi danh theo học thấp
ảnh hưởng đến các lớp học như thế nào?
Tác động của lượng học sinh ghi danh theo học thấp

Lượng học sinh ghi danh theo học thấp hoặc dưới mức ảnh hưởng đến
chương trình dự kiến của trường theo nhiều cách.
Ví dụ:
● Một số trường phải kết hợp hoặc chia tách phòng học do số lượng học
sinh và nhân viên
○ TNLI và các chương trình học ngôn ngữ kết hợp các cấp lớp, các
trình độ ngôn ngữ hoặc chương trình ngôn ngữ (ELA-E / ELA-S)
○ Các lớp học cùng cấp lớp hoặc các môn học hỗ trợ kết hợp với
nhau.
● Có ít cơ hội hơn cho học sinh tham gia vào các môn tự chọn và các
khóa học can thiệp/mở rộng

● Giới hạn các cơ hội cung cấp nhân viên toàn thời gian cho các chương
trình sức khỏe tâm thần và cảm xúc xã hội dành cho học sinh
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Nhóm Trường
Thay vì xác định các trường học riêng lẻ có số lượng học sinh ghi
danh dưới mức, chúng tôi đang tìm cách liên kết các nhóm trường
phục vụ các cấp lớp tương tự, hay còn gọi là “nhóm trường”, những
trường này có sự sụt giảm về số lượng học sinh ghi danh theo học
theo thời gian. Điều này sẽ cho phép các trường học của chúng tôi
và cộng đồng của họ, cùng nhau tạo ra các giải pháp, điều này có
thể dẫn đến việc hợp nhất trường học.
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Quy trình do cộng đồng dẫn dắt, được hỗ trợ bởi DPS
Quá trình phát triển các tùy chọn hợp nhất sẽ diễn ra như thế nào?
● Hợp nhất có nghĩa là chúng ta sẽ có ít trường hơn, nhưng các trường sẽ
được ghi danh theo học đủ số lượng và do đó có thể cung cấp nhiều cơ
hội phong phú hơn cho các học sinh và gia đình của chúng ta.
● Các trường nằm gần nhau về mặt địa lý phục vụ các cấp lớp tương tự sẽ
làm việc với cộng đồng của họ và nhân viên học khu để hợp nhất các
trường và thiết kế các lựa chọn bền vững hơn cho tương lai -- thay vì chỉ
đơn giản là đóng cửa một số trường và giữ những trường khác mở cửa.

● Học khu Công lập Denver và Hội đồng Giáo dục rất coi trọng mối quan hệ
đối tác cộng đồng, và sự tham gia của cộng đồng sẽ là quá trình quan
trọng để xác định xem chúng ta sẽ tiến về phía trước như thế nào.
● Sẽ có một quá trình có sự tham gia của cả cộng đồng bao gồm các nhà
lãnh đạo học khu và trường học, giáo viên, gia đình và các thành viên
cộng đồng để đánh giá các thách thức và xác định các lựa chọn tốt nhất.
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Các Trường Đặc quyền
Các trường đặc quyền bị ảnh hưởng như thế nào bởi vấn đề các Trường học Nhỏ?
Khác với các trường học do học khu điều hành và trường iZone, các trường đặc quyền
chịu hoàn toàn trách nhiệm về khả năng thanh toán tài chính dài hạn của mình và
không nhận thêm tài trợ của học khu khi các trường có số học sinh ghi danh dưới mức
(ví dụ: dưới 215 ở cấp một).
Khả năng thanh toán tài chính dài hạn là yêu cầu chính của hợp đồng giữa mỗi trường
đặc quyền và học khu, và trường đặc quyền có thể không được gia hạn hoặc phải từ
bỏ hợp đồng nếu tình trạng tài chính lành mạnh không được duy trì.
Kể từ năm học 2017-18, sáu trường đặc quyền (bao gồm nhiều trường thuộc các
mạng lưới trường đặc quyền lớn) đã từ bỏ hợp đồng của họ vì số học sinh ghi danh
giảm là một yếu tố chính cho quyết định của họ.
Trong quá trình gia hạn hợp đồng với các trường đặc quyền, nhân viên học khu xem
xét việc ghi danh theo học tác động như thế nào đến khả năng duy trì chương trình
giáo dục đã được phê duyệt của một trường học.
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Các Mốc Thời gian Hai năm
Các thay đổi sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều - và chúng ta sẽ hợp tác
cùng nhau ở mọi bước.
Lập Kế hoạch Khuyến
khích Tham gia
● Chúng tôi khuyến
khích cộng đồng
tham gia bằng cách
nào?
● Các hướng dẫn và
khuôn khổ cho quá
trình này cũng như
kết quả là gì?

Mùa Xuân 2021

Sự Tham gia của
Cộng đồng
● Tình trạng của các
trường học nhỏ của
chúng ta là gì?
● Chúng ta nên giải
quyết vấn đề này
như thế nào?

Mùa Thu 2021 Mùa Xuân 2022

Hội đồng
Phê duyệt
● Hội đồng xem
xét các phương
án được đề xuất
& bỏ phiếu chọn
hướng đi sắp tới

Tháng Năm
2022

Năm Lập
Kế hoạch
● Năm Lập Kế hoạch
(2022-23)
○ Xác định lãnh đạo &
nhân viên
○ Thiết kế chương trình

● Chọn Trường vào Mùa
Đông 2023
● Mở cửa vào Tháng
Tám 2023
Tháng Sáu 2022 Tháng Tám 2023

Hỏi & Đáp
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