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Chào mừng & Thăm hỏi

Buổi họp bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều với phần chào mừng và thăm hỏi. Phần
định hướng công bằng về ngôn ngữ được hoàn tất và chúng tôi bắt đầu buổi
họp bằng cách chia sẻ tin tức tốt trong tuần. Tuần này, có nhiều câu hỏi xung
quanh vấn đề công việc, quy trình và các mối quan ngại khác có thể hoặc có thể
không liên quan đến phạm vi của dự án này. Chúng tôi quyết định bỏ qua phần
thăm hỏi nhóm do có thắc mắc về việc các nhóm cùng tồn tại và có thể đang làm
công việc hoặc và những việc khác tương tự. Một người đại diện của DPS đã làm
rõ rằng các cuộc họp đó là sự tiếp tục hoặc mở rộng của các cuộc họp ủy ban,
nơi các thành viên khác có thể chia sẻ ý kiến phản hồi. Vẫn còn một số thắc mắc
về cách thức các nhóm này họp mặt và chia sẻ thông tin.

Thành công & Thỏa thuận

Định nghĩa về thành công được cập nhật với các gợi ý từ các thành viên ủy ban.
Chúng tôi đã thảo luận/chia sẻ về tỉ lệ đồng thuận đang đổi sang đa số xung
quanh vấn đề có thể chấp nhận những gì đã được viết ra. Các thỏa thuận nhóm
chưa được hoàn tất do thời gian hạn chế. Có một số cập nhật được đề xuất
nhưng không được thảo luận hoặc phê chuẩn. Các đề xuất cho Hướng dẫn về
Thành công sẽ được gửi qua email và phê duyệt cho buổi họp 4. Nhóm đang tìm
kiếm thêm cơ hội đối thoại mở như một phần của quy trình này.

Báo cáo về quy trình trình bày
dữ liệu

Các cuộc trò chuyện thảo luận và thăm dò ý kiến đã được tiến hành xung quanh
những phản ánh từ quy trình trình bày dữ liệu và một số câu hỏi phát sinh. Việc
thăm dò ý kiến được tiến hành bằng cách sử dụng nền tảng Mentimeter, và cho
phép các thành viên ủy ban được hợp tác và chia sẻ về các phản ánh xung quanh
kết quả dữ liệu. Một số vấn đề nổi bật then chốt từ quy trình trình bày dữ liệu
đã được thảo luận bao gồm:
● Tổng ngân sách tài trợ của Học khu bị giảm do có ít học sinh hơn. Có lo
ngại về nguồn ngân sách ESSER, Đạo luật Cares, và những gì có thể xảy ra
trong tương lai. Liệu việc tăng thuế bất động sản sẽ giúp ích hay không.
Tương tự, việc mở các trường do Học khu điều hành và trường đặc
quyền mới.
● Việc các trường học quy mô nhỏ có thể cung cấp chương trình học tập
vững chắc và hỗ trợ học sinh là vấn đề đầy khó khăn, thách thức. Một
hiệu trưởng đã chia sẻ rằng họ vẫn có thể cung cấp chương trình, nhưng
điều này có thể rất khó khăn đối với các trường học lân cận. Có lo ngại
về vấn đề duy trì TNLI cho một trường học cách đó 1 dặm. Cũng có cuộc
trò chuyện thảo luận xung quanh vấn đề nguồn ngân sách tài trợ cho mỗi
học và tác động của việc đó.
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Các điểm nổi bật của Buổi họp/
Lo ngại

Một số khu vực đang có tốc độ tăng trưởng nhiều hơn và có sĩ số ghi
danh cao hơn những khu vực khác. Một số vấn đề tại Denver đang góp
phần vào việc giảm ghi danh mạnh hơn ở một số khu vực do tỉ lệ sinh
giảm, giá nhà tăng, v.v....Có một số thắc mắc về việc những học sinh sắp
rời DPS sẽ đi đâu. Mất học sinh không có nghĩa là những nơi khác có
thêm học sinh.
Việc giảm ghi danh tạo ra rất nhiều thách thức. Một thành viên chia sẻ
cho biết việc có thêm 42 học sinh có thể đủ tài trợ cho lương của 3 giáo
viên. Nhiều người cảm thấy rằng việc có ít chương trình hơn góp phần
tạo ra vấn đề này. Tùy thuộc vào thành phần nhân khẩu, một số dịch vụ
nhất định sẽ luôn được cung cấp do các dịch vụ đó là bắt buộc theo luật.
Nếu một trường học không còn đủ điều kiện cho diện TNLI, thì điều đó là
do thành phần nhân khẩu của cộng đồng họ đang thay đổi. Bốn trường
đặc quyền đã đóng cửa do có sĩ số ghi danh thấp.
Hội đồng Giáo dục DPS quyết định cách thức sử dụng các tòa nhà bỏ
trống. Có lo ngại về việc đóng cửa các trường học và các trường học mới
hoặc trường đặc quyền sẽ vào thế chỗ. Hội đồng bỏ phiếu về cách thức
sử dụng các tòa nhà bỏ trống và sẽ thu thập ý kiến góp ý từ cộng đồng.
Cần có các cuộc trò chuyện thảo luận thêm.

● Theo nhóm này, vẫn còn nhiều điều cần làm rõ và nhiều thắc mắc cần
được giải đáp.

● Có lo ngại về việc sử dụng nền tảng MIRO và/hoặc về việc bảo đảm tất
cả các thắc mắc, nhận xét, v.v... đều được đề cập/ giải quyết. Một số
thành viên có trở ngại về kỹ thuật hoặc gặp khó khăn khi sử dụng MIRO.

● Chúng tôi cần thêm thời gian để chia sẻ công khai và gởi các thông tin
liên quan trước buổi họp. Có cuộc đối thoại rất quan trọng cần diễn ra ,
nhưng dường như không có đủ thời gian.

● Nhóm đã đề xuất thu hình/tiếng các buổi họp để xem lại sau và có thể
kéo dài thời gian các buổi họp hoặc bổ sung thêm một buổi họp.

Các Bước tiếp theo

●

Có lo ngại về việc liệu các quy định hướng dẫn sẽ tuân theo các tiêu chí
đã thiết lập trước đó, như Nghị quyết Chấp thuận DPS, hay không.

●

Các khu vực ghi danh là vấn đề cần được thảo luận hay không?

●

Có thắc mắc về vấn đề bình đẳng trong ủy ban và thắc mắc liệu ý kiến
của một số thành viên có trọng lượng hơn những người khác hay không.
Cũng có lo ngại về việc liệu có không gian an toàn để cho phép các cuộc
trò chuyện thảo luận và quy trình có thể xảy ra.

●

Các khoảng dừng có chủ đích để phần phiên dịch có thể theo kịp

●
●
●

Giải quyết một số lo ngại cấp cao trong vai trò là nhóm hỗ trợ với DPS
Lập một tài liệu FAQ cho các thành viên ủy ban
Lên kế hoạch cho thời gian họp diễn đàn chia sẻ mở
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●
●

Lập và chia sẻ phần bài tập/công việc về nhà với ủy ban cho cuộc họp
tiếp theo
Thảo luận về các nguyên tắc hướng dẫn đối với việc lập ra các tiêu chí
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