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Nghị quyết về Các Trường học Quy mô Nhỏ là gì?

Hội đồng Giáo dục đã thông qua Nghị quyết về Các Trường học quy mô Nhỏ vào Tháng Sáu 2021, qua
đó chỉ thị Học khu hợp tác với các cộng đồng trường học trong toàn Học khu để giải quyết tình trạng ghi
danh giảm sút ở các trường tiểu học.

Nghị quyết này kêu gọi nhân viên DPS bắt đầu một quy trình do cộng đồng chỉ đạo, được Học khu hỗ trợ
để tạo ra các giải pháp khả thi cho việc ghi danh giảm sút, cùng với các quy định hướng dẫn để đảm
bảo chương trình bền vững cho học sinh, bao gồm cả chương trình giáo dục song ngữ vững mạnh bằng
cách áp dụng mô hình Giảng dạy bằng Tiếng mẹ đẻ Chuyển tiếp (TNLI).

Sĩ số ghi danh giảm sút là gì?

Nhiều khu vực của Denver đang có nhiều thay đổi lớn về mặt nhân khẩu, do đó đã gây ra tác động lớn
đến dân số trong độ tuổi đi học của DPS.  Từ năm 2014 đến 2020, DPS có sĩ số học sinh tiểu học ghi
danh ít hơn khoảng 5,000 so với trước đây và xu hướng này có thể vẫn tiếp tục trong 5 năm tới.

Sĩ số ghi danh giảm sút có tác động gì đến các trường học của chúng tôi?

Do tổng số trẻ em ở độ tuổi đi học giảm, sĩ số ghi danh cũng giảm sút tại nhiều trường học trong toàn
Học khu. Khi trường học có ít học sinh ghi danh hơn thì DPS và nhà trường nhận ít tiền hơn từ tiểu bang,
và do đó sẽ gây khó khăn cho việc tài trợ tất cả các chương trình và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng học
sinh xứng đạng được nhận. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục trong 5 năm tới.

Tại sao việc một trường học có đủ số ghi danh (tối đa) lại quan trọng?

Một trường học với đủ số ghi danh có nguồn ngân quỹ tài trợ đủ để cung cấp cho học sinh các cơ hội
tuyệt vời và bình đẳng, bao gồm:

● Các lớp Nghệ thuật, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc và/hoặc các môn tùy chọn được lên lịch học
thường xuyên.

● Các chương trình dành cho Học sinh Đa ngôn ngữ phù hợp với trình độ cấp lớp và ngôn ngữ.
● Các dịch vụ Tài năng & Năng khiếu, Giáo dục Đặc biệt, chương trình Can thiệp Toán và Đọc viết

ở mọi cấp độ



● Dịch vụ Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần, ví dụ như chuyên gia tư vấn học đường, chuyên gia tâm lý
và/hoặc nhân viên công tác xã hội, và nhân viên cho các Phương pháp Khắc phục

● Thời gian dành riêng cho giáo viên lập kế hoạch/soạn bài và các phương thức hướng dẫn dựa
trên dữ liệu

● Khả năng để giáo viên tập trung vào một bộ tiêu chuẩn hoặc bài thẩm định theo trình độ cấp
lớp hoặc khóa học

Điều gì xảy ra khi trường học có sĩ số ghi danh thấp dưới mức?

Các trường tiểu học với sĩ số ghi danh thấp thường có các lớp học tùy chọn không nhất quán, tác động
đến chương trình TNLI chất lượng và có ít cơ hội cho chương trình can thiệp (ví dụ như hỗ trợ thêm
trong môn Đọc viết và Toán) hoặc mở rộng (như các chương trình Tài năng và Năng khiếu). Các trường
có sĩ số ghi danh thấp và có chương trình TNLI thường phải áp dụng các biện pháp thỏa hiệp như kết
hợp nhiều cấp lớp.

Khi nào sẽ tiến hành thay đổi đối với các trường học?

Quy trình này sẽ không xảy ra chỉ trong một đêm. Sẽ không có thay đổi nào tại các trường học cho đến
năm học 2023-24. Trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào, DPS sẽ làm việc với đội ngũ nhân viên nhà
trường, các gia đình và cư dân khu phố để đưa ra các lựa chọn sáng tạo cho việc sát nhập các trường
học trong các cộng đồng bị ảnh hưởng. Vào mùa xuân 2022, DPS và các thành viên cộng đồng sẽ trình
bày các lựa chọn này cho hội đồng để bỏ phiếu bầu chọn. Các trường học mới sát nhập sẽ tham gia vào
thủ tục Chọn Trường vào mùa xuân năm 2023 và sẽ mở cửa khai giảng vào năm học 2023-24.

Lợi ích của việc sát nhập các trường học là gì?

Thay vì chỉ đơn giản đóng cửa một trường học và giữ trường kia mở cửa hoạt động, Hội đồng chỉ thị
chúng tôi nỗ lực hướng đến việc sát nhập, hay gộp trường. Các trường sát nhập sẽ có sĩ số ghi danh đầy
đủ (tối đa) và do đó có thể cung cấp nhiều cơ hội bồ dưỡng mà học sinh và các gia đình xứng đáng
được nhận.

Việc sát nhập tận dụng các ưu điểm của cộng đồng chúng tôi, kể cả những thế mạnh của những trường
có thể bị đóng cửa hoặc thay đổi đáng kể, và bảo đảm các tài sản đó không bị mất đi trong quá trình
điều chỉnh lại quy mô sức chứa nhằm đáp ứng các nhu cầu của hôm nay và ngày mai.

Điều này có ý nghĩa gì với đội ngũ nhân viên trường học?

DPS và hội đồng đã tuyên bố rõ cam kết của họ đối với việc hỗ trợ nhân viên - là đối tượng sẽ được ưu
tiên trong bất kỳ thay đổi nào. Mặc dù thay đổi nào cũng sẽ được thực hiện trong hai năm nữa, nhưng
nhân viên trường học sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc bảm đảm sự hoạt động liên tục cho học sinh
cũng như làm việc sát cánh các thành viên cộng đồng để thiết kế các lựa chọn cho Hội đồng xem xét.



Các trường nào sẽ tham gia vào quy trình này?

Hội đồng chưa công bố chính thức những trường nào sẽ tham gia vào quy trình này. Chúng tôi hy vọng
sẽ có thêm thông tin chi tiết để chia sẻ vào mùa thu 2021.
DPS sẽ xác định các trường học cho quá trình này bằng cách nào?

Nhóm hoạch định của DPS thực hiện phân tích sâu về xu hướng ghi danh trong toàn Học khu khi phát
hành Bản Phân tích Vùng Chiến lược (SRA) hàng năm. Có nhiều trường trong Học khu của chúng tôi
đang gặp phải tình trạng giảm ghi danh và ghi danh dưới mức, vì vậy chúng tôi đang xem xét các nhóm
trường bị ảnh hưởng nhiều nhất dựa trên phân tích SRA. Chúng tôi dự đoán rằng quy trình này cũng có
thể sẽ cần thực hiện ở các khu vực khác khi chúng tôi cố gắng giải quyết những thách thức của việc
giảm ghi danh trong toàn Học khu. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm chia sẻ về nhóm những trường đầu tiên
thực hiện quy trình do cộng đồng dẫn dắt này trong những tuần sắp tới.

Các trường đặc quyền sẽ tham gia vào quy trình sát nhập trường học hay không?

Việc sĩ số ghi danh giảm sút tác động đến tất cả các loại trường (do Học khu điều hành, cách tân và
đặc quyền) trong Học khu. Mặc dù quy trình sát nhập trường học bao gồm các trường do Học khu điều
hành và trường cách tân, nhưng trường đặc quyền sẽ cần giải quyết vấn đề sĩ số ghi danh suy giảm
bằng những cách khác và được khuyến khích tham gia vào cuộc đàm luận này, như đã nêu trong nghị
quyết về Các Trường học quy mô nhỏ do Hội đồng thông qua. Tất cả các trường đặc quyền của DPS là
các tổ chức phi lợi nhuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính của mình. Điều này có
nghĩa là họ không nhận thêm nguồn tài trợ bổ sung của Học khu khi trường có sĩ số ghi danh thấp, dưới
mức. Tự túc về tài chính là yêu cầu then chốt của thỏa thuận giữa mỗi trường đặc quyền và Học khu, và
trường đặc quyền có thể không được gia hạn diện đặc quyền hoặc buộc phải từ bỏ thỏa thuận của mình
nếu không duy trì được tình trạng tài chính lành mạnh.

Cộng đồng có thể tham gia vào quy trình này bằng cách nào?

Có rất nhiều chi tiết cần làm rõ, nhưng chúng tôi cam kết có quy trình vững mạnh và kỹ lưỡng cho việc
tham gia của cộng đồng, bắt đầu vào Mùa thu 2021. Nếu trường quý vị sẽ tham gia vào quy trình này,
lãnh đạo trường quý vị sẽ chia sẻ thêm thông tin về cách thức tham gia vào đầu năm học tới. Nếu quý vị
có thắc mắc, vui lòng đừng ngại liên lạc với chúng tôi hoặc gọi cho Đường dây Khẩn Hỗ Trợ Gia Đình và
Cộng Đồng theo số 720-423-3054 hoặc gửi email đến FACEHelpline@dpsk12.org

https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/21859_1_SRA-Exec-Summary-for_VI.pdf

