
 

Học khu Số 1 

Tại Thành phố và Quận Denver,  

Tiểu bang Colorado 

Nghị quyết Số 5022 

 
XÉT RẰNG, Học khu Công Lập Denver (DPS) cam kết điều hành và duy trì chương trình trường 

học chất lượng cao cho tất cả học sinh DPS; 

 
XÉT RẰNG, DPS cam kết đầu tư vào học sinh và trường học của chúng ta để đảm bảo các cơ hội 

công bằng cho tất cả học sinh của chúng ta; 

 

XÉT RẰNG, các trường có lượng học sinh ghi danh phù hợp có thể cung cấp cho học sinh một 

chương trình hỗ trợ mạnh mẽ với các cơ hội công bằng cho tất cả học sinh, bao gồm các chương 

trình học tập, các cơ hội can thiệp và mở rộng, chương trình giáo dục đa ngôn ngữ phù hợp, nhiều 

môn học tự chọn, cũng như quyền tiếp cận với những hỗ trợ giúp Trẻ em Phát triển Toàn diện - hỗ 

trợ sức khỏe tinh thần và cảm xúc xã hội, và chương trình thực hành giải quyết mâu thuẫn; 

 

XÉT RẰNG, các trường có mức ghi danh theo học dưới mức phù hợp và ổn định thường có các 

khóa học tự chọn không nhất quán, ảnh hưởng đến việc giảng dạy ngôn ngữ và các chương trình 

TNLI, không đủ cơ hội cho các khóa học can thiệp/mở rộng, và học sinh đôi khi bị bỏ lại mà không 

có những cơ hội bổ sung do thiếu nguồn lực; 

 

XÉT RẰNG, nhân viên DPS và ủy ban Củng cố các Khu Dân cư đã xác định “số học sinh theo học 

ổn định và chắc chắn” cho một trường tiểu học là trên 300 học sinh để trường có thể duy trì ít nhất 

2 lớp học mỗi cấp lớp với 25 học sinh mỗi lớp ở các trường tiểu học; và nhân viên DPS sẽ tham gia 

vào việc thu thập thông tin bổ sung để xác định một ngưỡng tương đương cho các trường trung học 

cơ sở trong khi có tính đến các chương trình nhỏ, thay thế; 

 

XÉT RẰNG, một khi tỷ lệ ghi danh theo học của trường giảm xuống dưới ngưỡng này, khả năng 

thực hiện chương trình dự kiến của các trường sẽ bị ảnh hưởng do nguồn tài trợ giảm; 

 

XÉT RẰNG, nhiều vùng của Denver đang trải qua những thay đổi lớn về nhân khẩu học, dẫn đến 

giảm đáng kể số cư dân trong độ tuổi đi học của DPS (chỉ tính riêng trong giai đoạn 2014-2020 đã 

giảm khoảng 5,000 học sinh tiểu học); 

 

XÉT RẰNG, việc giảm số cư dân trong độ tuổi đi học được dự báo sẽ tiếp tục theo thời gian và tác 

động đến các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của DPS, do xu hướng giảm 

tỷ lệ sinh của thành phố và toàn tiểu bang, tăng giá nhà ở và việc xây dựng nhà ở dành cho nhiều 

gia đình thay vì nhà ở cho một gia đình vẫn tiếp tục; 



XÉT RẰNG, Học khu Công Lập Denver coi trọng tiếng nói của cộng đồng nhà trường trong việc 

phát triển các giải pháp cho việc giảm ghi danh và hợp tác lập kế hoạch làm thế nào để phục vụ các 

học sinh và khu dân cư một cách tốt nhất; 

 
VÌ VẬY, BÂY GIỜ, XIN QUYẾT ĐỊNH, rằng trước tình trạng số lượng trẻ em trong độ tuổi đi 

học giảm mạnh, Hội đồng Giáo dục chỉ đạo Giám đốc Học khu Công lập Denver và nhân viên của 

học khu chỉ đạo một quy trình trên toàn học khu để xem xét những trường có tỉ lệ ghi danh dưới 

mức; 

 
XIN QUYẾT ĐỊNH THÊM, rằng nhân viên DPS chịu trách nhiệm trực tiếp khuyến khích cộng 

đồng trường học tham gia, bao gồm nhân viên, học sinh, phụ huynh/gia đình/người giám hộ, cư dân 

trong khu phố và các nhóm trong khu phố, và những người bảo vệ quyền lợi cho học sinh DPS; 

 
XIN QUYẾT ĐỊNH THÊM, rằng Hội Đồng Giáo Dục yêu cầu học khu cung cấp sự điều phối, hỗ 

trợ kỹ thuật và các hỗ trợ khác cần thiết để cho phép và đem lại các lựa chọn do cộng đồng chỉ đạo, 

học khu hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu riêng của từng khu vực và đảm bảo việc lập các chương trình có 

chất lượng cho học sinh, khả năng thanh toán tài chính dài hạn, sắp xếp nhận sự và sử dụng cơ sở 

vật chất; 

 

XIN QUYẾT ĐỊNH THÊM, rằng Hội đồng Giáo dục mong muốn các lựa chọn do cộng đồng chỉ 

đạo được đề xuất là các lựa chọn công bằng, bền vững và có chất lượng cao dành cho học sinh; 

 

XIN QUYẾT ĐỊNH THÊM, rằng Hội đồng Giáo dục khuyến khích tất cả các trường, bất kể loại 

hình quản trị nào, tham gia vào vấn đề này như một cách để đảm bảo tất cả học sinh DPS được tiếp 

cận với các chương trình chất lượng và theo học tại các trường có thể vận hành đầy đủ tất cả các 

chương trình dự kiến của họ và những kế hoạch của trường; 

 
XIN QUYẾT ĐỊNH THÊM, rằng Hội đồng Giáo dục yêu cầu tất cả các lựa chọn được cân nhắc, 

và bất kỳ thay đổi có thể được thực hiện nào, đều phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý làm cơ sở cho 

việc lập chương trình ELA theo Nghị định Đồng ý (bao gồm TNLI) và giáo dục đặc biệt, cũng như 

bao gồm các hợp phần học tập cảm xúc xã hội. 

 
XIN QUYẾT ĐỊNH THÊM, rằng Hội đồng Giáo dục sẽ đánh giá các lựa chọn do cộng đồng dẫn 

dắt được đề xuất đáp ứng các tiêu chí sau: 

● Nhiều lựa chọn được trình bày với những ưu và nhược điểm để Hội đồng Giáo dục xem xét; 

● Các lựa chọn được coi là đáp ứng nhu cầu của Học khu để hợp nhất tổng số trường/lớp DPS 

phục vụ học sinh; 

● Các lựa chọn sẽ bao gồm các trường có thể duy trì tuyển sinh trên 300 học sinh ở các trường 

tiểu học và ngưỡng được thiết lập cho các trường trung học; 



● Các lựa chọn sẽ giúp các trường vững mạnh về mặt tài chính, nhất quán với các trường DPS

khác.

● Các lựa chọn sẽ trình bày ưu và nhược điểm cho bất kỳ mô hình ranh giới mới nào;

● Các lựa chọn sẽ trình bày những ý tưởng hình dung của cộng đồng về các chương trình học

có tiềm năng sẽ tăng cường việc lập chương trình học tập và kết quả học tập của học sinh.

● Các lựa chọn sẽ trình bày những ý tưởng hình dung của cộng đồng về việc sử dụng tòa nhà

trường học các trường còn lại hoặc đã hợp nhất cũng như bất kỳ tòa nhà nào có khả năng bỏ

trống.
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