Thư từ Giám đốc Học khu và Hội đồng Giáo dục Denver
Các Gia đình Thân mến,
Như quý vị đã biết, chúng tôi đã làm việc hết sức mình để đạt được thỏa thuận với hiệp hội giáo
viên trong suốt 15 tháng vừa qua. Chúng tôi thất vọng vì việc bỏ phiếu yêu cầu đình công và
chúng tôi quan ngại điều này sẽ gây ra sự xáo trộn cho các học sinh, gia đình và cộng đồng của
chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra đình công và tập trung vào việc
đảm bảo các trường của chúng ta sẽ vẫn là nơi an toàn để các học sinh học tập.
Chúng tôi đã xây dựng bản hướng dẫn này để giải đáp các thắc mắc cũng như cung cấp những
thông tin cần thiết cho các gia đình. DPS giữ vững cam kết duy trì hoạt động của các trường,
phục vụ các bữa ăn tại trường và vận hành xe buýt đưa đón học sinh đúng lịch.
Nếu quý vị có những thắc mắc khác nữa, chúng tôi khuyến khích quý vị gọi tới Đường dây Trợ
giúp Gia đình của DPS theo số 720-423-3054 từ 7:30 a.m. - 5:30 p.m., Thứ Hai đến Thứ Sáu,
để trao đổi với một thành viên của Ban Khuyến khích Gia đình và Cộng đồng Tham gia. Họ sẽ
kết nối quý vị tới sự trợ giúp theo ngôn ngữ quý vị yêu cầu, nếu cần thiết.
Vui lòng kiểm tra thông tin cập nhật trên trang web của học khu tại teacherstrike.dpsk12.org và
trên Facebook và Twitter.
Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ và sát cánh cùng chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.
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Các Câu hỏi Thường Gặp
Một cuộc đình công là gì?
Một cuộc đình công diễn ra khi các thành viên một nghiệp đoàn của nhân viên từ chối làm việc
như một dạng biểu tình, thường là để gây áp lực buộc chủ lao động của họ đáp ứng các yêu
cầu của họ. DPS và hiệp hội giáo viên địa phương — Hiệp hội Giáo viên Đứng lớp Denver
(DCTA) — thường xuyên thương thảo về các điều khoản thỏa thuận công việc giữa các giáo
viên đứng lớp, nhân viên cung cấp dịch vụ chuyên môn (như chuyên gia cố vấn học đường,
chuyên gia tâm lý, y tá và chuyên gia bệnh học về khả năng nói và ngôn ngữ) và học khu.
Kể từ đầu năm 2018, DPS và DCTA đã tiến hành thương thảo Thỏa thuận ProComp, là hệ
thống thù lao trong đó có cơ chế thưởng cho giáo viên vì họ phục vụ tại các trường có tỷ lệ học
sinh nghèo cao hoặc tại các vị trí khó tuyển dụng giáo viên. Cho dù cả hai phía đều đã cố gắng
hết sức nhằm đi tới một thỏa thuận, các thành viên của hiệp hội đã bỏ phiếu không chấp nhận
hợp đồng được đề xuất, mà thay vào đó, họ thực hiện việc đình công, và điều đó có nghĩa là
một số giáo viên sẽ dừng làm việc để phản đối tới chừng nào họ có thể đạt được một thỏa
thuận với DPS. Trong quá trình đình công, các thành viên của hiệp hội có thể tập hợp để biểu
tình, hoặc phản đối bên ngoài các trường học. An ninh tăng cường sẽ được bố trí sẵn sàng để
đề phòng.
Học sinh có nên đi học nếu xảy ra đình công hay không?
Có. Toàn bộ các trường của chúng tôi sẽ mở cửa trong giờ làm việc thông thường. Học sinh
nên tới trường học như thường lệ.
Có an toàn khi để con của tôi tới trường học hay không?
Có. Nhân viên DPS sẽ có mặt tại từng trường để đảm bảo rằng học sinh được an toàn trong
suốt ngày đi học. Thành viên Ban An toàn DPS sẽ làm việc với lãnh đạo nhà trường để đảm
bảo rằng các trường học mở cửa bình thường khi xảy ra tập trung biểu tình hoặc phản đối.
Lịch hoạt động của trường tôi có thay đổi không?
Không. Lịch hoạt động của trường sẽ vẫn như cũ — gồm cả lịch giữ trẻ trước và sau giờ học
của Discovery Link và các buổi bồi dưỡng kiến thức của chương trình này. Các dịch vụ cung
cấp bữa ăn tại trường và vận chuyển học sinh bằng xe buýt cũng vẫn sẽ theo lịch thường lệ.

Học sinh có được học tập khi có đình công hay không?
Có. Các nhân viên DPS đáp ứng tiêu chuẩn, bao gồm các giáo viên dạy thay có chứng chỉ và
các quản lý nhà trường được tái bố trí, sẽ có mặt tại trường để giảng dạy trong khi diễn ra đình
công. Chúng tôi sẽ có các kế hoạch bài giảng riêng dành cho từng cấp lớp và từng môn học để
giáo viên dạy thay có thể có những bài giảng chất lượng cao dành cho học sinh.
Đối với những câu hỏi về các quan ngại cụ thể, như tỉ lệ học sinh-giáo viên hoặc sự nhất quán
về chương trình học, xin vui lòng liên hệ trường của quý vị để biết thêm thông tin.
Các trường vẫn tiếp tục phục vụ bữa ăn chứ?
Có. Ban thực phẩm của trường quý vị vẫn tiếp tục cung cấp tất cả các bữa ăn như thường lệ.
Các xe buýt vận chuyển học sinh của trường vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian
đình công chứ?
Có. Các dịch vụ vận chuyển học sinh sẽ không thay đổi và sẽ tiếp tục đưa đón học sinh theo
lịch thường lệ.
Các hoạt động thể thao và các hoạt động trước và sau giờ học có diễn ra trong thời gian
đình công không?
Vui lòng trao đổi với trường của quý vị để biết thêm thông tin, vì điều này có thể khác nhau giữa
các trường.
Nếu con của tôi có nhu cầu đặc biệt hoặc nhận dịch vụ chăm sóc đặc biệt ở trường thì
sao?
Chúng tôi sẽ ưu tiên những học sinh có nhu cầu đặc biệt khi phân công nhân viên trong khi diễn
ra đình công. Nếu con của quý vị có Bản Chương trình Học tập Cá nhân (IEP), kế hoạch 504
hoặc có nhu cầu đặc biệt, trường học của quý vị sẽ liên hệ với quý vị để trao đổi các dịch vụ
được cung cấp.

Cách để Sẵn sàng Ứng phó với một Cuộc Đình công
Cập nhật Thông tin của Quý vị
Hãy đảm bảo rằng thông tin liên lạc của quý vị được cập nhật, bằng cách truy nhập vào Cổng
Thông tin Phụ huynh hoặc liên hệ văn phòng nhà trường, để trường của quý vị có thể thông
báo cho quý vị về bất kỳ sự thay đổi đột xuất nào. Trường của quý vị sẽ cần có thông tin cập
nhật về số điện thoại, e-mail và địa chỉ nhà của phụ huynh, người giám hộ và những người cần
liên hệ trong trường hợp khẩn cấp khác. Đồng thời, hãy chắc chắn rằng trường của quý vị
có danh dách cập nhật các loại thuốc dành cho con của quý vị.
Luôn cập nhật thông tin
DPS cung cấp thông tin cập nhật toàn học khu trên trang web của chúng tôi
teacherstrike.dpsk12.org, cũng như qua mạng xã hội, email và các lời nhắn thoại dành cho các
gia đình. Chúng tôi khuyến khích quý vị theo dõi sát sao thông tin từ trường của quý vị để biết
các thông tin chi tiết dành cho gia đình quý vị.

Hãy cùng tham gia
Quý vị có thể làm tình nguyện viên tại trường của quý vị để giúp việc trong lớp học hay ở sân
chơi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng giám hiệu của trường quý vị hoặc gọi
cho đường dây trợ giúp gia đình theo số 720-423-3054.

Cách để Nói chuyện với Con Quý vị về cuộc Đình công
Nếu các giáo viên đình công, hãy dành thời gian nói chuyện với con của quý vị về chuyện đang
xảy ra vì điều này có thể khiến các em bối rối. Để giúp quý vị thực hiện cuộc nói chuyện quan
trọng này, chúng tôi đã tập hợp một vài gợi ý. Trẻ em có thể bối rối hoặc lo lắng. Hãy nhớ nói
chuyện với các em và lắng nghe những lo lắng của các em.
Hãy giải thích đình công là gì (xem trang 2), và việc đình công này chỉ là tạm thời và giáo viên
của các em sẽ quay lại làm việc khi đợt đình công chấm dứt.
Khuyến khích con quý vị tập trung vào việc học tập tại trường.
Gợi ý cho cấp Tiểu học:
Khi nói chuyện với con còn nhỏ tuổi, hãy giải thích đơn giản. Đảm bảo với con rằng chúng
không hề làm gì sai cả, và rằng đôi khi người lớn có những bất đồng, và họ cần phải cùng nhau
giải quyết những vấn đề của mình.
Gợi ý cho cấp Trung học:
Hãy giải thích rằng có hai bên: DCTA và học khu, và cả hai bên đều đang cố gắng đạt được
một thỏa thuận công bằng cho tất cả mọi người. Hãy sử dụng tình huống này để con của quý vị
tham gia thảo luận về các vấn đề liên quan tới việc đình công.

Các Nguồn trợ giúp Hữu ích
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● Facebook
● Twitter

