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Tại sao Ch ú n g t a có Cu ộc t h ảo lu ận n ày ?
•

•
•

Căn nguyên Cuộc thảo luận
• Sự thành công trong việc thông qua phát hành Trái phiếu đã m ở ra
cơ hội chuyển tiếp tiềm năng trong khu vực Alam eda
• Việc chuyển tiếp lớp 6 tại D’Evelyn đã truyền cảm hứng cho cuộc
thảo luận
• Alam eda DAG (Nhóm Tư vấn Thiết kế) hỗ trợ m ô hình lớp 6-12 tiềm
năng tại Alam eda International
Ghi nhận rằng các học s inh lớp 6 ở Khu vực Alam eda có nhiều trải
nghiệm khác nhau hơn s o với các học s inh lớp 6 trên toàn học khu
Đảm bảo rằng tiếng nói của các bên liên quan được thấu hiểu

Các m ô h ìn h củ a Jef f co h iện t ại
Học sinh lớp 6 thuộc Trường Trung học
Cơ sở có các lớp từ 6-8
Arvada (North Arvada MS)
Arvada West (Drake MS)

Các mô hình Bổ sung:
Pomona (Moore MS)
Ralston Valley (Oberon MS)

Bear Creek (Carmody MS)

Standley Lake (Mandalay MS, Wayne Carle
MS)

Chatfield (Deer Creek MS, Falcon Bluffs MS)

Wheat Ridge (Everitt MS)

Conifer (West Jefferson MS)
Columbine (Ken Caryl MS)
Dakota Ridge (Summit Ridge MS)
Evergreen (Evergreen MS)
Golden (Bell MS)
Green Mountain (Dunstan MS)
Lakewood (Creighton Middle)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alam ed a K-6/7-12
Jefferson K-6/7-12
Colleg iat e K-12
D ’Evelyn 6-12
Arvad a K-8
Bear Creek K-8
Coal Creek K-8
Fost er K-8
Th ree Creek s K-8

Nội d u n g Cu ộc h ọp Tối n ay
• Cung cấp thông tin thực tế
• Cung cấp cập nhật về kế hoạch và tiến độ xây dựng
của Alameda International Jr/ Sr
• Cơ hội để đặt các câu hỏi
• Xem lại quy trình thu thập ý kiến của nhân viên và
cộng đồng

Họp Cộng đồng
22 Tháng Một

Tháng Tư/Tháng Năm,
2020

Cuộc họp Cộng
đồng 5 Tháng 2
Khảo sát - cuối
Tháng 2.

Tháng Ba 2020

Tháng 1 2020

Tháng 10 2019

Trao đổi Lãnh đạo
Trung tâm - Ý kiến và
lên chiến lược cho các
cuộc thảo luận cộng
đồng

Lên kế hoạch tổ
chức các cuộc
họp cộng đồng
cho các nhóm có
lợi ích liên quan
quan trọng trong
Tháng Một.
Sắp xếp các Địa
điểm

Tháng 2 2020

Tháng 12 2019

Lịch t rìn h

Đầu tháng 3 Thời hạn chót
của Khảo sát để
thu thập ý kiến
của các bên liên
quan
Trước kỳ Nghỉ
Xuân - Trình bày
thông tin và các
kết quả khảo sát
cho Tiến sĩ Glass

Có thể Trình bày
trước BOE
(Nếu thực hiện)

Các D ữ k iện
•
•
•
•
•
•

Thời gian sớm nhất các học sinh lớp 6 có thể tham gia Alameda Int’l là
Tháng Tám 2021
Tài trợ cho các chương trình xây dựng hiện có sẵn. Không có gì đảm
bảo về cơ hội này trong tương lai.
Khảo sát Cuối Tháng Hai/ Đầu Tháng Ba 2020 - Khảo sát sẽ được áp
dụng cho nhân viên và gia đình.
Mỗi trường sẽ tiến hành thực hiện cuộc khảo sát có sẵn dành cho nhân
viên và gia đình. Cuộc khảo sát sẽ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.
Sẽ cần đạt tỷ lệ đồng thuận 66% hoặc cao hơn để thực hiện chuyển
tiếp
Số học s inh chọn không học ở khu vực để tham gia theo học lớp 6
thuộc m ô hình trường trung học cơ s ở có các lớp từ 6-8
•
•

Năm học 18-19 - 32 học s inh khu vực Alam eda
Năm học 19-20 - 68 học s inh khu vực Alam eda

Các Câu h ỏi Th ườn g g ặp
● Làm thế nào chúng ta giữ được an toàn cho các học sinh
lớp 6 giữa các học sinh trung học?
● Điều này sẽ tác động đến Song Ngữ như thế nào?
● Khi nào học s inh lớp 6/ 7/ 8 s ẽ tương tác với học s inh lớp 9 12?
● Tại s ao lựa chọn này được cân nhắc nếu điểm thi các m ôn
học khác của J effco giảm trong năm đầu tiên của quá trình
chuyển tiếp?
● Ảnh hưởng tiềm năng là gì nếu điều này tạo ra hệ thống các
trường tiểu học có tỷ lệ ghi danh thấp?

Các Bước Tiếp t h eo

● Các đường dẫn trang web của trường sẽ được cập nhật với hầu hết các
thông tin hiện tại
○ Các dữ kiện và câu hỏi thường gặp sẽ có sẵn
● Vui lòng trao đổi với hiệu trưởng trường nếu quý vị có các câu hỏi bổ
sung
● Ý kiến của quý vị sẽ được lắng nghe và xem xét, xin vui lòng tôn trọng
quá trình
● Cuộc họp Cộng đồng Bổ sung vào ngày 5 Tháng Hai

Th ời g ian ch o Nh óm Nh ỏ
• Người tham dự sẽ tự chọn tham gia các nhóm nhỏ
hơn
• Đây là cơ hội để các đặt câu hỏi nhằm làm rõ về
những điều quý vị đã được nghe
• Đây là cơ hội để viết các câu hỏi trên các thẻ ghi nhớ
để được phản hồi
• Hiệu trưởng s ẽ dành thời gian cho m ỗi nhóm , thông
dịch viên s ẽ được chỉ định cho các nhóm theo ngôn
ngữ, các nhân viên khác của học khu s ẽ tản m ác giữa
các nhóm

