
Dữ kiện về Chuyển tiếp trong Khu vực Alameda 
 

● Căn nguyên Cuộc thảo luận  
○ Sự thành công trong việc thông qua phát hành Trái phiếu đã mở ra cơ hội cho sự chuyển 

tiếp lớp 6 tiềm năng trong khu vực Alameda 
○ Việc chuyển tiếp lớp 6 tại D’Evelyn đã truyền cảm hứng cho cuộc thảo luận  
○ Alameda DAG (Nhóm Tư vấn Thiết kế) hỗ trợ mô hình lớp 6-12 tiềm năng tại Alameda 

International 
○ Ghi nhận rằng các học sinh lớp 6 ở Khu vực Alameda có nhiều trải nghiệm khác nhau 

hơn so với các học sinh lớp 6 trên toàn học khu 
 

● Thời gian sớm nhất các học sinh lớp 6 có thể tham gia Alameda International 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 

 
● Không có một mô hình nào là tốt nhất cho học sinh. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng học sinh học 

tập tốt hơn khi ít chuyển tiếp giữa các trường. Mô hình Mẫu giáo-lớp 6/lớp 7-12 của chúng tôi chỉ 
có một lần chuyển tiếp. Mô hình K-5 / 6-12 cũng chỉ có một lần chuyển tiếp 
 

● Chuyển tiếp học sinh lớp 6 sang các trường trung học cơ sở sẽ mở rộng các cơ hội và thống nhất 
với các học sinh lớp 6 còn lại của học khu 

○ Các cơ hội tham gia các lớp tự chọn được mở rộng bao gồm biểu diễn ban nhạc/dàn 
nhạc/thể dục hàng ngày 

○ Tăng cường hỗ trợ sức khỏe tâm thần  
○ Sự chuyển đổi này tạo ra nhiều lựa chọn hơn để tăng tốc và có nhiều cơ hội cho các môn 

tự chọn hơn. 
○ Giáo viên chất lượng cao theo môn học cụ thể  

 

● Ý kiến của các bên liên quan sẽ được lắng nghe và xem xét thông qua một quy trình minh bạch 
 

● Alameda International sẽ được thiết kế và cải tạo lại để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh lớp 
6 nếu cộng đồng lựa chọn tùy chọn này 
 

● Quá trình chuyển tiếp tiềm năng này phù hợp với chương trình Tú tài Quốc tế bậc trung học cơ sở 
cho lớp 6 - 10 
 

● Số học sinh chọn không học ở Alameda để tham gia theo học lớp 6 thuộc mô hình trường trung 
học cơ sở có các lớp từ 6-8 

○ Năm học 18-19 - 32 học sinh khu vực Alameda  
○ Năm học 19-20 - 68 học sinh khu vực Alameda 

● Quyết định chuyển tiếp sẽ dựa trên sự hỗ trợ của các bên liên quan với tỷ lệ từ 66% trở lên, được 
đánh giá thông qua một cuộc khảo sát sẽ được thực hiện vào Tháng Hai/Tháng Ba  
 
 

● 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. 
 

● Nếu chúng tôi thực hiện chuyển tiếp: 
○ Việc chuyển tiếp sẽ được hỗ trợ bởi một Điều phối viên có kinh nghiệm trong lần chuyển 

tiếp lớp 6 gần đây nhất 
○ Sẽ có một Ủy ban Cố vấn về Chuyển tiếp gồm các hiệu trưởng, gia đình và đại diện nhân 

viên từ mỗi trường trong Khu vực Alameda.  Mô tả Ủy ban Cố vấn về Chuyển tiếp 
○ Quá trình chuyển tiếp sẽ mất một năm và sẽ có ý kiến của các bên liên quan về quá trình 

chuyển tiếp diễn ra “như thế nào”.  
 
 
Các Câu hỏi Thường gặp:  

● Việc chuyển các học sinh lớp 6 ảnh hưởng đến tiếp cận Song Ngữ như thế nào?  
○ Song Ngữ dành cho tất cả học sinh trong chương trình Song Ngữ ở trường nguồn của 

Alameda đặt tại Emory. Song Ngữ cũng được cung cấp tại Alameda International. 
 

● Làm thế nào chúng ta giữ được an toàn cho các học sinh lớp 6 giữa các học sinh trung học? 
○ An toàn cho học sinh là ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo và nhân viên tại Alameda 

International . Chúng tôi tuân theo hướng dẫn an toàn của học khu. 
○ Địa điểm các lớp chính của lớp 6 là tầng một của nhánh giảng đường B mới.  Địa điểm 

của các lớp học trung học là tầng 3 của nhánh giảng đường B mới và nhánh giảng đường 
A hiện tại. Phòng Cán Bộ Nguồn lực của Trường và An ninh Khuôn viên Trường của 
Alameda được đặt ở tầng một trong nhánh giảng đường B gần với các lớp của học sinh 
lớp 6. 

○  Học sinh lớp sáu sẽ có cố vấn riêng và hiệu phó.  Học sinh sẽ có một khoảng thời gian 
ăn trưa cùng với các học sinh lớp 7. Các lớp tự chọn của các em sẽ không học cùng với 
học sinh trung học.  

○ Alameda cũng sẽ có thêm An ninh Khuôn viên Trường với việc bổ sung một lớp 6. 
 

● Học sinh lớp 6/7/8 có tương tác với học sinh lớp 9 - 12 không?  
○ Như đã mô tả ở trên, học sinh trung học cơ sở sẽ có các lớp học chính và các lớp học tự 

chọn tách biệt với các học sinh trung học, 
○ Có một chương trình toàn trường gọi là Sources of Strength (Nguồn Sức mạnh) do học 

sinh dẫn dắt. Học sinh được đề cử và tham gia vào các hoạt động văn hóa toàn trường có 
giám sát, như chống nạn ức hiếp, chiến dịch sự tử tế, chiến dịch Cảm ơn Người khác, v.v.  
Cần có sự cho phép của phụ huynh để tham gia các hoạt động này. 

○ Alameda đã rất thành công trong việc để các học sinh lớp 11 và 12 hỗ trợ Hội chợ Khoa 
học Trung học Cơ sở. Đây là một ví dụ về thời điểm các học sinh trung học sẽ tương tác 
với các học sinh trung học cơ sở. 
 

● Học sinh Trung học Cơ sở có thể hoặc không thể tham gia khiêu vũ, homecoming, vũ hội, v.v 
như thế nào? 

○ Học sinh Trung học Cở sở tham gia vào Nhóm Pep của chúng tôi nhưng không thể tham 
gia khiêu vũ hoặc vũ hội ở trường trung học. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các hoạt 
động, chẳng hạn như khiêu vũ, và ngày vận động ngoài trời chỉ dành cho học sinh Trung 



học Cơ sở.  Các em cũng có Hội Học sinh và các câu lạc bộ của riêng mình. 
○ Những loại câu hỏi này là những câu hỏi mà Ủy ban Cố vấn về Chuyển tiếp giải quyết 

trong năm trước khi học sinh chuyển tiếp. 
 

● Tại sao lựa chọn này được cân nhắc nếu điểm thi các môn học khác của Jeffco giảm trong năm 
đầu tiên của quá trình chuyển tiếp?  

○ Ban Lãnh đạo Jeffco tin rằng việc điểm thi giảm có mối tương quan với năm đầu tiên của 
quá trình chuyển tiếp và phản ánh những gì các nhà nghiên cứu gọi là xuống dốc tạm 
thời khi thực hiện do các cách tổ chức hoặc chương trình mới còn đang trong giai đoạn 
đầu.  

○ Alameda may mắn được cung cấp International Baccalaureate Middle Years Program 
(Chương trình Tú tài Quốc tế Bậc Trung học Cơ sở), đây là chương trình IB toàn trường 
được thiết kế dành riêng cho các học sinh lớp 6-10 để các em chuẩn bị cho Chương trình 
Chứng chỉ IB hoặc Chương trình Hướng nghiệp trong các lớp 11-12.  Là một trường IB, 
Alameda thường được yêu cầu cung cấp nhiều khóa học khác nhau cho các lớp 6-8 như 
Ngoại ngữ hơn so với các trường trung học cơ sở truyền thống. 

○  Để đảm bảo quá trình chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt 
chẽ với các đồng nghiệp tại bậc tiểu học để lên kế hoạch chuyển tiếp tích cực và hiệu 
quả. 
 

● Ủy ban DAG là gì? 
○ Nhóm Tư vấn Thiết kế (DAG) bao gồm hiệu trưởng, kiến trúc sư, nhân viên xây dựng học 

khu, và nhân viên đại diện cùng với các thành viên cộng đồng để cố vấn cho dự án xây 
dựng. Mỗi trường Jeffco với một dự án xây dựng lớn đều có DAG để cố vấn cho các kiến 
trúc sư về thiết kế của dự án.  
 

● Ảnh hưởng tiềm năng là gì nếu điều này tạo ra hệ thống các trường tiểu học có tỷ lệ ghi danh 
thấp?  

○ Hiện tại 4 trong số 5 trường tiểu học ở khu vực Alameda có tỷ lệ ghi danh cao, và điều 
này sẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại. Một trường có tỷ lệ ghi danh thấp hơn hiện 
đang phát triển và bổ sung thêm các lớp học mầm non để hỗ trợ tuyển sinh trong tương 
lai. 
 

● Điều này có ngăn cản học sinh theo học tại Outdoor Lab (Trường Thực nghiệm Ngoài Trời) 
không? 

○ Học sinh lớp 6 sẽ tham gia theo học Outdoor Lab trong năm lớp 6 bất kể các em đang 
học tiểu học hay học tại Alameda International. 
 

● Điều gì sẽ xảy ra với các giáo viên lớp 6 hiện tại của chúng tôi? 
○ Các trường phải tuân theo Điều 12 của JCEA đề cập đến quá trình chuyển tiếp. Giáo 

viên lớp 6 là một phần của đội ngũ nhân viên tại trường tiểu học và, theo Điều 12, các 
quyết định chuyển tiếp sẽ dựa trên nhu cầu giáo dục của trường. 

○ Nhấp vào Liên kết để biết thêm Thông tin 
 



● Có phải quá trình chuyển tiếp phải diễn ra trong một năm hay không?  Chúng ta có thể sử dụng 
mô hình Chatfield hoặc D’Evelyn và chuyển tiếp trong khoảng thời gian 2 năm, trong đó các gia 
đình có thể chọn cho con ở lại trường tiểu học hiện tại hoặc chuyển sang Alameda International 
vào năm đầu tiên không? 

○ Đây có thể là một vấn đề cần xem xét và là một câu hỏi về cuộc khảo sát. Chúng tôi muốn 
nghe suy nghĩ của quý vị về câu hỏi này.  

 

● Chọn trường có còn là một lựa chọn cho (các) con của tôi? Tôi còn có thể sử dụng Enroll Jeffco 
để ghi danh cho con của mình theo học tại trường khác hay không? 

○ Có. Bất kể việc Khu vực Alameda có thay đổi mô hình cấp lớp học hay không, quý vị vẫn 
sẽ có thể truy cập quy trình ghi danh chọn trường nếu quý vị muốn nộp đơn vào một 
trường khác. 


