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Hàng trăm người dân thành phố đã tham gia các buổi họp cộng đồng được tổ chức trên khắp 
thành phố để bàn về các chính sách chỉ định trường cho học sinh, trong đó có đề tài về ranh giới 
trường học và cách chuyển bậc. Giờ đây, Phó thị trưởng đặc trách Giáo dục (DME) và Ủy ban Tư 
vấn về Chỉ định Trường học sẽ trình bày các đề nghị sơ thảo để mong nhận được phản hồi của 
quý vị. Chúng tôi sẽ sử dụng các phản hồi đó để soạn ra các đề nghị chung cuộc.

Các buổi họp cộng đồng sắp tới sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm. Tại mỗi buổi, người tham gia sẽ nghe tóm 
tắt các chính sách được đề nghị áp dụng trên khắp thành phố, sau đó sẽ chia thành 3 nhóm nhỏ để thảo 
luận xem các chính sách đó sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng và trường học cụ thể như thế nào. Mỗi nhóm 
thảo luận sẽ tập trung vào một trường trung học phổ thông, đi kèm với trường trung học cơ sở và trường 
tiểu học được đề nghị để học sinh chuyển bậc.

Có người giữ trẻ giải khát và thức ăn nhẹ. Có phiên dịch tiếng Tây Ban Nha cho tất cả buổi họp. 
Muốn có phiên dịch bằng thứ tiếng khác, xin gọi 202.478.5738.

Muốn biết thêm về chuyện chỉ định trường cho học sinh và quy trình duyệt xét lằn ranh các trường 
thuộc hệ thống các trường công lập của DC (DCPS):
• Xin ghé http://dme.dc.gov/boundaries 
• Tham gia diễn đàn trực tuyến giữa DME và người dân thành phố tại http://www.engagedc.org 
• Liên lạc dme.studentassignment@dc.gov.
• Theo dõi DME trên Twitter qua @DMEforDC, hoặc theo dõi DCPS trên Facebook tại  

http://www.facebook.com/DCPublicSchools hoặc trên Twitter qua @dcpublicschools.

Thứ Hai, 16 tháng 6
Tại: Trường tiểu học Savoy 
2400 Shannon Pl SE (trạm 
Metro gần nhất: Anacostia)
Giờ: 6 – 8PM
Họp nhóm: Anacostia, Ballou, 
Woodson

Thứ ba, 17 tháng 6
Tại: Trường trung học Dunbar 
101 N St NW (trạm Metro gần 
nhất: NoMa/Gallaudet hoặc Mt. 
Vernon Square)
Giờ: 6 – 8PM
Họp nhóm: Cardozo, Dunbar, 
Eastern

Thứ Năm, 19 tháng 6
Tại: Trung tâm giáo dục Takoma 
7010 Piney Branch Rd NW (trạm 
Metro gần nhất: Takoma)
Giờ: 6 – 8PM
Họp nhóm: Coolidge, 
Roosevelt, Wilson

QUÝ VỊ ĐÃ LÊN TIẾNG, CHÚNG TÔI ĐÃ LẮNG NGHE!

Các buổi họp cộng đồng để bàn chuyện
Chỉ định trường cho học sinh và Duyệt lại ranh giới các trường thuộc DCPS 

Tham gia đối thoại.


