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Kính gửi cha mẹ học sinh / thành viên cộng đồng,  

 

 Chúng tôi bắt đầu thực hiện tiến trình thay đổi mô hình phân chia tuyến trường công của DC.  

Việc này là một trong những thay đổi của trường công DC trong chính sách phân chia học sinh.  

Mục đích của thay đổi này là để đạt được lựa chọn trường học một cách công bằng và dễ hiểu, 

một chính sách chia tuyến học sinh theo mong muốn của các gia đình – rõ ràng, minh bạch, và 

giúp các em có thể xin vào các trường trung học có chất lượng cao tại các địa điểm hợp lí cho các 

gia đình.  Cụ thể là, 

 Xác định rõ quyền và nghĩa vụ của gia đình và trường học về các lựa chọn trường học công; 

 Củng cố quan hệ giữa các trường cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học trong cùng tuyến 

để đảm bảo chuyển tiếp rõ ràng, liền mạch qua từng giai đoạn. 

 Đảm bảo việc chia tuyến trường công của DC phù hợp với cơ sở vật chất của trường công DC 

và thống kê dự đoán số học sinh; và 

 Tìm hiểu các cơ hội phối hợp chính sách chỉ định học sinh đúng tuyến và theo lựa chọn giữa trường công 

và trường bán công. 

DC chưa xem xét lại tổng thể chính sách chia tuyến học sinh, bao gồm tuyến Trường Công DC và mô 

hình chuyển tiếp, từ những năm 1970.  Trong khi đó nhiều trường công và trường bán công của DC đã 

mở rồi đóng, và phân tán dân cư của thành phố cũng thay đổi nhiều. 

 

Trong vòng mười một tháng tới, văn phòng của chúng tôi sẽ xem xét lại các chính sách và thủ tục hiện 

hành, xác định các thách thức, phân tích số liệu, và đưa ra các giải pháp kiến nghị.  Thành viên của Ủy 

Ban Tư Vấn của DC về Chia Tuyến Học Sinh sẽ có đa dạng các thành phần nhưng đều hết lòng vì sự 

thành công của hệ thống giáo dục công và tương lai của thành phố chúng ta.  Với sự góp mặt của phụ 

huynh học sinh từ khắp nơi của DC, Ủy Ban sẽ tổ chức các buổi tọa đàm công, nghiên cứu, và phân tích 

để đưa ra các kiến nghị hợp tình hợp lí cho công bố vào tháng Năm năm 2014. Kế hoạch sẽ được kết thúc 

vào mùa thu 2014, và sẽ có hiệu lực vào mùa thu năm 2015.  Tuy nhiên, để giúp cho việc chuyển đổi 

được suôn sẻ, các điều luật từ trước sẽ vẫn còn hiệu lực và nhiều học sinh hiện thời và gia đình các em sẽ 

không được chuyển đổi ngay lập tức theo luật mới.  

Chỉ có sự tham gia của công chúng vào Ủy Ban Tư Vấn là chưa đủ.  Công việc này không thể thành công 

nếu không có sự tham gia và tích cực đóng góp ý kiến của công chúng.  Các gia đình có con học tường 

công DC và các cư dân mong chờ ở sự vững mạnh về an sinh và kinh tế của thành phố đều có phần trong 

chính sách chia tuyến trường công DCPS.  Vì lý do này, chúng tôi có nhiều cơ hội cho các bậc cha  mẹ 

học sinh và thành viên cộng đồng tham gia và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình. 
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 Tham gia điều tra nhóm 

 Tình nguyện tham gia các nhóm làm việc 

 Chia se ý kiến và quan điểm trên EngageDC.org 

 Tham dự đối thoại cộng đồng trên toàn thành phố 

 Tham gia điều tra trên mạng 

  

 

Để tìm hiểu cách tham gia và đăng ký tham gia nhóm làm việc và điều tra nhóm, xin xem Các Câu Hỏi 

Thường Gặp kèm theo hoặc lên trang dme.dc.gov.   

 

Có rất nhiều việc khó khăn trước mắt, nhưng tôi tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta sẽ làm được những 

điều tốt nhất cho các em và gia đình. 

 

Kính thư, 

 

  

 

Abigail Smith 

Phó Thị Trưởng về Giáo Dục 
 
  
 

   


