HỌC KHU WESTMINSTER

Dự Luật T: Việc Cải Thiện Các Cơ Sở Trường Học
Học Khu Westminster (WSD) cống hiến một nền giáo dục tốt đẹp cho các
học sinh tại địa phương, nhằm cung cấp căn bản cho tất cả các môn học
chính cần thiết để các em được thành công trong trường trung học, đại học
và trong nghề nghiệp của thế kỷ thứ 21. WSD phục vụ gần 10,000 học sinh
từ lớp mẫu giáo đến lớp tám tại 17 trường.
Năm nay, WSD là một trong 13 học khu của California và là học khu duy
nhất của Quận Cam được mang danh hiệu Học Khu Hàng Danh Dự/
Honor Roll School District, một chương trình trên toàn quốc ghi nhận
những trường học dạy giỏi, giúp phát huy thành quả của học sinh. Ngoài
ra, Bộ Giáo Dục California đã tuyên dương chín trường học của WSD với
Giải Thưởng Nơ Vàng/Gold Ribbon Schools Award vì thành quả đạt đuợc
trong học vấn và bảy trường khác được tuyên dương là Những Trường Đạt Thành Quả Về Học Vấn/Academic
Achieving Schools vì đáp ứng được nhu cầu của các học sinh thuộc gia đình có lợi tức thấp.

Sửa Chữa và Cải Tiến Cần Có cho Những Lớp Học và Trường Sở Cũ Kỹ
Tất cả các trường học tại địa phương của chúng ta đều đã được 46 cho đến 66 tuổi với những lớp học và phòng
thí nghiệm khoa học cũ kỹ cần phải được cải tiến. Ví dụ, mái nhà cũ bị dột, gây gián đoạn cho việc giảng dạy.
Trường học không có hệ thống máy lạnh và nhiệt độ trong các lớp học thường lên tới từ 80 đến 100 độ.

Kế Hoạch Đề Ra Những Cải Tiến Ưu Tiên Hàng Đầu Cho Trường Học
WSD đã khai triển một kế hoạch để hoàn tất các cải tiến ưu tiên nhất cho trường học trong vòng 10 đến 12 năm
tới đây. Những dự án này không thể hoàn tất ngay tức thời được vì thiếu ngân quỹ và việc thực hiện phải tránh
không được gây cản trở cho việc dạy và học tại các trường học.
Việc cải tiến ưu tiên hàng đầu gồm có:
■ Sửa hoặc thay mới mái nhà bị dột
■ Thay hệ thống sưởi và thông hơi cũ kỹ với hệ thống máy điều hòa không khí mới trong tất cả các lớp học
■ Xây phòng gym tại trường Trung Cấp Stacey cho môn thể dục và để sử dụng chung
■ Cải tiến hệ thống điện yếu kém
■ Phát huy việc học sinh được sử dụng kỹ thuật tối tân
■ Cải tiến các lớp học, nhà vệ sinh và trường sở cũ kỹ

Ngân Quỹ Địa Phương Dành Cho Việc Cải Tiến Trường Học
Phí tổn cho việc cải tiến ưu tiên hàng đầu được ước đoán khoảng $120 triệu. WSD dự định sử dụng ngân quỹ
từ một số nơi để hoàn tất những cải tiến ưu tiên mà không phải thay đổi ngân quỹ dành cho việc giảng dạy. Các
nguồn tài chánh này bao gồm ngân quỹ của tiểu bang, ngân quỹ dành cho việc tái phát triển và ngân quỹ từ dự
luật được bỏ phiếu chấp thuận của địa phương. Để có thể bắt đầu công việc cải tiến khẩn cấp cho trường học
càng sớm càng tốt, WSD đã đề ra Dự Luật T, là một dự luật về trái phiếu cho trường học tại địa phương, có trên
lá phiếu vào tháng Mười Một, 2016, và nếu được các cử tri tại địa phương bỏ phiếu chấp thuận, sẽ cung cấp
ngân quỹ $76 triệu cần có để cải tiến các trường học tại địa phương.

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

Nếu có thắc mắc hoặc có ý kiến, xin quý vị liên lạc với Tổng Giám Đốc, Dr. Marian Kim-Phelps tại
feedback@wsdk8.us. Quý vị cũng có thể viếng mạng www.wsdk8.us để biết tin tức được cập nhật thường xuyên.

