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DIỄN ĐÀN THĂM DÒ Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

KHU VỰC HỌC TẬP 1
3 Tháng 3, 2020

ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH TRƯỜNG HỌC TOÀN DIỆN
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CÁC BIỆN PHÁP NÀY CÓ TỐT CHO CON EM CỦA CHÚNG TA?
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● ƯU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI:

○ Cung cấp bậc học Măng Non ở càng nhiều cơ sở giáo 
dục tiểu học càng tốt

○ Cung cấp quá trình học tập liên tục từ Lớp Măng Non 
đến Lớp 12 cho các gia đình trong khu vực với các Lớp
học ưu tiên: Lớp Măng Non đến Lớp 5, Lớp Măng Non 
đến Lớp 8, 6-8, 6-12, 9-12

○ Cung cấp cho tất cả trẻ em quyền tiếp cận với bất kỳ 
chương trình giáo dục cần thiết nào (ví dụ: Giáo dục đặc 
biệt (SPED), Chương trình dạy Tiếng Anh (ESOL), giáo 
dục năng khiếu, PreK)

○ Phân bổ các nguồn lực theo cách hợp lý - không có 
nghĩa là bằng nhau - để đáp ứng nhu cầu của các khu 
vực

○ Sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính để giải tỏa tình
trạng quá tải và duy trì mức sử dụng chấp nhận được dựa 
trên năng lực của cơ sở giáo dục và dự đoán tuyển sinh

○ Giảm thiểu sự gián đoạn của việc điều chỉnh khu vực học
tập trong tương lai, cũng như thiết lập các chương trình

○ Thúc đẩy sự an toàn cho các tuyến đường từ nhà đến
trường/ từ trường đến nhà bằng cách xem xét thời gian đi 
lại của học sinh, hạn chế số lượng ranh giới vật lý tự nhiên 
và nhân tạo mà học sinh phải đi qua để đến trường, và xem 
xét sự sẵn có của vỉa hè trên đường đến trường của học sinh

○ Tránh ảnh hưởng tiêu cực đến bất kỳ cộng đồng cụ thể nào

○ Ổn định về mặt tài chính
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NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH

● Tuyển sinh mất cân bằng giữa các trường trong Khu vực học tập 1

○ Các trường học trên đường East of Broad St. có mức độ tuyển sinh cao (và không có đủ không gian cho học sinh).

○ Các trường trên đường West of Broad St. có mức độ tuyển sinh thấp, mặc dù số học sinh ổn định và ngày càng 
tăng

● Các trường trung học cơ sở trên khắp Khu vực học tập 1 đang mất dần học sinh cho các cơ sở và chương trình giáo
dục khác mặc dù vẫn có nhu cầu lớn về giáo dục Măng Non và Mẫu giáo đến Lớp 5

○ Các trường hàng đầu:  Masterman, Chương trình Âm nhạc Học thuật Girard, Trường Trung học cơ sở Science 
Leadership Academy, Trường Trung học phổ thông Engineering & Science Leadership

CÁC PHƯƠNG ÁN KHẢ THI

Thay đổi ranh giới

Biên chế lớp học

Chuyển tiếp bậc học

KHU VỰC HỌC TẬP 1- CÁC XU HƯỚNG TUYỂN SINHKHU VỰC HỌC TẬP 1- THAY ĐỔI DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2010-2017
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DỰ BÁO

● Số học sinh Mẫu giáo đến Lớp 8 theo học tại cơ sở giáo dục công lập ở phía tây Đường Broad đã giảm dần kể từ 
năm 2014, làm trầm trọng thêm vấn đề sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực của các cơ sở giáo dục.

○ Chúng tôi hy vọng xu hướng này sẽ thay đổi, vì tỷ lệ xây dựng cao (và đất trống), cũng như hoạt động bất động 
sản đang ngày càng phát triển.

○ Trừ khi các biện pháp kịp thời được thực hiện để tăng tỷ lệ tuyển sinh, tỷ lệ chuyển tiếp bậc học giảm, nhưng 
không phủ nhận, cũng sẽ làm giảm tỷ lệ tuyển sinh ở các trường tương ứng.

● Số học sinh Khối Mẫu giáo đến Lớp 8 theo học tại cơ sở giáo dục công lập ở phía đông Đường Broad đã tăng dần kể 
từ năm 2014, gây ra tình trạng quá tải tại các cơ sở giáo dục.

○ Việc xin giấy phép xây dựng còn gặp khó khăn, diện tích đất trống thấp và hoạt động bất động sản còn chưa 
phát triển nhanh để dẫn đến ổn định.

○ Do đó, chúng tôi hy vọng các trường lân cận phía đông Broad Street sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn lực 
của các cơ sở giáo dục với ranh giới khu vực hiện tại, nhưng trong vòng 3-5 nữa năm kể từ bây giờ, tình trạng 
quá tải dự kiến sẽ giảm so với hiện nay.
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CÁC PHƯƠNG ÁN CÓ THỂ BAO GỒM MỘT HOẶC NHIỀU BIỆN PHÁP DƯỚI ĐÂY:

● Xây mới/ tu sửa: Việc xây mới hoặc tu sửa một tòa nhà hiện có để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

● Thay đổi ranh giới : Một sự sắp xếp lại các ranh giới khu vực để phù hợp với những thay đổi dự kiến về dân số và 
cộng đồng trên toàn thành phố của chúng tôi.

● Giảm tải: Việc loại bỏ một chương trình học tập và / hoặc cơ sở trường học. 

● Chia sẻ địa điểm: Chia sẻ không gian sử dụng của các cơ sở chưa được sử dụng hết công suất để phục vụ các chức 
năng giáo dục hoặc hành chính thích hợp.

● Biên chế lớp học: Việc thêm hoặc giảm các lớp.

● Thay đổi chính sách : Thay đổi chính sách học khu và thủ tục quản trị.

● Chuyển địa điểm: Chuyển một chương trình giáo dục sang cơ sở giáo dục khác.

● Nhân rộng: Việc nhân rộng chương trình học thuật chất lượng cao.

● Chuyển tiếp bậc học: Chuẩn bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho học sinh ở cấp tiểu học và trung học cho 
việc chuyển tiếp bậc học.
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BÁO CÁO TÌNH TÌNH TRƯỜNG HỌC (SPR) NĂM HỌC 2018 - 2019

Mức độ sử 
dụng

Mức độ thay đổi “Chỉ
số điều kiện cơ sở vật 

chất” Tổng thể Thành tích Quá trình học Môi trường

Arthur K-8 70.0% Thay thế hệ thống 34% 35% 0% 64%

Childs PK-8 68.1% Tu sửa hệ thống 43% 17% 55% 55%

Jackson PK-8 110.3% Thay thế hệ thống 64% 39% 76% 74%

Kirkbride PK-8 84.0% Thay thế hệ thống 67% 44% 64% 94%

McDaniel K-8 64.4% Sửa chữa tối thiểu 10% 3% 18% 9%

Meredith K-8 112.8% Tu sửa hệ thống 89% 83% 85% 98%

Nebinger PK-8 102.1% Đại tu 74% 47% 90% 83%

Southwark PK-8 109.7% Tu sửa hệ thống 65% 19% 89% 84%

Stanton PK-8 70.0% Thay thế hệ thống 56% 20% 78% 64%

Vare-Washington PK-8 62.8% Thay thế hệ thống 68.0% 35% 91% 74%

CAN THIỆP
0 - 24%

CAN THIỆP SÂU
(25-49%)

CẢI TỔ
(50-74%)

CƠ CẤU LẠI
(75-100%)

MỨC ĐỘ CAN THIỆP
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GEORGE W. CHILDS

1599 Wharton St.

Philadelphia, PA 19146

Lớp: Măng non đến Lớp 8

Hiệu trưởng: Tiến sĩ Eileen Coutts

514 học sinh ghi danh

● 329 trong khu vực

● 185 ngoài khu vực

Chương trình học

❏Mỹ thuật

❏Âm nhạc

❏Giáo dục thể chất

❏Giáo dục đặc biệt

❏Chương trình dạy Tiếng Anh

❏Ngôn ngữ kép
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BÁO CÁO TIẾN BỘ TRƯỜNG HỌC (SPR) NĂM HỌC 2018 - 2019

Sức chứa của
cơ sở

Mức độ thay đổi “Chỉ
số điều kiện cơ sở vật 

chất” Tổng thể Thành tích Tiến bộ Môi trường

755 học sinh
68% mức độ sử 

dụng

Tu sửa hệ thống 43%
can thiệp sâu

17%
can thiệp

55%
cải tổ

55%
cải tổ

● •Ranh giới mở rộng vào năm 2013 do đóng của trường lân cận

Nguồn dữ liệu: Hệ thống thông tin học sinh năm học 2019/2020 vào ngày 30/10/2019

671
học sinh

✔

✔

✔

✔

✔
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SOUTHWARK

1835 S. 9th Street

Philadelphia PA 19148

Lớp: Măng non đến Lớp 8

Hiệu trưởng: Andrew Lukov

894 học sinh ghi danh

● 482 trong khu vực

● 412 ngoài khu vực

Chương trình học

❏Mỹ thuật

❏Âm nhạc

❏Giáo dục thể chất

❏Giáo dục đặc biệt

❏Chương trình dạy Tiếng Anh

❏Ngôn ngữ kép (K-6)
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BÁO CÁO TIẾN BỘ TRƯỜNG HỌC (SPR) NĂM HỌC 2018 - 2019

Sức chứa của 
cơ sở

Mức độ thay đổi 
“Chỉ số điều kiện cơ 

sở vật chất” Tổng thể Thành tích Tiến Bộ Môi trường

815 học sinh
110% mức độ sử 

dụng

Tu sửa hệ thống 65%
can thiệp sâu

19%
can thiệp

89%
cơ cấu lại

84%
cơ cấu lại

Nguồn dữ liệu: Hệ thống thông tin học sinh năm học 2019/2020 vào ngày 30/10/2019

990
học sinh

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Khác

● Trường cộng đồng 


