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www.egusd.net
Dự án này cho tất cả những gì?
Như là một phần cam kết của chúng tôi mong duy trì một nền giáo dục tốt các trường trong khu vực. Học Khu
Elk Grove (HKEG) đã khai triển một Kế Hoạch về các Phương Tiện Chủ Yếu (FMP) tổng quát cho học khu để
xác định những nhu cầu tiện ích cho tất cả các trường của chúng ta —gồm có những lớp học cho tất cả các lớp
từ PreK-12, hệ thống các công trình xây dựng, kỹ thuật về giáo dục, và những gì liên hệ tới những phương tiện
của nhà trường. Kế Hoạch về các Phương Tiện Chủ Yếu của chúng tôi là một bản thiết kế chi tiết cho sự đầu tư khôn
ngoan vào hạ tầng cơ sở về giáo dục. Được trang bị bằng FMP, HKEG đã tạo một trái phiếu về các phương tiện,
Measure M, được bỏ phiếu vào Tháng Mười Một 2016 để có tiền cho cho phần quan trọng của FMP.
Nhu cầu cần thiết nhất của Học Khu là những gì??
FMP cung cấp một số lớn những chi tiết vê nhu cầu cho toàn học khu, gồm có:
• Bổ sung hệ thống an ninh cho các trường và an toàn cho học sinh, gồm ánh sáng an ninh, máy chụp
hình, hàng rào, báo động chữa cháy, và các máy tưới cây.
• Sửa hay thay thế các mái nhà bị xuống cấp, hệ thống máy lạnh, máy sưởi và hệ thống bơm nước.
• Cập nhật kỹ thuật giảng dạy trong các lớp học để cải thiện sự học tập của học sinh trong những môn
học chính như toán, khoa học, mỹ thuật và kỹ thuật.
• Cung cấp những dụng cụ chuyên môn về nghề nghiệp cho những lớp học và phòng thí nghiệm và
những lớp kỹ thuật giúp cho học sinh sẵn sàng khi lên đại học và học nghề để có thể cạnh tranh trong
một nền kinh tế toàn cầu.
• Hiện đại hoá lớp học, phòng thí nghiệm, và những thiết bị của trường học để tạo một môi trường học tập
trong Thế Kỷ 21, yểm trợ cho những thành tựu lớn của học sinh và có hiệu năng về giảng dạy và học tập.
• Tăng cường khả năng tiếp cận những tiện nghi của nhà trường cho học sinh và những cá nhân yếu
kém về thể lực.
Tại sao là bây giờ?
Các trường của HKEG đã nhiều tuổi. Tình trạng những lớp học của chúng ta, kỹ thuật, và hầu như tất cả những
phương tiện đã có ảnh hưởng trực tiếp tới việc học và dạy học. 65 trường học của chúng ta được dùng liên tục, 37
trường đã trên 20 năm tuổi và trung bình các công trình xây dựng cũng đã 22 năm tuổi. Tất cả các trường đều
cần nâng cấp để duy trì đời sống thực tại. FMP đã xác định một số tiền cần trên 1.6 tỷ đô la, với mục đích cần
có càng sớm càng tốt cho học sinh mà chúng ta đang phục vụ bây giờ và trong tương lai. HKEG đang thăm dò
mọi chọn lựa – gồm cả việc kết họp những tài khỏan của Tiểu Bang và Liên Bang và những trợ cấp của tư
nhân. Một phần của tiến trình này mà chúng tôi cũng đang tìm kiếm và mong có thể thực hiện được là nhắm vào
sự yểm trợ của cộng đồng qua Trái Phiếu Measure M cho Học Đường, vì đây là phương cách thông thường nhất để
có ngân qũi cho những nhu cầu về phương tiện.
Những lớp học thêm và những tiện nghi được nâng cấp sẽ cải thiện giáo dục như thế nào?
Nhiệm vụ của chúng tôi là “cung cấp cho cộng đồng một nền giáo dục đòi hỏi TẤT CẢ học sinh nhận thức
những khả năng tiềm tàng to lớn của các em.” Chúng tôi cố gắng tạo ra một khung cảnh học tập và giảng dạy
hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh giáo dục. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho tất cả các em có cơ hội tiếp cận
với nền giáo dục và kỹ thuật mà các em sẽ cần để thành công trong thời gian ở tiểu học, sơ trung và trung học
và để sẵn sàng cho đại học và/hay nghề nghiệp. Trường học hiện đại, an toàn với những tiện ích và kỹ thuật cần
thiết để học sinh đạt được thành công.

Tiền Tài Trợ Xổ Số là gì? Tiền Xổ Số có thể sửa chữa trường của chúng ta không?
Thật không may, tiền tài trợ từ Xổ Số chỉ có thể dùng vào việc giảng dạy trong những lớp học, không dùng cho việc
nâng cấp kỹ thuật và các phương tiện. Ngay cả khi nếu chúng ta có thể dùng tiền tài trợ từ Xổ Số, số tài trợ mà
học khu chúng ta nhận được từ Xổ Số hàng năm chỉ bao gồm dưới 1.5% ngân sách chi tiêu hàng năm của chúng ta.
Vì vậy, tiền Tài Trợ từ Xổ Số chỉ là con số dưới .5% đối với những nhu cầu mà chúng đã xác định và giản dị
không đủ với kinh phí của sự nâng cấp rộng rãi mà trường của chúng ta cần
Sự Bảo Trì ở Trường đang như thế nào – Qúi vị có Ngân Khoản cho những Phương Tiện không?
Ban điều hành và bảo trì học khu của chúng ta làm vịêc một cách một cách vất vả để giữ cho trường được an toàn
và sinh hoạt trong điều kiện tạm đầy đủ. Nhưng trên thực tế với 65 trường sở và thường bị đe dọa cắt ngân sách Tiểu
Bang và không đủ tài khoản (California là Tiểu Bang thứ 49 được cấp ngân khoản căn cứ vào mỗi học sinh trên
Toàn Quốc), ngân sách cho những phương tiện hiện hữu của chúng ta có thể luôn ở trong tình trạng thiếu hụt.
Trong điều kiện hiện thời những việc sửa chữa, nâng cấp chính, và những kỹ thuật mới cẩn có để bảo đảm cho tất
cả học sinh của chúng ta nhận được cùng một nền giáo dục có chất lượng cao, chúng ta đang bị đứng ngoài những
tiêu chuẩn căn bản về việc bảo trì những phương tiện cho trường học.
HKEG đang đòi hỏi một số tiền lớn trong Measure M. Qúi vị có thể cho biết rõ ràng tài khoản này sẽ được
dùng ở những đâu? Vâng. Chúng tôi đã khai triển một Kế Hoạch về các Phương Tiện Chủ Yếu toàn diện (FMP).
Để coi toàn thể kế hoạch, hãy vào coi trang mạng http://www.egusd.net. FMP gồm có một kế hoạch thực hiện ghi
rõ mỗi loại công việc đặc biệt được làm tại mỗi trường học.
Con tôi đã lớn và đã rời trường. Tại sao tôi còn phải quan tâm tới sự tiến triển này?
Những trường học tốt là những cơ sở có lợi cho sức khỏe, cho sự phát triển của cộng đồng. Trường học tốt bảo vệ và
làm tăng giá trị tài sản và làm cho hàng xóm của chúng ta mạnh. Đầu từ vào trường học của chúng ta sẽ giúp và hỗ
trợ sự giáo dục liên tục cho con em địa phương và khuyến khích sự phát triển thành công khi trưởng thành.
Ai có quyết định cuối cùng cho Trái Phiếu Học Đường ở địa phương?
Hội Đồng Giáo Dục được bầu ở địa phương là cơ quan hợp pháp được yêu cầu bỏ phiếu cho trái phiếu. Hội Đồng
quyết định vào ngày 1 Tháng Tám, 2016. Hành động của Hội Đồng đưa câu hỏi của Measure M cho cử tri quận
quyết định.
Cuối cùng, CỬ TRI GHI DANH của HKEG có tiếng nói sau cùng khi họ bỏ phiếu cho Measure M như là một cử
tri vắng mặt hay tại phòng bỏ phiếu vào ngày 8 Tháng Mười Một, 2016.
Ai là người đủ tiêu chuẩn để bỏ phiếu Measure M?
Tất cả những cử tri đăng ký thuộc HKEG sẽ là người đủ tiêu chuẩn để bỏ phiếu cho Measure M.
Tôi có thể đi đâu để có thêm thông tin?
Để có thêm thông tin, hãy viếng trang mạng http://www.egusd.net HAY liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại
916-686-7711 để gặp Robert Pierce.

