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Kính gửi các Phụ Huynh/Người Giám Hộ và Gia Đình của Thống Nhất Elk Grove: 
 
Tác động tài chánh của đại dịch COVID-19 đối với ngân sách của tiểu bang và liên bang cho giáo dục cộng đồng mang lại 
những thực tại ngân sách không rõ ràng và không chắc chắn mà tôi muốn cho biết khi  chúng tôi tiếp tục công việc phát 
triển ngân sách và dự báo ngân sách nhiều năm. Với tình trạng hiện tại trong bối cảnh COVID-19 và dựa trên dự đoán 
của các chuyên gia tài chính giáo dục, chúng tôi chắc chắn rằng ngân sách của Học Khu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể do giảm 
doanh thu từ các chính phủ tiểu bang và liên bang. Bằng cách thực hiện hành động ngay bây giờ để giảm chi tiêu, trong 
các thông số bắt buộc, chúng tôi có thể tăng dự trữ ngân sách và chuyển sang một mức bình thường mới.  
 
Đối với viễn cảnh, các khu học chánh phụ thuộc vào doanh thu của tiểu bang và liên bang, không nằm trong tầm kiểm 
soát của chúng tôi và việc giảm một phần trăm cho ngân sách của chúng tôi tương đương với khoản lỗ 5,8 triệu đô la. 
Bên cạnh đó, nhà nước ước tính cho một Chi Phí Sinh Hoạt (COLA ) vào ngân sách tổng thể, đừng để bị nhầm lẫn với một 
mức lương COLA, được dự đoán sẽ giảm thấp bằng không, điều này sẽ làm giảm ngân sách 2020-21 xuống 12.8 triệu đô 
la và ngân sách 2021-22 xuống 16.3 triệu đô la. Để giảm tác động của việc giảm doanh thu tiềm năng, chúng tôi sẽ tuân 
thủ các tiêu chi hướng dẫn được thiết lập tốt của chúng tôi, theo đó chúng tôi (a) duy trì khả năng thanh thoán tài 
chánh; (b) duy trì và đánh giá những gì chúng tôi đã xây dựng trong vài năm qua; (c) duy trì cạnh tranh; (d) xây dựng dựa 
trên những gì chúng tôi đã bắt đầu; (e ) chiêm ngưỡng các chương trình hoặc các sáng kiến mới.  
 
Khi chúng tôi lo lắng chờ đợi Bản Sửa Đổi Tháng Năm của Thống đốc và Ngân Sách Nhà Nước Cuối Cùng, chúng tôi sẽ 
hợp tác chặt chẽ với các Đối Tác Trong Giáo Dục, một nhóm bao gồm các nhà lãnh đạo từ đơn vị thương lượng của 
chúng tôi, và các nhà đầu tư để khai triển các kế hoạch ngân sách rộng lớn và mạnh mẽ hơn theo yêu cầu của Ngân Sách 
Tiểu Bang. Bằng cách thực hiện các biện pháp ngay lập tức sau đây, chúng tôi có thể chuẩn bị cho các tác động ngân sách 
tiêu cực tiềm ẩn ở đó các hành động cụ thể hơn có thể được yêu cầu.  
 

• hạn chế tuyển dụng ở cơ sở đào tạo 
• Ngưng chi tiêu tất cả các giao dịch mua không quan trọng và nắm bắt các số dư chương trình  
    còn lại 
• Đánh giá và giảm việc công nhận tài liệu giảng dạy sắp tới 
• Đánh giá và giảm chi tiêu phát triển chuyên nghiệp 
• Đánh giá học hè 2020 / chi tiêu học tập mở rộng 
• Làm việc với các nhà lãnh đạo tiểu bang và liên bang để tìm kiếm sự linh hoạt và các nguồn bổ  
    sung nhắm mục tiêu giáo dục 

 
Cho đến khi chúng tôi nhận được nhiều hơn nữa thông tin ngân sách dứt khoát, chúng tôi sẽ ủng hộ các chính quyền 
tiểu bang và liên bang việc dùng một-lần đô la để hỗ trợ các học khu và giáo dục tiểu bang cho học sinh chúng ta. Và, 
như cột mốc của chúng tôi để học từ xa, nhờ sự hợp tác của tất cả mọi người, sự kiên nhẫn và làm việc nhanh chóng để 
kiềm chế bất kỳ thách thức nào đi trước chúng ta, sự kiên trì và uyển chuyển của qúi vị làm cho tôi rất tự hào là một 
phần của Thống Nhất Elk Grove . Tôi tự tin vào khả năng tập thể của chúng ta để vượt qua cơn bão này.    
 
Trân trọng, 

 
Christopher R. Hoffman 
Tổng Giám Đốc Học Khu Thống Nhất Elk Grove 
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