Tháng Bảy 2018
Kính gửi các gia đình DPS:
Chúng tôi hình dung ra một thế giới nơi mà mỗi một trường học của DPS đều có những gì họ cần để hỗ
trợ tầm nhìn của chúng tôi là : Mỗi Trẻ em đều Thành công. Để đạt được mục tiêu tầm nhìn này, chúng
ta phải không ngừng phá bỏ các rào cản dẫn đến thành công của học sinh. Đối với phụ huynh của các
học sinh khuyết tật, chúng tôi muốn chia sẻ một vài thông tin về mục tiêu tầm nhìn của chúng tôi dành
cho chương trình giáo dục đặc biệt tại Học khu Công lập Denver và thân mời quý vị chia sẻ ý kiến về các
nguồn hỗ trợ của chúng tôi.
Năm học vừa qua, chúng tôi thấy rằng các nhà giáo dục đặc biệt của chúng tôi đã chuyên tâm tham gia
nhiều hơn trong việc giải quyết các vấn đề hành vi, ngăn cản họ hỗ trợ học sinh trong chương trình giáo
dục đặc biệt.
Sau khi tham gia vào các cuộc thảo luận khó khăn trong tháng Một, cuối cùng chúng tôi quyết định tái tổ
chức nhóm phụ trách Cơ hội và Bình đẳng cho Học sinh của chúng tôi, qua đó cung cấp các dịch vụ hỗ
trợ cho mọi học sinh, kể cả học sinh khuyết tật. Một vài thay đổi then chốt bao gồm:
 Bảo đảm tất cả các trường học được tiếp cận với một Chuyên viên Hướng dẫn Giáo dục Đặc biệt
để tập trung vào chương trình hướng dẫn chuyên môn, xây dựng năng lực tại trường và cung
cấp nguồn hỗ trợ vững mạnh hơn cho các giáo viên và nhân viên phụ trách giáo dục đặc biệt;
 Tăng nguồn ngân quỹ để có thêm nhân viên trong các chương trình giáo dục đặc biệt Nhu cầu
Cảm xúc (AN) ở cấp tiểu học; và
 Tái phân bổ một số nguồn ngân quỹ của văn phòng trụ sở cho các nguồn ngân quỹ tổng quát tại
các trường học để lãnh đạo các trường tiểu học có thể tăng số lượng nhân viên công tác xã hội
hoặc tăng thêm thời gian của các chuyên gia tâm lý để hỗ trợ các vấn đề hành vi của học sinh.
Chúng tôi thừa nhận rằng đã có quan ngại về thời điểm thông báo cho cộng đồng về những thay đổi này
nhưng chúng tôi làm điều này vì tôn trọng các đồng nghiệp bị ảnh hưởng vị trí công việc trong quá trình
tái tổ chức này. Chúng tôi không thể đưa ra công bố cho đến sau khi tất cả các thành viên đội ngũ của
chúng tôi được thông báo, trùng với đợt thảo luận về ngân sách 2018-19. Chúng tôi muốn nhấn mạnh
rằng việc tái tổ chức này không phải là do các quyết định về ngân sách và không hề ảnh hưởng đến các
nguồn ngân quỹ phân bổ cho giáo dục đặc biệt
Thật sự là tổng đầu tư của Học khu vào chương trình giáo dục đặc biệt tiếp tục tăng, và các trường học
sẽ hưởng lợi từ các nguồn ngân sách và hỗ trợ tăng thêm dành cho giáo dục đặc biệt. Ví dụ, các trường
học của Học khu được trao quyền chủ động với các ngân khoản để trực tiếp tuyển dụng các nhân viên
bán chuyên cho học sinh với các nhu cầu đặc biệt mức độ nhẹ/vừa. Đối với các những học sinh có nhu
cầu nghiêm trọng, kể cả các em trong các chương trình giáo dục đặc biệt, nguồn hỗ trợ sẽ tiếp tục được
cung cấp thông qua nguồn ngân quỹ trung ương mà các trường có thể sử dụng.
Để tìm hiểu thêm, chúng tôi kính mời quý vị:
 Xem buổi họp Hội đồng Giáo dục được thu lại từ ngày 12 tháng Tư, lúc chúng tôi cung cấp thông
tin về việc tái tổ chức. Có thể xem video đó bằng cách truy cập http://board.dpsk12.org và đến
mục “Watch Board Meetings Live ”(Xem Trực tiếp Các Cuộc họp Hội đồng).
 Hãy gửi ý kiến của quý vị về cách thức chúng tôi có thể sử dụng tốt nhất nguồn ngân quỹ cho
giáo dục đặc biệt đếnseo@dpsk12.org.
 Đăng ký tham gia một diễn đàn mùa hè trong khu vực về cách thức hỗ trợ học sinh khuyết tật tại
https://studentequity.dpsk12.org/sped-engagement/.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc để thu thập ý kiến nhận xét và quan điểm từ các gia đình học sinh khuyết
tật và hy vọng quý vị sẽ tham gia với chúng tôi khi chúng ta cùng hợp tác để tạo ra một thế giới nơi mà
tất cả các học sinh của chúng ta - kể cả học sinh khuyết tật - có thể thành công.
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