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DeKalb County School District đang thông báo về ba cuộc họp công khai để thảo luận về việc tái phân khu ở các cụm Stone Mountain 

và Clarkston. 

Cơ sở Rockbridge Elementary School mới dự kiến sẽ mở cửa vào ngày 3 tháng 1 năm 2018 sau khi di chuyển tạm thời trong 2,5 năm 

tới khuôn viên trước đây là Wadsworth. Cả năm học đầu tiên tại cơ sở cố định mới sẽ bắt đầu vào Mùa Thu năm 2018. 

Do cơ sở mới cung cấp một không gian rộng lớn hơn, nên đang có khuyến nghị tái phân khu các tuyến theo học nhằm giải quyết tình 

trạng quá tải tại trường ở các cụm Stone Mountain và Clarkston. Khuyến nghị tái phân khu này, dự kiến sẽ có hiệu lực vào Mùa Thu 

năm 2018, có khả năng ảnh hưởng đến các trường xung quanh trong các cụm đó. 

 

Các trường tiểu học có thể bị ảnh hưởng gồm: 
▪ Allgood ES (ở cụm Clarkston) 
▪ Dunaire ES (ở cụm Clarkston) 
▪ Hambrick ES (ở cụm Stone Mountain) 
▪ Indian Creek ES (ở cụm Clarkston) 
▪ Jolly ES (ở cụm Clarkston) 
▪ Rockbridge ES (ở cụm Stone Mountain) 
▪ Stone Mill ES (ở cụm Stone Mountain) 
▪ Stone Mountain ES (ở cụm Stone Mountain) 

Các Trường Trung Học Cơ Sở có thể bị ảnh hưởng gồm: 
▪ Freedom MS (ở cụm Clarkston) 
▪ Stone Mountain MS (ở cụm Stone Mountain) 

 
Các Trường Trung Học Phổ Thông có thể bị ảnh hưởng 
gồm: 

▪ Clarkston HS (ở cụm Clarkston) 
▪ Stone Mountain HS (ở cụm Stone Mountain) 

 

Quy trình tái phân khu được kiểm soát qua ba vòng lấy ý kiến cộng đồng ngày càng cụ thể. Sau khi hoàn thành tất cả ba vòng lấy ý 

kiến cộng đồng, một Kế Hoạch Tái Phân Khu do Tổng Giám Đốc Khuyến Nghị sẽ được trình bày trước Hội Đồng để xin phê duyệt vào 

tháng 2 năm 2018. 

Ghi chú: Mọi nhận xét trong suốt ba vòng sẽ được giới hạn theo các tiêu chí tái phân khu được liệt kê bên dưới: 
 

1. Mô hình an toàn và giao 
thông đi lại 

2. Tiǹh trạng tái phân khu trước 
đó 

3. Các khu phố không bị ảnh 
hưởng 

 

4. Các chương trình đặc biệt, tức là các chương trình phục vụ các học sinh có nhu 
cầu đặc biệt cần không gian lớp học bổ sung 

5. Liên kết trường học cung cấp học sinh 
6. Các hoạt động hiệu quả và tiết kiệm 

 

Ý Kiến Công Khai: Vòng 1 (ngày 2 tháng 11 năm 2017, 6:30 chiều tại Freedom MS) 

Mục đích của cuộc họp này là để cung cấp và tiếp nhận các thông tin cho/từ cộng đồng như sau: 
 

1. Một tổng quan nhiều yếu tố đóng góp vào khuyến nghị tái phân khu 

2. Một danh sách các trường và các khu vực theo học có thể bị ảnh hưởng 

3. Ý kiến chung và sơ bộ cho/từ cộng đồng về quy trình và các tiêu chí tái phân khu  
 

Ghi chú: Không có kế hoạch nào sẽ được đưa ra để xem xét công khai trong cuộc họp vòng đầu tiên. Các nhận xét nhận được sẽ 

được kết hợp với việc phân tích nhân viên để tạo ra các tùy chọn tái phân khu mà sẽ được trình bày để lấy ý kiến và phản hồi của 

cộng đồng ở cuộc họp thứ hai. 

Ý Kiến Công Khai: Vòng 2 (ngày 30 tháng 11 năm 2017, 6:30 chiều tại Freedom MS) 

Mục đích của cuộc họp này là để trình bày ba tùy chọn để có thể tái phân khu, và lấy ý kiến/phản hồi của cộng đồng về những thành 

phần khác nhau của mỗi tùy chọn. 

Ghi chú: Các nhận xét từ cuộc họp vòng thứ hai này sẽ được sử dụng để tạo ra một tùy chọn duy nhất được nhân viên khuyến nghị 

để có thể tái phân khu, mà sẽ được trình bày để lấy nhận xét và ý kiến công khai trong vòng thứ ba. 

Ý Kiến Công Khai: Vòng 3 (ngày 11 tháng 1 năm 2018, 6:30 chiều tại Freedom MS) 
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Mục đích của vòng thứ ba và cuối cùng này là để trình bày một tùy chọn duy nhất được nhân viên khuyến nghị để có thể tái phân 

khu, và lấy ý kiến/phản hồi của cộng đồng về tùy chọn này. 

Ghi chú: Tùy chọn duy nhất được trình bày này có thể không nhất thiết phải phản ánh bất kỳ tùy chọn riêng nào được trình bày trong 

vòng hai. Đúng hơn thì tùy chọn này sẽ là kết quả của tất cả các nhận xét công khai được tổng hợp từ các vòng một và hai, cũng như 

từ việc phân tích của nhân viên. Sau khi trình bày tùy chọn duy nhất này, ý kiến cộng đồng sẽ tập trung vào các yếu tố cụ thể của kế 

hoạch đang được xem xét. Kế hoạch này không được dự kiến là kế hoạch cuối cùng. 

Kế Hoạch Tái Phân Khu do Tổng Giám Đốc Khuyến Nghị 

Sau khi lấy phản hồi của cộng đồng từ tất cả các vòng lấy ý kiến công khai (và đặc biệt là tùy chọn do nhân viên khuyến nghị gần đây 

nhất), Tổng Giám Đốc sẽ tiến hành mọi thay đổi được cho là cần thiết và gửi Kế Hoạch Tái Phân Khu do Tổng Giám Đốc Khuyến Nghị 

lên Hội Đồng để xin phê duyệt. 

 

Phê Duyệt của Hội Đồng (tháng 2 năm 2018) 

Phê duyệt của Hội Đồng dự kiến sẽ có vào tháng 2 năm 2018, và bất kỳ sự điều chỉnh nào về khu vực theo học sẽ có hiệu lực vào 

Mùa Thu năm 2018. 

 

Vui lòng truy cập www.dekalbschoolsga.org/redistricting để biết các chi tiết và thông tin đầy đủ. 
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