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lạc tự nhiên với các câu hỏi hoặc nhận xét cho Học Khu qua số (714) 558-5501
hoặc tại www.SAUSD.us/LetsTalk.
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VUI LÒNG HOÀN TẤT BẢN KHẢO SÁT Ở MẶT
SAU CỦA THẺ NÀY ĐỂ CHO CHÚNG TÔI BIẾT
CÁC ƯU TIÊN CỦA QUÝ VỊ CHO CÁC TRƯỜNG
HỌC ĐỊA PHƯƠNG CỦA CHÚNG TA.

CẢI THIỆN PHẨM CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT
QUÝ VỊ NGHĨ GÌ

Bạn hàng xóm thân mến,
Chuẩn Bị Học Sinh Cho Tương Lai
sử
Học Khu Thống Nhất Santa Ana (SAUSD) hãnh diện có lịch
n
130 năm học xuất sắc. Mục tiêu chính của chúng tôi là chuẩ
g
bị cho học sinh các kỹ năng của thế kỷ 21, tốt nghiệp trun
học và thăng tiến trong đại học và sự nghiệp tương lai.
Chữa Cần Thiết
Giải Quyết Các Nâng Cấp Vì An Toàn và Những Sửa
40 năm và cần được
Nhiều trường học của chúng ta được xây dựng cách đây hơn
Khu Santa Ana đã tiến
hiện đại hóa để hỗ trợ một nền giáo dục phẩm chất. Học
tỷ cho các nhu cầu về cơ
hành một Quy Trình Toàn Diện về Cơ Sở, cho thấy cần $1.5
phòng thí nghiệm và
sở tại các trường học địa phương của chúng ta. Các lớp học,
hệ thống ống nước và hệ
các cơ sở khác của trường học đang hư hỏng, và mái nhà,
thế.
thống điện cần phải được sửa chữa và thậm chí phải thay
Tìm Kiếm Một Giải Pháp Địa Phương
Bang cung cấp mức tài
Chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể trông mong Tiểu
đang làm việc chặt chẽ với
trợ cần thiết để thực hiện các sửa chữa cần thiết. Học Khu
xem xét các giải pháp địa
phụ huynh, giáo viên, nhân viên và toàn thể cộng đồng để
phương và xây dựng một kế hoạch.
Trân trọng,
Tiến Sĩ Stefanie Phillips
Tổng Quản Trị

Vui lòng đánh giá tầm quan trọng của các ưu tiên sau:

Biện Pháp Tiềm Năng Gây Quỹ Địa
Phương Để Hỗ Trợ Cho Trường Mạnh
Hiện tại, Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Santa Ana đang xem xét có thể dùng một biện
pháp trái phiếu cải thiện trường học, đem lại ngân khoản được kiểm soát tại địa
phương dành cho việc nâng cấp
vì an toàn và những sửa chữa cần
thiết. Một biện pháp tài trợ trường
học địa phương sẽ hỗ trợ giáo trình
phẩm chất cao, sửa chữa các cơ sở
hư hỏng, cung cấp các phòng thí
nghiệm khoa học hiện đại, thay thế
hệ thống sưởi và hệ thống thông
gió hư hỏng và thay thế các lớp học
di động cũ kĩ.

Chúng Tôi Muốn Nghe Từ Quý Vị
Trong khi chúng tôi tiếp tục khám phá các lựa chọn khác nhau để cải thiện phẩm chất
các trường học địa phương, chúng tôi khuyến khích cộng đồng đóng góp ý kiến. Phát
triển một kế hoạch cho tương lai
các trường học của chúng ta phải
là một quá trình do cộng đồng thúc
đẩy. Vui lòng điền vào bản thăm dò
(có thể tách ra) có trong tập tài liệu
này, và liên lạc tự nhiên với câu hỏi
hoặc nhận xét cho Học Khu qua số
điện thoại (714) 558-5501 hoặc tại
www.SAUSD.us/LetsTalk.

Cung cấp các lớp học, cơ sở vật chất và công nghệ cần
thiết để hỗ trợ giáo trình phẩm chất cao về toán học,
khoa học, kỹ thuật và công nghệ

●●●

Sửa chữa hoặc thay thế mái nhà bị hư hỏng, hệ
thống ống nước, khí đốt và điện

●●●

Cung cấp các phòng thí nghiệm khoa học hiện đại,
phòng thí nghiệm kỹ thuật và các cơ sở giáo dục kỹ
thuật nghề nghiệp để học sinh chuẩn bị cho đại học
và nghề nghiệp theo yêu cầu trong các lĩnh vực như
khoa học sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ, rô bô và các
ngành nghề có kỹ năng

●●●

Nâng cấp các trường cũ để chúng đáp ứng các tiêu
chuẩn học tập và an toàn giống như các trường mới
hơn

●●●

Thay thế các hệ thống sưởi và thông gió hư hỏng và
cải thiện cách nhiệt, cửa ra vào, cửa sổ và hệ thống
tưới nước để cải thiện hiệu quả năng lượng và nước
và tiết kiệm tiền

●●●

Hiện tại quý vị có con theo học tại các trường Học Khu
Santa Ana không?
 Có  Không
Các con của quý vị có tham dự các trường Học Khu Santa Ana
trong quá khứ không?
 Có  Không
Quý vị có muốn nhận thông tin cập nhật thường xuyên về quy trình
lập kế hoạch tài trợ của Học Khu Santa Ana không?
 Có  Không
Phương thức giao tiếp ưa thích của quý vị là gì?
 Thư  Điện thoại  Email
Nhận xét/Câu hỏi:

Tên:

Địa chỉ nhà:

Các trường được công nhận
trên toàn quốc bởi US News
& World Report

Các Trường Tiểu Học Muir và Thorpe được
công nhận là Trường Mẫu 2018 bởi Các
Trường Xuất Sắc California.

Tỷ lệ tốt
nghiệp

92%

900+

học sinh được
cấp Chứng Chỉ
Công Nghệ

400

học sinh
được
thực tập

9%

Tăng
tỷ lệ tốt nghiệp trong
6 năm, vượt qua mức
trung bình của tiểu bang

Thấp
Trung Bình
Cao

Vui lòng cho chúng tôi biết các cải tiến ưu tiên của quý vị cho các
trường học địa phương bằng cách điền đầy đủ bản khảo sát dưới
đây và gửi lại thẻ đã được ghi địa chỉ trước.
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