
Khu Học Chánh Garden Grove Garden Grove (GGUSD) rất tự hào về thành tích học tập xuất sắc 
trong nhiều năm liền. Khu học chánh dẫn đầu trên toàn quốc về số học sinh lên đại học và sẵn 
sàng vào nghề cùng với tỉ lệ các em hội đủ các điều kiện khắt khe để được thu nhận vào các trường 
đại học nhiều hơn các trường khác trong hạt và tiểu bang. Giáo viên và nhân viên của 67 trường, 
gồm tiểu học, trung học cấp 1 và cấp 2 đang nỗ lực để đào tạo các em đạt thành công vững vàng 
trong các ngành nghề của thế kỷ 21.

Trong khi học sinh của chúng ta đạt những thành tích xuất sắc thì trường ốc mỗi ngày một cũ kỹ 
khiến cho nhu cầu sửa chữa và nâng cấp càng trở nên cấp bách. GGUSD hiện đang lượng định các 
phương cách để tìm nguồn ngân sách tài trợ việc tu sửa, kể cả việc đề nghị một dự thảo luật về 
công khố phiếu tu sửa trường ốc trong mùa bầu cử vào tháng 11 năm 2016.

Cơ Sở Trường Ốc Già Nua và Lỗi Thời
Nhiều trường của chúng ta có tuổi thọ từ 40 đến 95 năm, nên nhiều phòng học đã quá cũ; hệ thống điện toán và phòng thí nghiệm lỗi thời cần phải 
tân trang để giữ an toàn và hỗ trợ hữu hiệu cho việc học tập của các em. Mặc dầu hiện nay công tác trùng tu vẫn đang tiếp diễn, còn khá nhiều trường 
cần thay mái mới, hệ thống máy lạnh và máy sưởi cần nâng cấp, biện pháp an toàn khi động đất cần cải tiến. Cho đến nay, khoảng một nửa các phòng 
học trong GGUSD chưa có máy điều hoà không khí; nhiệt độ trong phòng học vào những ngày nóng bức thường lên đến 90°F.

Dự luật A: Đang Thực Hiện Lời Hứa
Vào năm 2010, 63.8% cử tri đã chấp thuận Dự Luật A để tài trợ cho giai đoạn 1 của kế hoạch trùng tu cấp thời các phòng học và trường ốc lúc bấy giờ. 
GGUSD đã sử dụng $250 triệu của Dự Luật A để được nhận thêm khoảng $300 triệu của tiểu bang và $30 triệu của liên bang nhằm trang trải cho việc 
trùng tu mà không tạo gánh nặng đóng thêm thuế cho cư dân.

Ngân quỹ được sử dụng cấp thời để sửa chữa ngay một số trường nhằm bảo đảm an toàn, bao gồm hệ thống ống nước, điện, nâng cấp mạng điện 
toán, lắp hệ thống liên lạc và báo động, và sửa sang lối đi dành cho học sinh, nhân viên trường, khách đến thăm bị khuyết tật.

Từ năm 2010, hàng năm, GGUSD đều nhờ Uỷ Ban Cư Dân Giám Sát độc lập xác nhận việc sử dụng ngân quỹ của Dự Luật A đúng hạng mục như đã đề 
ra (mời vào www.ggusd.us/boc). Trong khi ngân quỹ của Dự Luật A đáp ứng nhu cầu sửa chữa cấp thời để cơ sở được an toàn, chi phí tu bổ các trường 
quá cũ trong toàn học khu đã vượt quá con số của Dự Luật A cho phép, nên phải cần đến nguồn tài trợ khác cho giai đoạn trùng tu kế tiếp.

Giai Đoạn Nâng Cấp Kế Tiếp:
Các trường trong GGUSD vẫn cần được sửa chữa và nâng cấp. Hệ thống máy lạnh và sưởi phải được tân trang, 
kể cả việc lắp máy điều hoà không khí mới cho các trường cũ. Các sân vận động và cơ sở thể thao xây cất trong 
những năm 1958-59 đến nay chưa từng được tu sửa bao giờ nên rất cần phải tân trang. Các toà nhà đều cần 
nâng cấp đúng tiêu chuẩn để bảo đảm an toàn khi bị động đất, cần mái mới và hệ thống điện mới cho các 
trường cũ hơn. Nhằm giúp học sinh chuẩn bị cho việc lên đại học thành công cũng như khi chọn nghề để thi 
thố với đời trong các lãnh vực mang tính cạnh tranh như khoa y tế, kỹ thuật công trình, kỹ thuật học; các lớp 
học, phòng thí nghiệm khoa học, hệ thống điện toán cần phải được tân trang cho phù hợp việc giảng dạy 
trong thế kỷ 21.

GGUSD hiện đang cân nhắc việc tìm nguồn hỗ trợ tài chánh để tiếp tục công tác trùng tu các trường còn lại 
trong giai đoạn kế tiếp. Một trong các phương cách là đề nghị có một dự thảo luật mới để cử tri bỏ phiếu vào 
mùa bầu cử tháng 11 năm nay, 2016.
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Cập Nhật về Trường Ốc

Rất mong quý vị góp ý
Trong khi GGUSD soạn thảo kế hoạch trùng tu trường ốc cho giai đoạn kế tiếp, chúng tôi mong quý vị góp ý. Vui lòng cho biết quý vị muốn đặt ưu tiên hàng đầu vào 
những hạng mục nào. Rất mong quý vị chia sẻ ý kiến bằng cách vào trang điện toán để điền mẫu thăm dò: www.ggusd.us/survey. Nếu quý vị có những thắc mắc gì khác 
liên quan đến các cơ sở trường ốc, vui lòng gửi điện thư đến: GGUSDBoard@ggusd.us.
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Sơ lược về Khu Học Chánh

Là một học khu lớn thứ ba trong Hạt Orange, Khu Học Chánh Garden Grove (GGUSD) quyết tâm dạy dỗ gần 46,000 học sinh trở thành những công dân 
thành công và có trách nhiệm đóng góp công sức xây dựng một xã hội đa dạng. Học sinh luôn luôn hưởng được nền giáo dục đòi hỏi nhiều cố gắng 
nhưng được hỗ trợ đầy đủ để có thể vươn đến những kỳ vọng cao.

GGUSD và Giáo Dục Toàn Diện 
Chọn Chương Trình Vườn Trẻ và Mẫu giáo: Khu học chánh có chương trình vườn trẻ, mẫu 
giáo sơ học và mẫu giáo nguyên ngày nhằm giúp các em nhỏ khởi đầu thành công.

Học trình đòi hỏi nhiều nỗ lực: Giáo viên của GGUSD giúp học sinh những kỹ năng học tập 
để nắm vững các tiêu chuẩn về môn đọc, viết, toán, khoa học, và nghiên cứu xã hội. Không như 
tại các học khu khác, học sinh lớp 7 và 8 tại GGUSD đã bắt đầu học Đại số và Hình học. Học sinh 
trung học cấp II có thể lựa chọn nhiều môn thuộc trình độ cao để tiến nhanh hơn trên đường 
lên đại học. Để có được những công việc trả lương cao, GGUSD trang bị cho học sinh những 
kỹ năng cần thiết cho các chương trình huấn luyện kỹ thuật công trình, kỹ thuật học, đồ hoạ và 
nhiều lãnh vực khác.

Dịch Vụ Đặc Biệt Tiếp Liên Và Đầy Đủ: Học sinh có nhu cầu đặc biệt sẽ nhận được các dịch 
vụ giáo dục liên tục và đầy đủ từ tuổi vườn trẻ đến 22 tuổi thông qua chương trình chuyển tiếp 
tráng niên của học khu. Ngoài ra, GGUSD còn có chương trình Giáo Dục Học sinh Năng khiếu 
(GATE) dành cho học sinh tiểu học và trung học cấp 1, nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp xã hội 
và học tập của học sinh có trình độ.

Giảng dạy trong thế kỷ 21: GGUSD đã đầu tư đáng kể vào các phương tiện kỹ thuật dùng để giảng dạy, trang bị máy điện toán và các phương tiện 
không dây để sử dụng hàng ngày trong lớp học.

Gắn bó với nghệ thuật: Học sinh sẽ được học các chương trình nghệ thuật tạo hình hoặc trình diễn, bao gồm các lớp thanh nhạc và nhạc cụ, nghệ thuật 
tạo hình, khiêu vũ, kịch nghệ.

Chương trình nâng đỡ và tăng tiến: Học sinh có thêm cơ hội sinh hoạt ngoài giờ học. Với sự kết hợp của Câu-lạc-bộ Thanh Thiếu Niên (Boys and Girls 
Clubs) và United Way, GGUSD mở các chương trình sau giờ học, chú trọng vào việc giúp các em rút ngắn trình độ học tập, phát triển ngôn ngữ, văn học  
và toán.

Các Trường thuộc GGUSD là những trường hàng đầu
GGUSD là học khu dẫn đầu trên toàn quốc về thành tích đào tạo cho học sinh sẵn sàng lên đại học hay chọn nghề. Do đó tất cả bảy trường trung học cấp 2 
của khu học chánh đều được tạp chí U.S News & World Report đưa vào danh sách những trường hàng đầu của tiểu bang và toàn quốc. Thành tựu học vấn 
của học sinh khởi đầu tại GGUSD; về các bài thi của tiểu bang, học sinh GGUSD có số điểm thi cao hơn hẳn mức trung bình trên toàn tiểu bang, và suốt 
trên 10 năm, học sinh của GGUSD luôn luôn đạt điểm thi theo tiêu chuẩn cao nhất so với các khu học chánh ở vùng thị thành trên toàn tiểu bang. Khi rời 
GGUSD, học sinh được trang bị hành trang cho tương lai tươi sáng: số học sinh được nhận vào các trường đại học đòi nhiều điều kiện gắt gao, đạt tỉ lệ rất 
cao so với tỉ lệ trung bình của tiểu bang hoặc quận hạt và số học sinh tốt nghiệp của GGUSD cũng vượt trội so với quận hạt và toàn quốc. Với những thành 
quả này, chúng ta cũng cần hiểu rằng thành tựu học tập chỉ là một yếu tố của lãnh vực giáo dục; chúng ta cần nuôi dưỡng đứa trẻ một cách toàn diện. Qua 
bản thăm dò về Kế Hoạch Toàn Diện của chúng ta cho thấy 90% học sinh và nhân viên nhà trường đều đồng ý rằng mọi người trong GGUSD có những kỳ 
vọng cao và xây dựng môi trường học tập nâng đỡ; 95% bày tỏ niềm tự hào về khu học chánh. Mấu chốt của sự thành công là do cách chúng ta đối xử với 
học sinh như chính con em của mình và tạo cho các em có được năng lực học tập, năng lực cá nhân và kỹ năng sống thành công ở đờI.
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