
Hãy để chúng tôi biết những ý kiến của bạn
Chúng tôi mời các cộng đồng cung cấp thông tin phản hồi để giúp khám phá biện pháp tiềm năng này để 
cải thiện các trường địa phương của chúng tôi. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc ý kiến xin vui lòng liên lạc với 
Superintendent Will Ector tại will.ector@busd.net hoặc gọi số (408)923-1811.

Sự tiến triễn của trường BerryeSSa giúp 
thành công cho tất cả các học Sinh

Cửa lớp học với thối khô cần 
phải được thay thế vì sự an 
toàn và hiệu quả năng lượng.

Cơ sở hạ tầng đầy đủ cần phải 
được cập nhật để hỗ trợ công 
nghệ học tập hiện đại.

Kết quả thành tích học sinh trong các  
trường của chúng tôi đang trên sự tiến triễn.
Học Khu Thống Nhất Berryessa cung cấp học sinh địa phương chúng tôi 
với một nền giáo dục chất lượng và thách thức học sinh để nổi trội trong 
học tập. Giáo viên và nhân viên xuất sắt, và phần tham gia nhiệt tình của 
các phụ huynh, góp thêm vào sự hỗ trợ của cộng đồng làm tăng phần 
nâng cao điểm thi và giáo dục xuất sắc của học sinh chúng tôi. Chúng tôi 
tin rằng đầu tư vào trường học địa phương của chúng tôi sẽ đạt kết quả 
thành công tốt cho học sinh và giúp làm cho khu phố địa phương của 
chúng tôi trở nên một nơi sinh sống thu hút hơn.

Tu sữa trường lớp của chúng tôi cho an toàn và hiện đại hơn.
Trường học địa phương của chúng tôi là từ 35 đến 55 tuổi và cần phải sửa chữa và nâng cấp cần thiết để duy 
trì một môi trường học tập an toàn và hiện đại. Ngoài ra, nhà nước đã chuyển sang chương trình Tiêu Chuẩn 
Cốt Lõi Chung (Common Core State Stardards — CCSS), đòi hỏi phương pháp mới đánh giá kết quả học tập 
của học sinh và sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2014. Trương trình này đòi hỏi kỹ thuật giảng dạy mới và công 
nghệ mới trong lớp học. Các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa bây giờ sẽ được đánh giá bằng máy vi tính.

Tài trợ địa phương để giúp cải thiện trường  
và học sinh của chúng tôi đạt được thành tích.
Học Khu Berryessa đang xem xét việc đặt một trái phiếu (bond measure) $72  
triệu cho phiếu bầu vào tháng Sáu 2014. Trái phiếu bầu này sẽ định giá chủ sở 
hữu tài sản nhà không quá $30 cho mỗi $100,000 giá trị tài sản nhà được đánh 
giá (không đánh trên giá trị thị trường). Tất cả các quỹ tài trợ này sẽ được sử 
dụng để sửa chữa và nâng cấp và các lớp học địa phương và cơ sở trường học 
giúp ít cho học sinh thành công. Tiền tài trợ này không có thể được lấy đi bởi  
tiểu bang hoặc chia đến các cộng đồng khác.

Tiềm năng cho trái phiếu này sẽ như sau:
 Nâng cấp an ninh trường học, hỏa hoạn, động đất và các hệ thống an toàn  

khẩn cấp khác
 Nâng cấp công nghệ học tập trong lớp học và đào tạo giáo viên cho công  

nghệ mới
 Nâng cấp các lớp học để các trường có thể duy trì tốt và giữ sạch sẽ 
 Thay thế hệ thống điện, hệ thống sưởi và hệ thống mát để tối đa hóa hiệu  

quả năng lượng và tiết kiệm tiền

Quy định trách nhiệm tài chính mạnh mẽ
 Tất cả các quỹ sẽ giữ lại cho các trường học địa phương của chúng tôi và  

không thể lấy đi bo ̉i  tiểu bang
 Tất cả các quỹ sẽ không được sử dụng cho các tiền lương của nhân viên quản 

trị, trợ cấp lợi ích hoặc lương hưu
 Công dân giám sát và kiểm toán công khai hàng năm sẽ đảm bảo quỹ được chi 

tiêu một cách thích hợp
 Trái phiếu này sẽ đủ điều kiện cho học khu địa phương của chúng tôi, được  

tồn tại và trong phù hợp với quỹ của tiểu bang trong tương lai


