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DỰ ÁN ƯU TIÊN CỦA KHU HỌC 
CHÁNH

Khu Học Chánh Tukwila (School District, SD) muốn xúc tiến các dự án ưu tiên hàng đầu 
trong khu học chánh của chúng ta. 

• Tất cả các dự án sẽ được cấp kinh phí thông qua khoản tài trợ cho Dự Án Xây 
Dựng Cơ Bản.

• Các nhu cầu cụ thể trong mỗi dự án sẽ được ưu tiên. 

Các Dự Án Ưu Tiên Hàng Đầu
1. Cải Tạo Khu Bếp Showalter
2. Cải Tạo Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn (Performing Arts Center, PAC) 

Foster
3. Hàng Rào An Ninh Sân Vận Động Neudorf
4. Đường Đi Bộ Cộng Đồng tại Trường Trung Học Cơ Sở Showalter (Middle 

School, MS)



CẢI TẠO KHU BẾP SHOWALTER

• Bếp chế biến 
• Phục vụ cho Showalter và chuẩn bị các món ăn cụ thể cho cả ba trường tiểu học.
• Nấu món gà tây dịp lễ cho cả năm trường học vào tháng 11 và 12 mỗi năm.

• Lo ngại
• Phần lớn trang thiết bị nhà bếp thiết yếu đều đã được sử dụng hơn 18 năm, không dùng 

được hoặc hoạt động kém hiệu quả, và là trang thiết bị mà các trường khác bỏ lại.
• Diện tích bếp nhỏ – thiết bị tách nước/dầu và hệ thống thoát nước có vấn đề.

Presenter
Presentation Notes
DỰ ÁN:  Cải Tạo Foster PAC Thông tin chung:Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn tại Trường Trung Học Phổ Thông Foster được xây dựng trong lần thi công ban đầu của khu trường sở vào năm 1991.  Các hệ thống quan trọng của PAC bao gồm hệ thống âm thanh và ánh sáng đã lỗi thời, tụt hậu đáng kể so với tiêu chuẩn ngành và nhiều phần trong hệ thống điện, chiếu sáng cần được sửa chữa.  Học sinh sử dụng PAC cho các dịp thi cử, lễ trao bằng/trao giải và lấy làm không gian tập luyện cho các chương trình âm nhạc và sân khấu; còn giáo viên thường sử dụng không gian này để chiếu phim.  Không chỉ học sinh và nhân viên trường sử dụng PAC, mà cộng đồng cũng thuê để dùng và nơi này đã trở thành trung tâm cho các cuộc họp cộng đồng.  Khu Học Chánh đã có một thỏa thuận đang có hiệu lực với Thành Phố Tukwila để sử dụng PAC lâu dài. Trong hợp đồng này có nêu việc sử dụng của Dàn Nhạc Giao Hưởng Rainier. Họ sử dụng thính phòng và phòng thay trang phục của PAC hằng tuần để phục vụ diễn tập và hòa nhạc. Trong cả năm, PAC là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện cộng đồng, bao gồm các cuộc thi nhảy và các buổi tụ họp tôn giáo khác nhau, chưa kể những hoạt động sản xuất nghệ thuật khác. 



CẢI TẠO KHU BẾP SHOWALTER

• Các Vấn Đề Tồn Tại
• Kho bảo quản đã cũ kỹ và vỡ hỏng
• Tủ giữ nóng thực phẩm và nhiệt độ lò nướng hoạt động không ổn định và một số còn không 

có đồng hồ tính giờ
• Tủ bánh mặn không thể duy trì kiểm soát nhiệt độ phù hợp vì chỉ làm bằng nhựa
• Máy làm lạnh sữa đã cũ và phát ra tiếng ồn khó chịu
• Hầu hết các kệ bánh mì đều có ngăn bị vỡ hỏng
• Tủ bếp gia đình được treo ở trong bếp
• Ấm đun nước cần được thay mới – không dùng được trong cả năm, còn bình đun nước 

nóng không còn hoạt động bình thường.

Ấm đun nước thường được sử dụng hằng tuần, thậm chí hằng ngày. Các trang thiết bị này 
được sử dụng để chuẩn bị đồ ăn cho các trường tiểu học và Showalter, như thịt trong món 
taco, mỳ sợi và nước sốt.

Presenter
Presentation Notes
DỰ ÁN:  Cải Tạo Foster PAC Thông tin chung:Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn tại Trường Trung Học Phổ Thông Foster được xây dựng trong lần thi công ban đầu của khu trường sở vào năm 1991.  Các hệ thống quan trọng của PAC bao gồm hệ thống âm thanh và ánh sáng đã lỗi thời, tụt hậu đáng kể so với tiêu chuẩn ngành và nhiều phần trong hệ thống điện, chiếu sáng cần được sửa chữa.  Học sinh sử dụng PAC cho các dịp thi cử, lễ trao bằng/trao giải và lấy làm không gian tập luyện cho các chương trình âm nhạc và sân khấu; còn giáo viên thường sử dụng không gian này để chiếu phim.  Không chỉ học sinh và nhân viên trường sử dụng PAC, mà cộng đồng cũng thuê để dùng và nơi này đã trở thành trung tâm cho các cuộc họp cộng đồng.  Khu Học Chánh đã có một thỏa thuận đang có hiệu lực với Thành Phố Tukwila để sử dụng PAC lâu dài. Trong hợp đồng này có nêu việc sử dụng của Dàn Nhạc Giao Hưởng Rainier. Họ sử dụng thính phòng và phòng thay trang phục của PAC hằng tuần để phục vụ diễn tập và hòa nhạc. Trong cả năm, PAC là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện cộng đồng, bao gồm các cuộc thi nhảy và các buổi tụ họp tôn giáo khác nhau, chưa kể những hoạt động sản xuất nghệ thuật khác. 



CẢI TẠO KHU BẾP SHOWALTER

Đề Xuất Dự Án
• Cải tạo khu bếp, bao gồm nâng cấp trang thiết bị để thay thế cho trang thiết bị đã cũ.
• Tìm hiểu các lựa chọn cho trang thiết bị dùng cho quầy salad, quầy bánh mặn, kho giữ lạnh 

và trang thiết bị nơi gọi món.
• Đánh giá quy trình phục vụ.

Chi Phí Dự Án
• Ước tính là khoảng 1,5 triệu USD.
• Sẽ có bản ước tính chi phí thực tế sau khi được phê duyệt sử dụng phần tiền công khố 

phiếu còn lại.

Presenter
Presentation Notes
Đề xuất:Việc cải tạo PAC sẽ bao gồm thay đổi mới cho hệ thống video và âm thanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống dàn dựng kỹ thuật, thay ghế ngồi và vệ sinh chuyên sâu cho sàn xi măng.  Dự án này sẽ có chi phí khoảng 2.000.000 USD; tuy nhiên sẽ có bản ước tính chi phí thực tế sau khi được phê duyệt sử dụng tiền công khố phiếu.  Thành Phố Tukwila đã bày tỏ sự quan tâm với việc có thể hợp tác với Khu Học Chánh trong dự án này, và hợp đồng hiện tại với Thành Phố được định là sẽ hết hạn vào năm 2032.  Chúng tôi sẽ liên hệ với Thành Phố về việc hợp tác trong dự án này.



CẢI TẠO FOSTER PAC

• Được thi công trong quá trình xây dựng trường ban đầu năm 1991.
• Sử Dụng PAC:

• Học sinh thi cử
• Lễ trao bằng/trao giải
• Nơi tập luyện cho chương trình âm nhạc và sân khấu
• Giáo viên và nhân viên trường sử dụng cho đa dạng mục đích
• Cộng đồng thuê để tổ chức các sự kiện khác nhau, như thi nhảy, các buổi hội họp tôn 

giáo đa dạng, v.v.
• Dàn Nhạc Giao Hưởng Rainier biểu diễn hòa nhạc và diễn tập.

Presenter
Presentation Notes
DỰ ÁN:  Cải Tạo Foster PAC Thông tin chung:Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn tại Trường Trung Học Phổ Thông Foster được xây dựng trong lần thi công ban đầu của khu trường sở vào năm 1991.  Các hệ thống quan trọng của PAC bao gồm hệ thống âm thanh và ánh sáng đã lỗi thời, tụt hậu đáng kể so với tiêu chuẩn ngành và nhiều phần trong hệ thống điện, chiếu sáng cần được sửa chữa.  Học sinh sử dụng PAC cho các dịp thi cử, lễ trao bằng/trao giải và lấy làm không gian tập luyện cho các chương trình âm nhạc và sân khấu; còn giáo viên thường sử dụng không gian này để chiếu phim.  Không chỉ học sinh và nhân viên trường sử dụng PAC, mà cộng đồng cũng thuê để dùng và nơi này đã trở thành trung tâm cho các cuộc họp cộng đồng.  Khu Học Chánh đã có một thỏa thuận đang có hiệu lực với Thành Phố Tukwila để sử dụng PAC lâu dài. Trong hợp đồng này có nêu việc sử dụng của Dàn Nhạc Giao Hưởng Rainier. Họ sử dụng thính phòng và phòng thay trang phục của PAC hằng tuần để phục vụ diễn tập và hòa nhạc. Trong cả năm, PAC là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện cộng đồng, bao gồm các cuộc thi nhảy và các buổi tụ họp tôn giáo khác nhau, chưa kể những hoạt động sản xuất nghệ thuật khác. 



CẢI TẠO FOSTER PAC

Đề Xuất Dự Án:
• Các Hệ Thống Quan Trọng – âm thanh và ánh sáng đã lỗi thời và tụt hậu đáng kể so với 

tiêu chuẩn ngành. Cần sửa chữa các cấu kiện điện và chiếu sáng.
• Đề xuất khắc phục hệ thống video, âm thanh và chiếu sáng.

• Thay Mới Ghế Ngồi
• Thay Hệ Thống Dàn Dựng Sân Khấu
• Sàn Xi Măng – vệ sinh chuyên sâu

Presenter
Presentation Notes
Đề xuất:Việc cải tạo PAC sẽ bao gồm thay đổi mới cho hệ thống video và âm thanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống dàn dựng kỹ thuật, thay ghế ngồi và vệ sinh chuyên sâu cho sàn xi măng.  Dự án này sẽ có chi phí khoảng 2.000.000 USD; tuy nhiên sẽ có bản ước tính chi phí thực tế sau khi được phê duyệt sử dụng tiền công khố phiếu.  Thành Phố Tukwila đã bày tỏ sự quan tâm với việc có thể hợp tác với Khu Học Chánh trong dự án này, và hợp đồng hiện tại với Thành Phố được định là sẽ hết hạn vào năm 2032.  Chúng tôi sẽ liên hệ với Thành Phố về việc hợp tác trong dự án này.



CẢI TẠO FOSTER PAC

Chi Phí Dự Án
• Ước tính là khoảng 2 triệu USD.
• Sẽ có bản ước tính chi phí thực tế sau khi được phê duyệt sử dụng phần tiền công khố 

phiếu còn lại.
• Có thể hợp tác với Thành Phố Tukwila

• Hợp đồng hiện tại với Thành Phố Tukwila hết hạn năm 2032

Presenter
Presentation Notes
Đề xuất:Việc cải tạo PAC sẽ bao gồm thay đổi mới cho hệ thống video và âm thanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống dàn dựng kỹ thuật, thay ghế ngồi và vệ sinh chuyên sâu cho sàn xi măng.  Dự án này sẽ có chi phí khoảng 2.000.000 USD; tuy nhiên sẽ có bản ước tính chi phí thực tế sau khi được phê duyệt sử dụng tiền công khố phiếu.  Thành Phố Tukwila đã bày tỏ sự quan tâm với việc có thể hợp tác với Khu Học Chánh trong dự án này, và hợp đồng hiện tại với Thành Phố được định là sẽ hết hạn vào năm 2032.  Chúng tôi sẽ liên hệ với Thành Phố về việc hợp tác trong dự án này.



HÀNG RÀO AN NINH SÂN VẬN ĐỘNG 
NEUDORF

Thông tin chung
• Sân Vận Động Neudorf hiện đang mở cửa chào đón công chúng – thỏa thuận giữa Khu Học 

Chánh và Cộng Đồng
• Đường chạy xung quanh phục vụ cộng đồng sử dụng để đi bộ và chạy bộ.

• Sân Vận Động Neudorf cũng phục vụ cho thuê công cộng.

Lo Ngại về An Ninh
• Tình hình an ninh chung ở sân vận động trước thiệt hại và hành động phá hoại; và vấn đề 

bảo trì đường chạy, sân cỏ.

Presenter
Presentation Notes
Thông tin chung:Sân Vận Động Trường Trung Học Phổ Thông Foster hiện mở cửa chào đón công chúng, theo thỏa thuận giữa Khu Học Chánh và cộng đồng.  Thỏa thuận này cho biết, nếu cộng đồng ủng hộ công khố phiếu của trường để xây dựng Sân Vận Động, thì Khu Học Chánh sẽ mở cửa đường chạy cho người dân đi bộ và chạy bộ ở đây.  Sân Vận Động cũng phục vụ cho thuê công cộng.  Khó khăn lớn nhất với việc mở cửa Sân Vận Động cho công chúng là tình hình an ninh chung của nơi này cũng như vấn đề bảo trì đường chạy và sân cỏ.  Việc mở cửa Sân Vận Động cho công chúng dẫn đến hư hại sân cỏ nhiều hơn mức trung bình, do người dân sử dụng xe đạp, xe scooter và xe lăn.  Bề mặt đường chạy bị xuống cấp nhanh hơn do bị sử dụng liên tục, làm phát sinh nhu cầu trải nhựa lại sau ba năm thay vì chín năm với mức độ sử dụng thông thường.  Các hành vi phá hoại như vẽ graffiti và làm hỏng đèn là vấn đề rất thường gặp.  Sự an toàn của học sinh, nhân viên và nhân viên trông coi buổi tối cũng là một mối ưu tiên. 



HÀNG RÀO AN NINH SÂN VẬN ĐỘNG 
NEUDORF

Lo Ngại về An Ninh (tiếp)
• Tình trạng hư hại ở sân cỏ cao hơn mức bình thường do người dân sử dụng xe đạp, xe 

scooter và xe lăn.
• Bề mặt đường chạy bị xuống cấp nhanh do bị sử dụng liên tục.

• Thường chỉ cần thay 9 năm một lần, nhưng hiện phải trải nhựa lại 3 năm một lần.
• Liên tục có hành vi phá hoại, hình graffiti và đèn hỏng.
• Lo ngại về sự an toàn của học sinh và nhân viên, trong đó có nhân viên trông coi buổi tối.

Presenter
Presentation Notes
Thông tin chung:Sân Vận Động Trường Trung Học Phổ Thông Foster hiện mở cửa chào đón công chúng, theo thỏa thuận giữa Khu Học Chánh và cộng đồng.  Thỏa thuận này cho biết, nếu cộng đồng ủng hộ công khố phiếu của trường để xây dựng Sân Vận Động, thì Khu Học Chánh sẽ mở cửa đường chạy cho người dân đi bộ và chạy bộ ở đây.  Sân Vận Động cũng phục vụ cho thuê công cộng.  Khó khăn lớn nhất với việc mở cửa Sân Vận Động cho công chúng là tình hình an ninh chung của nơi này cũng như vấn đề bảo trì đường chạy và sân cỏ.  Việc mở cửa Sân Vận Động cho công chúng dẫn đến hư hại sân cỏ nhiều hơn mức trung bình, do người dân sử dụng xe đạp, xe scooter và xe lăn.  Bề mặt đường chạy bị xuống cấp nhanh hơn do bị sử dụng liên tục, làm phát sinh nhu cầu trải nhựa lại sau ba năm thay vì chín năm với mức độ sử dụng thông thường.  Các hành vi phá hoại như vẽ graffiti và làm hỏng đèn là vấn đề rất thường gặp.  Sự an toàn của học sinh, nhân viên và nhân viên trông coi buổi tối cũng là một mối ưu tiên. 



HÀNG RÀO AN NINH SÂN VẬN ĐỘNG 
NEUDORF

Đề Xuất Dự Án
• Không phục vụ công chúng sử dụng ở Sân Vận Động Neudorf.

• Việc đóng cửa sân vận động là phổ biến ở các khu học chánh lân cận (Seattle, Highline, 
Renton).

• Bổ sung hàng rào có trang trí, cao 8 feet quanh Sân Vận Động.
• Xây dựng Đường Đi Bộ Cộng Đồng mới ở Showalter MS để tiếp tục thực hiện thỏa thuận 

với cộng đồng.

Chi Phí Dự Án
• Ước tính là 450.000 USD cho hàng rào Sân Vận Động Neudorf và đường đi bộ cộng đồng 

mới.

Presenter
Presentation Notes
Đề xuất:Khu Học Chánh mong muốn dừng phục vụ công chúng sử dụng ở Sân Vận Động bằng cách bổ sung hàng rào có trang trí, cao 8 feet quanh Sân Vận Động.  Đóng cửa sân vận động là thông lệ phổ biến trong khu vực của chúng ta, bao gồm các khu học chánh lân cận như Seattle, Highline và Renton.  Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện thỏa thuận với cộng đồng, Khu Học Chánh cũng đề xuất xây dựng một đường đi bộ và chạy cho cộng đồng quanh Trường Trung Học Cơ Sở Showalter, nằm kế bên Sân Vận Động. Chi phí dự án cho tường rào quanh Sân Vận Động và thi công đường đi bộ cho cộng đồng là xấp xỉ 450.000 USD.
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Đề xuất
• Thi công/xây dựng một đường đi bộ cộng đồng phía sau Trường Trung Học Cơ Sở Showalter 

để tiếp tục thực hiện thỏa thuận với cộng đồng là cung cấp đường đi bộ/chạy bộ. Đường này 
sẽ chào đón người dân và có thể sử dụng vào mọi lúc.

Vị trí – Showalter hoặc Foster
• Xem xét kỹ phần ngoại biên sân bóng chày Showalter và sân bóng mềm Foster.
• Sân bóng chày Showalter là phương án khả thi hơn do phạm vi rộng hơn, ít bị thay đổi độ 

dốc, bề mặt hiện tại dễ điều chỉnh hơn và trường có ít hoạt động hơn so với sân bóng mềm 
Foster.

Presenter
Presentation Notes
Thông tin chung:Sân Vận Động Trường Trung Học Phổ Thông Foster hiện mở cửa chào đón công chúng, theo thỏa thuận giữa Khu Học Chánh và cộng đồng.  Thỏa thuận này cho biết, nếu cộng đồng ủng hộ công khố phiếu của trường để xây dựng Sân Vận Động, thì Khu Học Chánh sẽ mở cửa đường chạy cho người dân đi bộ và chạy bộ ở đây.  Sân Vận Động cũng phục vụ cho thuê công cộng.  Khó khăn lớn nhất với việc mở cửa Sân Vận Động cho công chúng là tình hình an ninh chung của nơi này cũng như vấn đề bảo trì đường chạy và sân cỏ.  Việc mở cửa Sân Vận Động cho công chúng dẫn đến hư hại sân cỏ nhiều hơn mức trung bình, do người dân sử dụng xe đạp, xe scooter và xe lăn.  Bề mặt đường chạy bị xuống cấp nhanh hơn do bị sử dụng liên tục, làm phát sinh nhu cầu trải nhựa lại sau ba năm thay vì chín năm với mức độ sử dụng thông thường.  Các hành vi phá hoại như vẽ graffiti và làm hỏng đèn là vấn đề rất thường gặp.  Sự an toàn của học sinh, nhân viên và nhân viên trông coi buổi tối cũng là một mối ưu tiên. 
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Thông Báo cho Công Chúng
• Việc dừng phục vụ công chúng sử dụng ở Sân Vận Động Neudorf và mở Đường Đi Bộ Cộng 

Đồng sẽ được thông báo rộng rãi cho cộng đồng nói chung:
• Trang mạng của Khu Học Chánh
• Bảng tin Foster
• Mạng xã hội
• Tờ rơi

• Biển hiệu tại Sân Vận Động Neudorf thông báo rõ về việc dừng phục vụ công chúng và chỉ 
dẫn đến địa điểm của đường đi bộ cộng đồng mới.

Chi Phí Dự Án
• Ước tính là 450.000 USD cho hàng rào Sân Vận Động Neudorf và đường đi bộ cộng đồng 

mới.

Presenter
Presentation Notes
Thông tin chung:Sân Vận Động Trường Trung Học Phổ Thông Foster hiện mở cửa chào đón công chúng, theo thỏa thuận giữa Khu Học Chánh và cộng đồng.  Thỏa thuận này cho biết, nếu cộng đồng ủng hộ công khố phiếu của trường để xây dựng Sân Vận Động, thì Khu Học Chánh sẽ mở cửa đường chạy cho người dân đi bộ và chạy bộ ở đây.  Sân Vận Động cũng phục vụ cho thuê công cộng.  Khó khăn lớn nhất với việc mở cửa Sân Vận Động cho công chúng là tình hình an ninh chung của nơi này cũng như vấn đề bảo trì đường chạy và sân cỏ.  Việc mở cửa Sân Vận Động cho công chúng dẫn đến hư hại sân cỏ nhiều hơn mức trung bình, do người dân sử dụng xe đạp, xe scooter và xe lăn.  Bề mặt đường chạy bị xuống cấp nhanh hơn do bị sử dụng liên tục, làm phát sinh nhu cầu trải nhựa lại sau ba năm thay vì chín năm với mức độ sử dụng thông thường.  Các hành vi phá hoại như vẽ graffiti và làm hỏng đèn là vấn đề rất thường gặp.  Sự an toàn của học sinh, nhân viên và nhân viên trông coi buổi tối cũng là một mối ưu tiên. 
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Để đảm bảo các dự án này được nhìn nhận thông qua lăng kính công bằng và chủng tộc, 
chúng tôi đang xin ý kiến phản hồi từ nhân viên, cộng đồng và học sinh. Sự tham gia của quý 
vị trong khảo sát ngắn này là rất quan trọng.
• Liên kết truy cập khảo sát:  https://www.surveymonkey.com/r/F5C96BW

(Sao chép & dán liên kết vào trình duyệt web của quý vị)

• Ý kiến và câu hỏi:
• Liliana Cardenas tại cardenasl@tukwila.wednet.edu
• Maricel Haessig tại haessigm@tukwila.wednet.edu

Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian!

https://www.surveymonkey.com/r/F5C96BW
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Vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây liên quan đến bất kỳ dự án nào trong bản thuyết trình về Các 
Dự Án Từ Công Khố Phiếu thông qua Lăng Kính Công Bằng và Chủng Tộc. Sự tham gia của quý 
vị trong khảo sát này là rất quan trọng đối với chúng tôi.

Câu Hỏi
1. Dự án có tác động tiêu cực nào đối với học sinh trong các nhóm nhân chủng học cụ thể nào 

đó không, bao gồm cả người học Anh ngữ và học sinh có nhu cầu đặc biệt?
Có
Không
Có thể (xin ghi rõ) ____________________________________________

2. Dự án có thể đem lại lợi ích gì?
3. Dự án có hậu quả ngoài dự kiến gì, nếu có?
4. Các đề xuất phải như thế nào để đảm bảo sự công bằng về giáo dục và chủng tộc cho mọi 

học sinh?
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