Exija a los fideicomisarios de ESD que hagan su trabajo!
Cuando: Reunión de la Junta Escolar el jueves, 8 de febrero a las 6:30 p.m.
Donde: Escuela primaria Dove Hill School - 1460 Colt Way, San Jose 95121 Junta informative a las 6pm en la cafeteria
Por qué: Nos preocupa que los Fideicomisarios quieren lograr ahorros de costos con las siguientes acciones:
• Aumento del numero de alumnos en las clases en grados TK-3
• Reducción del numero de asistentes para los estudiantes aprendiendo el idioma inglés y a las clases de arte para los
alumnos en grados 4-6.
• Aumento drástico de los costos de atención médica para los maestros y maestras.
3 miembros de la junta escolar se niegan a escuchar las recomendaciones del comité asesor presupuestario, del
comité asesor de instalaciones y de la administración para reutilizar 2 escuelas a pesar de la disminución de la
inscripción de estudiantes. ¿Cómo afectarán estos cortes draconianos a su hijos e hijas?
Por favor comuníquese con los Fideicomisarios y la Superintendente con sus preocupaciones.

Yêu cầu Ban Quản Trị của ESD thi hành nhiệm vụ!
Ngày họp: Họp Hội Đồng Trường vào thứ Năm, 8 tháng Hai lúc 6:30 chiều
Địa điểm: Trường Dove Hill - 1460 Colt Way, San Jose 95121 Họp thông báo tin tức lúc 6 giờ chiều tại phòng hội lớn của trường
Lý do buổi họp: Chúng tôi quan tâm về việc Ban Quản Trị muốn tiết kiệm ngân sách bằng cách:
•

tăng sĩ số học sinh trong các lớp học từ TK (mẫu giáo sơ cấp)- lớp 3

•

giảm các phụ giáo của lớp ELL & các lớp nghệ thuật từ lớp 4-lớp 6

•

tăng cao lệ phí chăm sóc sức khỏe của giáo viên mà không hề lắng nghe các đề nghị của BAC, FAC, và ban điều hành nhằm thay đổi
mục đích của hai trường.
Vui lòng liên lạc Ban Quản Trị và Học Khu Trưởng để cho biết những điều quý vị quan tâm!
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