
 
 
Chuyển cấp: Học sinh lớp 6 Chuyển Lên cấp Trung học Cơ sở 
 
Trong các cuộc trao đổi của tôi trên khắp Jeffco, tôi đã được nghe rất nhiều câu hỏi về việc chuyển học sinh lớp 
6 lên cấp trung học cơ sở. Cụ thể là, các câu hỏi này tập trung vào lý do tại sao Jeffco đưa ra quyết định chuyển 
cấp này, tổng chi phí của việc chuyển cấp sẽ là bao nhiêu, và các học sinh có nhu cầu đặc biệt sẽ được hỗ trợ ra 
sao trong quá trình chuyển cấp. Trong bản tin On the Issues đợt này, chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi này. 
 
Tại Jeffco, chúng tôi có nhiều kiểu bố trí cấp lớp khác nhau. Một số cộng đồng đã chuyển sang mô hình lớp 6-8 

từ nhiều năm trước. Các cộng đồng khác sử dụng mô hình Mẫu giáo- lớp 8 và lớp 9-12 hoặc cách bố trí Mẫu 
giáo-lớp 6 và lớp 7-12, và một số được tổ chức theo hình thức tiểu học Mẫu giáo-lớp 6, trung học cơ sở lớp 7-8, 
và trung học phổ thông lớp 9-12. 
 
Năm học vừa qua, chúng tôi đã quyết định chuyển sang một mô hình giảng dạy mà trong đó phần lớn học sinh 
lớp 6 sẽ theo học các trường trung học cơ sở theo mô hình lớp 6-8, và đây là cách bố trí cấp lớp phổ biến nhất 
trên cả nước. Trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, 75 phần trăm học sinh lớp 6 theo học các trường trung học cơ sở và 
các học khu xung quanh chúng ta cũng sử dụng mô hình này. Không hề có phong trào nào trong cả nước để 
chuyển học sinh lớp 6 trở lại cấp tiểu học. 
 
Các ủy ban gồm có nhân viên và phụ huynh Jeffco tại các trường trung học cơ sở của chúng tôi đã lập kế hoạch 
tổ chức các sự kiện cộng đồng để thông báo và hỗ trợ học sinh và gia đình trong quá trình chuyển tiếp này. 
Chúng tôi cũng có thông tin về việc chuyển cấp của học sinh lớp 6 dành cho các gia đình trên trang web của 
chúng tôi. 
 
Tại sao Jeffco đưa ra quyết định chuyển cấp này? 
 
Trước hết, chúng tôi muốn cung cấp thêm các lựa chọn và dịch vụ cho các học sinh của mình! Mô hình này 
củng cố khả năng của các trường trong việc điều chỉnh trải nghiệm học tập cho phù hợp với từng học sinh. Giờ 
đây, ngày càng nhiều học sinh lớp 6 có cơ hội học các lớp cấp tốc và theo đuổi đam mê của mình thông qua các 
lớp học tự chọn. 
 
Thêm một năm ở cấp trung học cơ sở cũng giúp xây dựng các cộng đồng trường học vững mạnh. Thay vì năm 
nay chuyển vào và năm tiếp theo lại chuyển ra, ba năm ở bậc trung học cơ sở cho phép hình thành các mối quan 
hệ thân thiết, nhân viên có thể hiểu rõ hơn về học sinh và gia đình, và học sinh có thể hiểu rõ hơn về nhau. 
 
Cuối cùng, các cơ sở trường học của chúng tôi đóng vai trò cốt yếu trong quyết định này. Nhìn chung, ở Jeffco, 
các trường trung học cơ sở của chúng tôi có năng lực phục vụ vượt sĩ số học sinh, và nhiều trường tiểu học của 
chúng tôi lại có sĩ số học sinh vượt năng lực phục vụ. Việc chuyển cấp này sẽ chuyển học sinh ra khỏi hơn 100 
tòa nhà tạm để vào bên trong các trường học. 
 
Việc chuyển cấp này sẽ tốn bao nhiêu tiền? 

Xét về tổng thể, chúng tôi dự kiến tổng chi phí cho việc này sẽ ít hơn (có thể là ít hơn rất nhiều) 32 triệu đô la. 
Cho đến nay, Hội đồng Giáo dục đã phân bổ 14.5 triệu đô la ngân sách để bổ sung cơ sở vật chất cho Trường 
Trung học Cơ sở Drake và Trường Trung học Cơ sở Dunstan. Học khu Công lập Jeffco đã có kế hoạch dự trù 
cho các chi phí bổ sung tiềm tàng, và đã dự trù thêm 2 triệu đô la để trang trải cho bất kỳ chi phí phát sinh nào 
từ nguồn vốn chuyển hàng năm (một ngân sách dành cho các nhu cầu về xây dựng và cơ sở vật chất). 
 

http://www.jeffcopublicschools.org/family_portal/6th_grade_transition


Có thể là những nhu cầu bổ sung về ngân sách sẽ phát sinh khi chúng tôi thực hiện chuyển cấp trên toàn học 
khu. Ví dụ, có thể cần thêm không gian lớp học tại các trường Trung học Cơ sở Summit Ridge, Ken Caryl, và 
Creighton. Chi phí ước tính cho việc bổ sung cơ sở vật chất cho ba trường này là 15.5 triệu đô la. Hội đồng 
Giáo dục vẫn chưa phê duyệt việc bổ sung này. 
 
Ngoài ra, việc chuyển cấp của lớp 6 sẽ tạo ra các khoản tiết kiệm liên tục cho Jeffco. Cụ thể là việc ngừng hoạt 
động hay xóa bỏ các lớp học tạm có thể tiết kiệm cho học khu 650,000 đô la mỗi năm chi phí bảo trì và vận 
hành. 
 
Học sinh có nhu cầu đặc biệt có được hỗ trợ trong quá trình chuyển cấp không? 
 
Có! Phần lớn học sinh có nhu cầu đặc biệt vẫn sẽ được nhận các dịch vụ ở bậc trung học cơ sở, giống như khi 
các em ở cấp tiểu học. 
 
Một số học sinh có nhu cầu đặc biệt hơn theo học các trường có các chương trình đặc biệt, được gọi là “các 
trung tâm” với những hỗ trợ có mức độ chuyên môn hóa cao. Mỗi năm, phối hợp với các gia đình, chúng tôi 
phân tích các nhu cầu học tập của học sinh để đảm bảo bố trí hỗ trợ phù hợp cho các em. Việc chuyển cấp này 
sẽ không làm thay đổi những hoạt động quan trọng đó.  
 
Câu hỏi lớn … và các bước tiếp theo! 
 
Và câu trả lời cho thắc mắc của hầu hết mọi người, đó là - có, học sinh lớp 6 vẫn sẽ tiếp tục tham gia các 
Trường Outdoor Lab! Chúng tôi biết các gia đình, học sinh, và nhân viên của Jeffco đánh giá cao trải nghiệm 
tuyệt vời này và chắc chắn là học sinh lớp 6 sẽ tiếp tục được trải nghiệm truyền thống quan trọng này của 
Jeffco. 
 
Tôi khuyến khích các phụ huynh và học sinh tận dụng các cơ hội để tìm hiểu về trường trung học cơ sở của 
mình bằng cách tham gia các sự kiện họp mặt cộng đồng và các buổi họp phụ huynh tại các trường tiểu học và 
trung học cơ sở. Hiệu trưởng của trường quý vị cũng là một nguồn thông tin hữu ích. Chắc chắn sẽ có những 
vấn đề về hậu cần đi kèm với sự thay đổi này – nhưng việc chuyển đổi này sẽ đem lại các cơ hội thú vị cho các 
học sinh của chúng tôi, và chúng tôi cho rằng việc này đem lại các lựa chọn mới tuyệt vời cho học sinh của 
Jeffco. 
 

Xin mời quý vị tìm hiểu Hướng dẫn dành cho Phụ huynh đối với việc chuyển tiếp lớp 6 tại đây: 
https://www.youtube.com/watch?v=fSrsmDYXccQ 

 
Xin mời quý vị tham khảo bài trình bày cho Hội đồng Giáo dục về việc Chuyển cấp cho Lớp 6 vào ngày 19 
Tháng Mười: http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AS2M8W57224E  
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