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Sứ mệnh

Sứ mệnh của Học khu Shoreline là cung cấp một cộng đồng học tập 
hợp tác, thu hút tất cả học sinh học các kỹ năng học tập và công 
việc-cuộc sống cần thiết để đạt được tiềm năng cá nhân và trở 
thành những công dân có trách nhiệm.

THAM GIA TRỌNG TÂM. TRUYỀN CẢM HỨNG GIẤC MƠ. NHÂN CÁCH SỐNG.
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Ghi danh Lịch sử

Ghi danh mang lại 
doanh thu để trả cho 
các chi tiêu của 
chúng tôi. Nó dường 
như giữ ổn định 
trong ba năm trước 
2020-21. (xem 
đường ngang màu 
cam trên biểu đồ)

STEADY
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Từ chối ghi danh kể từ 
khi COVID bắt đầu 
(xem đường chéo màu 
xanh lục trên biểu đồ)

Ghi danh Hiện tại

Decline of
508 students
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Ghi danh dự báo sẽ tiếp tục giảm 
trong 5 năm tới. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự sụt giảm có thể 
bao gồm: 

• Giảm gia tăng dân số sau
COVID

• Số học sinh ghi danh học tại
nhà tăng và tiếp tục sau
COVID

• Thiếu nhà ở có sẵn và giá cả
phải chăng

Ghi danh Dự kiến

Projected continued decline

5



Điều đó có
nghĩa là gì?

Năm học 2022-2023

Học khu được yêu cầu nộp ngân sách 
cân đối cho tiểu bang trước ngày 31 
tháng 8 năm 2022. Để làm được điều 
này, chúng tôi cần giảm chi tiêu gần $ 5 
triệu.
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Chúng ta đã
làm gì cho đến
nay?

Đã giải trình và lập kế hoạch bố trí nhân sự cho ít lớp 
học hơn do giảm số lượng đăng ký học cho các năm 
2022-23

Được chỉ định lại các vị trí hỗ trợ giảng dạy ngoài 
lớp học và giảm bớt một vị trí hành chính

Tiết kiệm được khoảng 3,5 triệu đô la

Bỏ ra khoảng 1,5 triệu đô la để cắt giảm
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Chúng tôi không thể làm gì để giải
quyết 1,5 triệu đô la

Sell

• Bán tài sản - theo 
luật, tiền bán 
hoặc cho thuê tài 
sản phải được 
chuyển vào Quỹ 
các dự án vốn

Charge

• Tính phí nhiều 
hơn đối với Tech 
Levy - các giới hạn 
pháp lý và Tech 
Levy đã được sử 
dụng để hỗ trợ 
truy cập internet, 
email, các trang 
web của trường 
học và học khu 
cũng như thay thế 
thiết bị công nghệ

Increase

• Tăng thuế địa 
phương - thuế địa 
phương dựa trên 
đăng ký và chúng 
tôi đã được hỗ trợ 
tối đa theo luật 
cho phép

Stop

• Ngừng thanh toán 
các hóa đơn bắt 
buộc (điện nước, 
bảo hiểm, phí 
pháp lý, dịch vụ 
theo hợp đồng 
cho học sinh)

• Ngừng đáp ứng
các nghĩa vụ pháp
lý trong hợp đồng
nhân viên của
chúng tôi
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Bước tiếp theo của 
chúng ta là gì?
Chúng tôi cần cắt 1,5 triệu đô la 
khác từ:

• Vật liệu / vật tư / du lịch
• Các vị trí nhân viên bổ

sung
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Chúng tôi muốn phản hồi của bạn

Chúng tôi đang thu thập phản hồi từ nhân viên, học sinh, gia đình và cộng đồng về
khoản cắt giảm 1,5 triệu đô la còn lại. Một liên kết đến cuộc khảo sát nằm ở cuối
video này và trên trang chủ của trang web của học khu.

Ngày 9 
tháng 6 năm

2022

Ngày 21 tháng
6 năm 2022

Ngày 19 
tháng 7 năm

2022

Ngày 23 tháng
8, 2022

Mùa thu
2022

Khảo sát kết
thúc

Báo cáo thông
tin cho Hội
đồng quản trị

Ngân sách 
được cân đối 
sơ bộ cho Hội 
đồng quản trị

Điều trần công
khai và thông
qua ngân sách
cuối cùng của
Hội đồng

Biểu mẫu
Nhóm Công
việc Nghiên
cứu Ngân
sách Mới
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CẢM ƠN

THAM GIA TRỌNG TÂM. TRUYỀN CẢM HỨNG GIẤC MƠ. NHÂN CÁCH SỐNG.
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