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1 tháng Hai, 2018                                                              *Tài liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên 
 
Tại sao khu học chánh lại phải đương đầu với sự thiếu hụt $208 triệu cho niên khoá 2018-19? 

Khu học chánh đang đương đầu với cơn bão tài chánh vì hậu quả của Bão Harvey. Các khu học chánh lệ thuộc vào tiền thuế 
bất động sản là nguồn tài trợ chính, và giá trị bất động sản bị giảm sút vì cơn bão này. Chúng tôi cũng dự đoán sự sút giảm số 
học sinh ghi danh. HISD đã mất khoảng 1,800 học sinh năm nay và con số đó có thể nhiều hơn vào tháng Chín nếu các gia 
đình bị bão quyết định rời xa Houston. Các yếu tố này, cộng với tiền phải trả lại (recapture) sắp tới của chúng tôi, đã dẫn đến 
những thách đố tài chánh trầm trọng mà nó đòi hỏi chúng tôi phải thay đổi ý nghĩ về cách phân bổ tài chánh cho niên khoá 
2018-19. 
 

HISD sẽ chuẩn bị ngân sách 2018-19 thế nào với sự thiếu hụt $208 triệu? 
Trưởng phòng tài chánh và nhóm ngân sách của HISD đang phân tích những chi tiêu và nhu cầu tài chánh hiện thời của khu 
học chánh, và đang duyệt xét những chỗ có thể cắt ở các trường cũng như ở các sở. 
 

Mô hình ngân sách tập trung sẽ như thế nào?  
Việc tiên đoán những gì xảy ra tại từng trường sẽ đem lại hiệu quả lớn hơn về tỉ lệ trong một hệ thống học đường rộng lớn. 

Hiện thời, các trường nhận tài trợ theo mô hình tài trợ trọng số học sinh, nó phân bổ tiền theo từng học sinh và cho phép các 
hiệu trưởng quyết định về cách sử dụng tiền này trong trường mình. Theo mô hình nhân lực, các trường được ấn định các chức 
vụ thay vì tiền dựa tên số học sinh mà trường phục vụ. Các hiệu trưởng sẽ quyết định người được thuê mướn, nhưng khu học 
chánh sẽ đảm bảo là mọi trường có chức vụ cần thiết, tỉ như một y tá hay một tư vấn. 

Các chương trình sẽ được trung ương tài trợ gồm giáo dục đặc biệt, giáo dục ngành nghề và kỹ thuật, thuê mướn các giáo chức 
dậy thế, tiền trợ cấp lực sĩ, và các bộ môn UIL. 

 
Các hiệu trưởng có tiếng nói về cách hoạt động của mô hình nhân lực không?  

Một Tiểu Ban Tư Vấn Hiệu Trưởng gồm các đại diện từ các trường tiểu học, trung học các cấp, K-8, và đặc biệt đã bắt đầu họp 
và sẽ thu thập các ý kiến về mô hình nhân lực, mà sau cùng sẽ được đề nghị để thông qua. Tiểu ban này gồm các đại diện từ 
các học khu, trường các cấp, và trường các loại. Mọi hiệu trưởng cho biết ý kiến về mô hình nhân lực phác họa vào ngày 23 
tháng Giêng qua một cuộc thăm dò ý kiến điện toán. Tiểu Ban Tư Vấn Hiệu Trưởng sẽ tổ chức một chuỗi cuộc họp, và mọi 
hiệu trưởng sẽ có cơ hội duyệt xét mô hình nhân lực được đề nghị. 

 
Mô hình tài trợ của chúng ta so với các mô hình của các khu học chánh khác trong Texas thì như 
thế nào? 

Hiện thời, HISD là khu học chánh duy nhất trong Texas sử dụng mô hình tài trợ phân tán. Mô hình tài trợ trọng số học sinh 
được ít sử dụng trên toàn quốc. 

 

Có cần sa thải nhân viên trong khu học chánh để giải quyết sự thiếu hụt không? 
Có. Mọi sở và trường của HISD đang nhìn lại ngân sách và nhân viên của mình để quyết định xem các dịch vụ và lãnh vực 
thiết yếu nào có thể bị thay đổi. 
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Những cắt giảm ở trung ương và trong các sở có thể trang trải $208 triệu thiếu hụt mà các 
trường sẽ không bị ảnh hưởng không? 

HISD hiện có một tỉ lệ nhân viên trung ương thấp nhất tiểu bang. Các sở hiện được yêu cầu cắt giảm $116 triệu cho niên khoá 
sắp tới 2018-19, đó là 56% của tổng số thiếu hụt $208 triệu. Không may, toàn thể thiếu hụt này không được trang trải bởi 
những cắt giảm văn phòng trung ương mà không giảm bớt những dịch vụ thiết yếu được cung cấp cho các trường. 

 
Khi nào chúng ta sẽ biết thuế bất động sản sẽ ảnh hưởng thế nào đến số thiếu hụt của khu học 
chánh? 

Sở Thẩm Định Quận Harris có thể cung cấp một số hướng dẫn vào tháng Hai và chứng nhận giá trị được ước lượng vào tháng 
Tư. Khu học chánh nhận được các giá trị được chứng nhận vào mỗi tháng Tám. 

 
Nếu giá trị bất động sản đi xuống, số tiền trả lại của chúng ta cũng sẽ không giảm hay sao? 

Số tiền trả lại (recapture) được dựa trên giá trị bất động sản của năm trước, và tiền trả lại của HISD năm nay là $241 triệu dựa 
trên giá trị bất động sản của năm trước. Trong khi tiền trả lại đi xuống khi tiền thuế đi xuống, khu học chánh sẽ tiếp tục thất 
thoát nhiều lợi tức hơn sự chước giảm trong tiền trả lại. Giá trị bất động sản tạo ra sự giầu có cho khu học chánh, và tiền trả lại 
khiến chúng ta phải gửi một số tiền trong sự giầu có đó cho tiểu bang. 

 
Tiền trả lại của HISD liệu có giảm bớt không vì Nha Giáo Dục Texas (TEA) sẽ công nhận một nửa 
tiền khấu trừ nhà ở trong những tính toán tiền trả lại? 

Năm trước, TEA đã đồng ý công nhận một nửa tiền khấu trừ nhà ở trong vùng, giảm bớt tiền trả lại đầu tiên của HISD. Hai khu 
học chánh nghèo bất động sản trong Texas đã kiện tiểu bang để phản ứng, và quyết định đó vẫn còn trong tòa án. Trong vụ 
kiện đó, một quyết định có thể được đưa ra vào mùa xuân. Thắng lợi trong vụ kiện này sẽ giảm bớt tiền trả lại của chúng ta gần 
$50 triệu.  

 
HISD có tiền tiết kiệm hay “quỹ ngày mưa” để có thể áp dụng cho sự thiếu hụt này không? 

Có, chúng ta đang dùng $56 triệu quỹ ngày mưa cho ngân sách 2018-19, $20 triệu từ tiền dự trữ cho các chương trình bảo 
hiểm, và $28 triệu từ ngân khoản chưa ấn định cho đến khi chúng ta nhận được tiền từ cơ quan bảo hiểm hay FEMA. Điều đó 
ảnh hưởng quan trọng đến sự quân bình ngân sách của học khu, mà nó được sử dụng dể giúp tài trợ khu học chánh hàng năm 
cho đến khi chúng ta bắt đầu nhận được tiền thuế bất động sản hàng năm vào tháng Mười Hai. 

 
Có thể nào tăng thuế để giúp cho sự thiếu hụt này? 

Vào tháng Năm, Ủy Ban Giáo Dục tùy ý quyết định có nên hay không để yêu cầu cử tri thông qua tiền thuế (Tax Ratification 
Election) để tăng thuế xuất hoạt động và bảo trì từ $1.04 lên đến $1.17, mà nó sẽ giảm sự thiết hụt $118 triệu để giúp bù đắp 
cho sự thất thoát trong giá trị thuế bất động sản. Yêu cầu này sẽ đưa ra trước cử tri trong một cuộc bầu cử tháng Sáu. Nếu cử tri 
thông qua thuế xuất mới, một số cắt giảm ngân sách và sa thải nhân viên có thể tránh được. 
Gia tăng thuế xuất $0.13 cho một chủ nhà với giá trị đánh thuế là $100,000 sẽ tốn phí thêm $130. 

 

Có thể nào các trường nhỏ chia sẻ cùng các chức vụ tỉ như chỉ một cố vấn? 
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Tiểu Ban Tư Vấn Hiệu Trưởng đang thăm dò điều này. 

Có thể nào các trường sử dụng “ngân quỹ khác” để trả tiền giáo chức ngoài những gì được phân 
bổ cho trường qua công thức tài trợ mô hình nhân lực? 

Có, một trường có thể sử dụng Title I, magnet, hay các ngân khoản từ các chức vụ nhân viên từng phần để trả cho các chức vụ 
trong trường tỉ như giáo chức, chuyên gia đọc sách và các chức vụ khác hiện được tài trợ. 

 

Quyền được hưởng các dịch vụ bảo bọc và việc mở rộng các chương trình nghệ thuật cho mọi 
học sinh sẽ bị ảnh hưởng thế nào? 

Các điều đó vẫn là những ưu tiên của khu học chánh. Chúng tôi đề nghị sự thay đổi này để chúng ta có thể tối đa hóa ngân sách 
khắc khổ và tiếp tục tiến hành các khởi xướng của khu học chánh – cung cấp các dịch vụ bảo bọc để hỗ trợ các nhu cầu xã hội 
và cảm xúc của học sinh, mở rộng các chương trình nghệ thuật cho mọi học sinh, và đảm bảo mỗi trường đều có đủ nhân viên 
hầu đáp ứng với các nhu cầu của mọi học sinh.  
 

Sự thiếu hụt ngân quỹ sẽ ảnh hưởng thế nào đến Dịch Vụ Dinh Dưỡng? 
Các ngân quỹ để thi hành công tác của Dịch Vụ Dinh Dưỡng thì không xuất phát từ quỹ chung của khu học chánh. Quỹ của sở 
này thì từ chính phủ liên bang, nhất là từ Bộ Canh Nông Hoa Kỳ. Bất kể ngân sách thiếu hụt, Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ hoạt 
động để tiếp tục bảo đảm việc chu toàn sứ mệnh là cung cấp “thực phẩm tốt” cho học sinh từng ngày mà không bị gián đoạn. 
 

Sự thiếu hụt này sẽ ảnh hưởng đến nhân viên hỗ trợ ở trường không? 
Không may, có. Tuy chưa có quyết định sau cùng, sự thiếu hụt ngân sách sẽ dẫn đến việc giảm bớt dịch vụ và nhân viên trong 
mọi lãnh vực hỗ trợ học đường ở cấp khu học chánh cũng như ở trường. 

 

Sự thiếu hụt ngân sách sẽ ảnh hưởng đến các đồ án trong chương trình Bông Phiếu 2012 không? 
Không. Luật tiểu bang đòi hỏi tiền bông phiếu chỉ được sử dụng cho các đồ án đã được cử tri tán thành trong cuộc bầu cử về 
bông phiếu. Theo luật tiểu bang, các đồ án này bị giới hạnh ở việc xây cất và tân trang cơ sở, mua đất, và mua các tài sản đầu 
tư, gồm kỹ thuật, phương tiện chuyên chở, và dụng cụ. Ngoài ra, mọi giao kèo đã được thi hành cho tất cả đồ án Bông Phiếu 
2012 ngoại trừ một, điều đó có nghĩa quỹ bông phiếu hoặc đã được phân bổ hoặc đã được chi dùng. 

 
Sự thiếu hụt ngân sách sẽ ảnh hưởng đến các dự tính sửa chữa hay xây lại các trường bị thiệt 
hại bởi Bão Harvey không? Chúng ta có thể dùng ngân quỹ xây trường để giúp cho sự thiếu hụt 
ngân sách không? 

Không. Khu học chánh đang xúc tiến kế hoạch xây lại bốn trường tiểu học — Braeburn, Scarborough, Kolter, và Mitchell — bị 
thiệt hại nặng trong cơn bão Harvey. Những sự thẩm định cơ sở tìm thấy bất động sản bị hư hại nặng, cũng như cần phải nâng 
cao cơ sở để phòng ngừa các trận lụt trong tương lai. Việc xây lại trường được quyết định là cách tốt nhất để tiết kiệm phí tổn 
và thời giờ, cho phép học sinh và nhân viên trở lại trường nhanh hơn. Các đồ án xây lại được tài trợ bởi một tổng hợp các ngân 
quỹ “Tax Increment Refinance Zone” (TIRZ) và tiền dự trữ từ quỹ dự trự cho các hoạt động của Ủy Ban Giáo Dục. 

 

Khi nào có quyết định về ngân sách này? 
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Ủy Ban Giáo Dục có thể biểu quyết sớm nhất là tháng Năm về một ngân sách mới. Ủy ban sẽ tổ chức một chuỗi các buổi hội 
thảo và họp công cộng trước đó, và luật tiểu bang ra lệnh chúng ta phải thông qua một ngân sách vào 30 tháng Sáu. 

 


