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Câu hỏi thường gặp về Lịch năm học 2020-23 của DCPS 

DCPS xác định lịch học như thế nào? 
DCPS lên lịch tối thiểu 180 ngày giảng dạy cũng như vài ngày nghỉ học trong một năm học. Nhiều ngày 
trong số những ngày này là bắt buộc theo quy định của thành phố DC (DCMR) hoặc theo thỏa thuận 
thương lượng tập thể (CBA) của Liên đoàn giáo dục (WTU). Tuân thủ các yêu cầu này DCPS không có 
nhiều lựa chọn về các loại ngày nhưng có thể linh hoạt trong việc lên lịch cho những ngày này.  Dựa 
trên các yêu cầu CBA của DCMR và WTU cũng như phản hồi của cộng đồng từ những năm học trước, 
một ủy ban của các nhà lãnh đạo DCPS đề xuất dự thảo lịch DCPS và lấy ý kiến đóng góp từ công chúng 
để đưa ra những điều chỉnh cuối cùng. Ủy ban làm việc chăm chỉ để cân bằng nhu cầu của các bên liên 
quan khác nhau để đảm bảo tất cả các tiếng nói đều được xem xét như nhau. 
 
Quy định thành phố DC (DCMR) là gì? 
DCMR yêu cầu 180-185 ngày học 1 và yêu cầu tất cả nhân viên chính phủ được nghỉ vào những ngày sau: 

• Ngày Lao động, thứ Hai đầu tiên của tháng 9 
• Ngày Columbus, Thứ Hai thứ hai của tháng Mười  
• Ngày Cựu Chiến binh, ngày 11 tháng 11 
• Lễ Tạ ơn, thứ Năm thứ tư của tháng 11 
• Ngày Giáng sinh 25/12 
• Ngày Tết, 1/1 
• Ngày Martin Luther King, ngày thứ Sáu, thứ ba của tháng 1 
• Ngày Lễ Nhậm chức 20/1 (mỗi 4 năm) 
• Ngày Tổng thống, thứ Ba thứ ba của tháng Hai 
• Ngày Giải phóng Nô lệ DC, 16/4 
• Ngày Tưởng niệm, thứ Hai cuối cùng của tháng Năm 
• Ngày Quốc khánh 4/7 
• Lưu ý: Nếu một ngày nghỉ hợp pháp xảy ra vào Thứ Bảy, thứ Sáu ngay trước đó là một ngày nghỉ 
hợp pháp và nếu một ngày nghỉ hợp pháp xảy ra vào Chủ nhật, thì thứ Hai ngay sau đó là một 
ngày nghỉ hợp pháp.2  2 

  
DCMR cũng yêu cầu học sinh có tối đa 185 ngày học có hướng dẫn thường xuyên, kéo dài ít nhất 6 giờ.  
3Ngoài ra, DCMR chỉ định các yêu cầu của Đơn vị Carnegie yêu cầu sinh viên nhận 120 giờ hướng dẫn 
trong lớp trong suốt một năm học (hoặc 60 giờ cho các khóa học nửa năm).4  Điều này đòi hỏi DCPS phải 
duy trì sự cân bằng giữa các học kỳ với tối thiểu 44 ngày học mỗi học kỳ để đạt được số giờ giảng 
dạy cần thiết . 
 
Thảo thuận thương lượng tập thể (CBA) của Liên đoàn Giáo dục Washington yêu cầu những gì?  
Các CBA đòi hỏi trong 10 tháng giáo viên có tối đa 196 ngày làm việc.5  

 
1 DCMR Mục 5-A 2806.1 
2 Tiêu đề XII của Đạo luật Nhân sự Toàn diện của Chính quyền DC năm 1978 (CMPA) Phần 1220.1 
3 DCMR Mục 5-A 2806.2 
4 DCMR Mục 5-A 2299.1 
5 Liên đoàn giáo viên Washington DC, Thỏa thuận thương lượng tập thể (ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2019) 
Điều 23, Mục 23.1.1.2 
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Nó cũng đòi hỏi phải có tối thiểu có 10 ngày bồi dưỡng chuyên môn 6 và một nửa ngày làm hồ sơ vào 
cuối mỗi học kỳ.7 CBA cho phép có tối đa bốn buổi họp phụ huynh-giáo viên, bao gồm tối đa ba (3) 
ngày không dạy học và một (1) tối đi học.8 
 
Tại sao ngày đầu tiên đến trường là thứ Hai cuối cùng của tháng 8 hàng năm? 
Phản hồi của các bên liên quan về ngày bắt đầu ưa thích không rõ ràng trong nhiều năm qua. Mặc dù 
nhiều phụ huynh DCPS ủng hộ việc bắt đầu năm học sớm hơn, nhiều nhân viên đã yêu cầu đẩy ngày bắt 
đầu trở lại sau Ngày Lao động để phù hợp với các khu vực pháp lý xung quanh nơi họ sống. Đối với năm 
học hiện tại (SY19-20), DCPS đã bắt đầu đi học vào thứ Hai cuối cùng của tháng Tám để dung hòa sự 
khác biệt giữa hai nhóm có quyền lợi liên quan quan trọng này và DCPS đang duy trì Thứ Hai cuối cùng 
của tháng Tám là ngày bắt đầu trong ba năm tới để tạo sự nhất quán theo thời gian. 
 
DCPS đã lấy ý kiến phản hồi của công chúng như thế nào? 
Nhân viên DCPS đã dành vài tuần để thông tin dự thảo đề xuất lịch học với các nhóm có quyền lợi khác 
nhau, bao gồm cả Hiệu trưởng và Ban Cố vấn của Hiệu trưởng. DCPS cũng kêu gọi phản hồi từ tất cả 
thành viên cộng đồng thông qua khảo sát mở trên trang web của DCPS.  DCPS yêu cầu hiệu trưởng chia 
sẻ thông tin khảo sát với cộng đồng của họ, và nó đã thúc đẩy thông qua phương tiện truyền thông xã 
hội và  nền tảng trực tuyến khác (ví dụ Nextdoor ) của DCPS. Trên 3.000 bậc phụ huynh, giáo viên, và các 
thành viên cộng đồng đại diện cho tất cả các trường học ở DCPS đã có ý kiến về đề xuất này. 
 
Những ý kiến phản hồi công khai chỉ ra những gì? 
DCPS đặc biệt có ý thức trong việc thu hút ý kiến phản hồi của cộng đồng về những thay đổi cụ thể trong 
đó DCPS có quyền tự do hành động và về những thay đổi sẽ là một sự khởi đầu từ thực tiễn trong quá 
khứ. Do đó, khảo sát phản hồi nhắm vào một số chủ đề chính: Ngày bầu cử, Nghỉ giải lao, Họp Phụ 
huynh-Giáo viên (PTC) và Phát triển Chuyên môn (PD) . 
 
Các xu hướng chính cho mỗi chủ đề như sau: 

• Bầu cử ngày: 85,7% số người được hỏi thích DCPS tiếp tục coi ngày bầu cử như những ngày 
không giảng dạy cho học sinh, và cả cha mẹ và giáo viên thích nó trở thành một ngày nghỉ dành 
cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, hầu hết những người được hỏi (55,5%) thích tiếp tục học vào 
những ngày bầu cử sơ bộ hơn là coi nó giống như những ngày bầu cử chung. 
• Ngày nghỉ dài: 

o Lễ Tạ ơn: Những người được hỏi có một ưu tiên rất nhiều (80%) cho kỳ nghỉ lễ Tạ 
ơn ba ngày. 
o Nghỉ đông: Gần một nửa số người được hỏi thích thời gian nghỉ đông trong đề xuất 
(tám ngày trong năm học SY20-21, bảy ngày trong SY21-22 và tám ngày trong SY22-23). 
o Nghỉ tháng 2: Một số ít người ủng hộ (54,5%) việc bổ sung Nghỉ tháng 2 trong năm học 
SY20-21, và một người ủng hộ thậm chí còn lớn hơn (68,2%) muốn giữ Nghỉ tháng 2 của  
năm học SY21-22 và SY22-23. Nghỉ tháng hai cũng là chủ đề được trích dẫn nhiều nhất 
trong phản hồi mở với hơn 300 người được hỏi ủng hộ để giữ ngày nghỉ và nhiều người 
ủng hộ rõ ràng cho việc nghỉ cả tuần. 

 
6 Liên đoàn Giáo viên Washington DC, Thỏa thuận thương lượng tập thể (ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2019) 
Điều 2, mục 2.6.1 
7 Liên đoàn Giáo viên Washington DC, Thỏa thuận thương lượng tập thể (ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2019) 
Điều 19, Mục 19.3 
8 Liên đoàn Giáo viên Washington DC, Thỏa thuận thương lượng tập thể (ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2019) 
Điều 23, Mục 23.9 
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o Nghỉ xuân: Gần 65% số người được hỏi thích DCPS giữ kỳ nghỉ xuân phù hợp với Ngày 
Giải phóng Nô lệ DC như đề xuất. 

• Họp Phụ huynh-Giáo viên (PTC): Hầu hết những người được hỏi (65,1%) thích rằng DCPS cung 
cấp hai cuộc họp phụ huynh mỗi năm. Một số người được hỏi cũng chia sẻ trong câu hỏi phản hồi 
mở rằng họ thích họp phụ huynh hơn hơn Phát triển chuyên môn khi cả hai được kết hợp để cho 
phép các gia đình đi du lịch vào cuối tuần và cho giáo viên một ngày không dạy sau cuộc họp phụ 
huynh. 
• Phát triển chuyên môn (PD): 50% số người được hỏi thích DCPS giữ ba ngày PD toàn quận trong 
năm thay vì kéo dài thời gian đào tạo trước công vụ. 

 
DCPS đã thực hiện những điều chỉnh nào cho lịch dựa trên phản hồi công khai? 
Phản hồi công khai về lịch đề xuất nói chung có lợi cho cấu trúc lịch hiện tại. Tuy nhiên, DCPS đã thực 
hiện các sửa đổi sau đây đối với đề xuất lịch dựa trên phản hồi công khai: 

• DCPS giữ ngày thứ 6 của đào tạo trước công vụ được nêu trong đề xuất. Tuy nhiên, DCPS sẽ 
cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho các trường rằng ngày này nên được sử dụng để thiết lập lớp học 
cho giáo viên. 
• DCPS giảm số lượng các buổi họp phụ huynh mỗi năm từ ba xuống hai và thay đổi thứ tự của 
họp phu huynh và phát triển chuyên môn sao cho họp phụ huynh sẽ diễn ra vào thứ năm và phát 
triển chuyên môn sẽ vào thứ Sáu. 
• DCPS đã tạo ra một Kỳ nghỉ tháng Hai ngắn trong năm học SY20-21 và kéo dài Kỳ nghỉ tháng Hai 
đến nguyên cả một tuần trong SY21-22 và SY22-23. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh một chút để 
cân bằng lại các ngày trong học kỳ và thêm một ngày cho học sinh vào cuối mỗi năm.  

 
Tại sao DCPS không bao gồm các ngày lễ tôn giáo là ngày không dạy học cho học sinh? 
Cộng đồng DCPS bao gồm những người theo nhiều truyền thống đức tin, và không thể bao gồm tất cả 
các ngày lễ theo yêu cầu của DCMR và các ngày lễ tôn giáo như những ngày không dạy học. Tuy nhiên, 
bất cứ khi nào có thể, chúng tôi tìm cách tránh lên lịch những sự kiện quan trọng đối với nhân viên hoặc 
học sinh (ví dụ: Kiểm tra, buổi họp phụ huynh-giáo viên, ngày PD, vv) vào các ngày lễ tôn giáo lớn vì 
chúng tôi muốn học sinh và nhân viên để có thể nghỉ phép vào những ngày này mà không có khó khăn 
đáng kể. DCPS khuyến khích học sinh và nhân viên thực hành tôn giáo của họ và tôn trọng các yêu cầu 
nghỉ phép của học sinh và nhân viên đối với việc tuân thủ tôn giáo . 
 
DCPS có kéo dài năm học không? 
Không, học sinh DCPS sẽ tiếp tục học 180 ngày mỗi năm. Vì ngày bắt đầu là vào cuối tháng 8 và tính cả  
Kỳ nghỉ tháng 2 , DCPS phải kết thúc muộn hơn vào tháng 6 so với các quận lân cận. Tuy nhiên, tổng số 
ngày cho học sinh và nhân viên 10 tháng phù hợp với các năm trước. 
  
Cửa sổ tốt nghiệp mỗi năm? 
Đối với SY 20-21, ngày cuối cùng của học sinh lớn sẽ là Thứ Sáu, ngày 11 tháng Sáu, và lễ tốt nghiệp sẽ 
diễn ra giữa thứ Bảy, 19/6 và thứ Năm, 24/6. 
  
Đối với SY 21-22, ngày cuối cùng học sinh lớn sẽ là thứ sáu, 10/6, và lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra giữa thứ 6, 
17/6 và thứ Tư 22/6 
  
Đối với SY 22-23, ngày cuối cùng của học sinh lớn sẽ là thứ sáu, 9/6 và lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra giữa thứ 
Bảy, 17/6 và thứ Năm, 22/6 
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