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October 24, 2017
Thân gửi Phu ̣ Huynh, người Giám Hô ̣ và các Thành Viên Cô ̣ng Đồ ng,

Trước hế t và quan tro ̣ng hơn cả, tôi xin gửi lời chia buồ n tới mo ̣i gia đı̀nh vừa bi ̣ảnh hưởng bởi những vu ̣
cháy kinh khủng trong nhiề u tuầ n vừa qua. Xin cảm ơn mo ̣i người đã hỗ trơ ̣ bấ t cứ đồ dùng gı̀ cho na ̣n
nhân và gia đı̀nh ho ̣. Không dễ gı̀ để có thể quan tâm khi lửa và sự cứu trơ ̣ đang xẩ y ra gầ n mo ̣i nhà. Về
phầ n cá nhân, tôi , tôi rấ t biế t ơn về những cố gắ ng của bô ̣ phâ ̣n thành phố Sonoma đã thông báo cho tôi
và vơ ̣ tôi những tin tức về đứa con lớn của tôi đang trong cuô ̣c thử thách đó. Cuô ̣c phu ̣c hồ i còn kéo dài
trước mắ t tôi đã cố gắ ng tiế p tay giúp đỡ cho những gia đı̀nh na ̣n nhân thuô ̣c ho ̣c khu bi ̣ảnh hưởng trực
tiế p.
Với trường ho ̣c đang trên đà tiế n bô ̣, tôi muố n nhân dip̣ này trı̀nh bày những thông tin mới về nhiề u đề
mu ̣c khác nhau trong khắ p ho ̣c khu. Tôi dự đinh
̣ cung cấ p cho qúi vi ̣tấ t cả những chi tiế t, nhưng tố t hơn,
tôi sẽ nhấ n ma ̣nh vào những điể m chı́nh và đưa ra những trang ma ̣ng nố i kế t để qúi vi ̣theo đó tı̀m đươ ̣c
nhiề u thông tin chi tiế t hơn. Công viê ̣c của chúng ta không bao giờ hoàn tấ t đươ ̣c, vı̀ chúng ta phải đưa ra
nhiề u vấ n đề liên quan tới xã hô ̣i, mố i quan hê ̣ của ho ̣c sinh với sự công bằ ng của nhà trường chúng ta, để
chắ c chắ n rằ ng chúng ta cố gắ ng giữ thăng bằ ng giữa xã hô ̣i, tı̀nh cảm, và ho ̣c tâ ̣p cho ho ̣c sinh hầ u thúc
đẩ y các em có mô ̣t Thân Hı̀nh Ma ̣nh Khỏe, Trı́ Óc Minh Mẫn và sự Ho ̣c Tâ ̣p Lành Ma ̣nh.
Ta ̣i nhiề u khuôn viên trường ho ̣c, những kế ho ̣ach của Measure M đang chuyể n đô ̣ng về mo ̣i mă ̣t, cải
thiê ̣n mái nhà, khu vực cho ho ̣c sinh lên xuố ng và baĩ đâ ̣u xe, những biê ̣n pháp an ninh và an toàn, làm
hàng rào và nâng cao những phương tiê ̣n giáo du ̣c kỹ thuâ ̣t nghề nghiê ̣p. Viê ̣c cải tiế n chấ t lươ ̣ng hê ̣
thố ng máy sưởi và máy la ̣nh, ánh sáng và sân điề n kinh cũng sắ p sửa hoàn tấ t. Ủ y Ban Giám Sát Công
Dân, đang trong nhhiê ̣m vu ̣, kiể m tra sự chi tiêu của Measure M và mới đây ho ̣ đã có buổ i ho ̣p đầ u tiên.
Xin cám ơn qúi vi ̣mô ̣t lầ n nữa vı̀ sự đầ u tư của qúi vi ̣cho trường ho ̣c và viê ̣c giáo du ̣c cho con em của
chúng ta. Để biế t thêm về tiế n bô ̣ của Measure M ta ̣i trường của chúng ta, xin qúi vi ̣haỹ thăm viế ng
trang Facilities and Planning.
Tháng Năm vừa qua, những bảng biể u ngữ “Safe Zone” (Khu Vực An Toàn) đã đươ ̣c dựng lên ta ̣i mỗi
trường của chúng ta để làm cho ho ̣c sinh, gia đı̀nh và cô ̣ng đồ ng của chúng ta hiể u thêm rằ ng trường của
chúng ta vui mừng chào hỏi và là mô ̣t chỗ an toàn cho TẤT CẢ ho ̣c sinh và giáo chức. Safe and Positive
Learning for All Resolution (Sự Ho ̣c Tâ ̣p Tı́ch Cực và An Toàn cho Tấ t cả những Quyế t Đinh)
̣ của Hô ̣i
Đồ ng và sự khai triể n những tấ m biể u ngữ tươ ̣ng trưng cho sự kỳ vo ̣ng tâ ̣p thể rằ ng trường ho ̣c của
chúng ta là, và sẽ tiế p tu ̣c là, vùng an tòan về thân thể , mố i xúc cảm, và khả năng hiể u biế t cho tấ t cả các
em ho ̣c sinh và người lớn. Cùng nhau, Hô ̣i Đồ ng và giáo chức trong toàn ho ̣c khu cam kế t mang la ̣i cho
trường ho ̣c là những trung tâm của sự kı́nh tro ̣ng, chấ p nhâ ̣n và đồ ng thuâ ̣n bảo đảm rằ ng cô ̣ng đồ ng
trường ho ̣c của chúng ta phải đươ ̣c phát triể n ma ̣nh.
Phı́a trong của trường chúng ta, tôi muố n nhấn ma ̣nh tới những công viê ̣c đă ̣c biê ̣t mà ho ̣c sinh và giáo
chức đang làm là sửa soa ̣n cho con em của qúi vi ̣vào đa ̣i ho ̣c, sẵn sàng cho nghề nghiê ̣p và đời số ng.
Trong khi chı̉ với mô ̣t sự đo lường, viê ̣c Đánh Giá sự Tiế n Bô ̣ và Thành Tı́ch của Ho ̣c Sinh California
(CAASPP) với số điể m thâ ̣t quan tro ̣ng. Ho ̣c Sinh lớp 11 của chúng ta vào mùa xuân 2017, bây giờ là ho ̣c
sinh năm cuố i, đã thực thi rấ t tố t trong bài thi nghê ̣ thuâ ̣t Anh Ngữ của các em, mô ̣t chı̉ dấ u cho thấ y rằ ng
sự thực hiê ̣n những tiêu chuẩ n mới của tiể u bang trong lañ h vực này rấ t là tı́ch cực. Năm nay những em
lớp 11 sẽ là lớp đầ u tiên lấ y bài CAASPP về toán sau khi thi hành đầ y đủ những tiêu chuẩ n về toán mới
ta ̣i cấ p lớp trung ho ̣c. Cũng như về nghê ̣ thuâ ̣t Anh Ngữ, chúng tôi kỳ vo ̣ng sẽ có sự thành công tı́ch cực
tương tự về toán. Tiế p theo sự đầ u tư đáng kể về phát triể n chuyên môn tâ ̣p trung cho các cấ p lớp về đo ̣c
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ở cấ p Prek-3, ho ̣c sinh lớp 3 của chúng ta đã chứng tỏ có sự tiế n bô ̣ đáng kể trong phầ n nghê ̣ thuâ ̣t Anh
Ngữ, mô ̣t phầ n của bài thi, đă ̣c biê ̣t ta ̣i những trường Title I của chúng ta. Tôi mong mỏi qúi vi ̣coi la ̣i
phầ n CAASPP press release (CAASPP phổ biế n cho báo chı́) của chúng ta về những điể m này.
Thêm với những chı̉ số về thành quả sẽ đươ ̣c trı̀nh bày trước Hô ̣i Đồ ng của chúng ta vào ngày 7 Tháng
11, 2017, chúng ta sẽ nói về những vấ n đề mà chúng ta đang thực hiê ̣n như thế nào trong các lớp ho ̣c.
Trong buổ i ho ̣p đó, chúng ta cũng sẽ duyê ̣t qua về những dich
̣ vu ̣ căn bản mà ho ̣c khu đang làm, như thực
hiê ̣n những tiêu chuẩ n giáo du ̣c của tiể u bang, khuyế n khı́ch phu ̣ huynh tham gia và khai triể n tı́ch cực
không khı́ ho ̣c đường. Chúng ta cũng sẽ nhı̀n vào mức đô ̣ những thành quả của chúng ta về bố n mu ̣c tiêu
chiế n lươ ̣c và tám ưu tiên của tiể u bang đã đươ ̣c xác đinh
̣ trong Kế Hoa ̣ch Kiể m Tra Hành Đô ̣ng của Điạ
Phương (Local Control Action Plan) của chúng ta. Với những ai thấ y thı́ch thú muố n nghe những tiế n bô ̣
của chúng tôi dựa trên những đo lường căn bản này, tôi mong muố n qúi vi ̣haỹ tham dự buổ i ho ̣p vào
ngày 7 Tháng 11. Như thường lê ̣, nế u qúi vi ̣không muố n tham dự, chương trı̀nh buổ i ho ̣p và những vấ n
để đươ ̣c trı̀nh bầ y sẽ có trên trang ma ̣ng vào ngày Thứ Sáu trước buổ i ho ̣p và Buổ i Ho ̣p của Hô ̣i Đồ ng
Gíáo Du ̣c của chúng tôi cũng đươ ̣c thu âm và sẵn sàng có vào mấ y ngày sau đó trên District’s YouTube
Channel của chúng tôi.
Vào mùa đông, chúng tôi sẽ bắ t đầ u tâ ̣p trung mô ̣t cách tı́ch cực vào ngân sách. Đố i với sự thay đổ i ngân
sách hàng năm của California, chúng tôi đã tiế n hành những tiêu chuẩ n để bảo vê ̣ viê ̣c làm, giữ những
chương trı̀nh đang ta ̣o dựng đươ ̣c tiế p tu ̣c, và bảo tồ n sự ca ̣nh tranh tiêu chuẩ n cao đố i với các giáo chức.
Chúng tôi cũng đồ ng ý thêm những chương trı̀nh hiê ̣n hữu và nghiên cứu những sáng kiế n mới mô ̣t khi
chúng tôi xác minh đươ ̣c nguồ n tài nguyên thı́ch đáng và sẵn sàng. Năm tiêu chuẩ n hướng dẫn này hơ ̣p
với sự tiế p câ ̣n của Ho ̣c Khu chúng tôi hầ u ta ̣o quyế t đinh
̣ cho phép chúng tôi đă ̣t ưu tiên tâ ̣p trung vào
viê ̣c duy trı̀ khả năng thanh toán tài chánh, trong lúc xây dựng những chương trı̀nh hiê ̣n hữu, tuyể n mô ̣ và
duy trı̀ những gı̀ sáng chói và đe ̣p nhấ t và những ưu tư ở bên ngoài. Tôi đánh giá cao sự hơ ̣p tác và những
cố ng hiế n cho ho ̣c sinh của chúng tôi đươ ̣c Hô ̣i Đồ ng Giáo Du ̣c và những tổ chức lañ h đa ̣o nhân viên của
chúng tôi biể u lô ̣.
Vı̀ chúng tôi đang bước vào những tháng của mùa đông, chúng tôi nhâ ̣n thấ y rõ là ngoài những dip̣ lễ hô ̣i
đây cũng là thời gian có nhiề u áp lực cho nhiề u gia đı̀nh. Lúc này người con nhỏ nhấ t của tôi đã lên đa ̣i
ho ̣c, vơ ̣ tôi và tôi thực tế chiụ đầ y sự trố ng trải, chúng tôi hiể u nhiề u sự đau đầ u và vui sướng khi nô ̣p đơn
cho con vào đa ̣i ho ̣c, sự sôi nổ i của gia đı̀nh và những áp lực khác nữa. Ho ̣c khu và những nguồ n tài
nguyên của chúng tôi có thể giúp nhiề u cho qúi vi ̣và tôi cũng đã yêu cầ u các nhân viên để ý và lắ ng nghe
ho ̣c sinh, gia đı̀nh và các đồ ng nghiê ̣p, ho ̣ có thể cầ n giúp đỡ thêm trong thời gian này của năm. Thâ ̣t là
quan tro ̣ng với tôi khi tấ t cả chúng ta nhớ săn sóc cho nhau xuố t năm và đă ̣c biê ̣t trong những tháng sắ p
tới.
Như mo ̣i khi, tôi thâ ̣t biế t ơn khi đươ ̣c là mô ̣t thành phầ n trong cô ̣ng đồ ng lỗi la ̣c và lớn ma ̣nh này.

Christopher R. Hoffman
Tổ ng Giám Đố c HKEG
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