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September 1, 2017
Thân gửi Phụ Huynh và Gia Đın
̀ h Học Khu Elk Grove,
Niên học 2017-18 đượ c khai trương thật là lớn. Học sinh và giáo chức đề u phấ n khởi và nhà trường ồn
ào với những công việc. Buổ i nhật thự c mới đây đã gây nhiề u thıć h thú và tiế ng vang cho nhiề u nhóm
trong trường của chúng ta vı̀ tạo nhiề u cơ hội cho việc quan sát sự kiện đặc biệt, những trò chơi khoa
học liên hệ và những trò chơi về thiên văn học khác liên quan tới nhiề u bài học lợ i dụng trên hiện tượ ng
độc nhấ t trong khi sự an toàn đượ c bảo đảm giữ ưu tiên cao nhấ t.
Chúng tôi tiế p tục cải thiện những dich
̣ vụ cung cấ p cho học sinh và gia đın
̀ h. Chúng tôi đã thuê mướn
nhân viên chấ t lượ ng cao cho khắ p Học Khu, đã đầ u tư tài liệu giáo huấ n về nghệ thuật và công nghệ,
cung cấ p hàng ngàn giờ khai triể n chuyên môn và bắ t đầ u nâng cao nhiề u công trın
̀ h nhờ vào sự hỗ trợ
của cộng đồ ng qua Measure M. Chúng tôi cũng đã mở hai trường tiể u học mới là Robert J. McGarvey và
Zehnder Ranch. Chúng tôi đã hoàn tấ t tấ t cả những công việc này trong một giai đoạn kinh tế đầ y thử
thách bằ ng tác dụng đòn bảy về những tài trợ một lầ n, tố i đa sự hữu hiệu và làm việc cộng tác với những
tổ chức nhân viên của chúng tôi. Tôi tự hào về sự lãnh đạo của Hội Đồ ng Quản Tri ̣ và sự làm việc của
mọi người đã tham gia sẵn sàng cho một năm học mới.
Giữ cho học sinh quan hệ với nhà trường và học tập trong tấ t cả lớp học, trong tấ t cà bài học, trong tấ t
cả ngày, sửa soạn cho các em lên đại học và sẵn sàng cho nghề nghiệp, giữ cho mục tiêu đượ c tiế p tục.
Chúng tôi tận tâm bảo đảm cho học sinh đọc đượ c ở cấ p lớp, khuyế n khıć h giải quyế t vấ n đề và có suy
nghı ̃ quyế t đinh,
̣ gây cảm hứng sáng tạo và tò mò. Bắ t đầ u năm học mới cung cấ p cho học sinh những
cơ hội để tham gia. Nói theo kinh nghiệm của tôi, từ một người cha có hai con còn rấ t nhỏ đang học ở
các trường thuộc Học Khu Elk Grove, một em nhỏ có quan hệ là một em nhỏ thành công. Sự quan hệ tới
bằ ng nhiề u hın
̀ h thức gồ m có câu lạc bô, những nhóm học tập hay nhóm điề n kinh, nghệ thuật sân khấu
và hın
̀ h ảnh, các lớp học nghề , học sinh lãnh đạo hay bấ t cứ những chọn lự a khác biệt rộng rãi khác.
Hãy làm ơn khuyế n khıć h con em của qúi vi ̣ tham gia vào một nhóm hay nhiề u nhóm. Phúc lợ i rấ t nhiều
gồ m nâng cao thành tıć h học tập, kiế m đượ c nhiề u bạn mới và khám phá đượ c nhiề u say mê mới.
Những sự kiện sắ p tới để nhın
̀ về phıa
́ trước gồ m có nhiề u đại học và những hội chợ nghề nghiệp, cũng
như sự kiện Lập Kế Họach Tương Lai cho Bạn hàng năm của chúng ta. Qúi vi ̣ có thể tım
̀ thấ y những sự
kiện này bằ ng cách vào thăm trang nhà của Học Khu qua trang mạng: www.egusd.net. Đế kế t luận, đi
học đề u đặn thường xuyên là một dự báo cao nhấ t về thành công của học sinh. Lời cam kế t của chúng
tôi với qúi vi ̣ là giữ cho con em vi ̣ tham gia và và quan hệ với học tập tại trường và chúng tôi mong mỏi
qúi vi ̣ hãy chắ c chắ n con em của vi ̣ sẵn sàng, đúng giờ và tới trường mọi ngày.
Xin cám ơn qúi vi ̣ đã chọn Học Khu Elk Grove cho nhu cầ u học tập của con em qúi vi.̣
Thân ái,

Christopher R. Hoffman
Tổ ng Giám Đố c
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