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20 Tháng Tư, 2018
Thân gửi Toàn Thể Phu ̣ Huynh Elk Grove, Người Bảo Trơ ̣ và Gia Đình,
Kế t thúc năm ho ̣c đã gầ n tới, những buổ i lễ tuyên dương đang bắ t đầ u và những kế hoa ̣ch khuyế n khích cũng như tố t
nghiê ̣p đang đươ ̣c xúc tiế n. Năm ho ̣c này, chúng ta tổ chức ăn mừng những thành tich của ho ̣c sinh và những thành
tựu đó thúc đẩ y chúng ta tiế n lên phía trước khi chúng ta, những người lớn, làm viê ̣c để cải thiê ̣n kế t quả cho mỗ i ho ̣c
sinh. Nhiê ̣m vu ̣ của chúng ta là để mỗ i ho ̣c sinh, ho ̣c trong mỗ i môn ho ̣c, trong mỗ i lớp ho ̣c, mỗ i ngày để có đươ ̣c
những người giải quyế t vấ n đề sáng ta ̣o tố t hơn, thâu đươ ̣c nhiề u kỹ năng hơn, ngày càng trở nên tham gia vào cô ̣ng
đồ ng, cho ̣n hành đô ̣ng với tính tòan ve ̣n, giao tiế p và cô ̣ng tác với ba ̣n đồ ng trang, tự nhâ ̣n thức, tự tin và tự kỷ luâ ̣t.
Khi những ho ̣c sinh của chúng ta chứng minh đươ ̣c sáu kỹ năng cầ n thiế t này và những kiế n thức ho ̣ cầ n để tồ n ta ̣i
trong thể kỷ 21, các em đã sẵn sàng bước vào đa ̣i ho ̣c, nghề nghiê ̣p và cuô ̣c số ng.
Năm ho ̣c vừa qua này, chúng tôi cũng đã chia sẻ mô ̣t số thời điể m khó khăn khi chúng tôi phải đố i mă ̣t với những
vấ n đề xã hô ̣i rấ t thực tế và phức ta ̣p như là bắ t na ̣t, tự tử ở tuổ i teen, công bằ ng, chủ nghiã phân biê ̣t chủng tô ̣c và đe
do ̣a đế n sự an toàn của chúng ta. Tôi cám ơn sự khoan dung, sự kiên nhẫn và tôn tro ̣ng lẫn nhau của qúi vi ̣khi qúi
vi ̣đứng lên bênh vực cho con em của qúi vi ̣và đã giữ mô ̣t cuô ̣c đố i thoa ̣i cởi mở với tôi và với ban giảng huấ n của
chúng tôi để thảo luâ ̣n về những thách thức, cơ hô ̣i, ý tưởng và cũng để cung cấ p hỗ trơ ̣. Chúng tôi nhâ ̣n thấ y rằ ng
số ng trong mô ̣t cô ̣ng đồ ng đa da ̣ng không bảo đảm sự chấ p nhâ ̣n và công bằ ng sẽ xẩ y ra với chính nó. Để đa da ̣ng
hoá sự đa da ̣ng, chúng ta phải xem xét trên nhiề u quan điể m bao gồ m chủng tô ̣c, văn hoá, xã hô ̣i kinh tế , sự khác biê ̣t
về thể chấ t và tôn giáo. Tương tự, việc cung cấ p giáo du ̣c cao không có nghiã là sự công bằ ng sẽ xẩ y ra với chính nó.
Công bằ ng là công viê ̣c của mo ̣i người và chúng ta phải kiể m tra những thành kiế n của chúng ta và số ng với hy vo ̣ng,
ước mơ, và những thách thức của nhau để nhâ ̣n ra và loa ̣i bỏ các rào cản để truy câ ̣p. Theo lời của tác giả Jim Wallis,
“ta ̣o ra môi trường giáo du ̣c đô ̣t phá và thành công...đòi hỏi sự tâ ̣p trung và chiế n lươ ̣c, sự lãnh đa ̣o năng đô ̣ng, cam
kế t kỷ luâ ̣t và nguồ n lực bề n vững,” tấ t cả những điề u này tôi cam kế t đang làm.
Trong những tuầ n sắ p tới, tôi đang mong tham dự nhiề u buổ i lễ công nhâ ̣n ở đó tôi cùng với phu ̣ huynh và gia đình
sẽ cùng hét to và vỗ tay tán thưởng những thành tích của ho ̣c sinh. Những khai triể n khác bao gồ m các dự án
Measure M và khuyế n khích các bâ ̣c phu ̣ huynh lên trang ma ̣ng để coi các dự án đã hoàn thành, hiê ̣n ta ̣i và dự kiế n.
Rấ t nhiề u công viê ̣c phu ̣c hồ i và bảo dưỡng sẽ hoàn thành vào mùa hè này và nhiề u dự án hiê ̣n đa ̣i hóa toàn diê ̣n đã
bắ t
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đầ u. Về hiê ̣n đa ̣i hóa, tôi cũng xin mời các gia đình cung cấ p tầ m nhìn của ho ̣ và tham gia cùng chúng tôi ta ̣i Hô ̣i
Nghi ̣Thươ ̣ng Đỉnh Cô ̣ng Đồ ng vào ngày 2 Tháng Năm, 2018 ta ̣i Trường Trung Ho ̣c Cấ p I Harriet Eddy. Hô ̣i Nghi ̣
Thươ ̣ng Đỉnh dành cho những ai quan tâm đế n đóng góp vào sự phát triể n của mô ̣t tâ ̣p hơ ̣p các chi tiế t giáo du ̣c toàn
diê ̣n, sẽ mang la ̣i những tiêu chuẩ n thú vi ̣và sáng ta ̣o và sẽ cho thấ y những gì mà các lớp ho ̣c của chúng tôi cùng các
cơ sở khác trông như vâ ̣y trong tương lai.
Để kế t luâ ̣n, tôi xin bảo đảm với qúi vi ̣rằ ng sự an toàn và ha ̣nh phúc của mỗ i ho ̣c sinh trong các trường ho ̣c là ưu
tiên số mô ̣t của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiế p tu ̣c phố i hơ ̣p để đảm bảo các trường ho ̣c của chúng tôi đươ ̣c an toàn và
an ninh. Các em ho ̣c sinh cầ n cảm thấ y an toàn trong môi trường vâ ̣t lý cũng như trong môi trường xã hô ̣i và cảm
xúc của mình để có năng xuấ t và tự tin. Khi chúng tôi triể n khai huấ n luyê ̣n Outward Mindset của chúng tôi, viê ̣c
huấ n luyê ̣n các thủ tu ̣c an toàn, và củng cố chương trình Hỗ Trơ ̣ và Can Thiê ̣p Hành Vi Tích Cực (Positive Behavior
Interventions and Supports) của chúng tôi tôi tin rằ ng các trường ho ̣c của chúng tôi sẽ là khu trường ho ̣c an toàn, sẽ
giúp giữ gìn vùng lân câ ̣n của chúng ta đươ ̣c số ng trong mô ̣t cô ̣ng đồ ng an toàn.
Cám ơn qúi vi ̣vì mô ̣t năm ho ̣c 2017-18 tuyê ̣t vời và tôi hy vo ̣ng đươ ̣c gă ̣p qúi vi ̣phu ̣ huynh ta ̣i những sự kiê ̣n sắ p tới.
Hãy hưởng thu ̣ mùa hè của qúi vi.̣
Thân ái,

Christopher R. Hoffman
Tổ ng Giám Đố c Học Khu
Tham Khảo Phu ̣ Huynh
Tham khảo Phu ̣ Huynh của HKEG là mô ̣t du ̣ng cu ̣ quan tro ̣ng chúng tôi dùng để đánh giá thành quả của chúng tôi
trong viê ̣c đa ̣t đươ ̣c nề n giáo du ̣c tố t nhấ t có thể cho tấ t cả trẻ em. Những thông tin qúi vi ̣phu ̣ huynh cung cấ p cho
qua cuô ̣c khảo sát này sẽ đươ ̣c dùng để cải tiế n thêm nữa cho những chương trình của nhà trường và của ho ̣c khu. Ý
kiế n của qúi vi ̣rấ t quan tro ̣ng cho chúng tôi. Xin bấ m vào đường dẫn dưới đây để có bản khảo sát trên ma ̣ng
English | Spanish | Vietnamese | Hmong
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