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Ngày 16 tháng Tám, 2018
Thân gửi các Gia Đình và Phụ Huynh Học Khu Elk Grove,
Chào mừng ngày trở lại trường! Niên học mới này hứa hẹn một cơ hội và là cuộc phiêu lưu tuyệt vời đối với những
nhà thám hiểm trẻ, những người háo hức đọc sách, những vận động viên uyên bác, những nghệ sĩ tham vọng,
những nhà tư tưởng đầy óc phê phán và những học sinh linh động với hoạt động xã hội và văn hoá. Xin cảm ơn sự
cống hiến, quan tâm và chú ý của qúi vị về việc hỗ trợ cho con đường giáo dục của con em qúi vị, chúng tôi biết qúi
vị đánh giá cao việc học như một nỗ lực xuốt đời. Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho Học Khu Elk Grove là một
học khu kiểu mẫu và mong ước làm điều đó bằng cách tiếp tục cộng tác, liên lạc và kết nối của chúng tôi. Với rủi ro
đang bị kéo dài, có một vài sự cập nhật quan trọng mà tôi muốn được chia sẻ cùng qúi vị trong ngày bắt đầu năm
học. Tôi xin được cung cấp cho qúi vị sự nhật tu rất ngắn gọn về phòng ốc của chúng tôi, về nhân sự và xây dựng
năng lực, về giáo dục chuyên môn và khí hậu tại trường học cùng văn hóa.
Về mặt cơ sở, hãy nhớ theo dõi trang Mesure M của chúng tôi để thấy những tiến bộ chúng tôi đang đạt được với
một số dự án bảo trì và hiện đại hoá trường học. Một bước tiến thú vị mà chúng tôi đang bước tới tương lai của
việc học tập phải làm với đặc tính giáo dục của Học Khu chúng ta là cơ sở của thiết kết cấu và cách các kiến trúc sư
của chúng tôi hoạch định chiến lược tạo môi trường giáo dục biến đổi và thành công cho học sinh của chúng ta
hôm nay và ngày mai. Những kế hoạch bao gồm chiến lược xem xét môi trường giáo dục của chúng tôi để xác định
cách chúng tôi có thể trang bị và thiết kế tốt hơn các trường học và các lớp học của chúng tôi để hỗ trợ việc dạy và
học hiệu quả, cung cấp môi trường học tập thực tế an toàn và truyền cảm hứng cho trẻ suy nghĩ nghiêm túc , giao
tiếp và cộng tác. Tôi cũng rất vui mừng chia sẻ vào ngày Thứ Tư, 8 tháng Tám, Hội Đồng Giáo Dục đã “bật đèn
xanh” cho các lãnh đạo của Học Khu một kế hoạch tài trợ nhiều mặt cho phép chúng tôi bắt đầu xây dựng vào mùa
Xuân sắp tới tại địa điểm mới của trường Tiểu Học Franklin bất chấp không có ngân sách quan trọng của Tiểu Bang.
Cám ơn qúi vị trong Hội Đồng của chúng ta, chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận ra một số ý tưởng thiết kế mới cho cơ
sở mới này.
Để chuẩn bị cho năm học mới và bổ sung các cấp lãnh đạo và giảng dạy của chúng tôi sau khi một số lượng lớn hưu
trí, nhóm nhân sự của chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các trường, dịch vụ chuyên chở, hỗ trợ học sinh và các
dịch vụ y tế để bảo đảm có các ứng viên giỏi nhất, sáng sửa và đa dạng nhất để bổ sung các vị trí khó khăn. Mặc
dầu đã nhiều cố gắng để lôi kéo các lái xe buýt và các y tá cho trường học, những vị trí này vẫn khó bổ sung. Do
đó, văn phòng dịch vụ chuyên chở sẽ tiếp tục chi trả cho việc huấn luyện các lái xe, và các y tá cho trường học của
chúng ta, có một lịch trình lương mới được thỏa thuận đã đăng tải có tính năng chi trả cạnh tranh hơn cho các nhà
nghiên cứu ngôn ngữ và các y tá trường học. Các chương trình khác được thiết kế để bổ sung sự thiếu hụt các giáo
viên trong các lãnh vực chuyên môn gần đây đã được phổ biến trong các bản tin, Học Khu bảo đảm có một khỏan
trợ cấp để tạo ra một chương trình chứng nhận duy nhất cho các giáo viên phân loại để trở thành giáo viên thực
thụ như là những giáo viên dạy trong lớp. Tương tự, các vị lãnh đạo Học Khu, hỗ trợ cho sự quan trọng của việc
học ngoại ngữ, đã bảo đảm kinh phí cho một loại cán bộ giáo viên song ngữ riêng biệt để tham gia vào một chương
trình duy nhất khác của Học Khu để có được chứng chỉ giảng dạy song ngữ.
Không nghi ngờ, các giáo viên của chúng ta và các viên chức Học Khu luôn bảo tồn động lực và quan tâm đến việc
học tập và phát triển liên tục về chuyên môn và họ tin là một trong những niềm tin giáo dục cốt lõi của tôi “cách
duy nhất tôi biết làm thế nào để cải thiện năng xuất học tập của học sinh chúng ta là nếu chúng ta, những người
lớn, hãy làm tốt hơn những gì chúng ta đang làm.” Và chúng tôi đang làm điều đó. Hơn thế nữa, trong vòng Tháng
Bảy và bắt đầu tuần này, hàng trăm các giáo chức các trường tiểu học và trung học cơ sở đang tham dự những giờ
nâng cao nghề nghiệp và học tập đặc biệt tập trung vào việc cải thiện kết quả học tập của học sinh chúng ta bằng
cách cải thiện cách thực hành giảng dạy và bằng cách học đặt những gì mà tôi gọi là, “Tư Duy trước Khi Tiến Hành
(Mindset Before Process).” Trong cả hai trường hợp, kỳ vọng của tôi rõ ràng là cốt lõi trong việc giảng dạy và học
tập là khả năng nhìn thấy nhân tính trong mỗi con người, sự sống với hy vọng, ước mơ và thách thức của mỗi cá
nhân
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Trong lãnh vực không khí trường học và giáo hóa, là những nhà lãnh đạo giáo dục, chúng tôi chịu trách nhiệm tạo
nên một môi trừơng học tập vui vẻ, an toàn và lành mạnh và giáo hóa lâu dài. Với kỳ vọng cải tiến liên tục và đặt
suy nghĩ trước khi tiến hành , Học Khu chúng tôi có thể đạt được kết quả mong muốn của chúng tôi trong thành
tích học tập cao, môi trường và giáo hóa học tập bền vững và phát triển mạnh. Chúng tôi cũng đang cải thiện cơ
cấu tổ chức của mình để hỗ trợ tốt cho trường học của chúng tôi thông qua sự lãnh đạo năng động. Cấu trúc mới
này sẽ hoạt động theo một phạm vi các nhu cầu giáo dục để thực hiện các mục tiêu chiến lược của Học Khu của
chúng ta và một trong những nhu cầu đó liên quan tới các thực hành kỷ luật hợp lý đã được thiết lập một cách
công bằng và nhất quán. Trong một nỗ lực liên tục, những nhà lãnh đạo Học Khu đang tập trung vào việc xét lại
những chính sách kỷ luật hiện hành với mục đích di chuyển ra khỏi các thực tiễn loại trừ và thay vào đó với các
biện pháp thay thế, công lý phục hồi và các quyền hạn rõ ràng hơn giữa các vấn đề liên quan đến trường học và vi
phạm luật hình sự. Thay vi không khoan nhượng, chúng tôi mong muốn dạy sự chấp nhận, hòa nhận và khoan
dung và mở rộng việc học của học sinh trong những khỏanh khắc giảng dạy hướng tới xây dựng nhân cách và cách
trở thành một người trẻ tự chủ, tự giác và tự kỷ luật với tính toàn vẹn.
Để kết thúc, xin qúi vị biết rằng chúng tôi luôn cam kết cung cấp cho con em qúi vị môi trường học tập an toàn và
kích thích, và sửa soạn cho mỗi em, trong mỗi lớp học, trong mỗi bài học, trong mỗi ngày để lên đại học, nghề
nghiệp và cuộc sống sẵn sàng khi tốt nghiệp. Các sự kiện mong đợi sắp tới là nhiều hội chợ đại học và nghề nghiệp
cũng như sự kiện Tạo Hướng Đi Tương Lai (Map Your Future) hàng năm của chúng tôi. Qúi vị có thể tìm kiếm thêm
tin tức về những sự kiện này bằng cách viếng thăm trang nhà của Học Khu tại: www.egusd.net.
Sau hết, xin qúi vị hãy nhớ và chia sẻ với những qúi vị phụ huynh mới rằng đi học đều đặn là những dự đoán hàng
đầu về sự thành công của học sinh. Khi các em học sinh tới trường, nhiệm vụ của chúng tôi là giữ các em gắn bó,
kết nối và học tập. Chúng ta hãy cùng nhau giúp cho các em sẵn sàng chuẩn bị, tự nguyện và hiếu kỳ.
Xin cám ơn qúi vị đã chọn Học Khu Elk Grove cho nhu cầu học tập của con em qúi vị.
Thân ái,

Christopher R. Hoffman
Tổng Giám Đốc
Học Khu Elk Grove
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