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Ngày 22 tháng 11 năm 2019
Kính gửi các Phụ huynh và Gia đình Học khu Thống Nhất Elk Grove,
Trong một ghi chú gần đây cho nhân viên, tôi đã chia sẻ rằng bi kịch và nỗi buồn xảy ra ở trường trung học
Saugus có thể được cảm nhận bởi tất cả chúng ta. Hãy yên tâm rằng Học khu của chúng tôi có các chiến lược
an toàn và an ninh, hệ thống và diễn tập huấn luyện tại chỗ để bảo vệ học sinh và nhân viên. Chúng tôi có
một đội ngũ an ninh và an toàn tận tâm và tận tụy và nhiều nguồn lực bổ sung thông qua mối quan hệ của
chúng tôi với các cơ quan dịch vụ khẩn cấp và thực thi pháp luật địa phương, bao gồm cả tình báo. Chúng tôi
cũng có nhiều phương pháp để báo cáo mối quan tâm và tôi cảm ơn những người nộp báo cáo đó để chúng
tôi có thể hành động ngay lập tức. Nhân viên của tôi và tôi sẽ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến trường và
khu học chánh ở Santa Clarita.
Lớn lên ngày nay có thể khó khăn hơn bao giờ hết và tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau để cung cấp
môi trường nơi trẻ em được an toàn, được chăm sóc và hỗ trợ. Có những người trong Khu vực của chúng tôi
quan tâm, có kiến thức, sẵn sàng lắng nghe và học hỏi và quan trọng nhất là những người có thể giúp phát
triển mối quan hệ tích cực cho và với học sinh và gia đình của họ. Đó là lời kêu gọi của tôi để hỗ trợ các gia
đình có trẻ mẫu giáo hoặc người cao niên kết nối tích cực với trường học của họ. Tôi là một người tin tưởng
lớn rằng một đứa trẻ kết nối là một đứa trẻ thành công. Những kết nối như vậy đã giúp tôi ở trường và tôi đã
chứng kiến tận mắt những kết nối ở trường ảnh hưởng tích cực đến hai con trai của tôi.
Như đã nói, thời gian này trong năm có thể rất thú vị và kỷ niệm cũng như căng thẳng và cố gắng. Hãy kết nối
và chú ý đến các dấu hiệu cho thấy người khác có thể đang gặp khó khăn. Dành thời gian để tiếp cận với một
người như vậy có thể tạo ra tất cả sự khác biệt. Không có công việc nào quan trọng hơn việc chúng ta nuôi
dạy và phát triển tuổi trẻ, và tôi cam kết làm việc với các trường học và gia đình để đảm bảo chúng tôi đáp
ứng nhu cầu của từng đứa trẻ mỗi ngày.
2020 sẽ tới đây trước khi chúng ta biết điều đó. Năm mới bắt đầu quá trình phát triển ngân sách quan trọng
cho năm học tới. Tôi cảm ơn phụ huynh đã tham gia Khảo sát LCAP và tình nguyện tham gia vào Hội đồng
trường và các nhóm tư vấn khác ở cấp địa phương và cấp quận. Tiếng nói và quan điểm của bạn là cần thiết
và có giá trị. Quá trình ngân sách bắt đầu với việc phát hành đề xuất ngân sách sơ bộ của Thống đốc vào giữa
Tháng 1. Ngân sách đề xuất báo hiệu sức mạnh tương đối của nền kinh tế tiểu bang. Nhiều chỉ số kinh tế
hàng đầu được trộn lẫn tại thời điểm này. Các nhà dự báo vẫn chia rẽ giữa việc tin rằng sự phục hồi kinh tế
vẫn còn năng lượng và dự đoán một cuộc suy thoái đang chờ xử lý. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ quá trình
và hợp tác với Hội đồng quản trị và các tổ chức nhân viên địa phương của chúng tôi để phát triển ngân sách
cân bằng khả năng thanh toán tài chính với việc đáp ứng nhu cầu của học sinh và nhân viên. Xin vui lòng hãy
theo dõi.
Cảm ơn bạn và chúc Ngày lễ Vui vẻ và An toàn,
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