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Thân gửi Phụ Huynh và Gia Đình Thống Nhất Elk Grove, 
 
Chào mừng qúi vị phụ huynh mới, đã đến với Học Khu chúng tôi. Với nhiều tiến bộ quan trọng được cập nhật để chia sẻ 
với qúi vị, chúng tôi muốn nhân dịp này tập trung vào sự an toàn, sức khỏe và đặt kỳ vọng. Bắt đầu cho một năm học, tôi 
tin tưởng đây là ba chủ đề quan trọng nhất qúi vị nên hiểu về Học Khu của chúng tôi và những sự cải thiện mà chúng tôi 
đang thực hiện. Xin qúi vị vui lòng coi qua các cập nhật bổ xung trong xuốt cả năm liên quan đến kết quả học tập của học 
sinh, các ưu tiên ngân sách của Học Khu và nhiều dự án cải tiến liên tục khác của chúng tôi.  
 
Chúng tôi thường lập lại rằng sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.  Và, bởi vì việc này, 
chúng tôi luôn tìm cách củng cố các biện pháp an toàn mà chúng tôi hiện đang có. Năm nay, chúng tôi đã sắp xếp lại một 
cách chiến lược việc phân công cán bộ tài nguyên của trường để hỗ trợ tốt hơn cho tất cả các trường ở mỗi khu vực.  
Chúng tôi đã tăng cường huấn luyện an toàn để được toàn diện hơn bằng cách bao gồm các giám sát viên an ninh trong 
khuôn viên nhà trường và nhân viên trực ban và chúng tôi kết hợp thương vong hàng loạt và phản ứng văn hóa vào 
chương trình đào tạo của chúng tôi. Ngoài việc cung cấp cho các trường và quản trị viên của chúng tôi một hệ thống 
radio khẩn cấp mới, vào mùa xuân năm ngoái, chúng tôi cũng đã triển khai một công cụ báo cáo ẩn danh trực tuyến mới 
mà học sinh và phụ huynh có thể truy cập 24/7 để báo cáo một vụ bắt nạt, thiệt hại hoặc tổn thất cho trường học hoặc 
tài sản, phân biệt đối xử hoặc quấy rối hoặc gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác. Công cụ này đang được sử dụng 
và chúng tôi khuyến khích học sinh của chúng tôi và phụ huynh sử dụng công cụ này hoặc bất kỳ phương pháp nào của 
chúng tôi khi bạn thấy điều gì hoặc biết điều gì đó 
 
Biết rằng con em của chúng ta đang trải qua các mức độ lo lắng và trầm cảm tăng, chúng tôi bảo đảm rằng chúng tôi 
cung cấp thông tin và tài nguyên cho học sinh của chúng tôi và gia đình để thúc đẩy họ có một Cơ Thể Khỏe Mạnh,Tâm 
Trí Sáng Xuốt và Học Tập Tiến Bộ. Chúng tôi đã tăng cường giao tiếp với học sinh và cho các em biết về các tài nguyên có 
sẵn cho họ tại trường và chúng tôi đã tài trợ cho một số nhân viên tâm thần mới, cố vấn, nhà tâm lý, và các vị trí nhân 
viên xã hội để có thể làm việc hiệu quả với cộng đồng sinh viên của chúng tôi. Nhìn thấy mọi sinh viên vượt qua giai đoạn 
tốt nghiệp và đi vào nghề nghiệp, đại học hoặc đơn giản là để có một cuộc sống tuyệt vời là những gì tôi và ban giám 
hiệu hy vọng được thấy cho mỗi học sinh của chúng tôi.  
 
Để đạt được những kỳ vọng của năm nay, công việc của chúng tôi là cải cách các chính sách, thủ tục kỷ luật của chúng tôi 
bằng các biện pháp thay thế, phục hồi công lý và các phạm vi quyền hạn rõ ràng hơn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục dạy về sự 
đồng cảm, chấp nhận và hòa nhập. Tương tự như vậy, hiện chúng tôi có gần 2,000 giáo viên và nhân viên được đào tạo 
về Tư Duy Hướng Ngoại trong phát triển chuyên môn Giáo Dục giúp mọi người suy nghĩ trước khi tiến hành cả ở nhà và 
khi chúng tôi phục vụ học sinh của mình. Lối suy nghĩ hướng ngoại này chỉ đơn giản có nghĩa là những người khác cũng 
có những vấn đề như bạn hoặc tôi và chúng ta đang sống với những hy vọng, ước mơ và thách thức của nhau.  
 
Cho đến lần cập nhật tiếp theo của tôi, xin hãy ghi nhớ và chia sẻ với các phụ huynh mới khác rằng việc đi học đều đặn là 
một trong những dự đoán hàng đầu về thành công của học sinh. Khi các học sinh ở trường, trách nhiệm chính của chúng 
tôi là cung cấp việc dạy và học hấp dẫn để học sinh cảm thấy được kết nối và xây dựng tình yêu cho việc học tập xuốt 
đời. Tôi mong muốn được làm việc với qúi vị và các học sinh của qúi vị khi các em khám phá, trải rộng và mở rộng tầm 
nhìn để trở thành những công dân tương lai và thành công trong nỗ lực cho tương lai của các em. Xin cám ơn qúi vị đã 
chọn Học Khu Thống Nhất Elk Grove cho nhu cầu giáo dục của con em qúi vị.  
 
Thân ái, 
 

 

Christopher R. Hoffman, Tổng Giám Đốc Học Khu 
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