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Lời nói đầu tiên và quan trọng nhất, tôi hy vọng mỗi qúi vị và gia đình của qúi vị được 

an toàn. Chúng tôi nghe nhiều lần rằng đây là những lần chưa từng có và chúng tôi cần 

chuẩn bị cho một cuộc sống bình thường mới. Vâng, điều bình thường mới này với 

nhiều mong muốn đặc biệt là khi nói đến giáo dục của con em của chúng ta. Thực tế 

hiện tại của chúng tôi khiến mọi thứ chúng tôi làm với vai trò là phụ huynh và nhà giáo 

dục thật vô cùng khó khăn và phức tạp. Và, trong khi tôi biết mọi thứ không dễ dàng, 

chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này.   

Là Tổng Giám Đốc Học Khu của qúi vị, tôi mong muốn bắt đầu năm học và mặc dù tôi 

ước muốn những điều kiện tốt hơn, duy trì sự an toàn của con qúi vị là mối quan tâm 

hàng đầu của tôi. Mặc dù chúng tôi sẽ bắt đầu năm mới với việc học từ xa, tôi hoàn 

toàn cam kết đảm bảo rằng con em của qúi vị được cung cấp trải nghiệm học tập chất 

lượng cao và các em được cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho sự an lành về cảm xúc của 

các em. Là một người cha và người chồng, tôi hiểu những thách thức mà qúi vị phải đối 

mặt và tôi đặc biệt quan tâm tới những khó khăn của các phụ huynh học sinh khuyết 

tật. Chúng tôi chấp nhận thách thức này và nhóm của chúng tôi đang tích cực tìm kiếm 

các giải pháp và làm việc không mệt mỏi để khai triển các nguồn tài nguyên và năng 

lực để phục vụ tốt hơn cho qúi vị và mỗi học sinh mỗi ngày. 

Chúng tôi đã gửi cho qúi vị nhiều cuộc khảo sát và tôi muốn nói lời cảm ơn tới qúi vị vì 

đã trả lời và đã đang tiếp tục gửi cho chúng tôi thông tin phản hồi, các câu hỏi và mối 

quan tâm. Chúng tôi tiếp tục cải tiến và đổi mới để đáp ứng các điều kiện hiện tại và 

chúng tôi sẽ vẫn tập trung vào việc cung cấp cho học sinh của qúi vị: Một nền giáo dục 

chất lượng cao; Các cách để theo dõi sự phát triển và làm chủ của học sinh, và; Dịch 

vụ và hỗ trợ cho hạnh phúc của các em. 

Sự tham gia liên tục của qúi vị cũng sẽ rất quan trọng trong giáo dục các em. Vì vậy, 

chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho qúi vị thông tin liên lạc, các nguồn tin và hội thảo của 
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phụ huynh thường xuyên. Trong các cuộc khảo sát của chúng tôi với phụ huynh và học 

sinh về trải nghiệm học tập từ xa, qúi vị đã liệt kê ba ưu tiên hàng đầu của qúi vị qua 

trải nghiệm học tập của con em. Tất nhiên, đảm bảo sức khỏe và an toàn về thể chất là 

ưu tiên hàng đầu. Học tập và giảng dạy xếp thứ hai. Và thứ ba, có một sự ràng buộc 

giữa các lợi ích để hỗ trợ sức khỏe cảm xúc và tinh thần và đánh giá nhu cầu học tập. 

Những kết quả này kết hợp với các email và nhận xét mà chúng tôi đã nhận được cho 

phép chúng tôi đánh giá các thiếu sót, cải thiện và tìm cách cung cấp giảng dạy mới. 

Tình huống khẩn cấp chúng tôi gặp phải vào mùa xuân là rất bất ngờ và mới đối với 

mọi người. Tôi không lường trước được kịch bản tương tự cho mùa thu. Các hoạt 

động, dịch vụ và mô hình giáo dục của chúng tôi sẽ chú ý và cảm nhận rất khác nhau. 

Để chuẩn bị cho năm mới và không chắc chắn về các điều kiện sức khỏe, chúng tôi đã 

sáng tạo ra và tiếp tục sàng lọc các kế hoạch giáo dục để giảng dạy được tốt hơn trong 

toàn tổ chức và tăng cường hỗ trợ cho học sinh của chúng tôi. Những cải tiến qúi vị sẽ 

nhận thấy vào mùa thu này sẽ bao gồm: 

● Thời gian giảng dạy được lên lịch thường xuyên cho học sinh với giáo viên trong 

giờ học, bao gồm các buổi học trực tiếp hàng ngày        

● Đào tạo và phát triển giáo viên, đã và đang diễn ra trong suốt cả năm.        

● Và, đánh giá sự tiến bộ của học sinh ... cách làm thông thường này giúp giáo viên 

của chúng tôi hiểu được học sinh đang ở đâu và cần cái gì. Đây là một giai đoạn 

quan trọng trong việc chuẩn bị các kế hoạch bài học.        

Điều mong đợi của tôi là chúng tôi tận dụng các công cụ đánh giá chung hiện có hoặc 

đang phát triển, đặc biệt là về đọc viết và tính toán.  

Một lĩnh vực khác mà các giáo viên của chúng tôi đang phát triển chuyên nghiệp là đáp 

ứng nhu cầu về sức khỏe tinh thần và tinh thần của học sinh. Khóa đào tạo này sẽ cung 

cấp hỗ trợ và động lực quan trọng cho học sinh của chúng tôi rằng họ sẽ cần đưa học 

sinh trở lại môi trường học tập có cấu trúc mà chúng tôi đang cung cấp. Liên quan đến 
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sự tác động qua lại của học sinh, sẽ có nhiều điều hơn nữa vì mỗi trường sẽ thực hiện 

các hoạt động của trường và tạo ra những con đường và cơ hội khác nhau để học sinh 

kết nối và tác động qua lại, thậm chí từ xa. 

Như qúi vị đã nghe tôi nói nhiều lần, “Một đứa trẻ được kết nối là một đứa trẻ thành 

công”. Chúng tôi sẽ tìm kiếm nhiều cách để giữ cho học sinh kết nối với trường học, kết 

nối với việc học và kết nối với hy vọng và ước mơ của các em. 

Con đường phía trước của chúng tôi và hy vọng thoát khỏi đại dịch này sẽ là một con 

đường gồ ghề để điều hướng. Biết rằng qúi vị không phải đi một mình. Chúng tôi ở đây 

cùng qúi vị và chúng tôi có hỗ trợ và các nguồn lực mà chúng tôi có thể cung cấp cho 

qúi vị và gia đình qúi vị. 

Chúng tôi biết rằng nhiều qúi vị đang bị múa rối một số thứ ngay bây giờ và chúng tôi 

muốn làm việc cùng với mỗi gia đình để giúp qúi vị giảm bớt lo lắng, làm cho việc học 

tập phù hợp hơn trong gia đình và cung cấp cho qúi vị sự hỗ trợ qúi vị cần. Bằng cách 

làm việc cùng nhau, hy vọng của tôi là chúng ta có thể đến một điểm là chúng ta có thể 

đưa học sinh của chúng ta trở lại trường một cách an toàn. Điều đang được nói, sự 

lãnh đạo của qúi vị ở nhà và trong cộng đồng hãy chú ý đến các khuyến nghị về sức 

khỏe cộng đồng về sự giãn cách xã hội, đeo mặt nạ và giữ vệ sinh tay được đánh giá 

rất cao. 

Tóm lại, tôi không muốn gì hơn là đưa tất cả học sinh của chúng ta trở lại trường. Cho 

đến khi chúng tôi có thể làm điều đó một cách an toàn, các dịch vụ giáo dục của chúng 

tôi sẽ hoạt động đầy đủ để phục vụ qúi vị, học sinh và cộng đồng của chúng ta. 

 


