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Học sinh, Gia đình và Nhân viên học khu Thống nhất Elk Grove thân mến, 
 
Ánh đèn sáng chiếu tại cuối con đường hầm dài này mà chúng ta đã ở trong và nó không phải là một chuyến 
xe lửa đang tới, hơn nữa nó là “Niềm hy vọng” mà chúng ta đã đợi sự trở lại tới bình thường mới. Thuốc 
chích đã ở đây, tỷ lệ nhiễm COVID-19 thì hạ xuống và những hạn chế sức khỏe công cộng thì nới lỏng—tất cả 
những điều đó, đưa tới sự tái mở cửa trường học hoàn toàn của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi mong đợi một sự 
mở của trường của chúng tôi an toàn và đầy đủ cho năm học mới nơi mà học sinh có thể một lần nữa tham 
gia vào hoàn toàn với tất cả những gì trường của chúng tôi đem đến. Tôi cám ơn phụ huynh, học sinh và nhân 
viên của chúng tôi vì sự vượt qua cơn bão bây giờ chúng ta đang chèo thuyền đi ra và đi qua được tất cả 
những điều bất trắc mà chúng ta đã đối đầu. Chúng ta là Thống nhất Elk Grove và chúng ta mạnh mẽ hơn bao 
giờ hết vì sự cống hiến và cam kết bền bỉ đối với học sinh của chúng ta.            Với nhiều việc còn phải làm, vui 
lòng biết rằng chúng tôi làm việc không mệt mỏi để chắc chắn rằng trường của chúng ta sẵn sàng để thỏa 
mãn nhu cầu của học sinh chúng ta. 
 
Chúng ta đã đưa ra một kế hoạch toàn diện cho mùa hè và nới rộng việc học tới Hội đồng Quản trị vào thứ 
ba, 18 tháng 5. Quỹ Cơ hội Học tập Nới rộng từ tiểu bang bao gồm phạm vi rộng lớn nhất của học tập và hỗ 
trợ tình cảm, xã hội mang lại cho Thống nhất Elk Grove nguồn lực được cung cấp hơn bao giờ hết. Chúng tôi 
đã chú ý tới nhu cầu của học sinh thông qua suốt thời kỳ dịch bịnh và đặc biệt đề ra một chương trình hè đặc 
biệt cho trình độ   tiểu học, trung học cấp hai và cấp ba. Tôi rất thích thú khi nghe các báo cáo rằng các gia 
đình có học sinh của họ đang xếp hàng dài để đăng ký trong các cơ hội học tập trong mùa hè và tôi tin rằng 
đó là do sự lạc quan đang tăng lên trong cộng đồng của chúng tôi. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 6, đội ngũ nhân 
viên tràn đầy năng lượng sẽ cung cấp việc học tập tình cảm và xã hội và phát triển nhận thức trong một môi 
trường vui vẻ và ổn định để giúp học sinh tương tác và kết nối lại với trường học của mình. Như bạn đã nghe 
tôi nói hàng trăm lần, “một đứa trẻ được kết nối là một đứa trẻ thành công”. Thêm vào đó, nhờ nguồn tài trợ 
tăng lên, chúng tôi cũng có thể lập           kế hoạch mở rộng đáng kể các hỗ trợ sau giờ học và chuyển tiếp 
trong năm học sắp tới.                        Vui lòng liên hệ với nhân viên trường học của con bạn để biết các dịch vụ 
cụ thể tại (các) trường của bạn. 
 
 
Trong tương lai, Thống đốc và Cơ quan lập pháp tiểu bang đã tuyên bố rõ ràng rằng các tính linh động được 
cung cấp cho các học khu trong một năm rưỡi qua sẽ ngừng hoạt động vào ngày 30 tháng 6 và học tập từ xa 
như chúng tôi đã biết sẽ không được phép. Chúng tôi có các chương trình thay thế hiện có bao gồm Học viện 
trên Mạng, Học tập Độc lập và Bệnh viện Nhà và các chương trình này mang lại cơ hội học tập chất lượng cao 
nhưng vẫn trực tiếp đến học sinh nhiều hơn so với mô hình học tập từ xa mà chúng tôi đã triển khai trong 
hơn một năm qua.. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của đa số học sinh thông qua mô 
hình giáo dục trực tiếp truyền thống và chúng tôi sẽ làm việc với các gia đình để xác định chương trình tốt 
nhất đáp ứng nhu cầu của từng trẻ. 
 
Với tiến bộ trở đi, bạn có thể nhận thấy rằng chúng tôi đã tận dụng tối đa khả năng tiếp cận tăng lên mà 
chúng tôi có đến các điểm trường của chúng tôi trong quá trình học tập từ xa               để đẩy nhanh một số 
dự án hiện đại hóa trên toàn học khu và cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ của chúng tôi để hỗ trợ việc tăng 
cường xử dụng công nghệ sẽ là một phần bình               thường mới của chúng tôi. Đây là bằng chứng xa hơn 
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cho thấy EGUSD sẽ tốt hơn bao giờ             hết. Công việc mang tính chuyển đổi của chúng tôi nhằm tạo ra môi 
trường giáo dục an toàn,              thích thú và hòa nhập cho học sinh cũng được khuyến khích tập trung vào 
công bằng và sự tham gia của gia đình và cộng đồng nhằm nâng cao khả năng phục vụ học sinh hiệu quả hơn, 
hỗ trợ những người có nhu cầu cao hơn và đạt được mục tiêu học tập của chúng tôi.                      Khi chúng tôi 
đưa sự công bằng vào các chính sách, thủ tục và thông lệ của mình, chúng tôi             sẽ xem xét nhu cầu của 
từng trẻ em và đáp ứng chúng ở vị trí của chúng để giúp chúng tiến            xa hơn những gì chúng từng nghĩ có 
thể. Chúng tôi chờ đợi phản ứng của cơ quan lập pháp đối với đề xuất Sửa đổi tháng 5 của Thống đốc và sẵn 
sàng bắt tay vào việc chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa hệ thống giáo dục công của chúng tôi, có thể bao gồm 
việc tăng cường tài trợ cho giáo dục sớm, nhiều tài trợ hơn cho các lựa chọn học tập mở rộng và thêm nguồn 
lực để tuyển dụng nhân viên được đào tạo tốt cho những cần thiết nhất của học sinh của chúng tôi trong  mọi 
người của khu vực của chúng tôi. 
 
Nhóm của tôi và tôi sẽ tiếp tục tập trung với sự chú ý sách lược hướng tới cải tiến liên tục,        duy trì các 
nguồn lực và hiện đại hóa và bảo trì liên tục các trường học của chúng tôi.                  Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục 
xử dụng các nguyên tắc lập ngân sách đã thiết lập của mình để            duy trì khả năng chi trả về mặt tài chính, 
duy trì các chương trình hiệu quả và dịch vụ, cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi 
nhất và sáng giá nhất, những người phản ánh và đồng nhất với học sinh của chúng tôi, xây dựng dựa trên các 
chương trình và dịch vụ hiện có gần đây và cũng xem xét thêm các chương trình và dịch vụ mới. Cuối cùng, 
tôi xin chúc Lớp của năm 2021 mọi điều tốt đẹp nhất.  
Tôi tự hào về mỗi và mọi người trong số các bạn và tôi rất vui mừng rằng chúng tôi sẽ tổ chức trực tiếp lễ tốt 
nghiệp để ăn mừng thành tích của các bạn. Bạn xứng đáng không có gì ít hơn. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả 
những người nghỉ hưu của chúng tôi. Sự tận tâm của bạn đối với học sinh, gia đình và lẫn nhau của chúng tôi 
là điều làm cho Thống nhất Elk Grove trở thành một nơi đặc biệt như vậy. Cảm ơn bạn! Xin cảm ơn những 
người sẽ làm việc trong mùa hè này để cung cấp dịch vụ cho học sinh của chúng tôi. Đối với những người sẽ 
dùng một số thời gian nghỉ ngơi cần thiết, hãy tận hưởng. 
 
Chào trân trọng, 

 
Christopher R. Hoffman 
Giám đốc Giáo dục 


