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20 Tháng Tư, 2018 

 

Thân gửi Toàn Thể Phu ̣Huynh Elk Grove, Người Bảo Trơ ̣và Gia Đình, 

 

Kết thúc năm hoc̣ đã gần tới, những buổi lê ̃tuyên dương đang bắt đầu và những kế hoac̣h khuyến khích cũng như tốt 

nghiêp̣ đang đươc̣ xúc tiến. Năm hoc̣ này, chúng ta tổ chức ăn mừng những thành tich của hoc̣ sinh và những thành 

tưụ đó thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước khi chúng ta, những người lớn, làm viêc̣ để cải thiêṇ kết quả cho mỗi hoc̣ 

sinh. Nhiêṃ vu ̣của chúng ta là để mỗi hoc̣ sinh, hoc̣ trong mỗi môn hoc̣, trong mỗi lớp hoc̣, mỗi ngày để có đươc̣ 

những người giải quyết vấn đề sáng taọ tốt hơn, thâu đươc̣ nhiều kỹ năng hơn, ngày càng trở nên tham gia vào côṇg 

đồng, choṇ hành đôṇg với tính tòan veṇ, giao tiếp và côṇg tác với baṇ đồng trang, tư ̣nhâṇ thức, tư ̣tin và tư ̣kỷ luâṭ.  

Khi những hoc̣ sinh của chúng ta chứng minh đươc̣ sáu kỹ năng cần thiết này và những kiến thức ho ̣cần để tồn taị 

trong thể kỷ 21, các em đã sẵn sàng bước vào đaị hoc̣, nghề nghiêp̣ và cuôc̣ sống.  

 

Năm hoc̣ vừa qua này, chúng tôi cũng đa ̃chia sẻ môṭ số thời điểm khó khăn khi chúng tôi phải đối măṭ với những 

vấn đề xã hôị rất thưc̣ tế và phức tap̣ như là bắt naṭ, tư ̣tử ở tuổi teen, công bằng, chủ nghiã phân biêṭ chủng tôc̣ và đe 

doạ đến sư ̣an toàn của chúng ta.  Tôi cám ơn sư ̣khoan dung, sư ̣kiên nhẫn và tôn troṇg lẫn nhau của qúi vi ̣khi  qúi 

vi ̣đứng lên bênh vưc̣ cho con em của qúi vi ̣và đã giữ môṭ cuôc̣ đối thoaị cởi mở với tôi và với ban giảng huấn của 

chúng tôi để thảo luâṇ về những thách thức, cơ hôị, ý tưởng và cũng để cung cấp hỗ trơ.̣  Chúng tôi nhâṇ thấy rằng 

sống trong môṭ côṇg đồng đa daṇg không bảo đảm sư ̣chấp nhâṇ và công bằng se ̃xẩy ra với chính nó. Để đa daṇg 

hoá sư ̣đa daṇg, chúng ta phải xem xét trên nhiều quan điểm bao gồm chủng tôc̣, văn hoá, xã hôị kinh tế, sư ̣khác biêṭ 

về thể chất và tôn giáo. Tương tư,̣ việc cung cấp giáo duc̣ cao không có nghiã là sư ̣công bằng se ̃xẩy ra với chính nó. 

Công bằng là công viêc̣ của moị người và chúng ta phải kiểm tra những thành kiến của chúng ta và sống với hy voṇg, 

ước mơ, và những thách thức của nhau để nhâṇ ra và loaị bỏ các rào cản để truy câp̣. Theo lời của tác giả Jim Wallis, 

“taọ ra môi trường giáo duc̣ đôṭ phá và thành công...đòi hỏi sư ̣tâp̣ trung và chiến lươc̣, sư ̣lãnh đaọ năng đôṇg, cam 

kết kỷ luâṭ và nguồn lưc̣ bền vững,” tất cả những điều này tôi cam kết đang làm.  

 

Trong những tuần sắp tới, tôi đang mong tham dư ̣nhiều buổi lê ̃công nhâṇ ở đó tôi cùng với phu ̣huynh và gia đình 

se ̃cùng hét to và vỗ tay tán thưởng những thành tích của hoc̣ sinh. Những khai triển khác bao gồm các dư ̣án 

Measure M và khuyến khích các bâc̣ phu ̣huynh lên trang maṇg để coi các dư ̣án đã hoàn thành, hiêṇ taị và dư ̣kiến.  

Rất nhiều công viêc̣ phuc̣ hồi và bảo dưỡng se ̃hoàn thành vào mùa hè này và nhiều dư ̣án hiêṇ đaị hóa toàn diêṇ đa ̃

bắt  

 

 

http://blogs.egusd.net/pressroom/2018/04/06/elk-grove-unified-comprehensive-high-school-graduation-ceremonies-take-center-stage-at-the-golden-1-center/
http://blogs.egusd.net/pressroom/2018/04/06/elk-grove-unified-comprehensive-high-school-graduation-ceremonies-take-center-stage-at-the-golden-1-center/
http://blogs.egusd.net/measurem/


Elk Grove Unified School District – Excellence by Design 

đầu. Về hiêṇ đaị hóa, tôi cũng xin mời các gia đình cung cấp tầm nhìn của ho ̣và tham gia cùng chúng tôi taị Hôị 

Nghi ̣Thươṇg Đỉnh Côṇg Đồng  vào ngày 2 Tháng Năm, 2018 taị Trường Trung Hoc̣ Cấp I Harriet Eddy. Hôị Nghi ̣

Thươṇg Đỉnh dành cho những ai quan tâm đến đóng góp vào sư ̣phát triển của môṭ tâp̣ hơp̣ các chi tiết giáo duc̣ toàn 

diêṇ, se ̃mang laị những tiêu chuẩn thú vi ̣và sáng taọ và se ̃cho thấy những gì mà các lớp hoc̣ của chúng tôi cùng các 

cơ sở khác trông như vâỵ trong tương lai.  

 

Để kết luâṇ, tôi xin bảo đảm với qúi vi ̣rằng sự an toàn và haṇh phúc của mỗi hoc̣ sinh trong các trường hoc̣ là ưu 

tiên số môṭ của chúng tôi và chúng tôi se ̃tiếp tuc̣ phối hơp̣ để đảm bảo các trường hoc̣ của chúng tôi đươc̣ an toàn và 

an ninh.  Các em hoc̣ sinh cần cảm thấy an toàn trong môi trường vâṭ lý cũng như trong môi trường xã hôị và cảm 

xúc của mình để có năng xuất và tư ̣tin. Khi chúng tôi triển khai huấn luyêṇ Outward Mindset của chúng tôi, viêc̣ 

huấn luyêṇ các thủ tuc̣ an toàn, và củng cố chương trình Hỗ Trơ ̣và Can Thiêp̣ Hành Vi Tích Cưc̣ (Positive Behavior 

Interventions and Supports) của chúng tôi tôi tin rằng các trường hoc̣ của chúng tôi  se ̃là khu trường hoc̣ an toàn, se ̃

giúp giữ gìn vùng lân câṇ của chúng ta đươc̣ sống trong môṭ côṇg đồng an toàn.  

  

Cám ơn qúi vi ̣vì môṭ năm hoc̣ 2017-18 tuyêṭ vời và tôi hy voṇg đươc̣ găp̣ qúi vi ̣phu ̣huynh taị những sư ̣kiêṇ sắp tới. 

Hãy hưởng thu ̣mùa hè của qúi vi.̣ 

 

Thân ái, 

 

Christopher R. Hoffman 
Tổng Giám Đốc Hoc̣ Khu 
 
Tham Khảo Phu ̣Huynh 

Tham khảo Phu ̣Huynh của HKEG là môṭ duṇg cu ̣quan troṇg chúng tôi dùng để đánh giá thành quả của chúng tôi 

trong viêc̣ đaṭ đươc̣ nền giáo duc̣ tốt nhất có thể cho tất cả trẻ em.  Những thông tin qúi vi ̣phu ̣huynh cung cấp cho 

qua cuôc̣ khảo sát này se ̃đươc̣ dùng để cải tiến thêm nữa cho những chương trình của nhà trường và của hoc̣ khu. Ý 

kiến của qúi vi ̣rất quan troṇg cho chúng tôi. Xin bấm vào đường dẫn dưới đây để có bản khảo sát trên maṇg  

English  |  Spanish  |  Vietnamese  |  Hmong 
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