
Elk Grove Unified School District – Excellence by Design 

 

0BMembers of the Board 
Beth Albiani 
Nancy Chaires Espinoza 
Carmine S. Forcina 
Chet Madison, Sr. 
Dr. Crystal Martinez-Alire 
Anthony “Tony” Perez 
Bobbie Singh-Allen 

1BChristopher R. Hoffman 
Superintendent  

 
(916) 686-7700 

FAX: (916) 686-7787 
EMAIL:  suptoffice@egusd.net 

Robert L. Trigg Education Center 
9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 95624 

Ngày 19 tháng 12 năm 2018, 
 
Kính gởi Phụ huynh, Người giám hộ và Các thành viên Cộng đồng, 
  
Vui vẻ Ngày lễ bao quanh chúng ta và trong suốt  mùa rất bận rộn này, với mỗi chuyến thăm khuôn 
viên trường, tôi thấy học sinh tham gia, học tập, hợp tác và quan hệ xã hội. Học sinh và nhân viên 
của chúng tôi đang bận rộn hoàn tất học kỳ mùa thu và lễ kỷ niệm và buổi biểu diễn vô số nhiều 
được lên kế hoạch. Theo truyền thống vào mùa thu, nhiều học sinh và nhân viên của chúng tôi tham 
gia vào các tình nguyện viên và công việc từ thiện và năm nay là không có ngoại lệ. Một ví dụ là sự 
hỗ trợ của chúng tôi cho các học sinh, gia đình và trường học bị ảnh hưởng bởi các đám cháy khủng 
khiếp trong Quận Butte thông qua một chương trình trường học. Phối hợp với Butte và các văn 
phòng Quận hạt Giáo dục của Sacramento và một số khu vực địa phương khác, chúng tôi tham gia 
để cung cấp hỗ trợ, khuyến khích và các nguồn lực cho những người bị ảnh hưởng và công việc này 
sẽ tiếp tục trong suốt năm sắp tới. 
  
Trong khi những buổi lễ mang lại niềm vui và tiếng cười, những đám cháy gần đây nhắc nhở chúng 
ta rằng mùa lễ cũng có thể là một thời gian lo lắng lớn cho học sinh và cha mẹ là người có thể gặp 
khó khăn qua động lực gia đình, căng thẳng tài chính hoặc mất mát. Hiểu biết điều này, hàng năm 
tại thời điểm này, tôi yêu cầu nhân viên để mắt và tai ra nghe ngóng xem học sinh, gia đình và các 
đồng nghiệp nào có thể cần một số hỗ trợ thêm. Nếu bạn nhận thức được một cá nhân hoặc gia 
đình có nhu cầu hỗ trợ, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Chăm sóc cho nhau trong thời gian cần là 
quan trọng với tôi và quan trọng để xây dựng một cộng đồng    mạnh mẽ.   
  
Tôi sẽ viết thư mùa đông này tương đối ngắn và cung cấp cho bạn một số điểm nổi bật với các liên 
kết đến các thông tin sâu hơn dưới đây. Trong số nhiều vấn đề quan trọng, chúng tôi sẽ đề ra trong 
những tháng sắp tới, chúng tôi sẽ được tập trung vào hiệu suất của học sinh, ngân sách và các cải 
tiến cơ sở trên toàn quận. Hiệu suất của học sinh luôn đứng đầu danh sách ưu tiên và tiến bộ của 
chúng tôi tiếp tục được thực hiện. Chúng tôi thấy tiến bộ tổng thể về các bài kiểm tra cấp tiểu bang 
bao gồm các Đánh giá về Thực Hành và Tiến bộ của học sinh California (CAASPP) trong môn Nghệ 
thuật Ngôn ngữ tiếng Anh và toán học và tiến bộ đáng kể trong các lớp thấp hơn, nơi chúng tôi đã 
tập trung thêm nguồn trợ giúp để hỗ trợ cho việc đọc ở Trình độ Cấp lớp trong vài năm qua. Khi bạn 
xem lại các dữ liệu thành tích, bạn sẽ thấy rằng trong khi tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trên 
nhiều biện pháp, chúng tôi vẫn còn có rất nhiều công việc để làm để đảm bảo tất cả học sinh được 
học tập trong mỗi lớp học trong mỗi môn học   mỗi ngày. Đây là trách nhiệm chính của chúng tôi và 
chúng tôi cam kết sẽ làm cho nó là một thực tế ở khắp mọi nơi trong quận của chúng tôi. 
 
Khi bạn xem lại thông tin tài chính của chúng tôi, hãy giữ tiêu chuẩn ngân sách của chúng tôi trong 
tâm trí: khả năng thanh toán tài chính, đánh giá và duy trì các chương trình và tài nguyên hiện tại, ở 
mức cạnh tranh trong việc thu hút và giữ lại các nhân viên tốt nhất và sáng nhất để hỗ trợ cho học 
sinh, xây dựng dựa trên các chương trình và dịch vụ hiện tại và cuối cùng, xem xét các chương trình 
và dịch vụ mới. Bằng cách song hành các nguyên tắc này với phương pháp tiếp cận của chúng tôi để 
đưa ra quyết định tài chính và lập trình, quận của chúng tôi và trường học được đặt ở vị trí tốt hơn 
tới nhu cầu ưu tiên, tìm sự tiết kiệm và cải thiện thực tiễn. Thống đốc mới sẽ cung cấp đề xuất ngân 
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sách đầu tiên của mình vào tháng Giêng và chúng tôi sẽ thông báo tất cả khi chúng tôi biết được 
thêm. 
  
Để kết luận, công việc quan trọng vẫn tiếp tục ở phía cơ sở của nhà. Việc phối hợp của Measure M, 
Prop 39, Mello Roos và các quỹ hòa hợp với tiểu bang cho các dự án Nghề nghiệp và Giáo dục Kỹ 
thuật được tiếp tục trên địa bàn Quận. Chúng tôi đang trong quá trình bán vòng thứ hai của trái 
phiếu Measure M để hỗ trợ một loạt các dự án kế tiếp và chúng tôi đang phát triển một kế hoạch 
tài chính mà sẽ cho phép chúng tôi bắt đầu xây dựng một trường Tiểu học  Franklin mới mùa xuân 
này. Ủy ban Giám sát của Công dân Measure M. gần đây đã trình bày báo cáo hàng năm của mình 
cho Hội đồng Quản trị xác nhận rằng Hội đồng quản trị và nhân viên quận đang đáp ứng tất cả các 
yêu cầu pháp lý và nắm giữ đúng với các cam kết nêu trong ngôn ngữ lá phiếu ban đầu. Những nỗ 
lực của toàn bộ đội ngũ được đánh giá rất nhiều.   
  
Tôi chúc mỗi bạn một mùa nghỉ lễ tuyệt vời với đầy niềm vui lớn và tổ chức lễ và tôi mong đợi Năm 
Mới. Tôi tự hào là một phần của các cộng đồng Học khu Elk Grove Thống nhất. 
 
 
Chào Trân trọng, 
 

 
Christopher R. Hoffman 
Giám đốc Giáo dục 
Học Khu Thống nhất Vùng Elk Grove 
 
 
Ngân sách và Tài trợ Trường học 

●     District Financial Outlook ( 4:41:40) | Board Presentation (C.XVI.1.) 

●     Local Control Accountability Plan (LCAP) at-a Glance 

●     LCAP Parent Survey Video 

  

Thể hiện 

●     California Dashboard 

●     CAASPP Press Release 

          

Cơ sở vật chất 

●     Measure M Progress 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pMkwoEmfnic
https://www.youtube.com/watch?v=pMkwoEmfnic
https://agendaonline.net/public/Meeting.aspx?AgencyID=24&MeetingID=67957&AgencyTypeID=1&IsArchived=False
https://agendaonline.net/public/Meeting.aspx?AgencyID=24&MeetingID=67957&AgencyTypeID=1&IsArchived=False
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/blogs.egusd.net/dist/4/1510/files/2018/12/EGUSD-At-A-Glance-2017-18_Final-1nrya9f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Kwg7tzfSQRA&index=4&t=8s&list=PLldqzHgv-_Q6U6eG0DxXJ0MGjlwGqr-Op
https://www.caschooldashboard.org/
https://www.caschooldashboard.org/
http://blogs.egusd.net/pressroom/2018/10/02/elk-grove-unified-educators-view-steady-student-progress-as-promising/
http://blogs.egusd.net/pressroom/2018/10/02/elk-grove-unified-educators-view-steady-student-progress-as-promising/
http://blogs.egusd.net/measurem/
http://blogs.egusd.net/measurem/
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