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Kính gửi các gia đình của Trường Công Lập Seattle:
Chào mừng năm học 2019-20! Mỗi năm học mới cung cấp nhiều cơ hội có thể cho các em học sinh; các lớp
học và giáo viên mới, gặp lại bạn bè và được khám phá, gặt hái thành công và tìm niềm vui trong học tập. Là
một nhà giáo lâu năm, tôi vẫn còn háo hức vào ngày khai giảng, dự đoán tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến.
Hàng ngàn nhân viên đã chuẩn bị cho ngày trở lại của các em học sinh và một khởi đầu tuyệt vời cho năm
học. Từ việc đặt mua sách và bàn học cho các ngôi trường mới, thực tập các tuyến đường xe buýt, tìm hiểu về
chương trình khoa học mới, đội ngũ nhân viên tận tâm của chúng tôi đã rất bận rộn.
Đây là năm thứ hai của tôi làm Tổng Giám đốc Học khu Công lập Seattle. Năm ngoái, tôi đã dành thời gian với
hàng ngàn gia đình, học sinh, nhân viên của học khu và những người ủng hộ cộng đồng, tìm hiểu về thành
phố của chúng ta về những kỳ vọng và ước mơ dành cho khu học chánh. Chúng tôi tham gia vào các cuộc trò
chuyện về bình đẳng trong giáo dục và chủng tộc, những thách thức trong hệ thống và những gì cần thay đổi
để học khu nhận ra tầm nhìn của mỗi học sinh về tốt nghiệp và sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và tham gia
vào cộng đồng. Những cuộc trò chuyện này đã dẫn đến sự phát triển của kế hoạch chiến lược mới 5 năm của
học khu, Seattle Excellence.
Năm tới là một năm đầy phấn khởi. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thực hiện một Seattle Tuyệt
Vời-Seattle Excellence. Không giống như các kế hoạch trước đó, Seattle Excellence, thể hiện từ chiến lược và
tập trung vào các học sinh da màu, những người đứng xa sự bình đẳng trong giáo dục. Điều này không có
nghĩa là việc làm tốt sẽ không tiếp tục cho tất cả các em học sinh. Điều đó có nghĩa là các nhà giáo sẽ có lưu
tâm và có chủ ý về việc tạo ra các điều kiện học tập phù hợp cho học sinh mà chúng ta đang thiếu, bắt đầu
với các nam sinh người Mỹ gốc Phi và nam thanh niên. Bằng cách thay đổi hệ thống và thực tiễn của chúng
tôi để hỗ trợ tốt hơn cho nam sinh người Mỹ gốc Phi, kết quả giáo dục sẽ cải thiện cho mọi học sinh tại các
Trường Công Lập Seattle.
Trên toàn học khu, chúng tôi sẽ tập trung vào ba mục tiêu cho năm học: việc đọc vào lớp 3, xây dựng đội đáp
ứng văn hóa, và tạo môi trường học tập an toàn, chào đón cho học sinh và gia đình. Từ trạm xe buýt đến
phòng hội đồng, ba mục tiêu này sẽ hướng dẫn tất cả những nỗ lực của chúng tôi. Và những mục tiêu này
không có thể thực hiện khi không có sự cải thiện đáng kể trong các dịch vụ phục vụ của học khu, đây sẽ là
trọng tâm chính của văn phòng trung tâm.
Tôi chứng kiến sức mạnh biến đổi của một nền giáo dục tuyệt vời và đã thấy sự khác biệt tích cực mà nó
mang lại cho từng học sinh, gia đình và toàn cộng đồng. Tôi cam kết đảm bảo con em của quý vị có được một
nền giáo dục tuyệt vời ở Seattle. Một nền giáo dục mà chuẩn bị cho các em thực hiện ước mơ tương lai của
mình, bất kể chúng có thể là gì.
Luôn kết nối với tôi trên Twitter @SeattleSupt cho Seattle Excellence cập nhật và để tìm hiểu về tất cả các
công việc tuyệt vời đang diễn ra trong các lớp học của chúng tôi. Đây sẽ là một năm tuyệt vời! Xin cảm ơn
trao cho tôi đặc ân được phục vụ quý phụ huynh, gia đình của quý vị, học sinh và các Trường Công Lập
Seattle.
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