
 

 

 
 

 

Tháng 8 năm 2017 
  

Kính gửi Đại Gia Đình Học Khu Evergreen, 
   

Các phụ huynh muốn biết liệu con của mình có đang ở đúng lộ trình tiến đến thành công trong cuộc sống hay không. Những 
nhà giáo dục của Evergreen muốn đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi hiện đang học các kỹ năng giúp mở cánh cửa đi 
đến tương lai của các em. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập 
nền tảng cho sự trưởng thành của con quý vị. Chúng tôi vô cùng mong chờ năm học sắp tới! 
  

Trong những năm tiểu học, các em phải phát triển kiến thức học thuật cơ bản. Nắm vững cơ bản cốt yếu về đọc, viết, khoa 
học và toán học là yếu tố thiết yếu để thành công. Mặc dù những kỹ năng cơ bản này rất quan trọng, nhưng chúng tôi cũng 
biết rằng đại học, nghề nghiệp và lực lượng lao động luôn thay đổi đòi hỏi nhiều hơn những kỹ năng cơ bản này. Khi các em 
có tư duy sáng tạo không giới hạn, tôn trọng tư duy khác nhau, thu hút người khác vào các cuộc thảo luận sâu sắc, tích cực 
giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, phát triển tiếng nói cá nhân và nắm vững kiến thức cốt lõi, học sinh của chúng ta sẽ 
chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình trong cuộc đời của mình. 
  

Nhằm thực hiện những hy vọng và mong muốn này, lãnh đạo giáo viên, lãnh đạo trường học và Bộ Phận Giảng Dạy của 
chúng tôi đã và đang tham gia vào công việc soạn thảo và phát triển hồ sơ học viên của chúng tôi. Công việc này đã dẫn 
đến việc xác định và làm rõ sáu kết quả mà chúng tôi muốn cho tất cả học sinh: Học Viên, Người Ủng Hộ, Người Cộng Tác, 
Người Truyền Thông, Người Tư Duy Phản Biện và Nhà Đổi Mới. Chúng tôi mong muốn chia sẻ công việc này với quý vị 
trong suốt năm học tới. 
 

Khi chúng tôi bắt đầu năm học 2017-2018, chúng tôi vẫn cam kết hoàn thành lời hứa mang tính thương hiệu của mình và 
củng cố câu chuyện của Evergreen. Theo dự kiến, vui lòng ghi nhớ những ngày tháng và lời nhắc chính dưới đây: 
 

● Các văn phòng nhà trường sẽ mở cửa hoạt động lại vào hoặc vào khoảng ngày 7 tháng 8 và học sinh đi học ngày 
đầu tiên vào thứ Tư ngày 23 tháng 8. Ngày Thứ Năm học ngắn ngày hàng tuần đầu tiên tại trường tiểu học đối với 
mẫu giáo học cả ngày và lớp 1-6 sẽ vào thứ Năm ngày 31 tháng 8. Các trường trung học cơ sở không tuân theo lịch 
ngày học ngắn ngày của trường tiểu học và lịch sẽ do từng trường thông báo, tuy nhiên ngày học ngắn ngày đầu 
tiên của trường trung học cơ sở sẽ vào thứ Năm, ngày 13 tháng 9.  
 

● Thông tin và tài liệu chào đón của từng cơ sở nhà trường có sẵn qua trang web của trường hoặc Peachjar. Ngoài 
ra, hệ thống Cổng Thông Tin dành cho Phụ Huynh sẽ được sử dụng để thu thập thông tin liên lạc khẩn cấp và các 
ưu tiên về thông tin liên lạc. Quý vị vui lòng dành một vài phút để xem lại và cập nhật các thông tin liên lạc khẩn 
cấp trước khi bắt đầu đi học.   

 
● Dịch vụ bữa trưa và bữa sáng bắt đầu vào ngày đi học đầu tiên. Những học sinh đủ tiêu chuẩn được cấp các bữa 

trưa miễn phí hoặc giảm giá trong năm học 2016-2017 sẽ tiếp tục có tình trạng đủ tiêu chuẩn đến ngày 1 tháng 10. 
Đơn đăng ký cho năm 2017-2018 đã được gửi qua đường bưu điện về nhà vào cuối tháng 7 và cần được gửi lại 
bộ phận Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em sớm nhất có thể để được xử lý. Để biết thêm thông tin liên quan đến chương 
trình bữa trưa, vui lòng truy cập eesd.org/cns. Bữa sáng có toàn giá (tại các cơ sở trường học tham gia) là $2,00. 
Bữa trưa có toàn giá là $3,50 ở trường tiểu học và trung học cơ sở. Sữa, nước ép hoa quả và nước đóng chai sẽ 
sẵn có cho học sinh mua với giá 75¢. 

 
Chúng tôi hi vọng mùa hè của quý vị tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hứng khởi! Vui lòng đảm bảo giữ liên lạc bằng cách 
truy cập thường xuyên vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.eesd.org cũng như trang web của trường quý vị và đừng 
quên theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook hoặc Instagram để đảm bảo quý vị không để lỡ bất cứ cập nhật nào. Thay 
mặt Học Khu Evergreen, chúng tôi chúc quý vị và gia đình quý vị năm học 2017-2018 thành công tốt đẹp! 
  
Trân trọng, 

         
Kathy Gomez                                                                                   Dan Deguara 
Tổng Giám Đốc                                                                               Trợ Lý Tổng Giám Đốc 
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