
Thông tin cập nhật về năm học 2023-24 cho các gia

đình Trường Marysville
Ngày  Tháng Một, 2023

Các gia đình Trường Marysville thân mến,

Đây là thông tin cập nhật liên quan đến kế hoạch cho chương trình English Scholars chuyển từ

Trường Lent đến Trường Marysville cho năm học 2023-24. Xin nhắc lại, Hội Đồng Giáo Dục Sở

Học Chánh Portland đã bỏ phiếu chấp thuận chuyển chương trình English Scholars tại Trường

Lent sang Trường Marysville cho năm học 2023-2024. Nhân viên sở học chánh muốn chắc

chắn quý vị nhận được thông tin cập nhật về thay đổi này.

Chương Trình Sau Giờ Học:

Sở Học Chánh đang tìm cách tăng cường các chương trình giữ trẻ và các cơ hội học tập phong

phú sau giờ học cho các học sinh và các trường học bị ảnh hưởng bởi việc cân bằng chương

trình và sĩ số học sinh ở khu Đông Nam. Chúng tôi nhận thấy nhiều gia đình đã yêu cầu dịch vụ

giữ trẻ trước và sau giờ học. Nhân viên Sở Học Chánh đã họp với các nhà cung cấp dịch vụ để

mở rộng các chương trình giữ trẻ cho năm học 2023-24.

Chúng tôi đã gửi các bản khảo sát vào Ngày 5 Tháng 12, 2022 tới các cộng đồng Trường

Bridger, CSS và Lent. Dựa trên các câu trả lời bản khảo sát hiện tại, khoảng 162 gia đình đã yêu

cầu dịch vụ giữ trẻ. Sau đây là các con số từ bản khảo sát:

● 67 gia đình yêu cầu dịch vụ giữ trẻ tại Trường Bridger
● 47 gia đình yêu cầu dịch vụ giữ trẻ tại Trường Lent
● 48 gia đình yêu dịch vụ giữ trẻ tại Trường Marysville

Xin lưu ý rằng cuộc khảo sát chính thức kết thúc vào Thứ Tư, Ngày 14 Tháng 12 năm 2022.
Chúng tôi dự kiến sẽ bao gồm thêm dữ liệu từ các bản khảo sát nhận được trễ.

Chúng tôi hiện đang làm việc với các đối tác để lập kế hoạch cho các nhu cầu và lợi ích của các
học sinh và gia đình. Vào Tháng 1, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi họp mặt để các đối tác có thể
chia sẻ thông tin về các chương trình giữ trẻ của họ với các gia đình. Kế hoạch hiện tại là cuộc
họp này sẽ được tổ chức vào tuần thứ 3 của Tháng 1, để các gia đình có thể nhận được câu
trả lời cho các câu hỏi của họ và đưa ra quyết định về các bước tiếp theo.

Chúng tôi chúc mọi người một Năm Mới Vui Vẻ Hạnh Phúc và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thông
tin cập nhật liên quan đến dịch vụ giữ trẻ khi các chi tiết cụ thể hơn bắt đầu được giải quyết.

Cám ơn quý vị,

Tiến sĩ Jon Franco


