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Các học sinh và gia đình PPS thân mến,
Tôi muốn nhiệt tình chia sẻ với các gia đình và học sinh một câu “Chào Mừng Trở Lại!” Tôi hy
vọng các gia đình và học sinh thưởng thức kỳ nghỉ hè và háo hức và tràn đầy năng lực cho một
năm học tuyệt vời.
Tại PPS, chúng tôi vẫn được hướng dẫn bởi tầm nhìn đầy tham vọng, trong đó nêu ra những cách
chúng tôi muốn các học sinh tốt nghiệp bước ra đời: tự tin, lạc quan và chuẩn bị cho một tương
lai phát đạt. Tầm nhìn này mô tả cách chúng tôi là những nhà giáo dục, và hệ thống trường học,
phải tiếp tục nuôi dưỡng sự xuất sắc của các học sinh. Trong mỗi khuôn viên trường học trong
năm học này, trọng tâm của chúng tôi sẽ là tạo ra và thúc đẩy một trải nghiệm giảng dạy và học
tập vui vẻ, hòa nhập và chất lượng cao cho mỗi học sinh, mỗi ngày. Đây là trọng tâm mới của
chúng tôi và tôi rất phấn khởi cho năm tới.
Khi tôi bắt đầu năm thứ sáu tại PPS, và gần năm thứ ba mươi của tôi trong giáo dục công cộng,
mỗi ngày tựu trường luôn mang lại cảm giác phấn khởi và lạc quan. Tôi hy vọng một năm mới có
nhiều cơ hội mới cho các học sinh: tình bạn mới, các khóa học đầy thử thách, các hoạt động khơi
dậy sở thích của các em: thể thao, câu lạc bộ học sinh, giáo dục nghệ thuật và chương trình giáo
dục kỹ thuật nghề nghiệp, và những kỷ niệm vô tận.
Nhiều học sinh và nhân viên đã bận rộn trong mùa hè này, tham gia vào các chương trình mùa
hè và các cơ hội học tập của chúng tôi. Hơn hai mươi phần trăm học sinh của chúng tôi đã tham
gia chương trình mùa hè do PPS tài trợ; hàng trăm nhà giáo dục PPS và các nhà lãnh đạo trường
học đã tham gia vào khóa học tập chuyên môn phù hợp với cơ cấu giảng dạy mới instructional
framework của chúng tôi, cơ cấu này định rõ việc giảng dạy và học tập dựa theo các tiêu chuẩn,
được khẳng định về mặt văn hóa và chất lượng cao ở PPS. Chúng tôi tin rằng những yếu tố cần
thiết này sẽ củng cố và tạo ra môi trường học tập nơi các học sinh cảm thấy được quan tâm, nơi
những kỳ vọng cao hiển nhiên, và nơi giảng dạy và học tập nghiêm ngặt là tiêu chuẩn hàng ngày.
Khi các gia đình và học sinh chuẩn bị cho ngày khai giảng ngày mai, tôi tin tưởng rằng chúng tôi
đã sẵn sàng! Các nhà lãnh đạo trường học, giáo viên và nhân viên trường học rất vui mừng được
gặp gỡ các gia đình và học sinh và bắt đầu một năm học mới đầy thành công.
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