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PHẢN HỒI TAM CÁ
NGUYỆT
alum rock union elementary school district
CẬP NHẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

"Hãy làm cho môi trường quan trọng như
chương trình giảng dạy, và cả hai hỗ trợ lẫn
nhau trong quá trình giảng dạy."

Nhìn về tương lai khi chúng ta nhìn lại quá khứ của mình
Tháng 8 vừa qua, chúng tôi đã vinh dự được tổ chức Lễ Kỷ
Niệm 90 Năm Thành Lập Học Khu Alum Rock Union
Elementary School District (ARUESD). Học khu của chúng
tôi đã dẫn đầu về giáo dục ở mạn Đông San Jose ngay từ
những ngày đầu thành lập. Nhờ tầm nhìn và sự rộng
lượng của những người sáng lập học khu, ngày nay, chúng
tôi không chỉ có các trường Alum Rock, mà còn có sự tồn
tại của Khu học chánh mạn phía Đông East Side Union.
Cộng đồng ban đầu của học khu của chúng tôi đã cấp đất
cho các trường trung học ở East Side của San Jose và tất
cả các con đường đến trường trung học Milpitas.

từ Hiệu Quả Thực Hành Đọc Sớm Viết Sớm,
bởi Andres DeBruin-Parecki

Tinh thần đổi mới và rộng lượng đó đã ăn sâu vào địa hạt
của chúng tôi. Trong thời gian đại dịch xảy ra, học khu của
chúng tôi đã cung cấp cho toàn thể cộng đồng của chúng
tôi một dòng dịch vụ vào lúc đó bao gồm phục vụ hơn 1,6
triệu bữa ăn cho toàn thể cộng đồng, học từ xa hầu như
ngay lập tức cho tất cả học sinh của chúng tôi, và rất
nhiều dịch vụ hỗ trợ và nguồn lực cho tất cả các gia đình
cộng đồng.
Chúng tôi rất tự hào về di sản của học khu, nhưng chúng
tôi chưa xong việc. Huyện của chúng tôi tiếp tục tiến lên
phía trước. Chúng tôi đang nhìn về tương lai với cảm giác
phấn khởi và dự đoán những điều tốt đẹp hơn sắp tới.

LỚP HỌC PHỤ HUYNH

Lớp học Phụ huynh đã trở lại!
Xin hãy LƯU GIỮ NGÀY NÀY!

Hội thảo trực tuyến dành cho phụ huynh
Thứ bảy, ngày 6 tháng 11 năm 2021
9:00 sáng - 11:30 sáng

Trong vòng vài tháng tới, chúng tôi sẽ thiết lập lại chương
trình trái phiếu và cơ sở của mình. Chúng tôi nhận thấy
một cơ hội to lớn để tân trang lại các trường học của
mình thành các trung tâm học tập hiện đại. Đã đến lúc
học sinh của chúng ta cần có những nơi an toàn và thoải
mái để chúng có thể phát triển.

Quà tặng và Cơ hội được nhận sự ưu đãi.
Có thêm thông tin, rất mong được gặp quý vị ở đó!
Dịch vụ học sinh sẽ điều phối
Lớp học Phụ huynh hàng năm lần thứ 8.
Hội thảo dành cho phụ huynh sẽ được
tổ chức trực tuyến.
Tờ rơi và ghi danh sẽ có.

Hãy chờ xem.
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Cơ hội học hành

Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và phát triển các
dịch vụ này để hỗ trợ học sinh một cách tốt nhất
có thể. Hãy tận dụng các dịch vụ và chương trình
này. Nếu quý vị cần thêm thông tin về bất kỳ
chương trình hoặc dịch vụ nào trong số này, xin
vui lòng liên lạc với quản trị viên của quý vị hoặc
liên lạc viên cộng đồng. Vui lòng liên lạc với nhân
viên Chương trình Tiểu Bang và Liên Bang của
chúng tôi.

Chúng tôi có vô số cơ hội học tập đầy thú vị cho học sinh của
mình
Là một phần của các yêu cầu theo đạo luật AB86 - Mở rộng
Trợ cấp Cơ hội Học tập , LEAs được giao nhiệm vụ thực hiện
một chương trình phục hồi học tập cung cấp hướng dẫn bổ
sung, hỗ trợ xã hội và cảm xúc tốt đẹp, bữa ăn và hỗ trợ tích
hợp khác cho các nhóm học sinh cụ thể đã phải đối mặt với
việc học tập bất lợi và hoàn cảnh xúc động của xã hội.
Mùa Xuân năm ngoái, Khu Học Chánh Tiểu Học Alum Rock
Union đã phát triển một kế hoạch để cung cấp hỗ trợ bổ
sung thông qua khoản tài trợ mới này. Kế hoạch này bao gồm
các dịch vụ để kéo dài thời gian học tập thông qua chương
trình mùa hè, các dịch vụ hỗ trợ học tập như dạy kèm, mở
rộng hỗ trợ trong ngày học, chương trình dạy học thêm/bài
tập về nhà, hỗ trợ học sinh tích hợp dưới hình thức hỗ trợ tư
vấn bổ sung, bữa ăn bổ sung cho học sinh, học sinh tiếp cận
công nghệ và internet tốc độ cao, và đào tạo cho nhân viên
nhà trường về các chiến lược để giải quyết các nhu cầu học
tập và sức khỏe xã hội-tình cảm của học sinh.
Mùa hè vừa qua ARUSD đã cung cấp trải nghiệm học hè và
bồi dưỡng trong mùa hè cho 1.500 học sinh. ARUSD đã cung
cấp 16 chương trình học tập và bồi dưỡng chất lượng cao cho
10 trường học của học khu. Chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ
tất cả trẻ em từ 18 tuổi trở xuống bằng các bữa ăn trong suốt
mùa hè. Ngoài ra, các trường đang thực hiện các kế hoạch
ngay tại chỗ để cung cấp thêm các dịch vụ làm bài tập / can
thiệp cho học sinh chưa tham gia các chương trình sau giờ
học của chúng tôi.
Foster Youth Chăm Nuôi Trẻ Em của chúng tôi, những học
sinh không nhà và những học sinh Di Cư sẽ tiếp tục nhận
được dịch vụ dạy kèm thông qua quy trình tập trung của
chúng tôi tại văn phòng Chương Trình Liên Bang và Tiểu
Bang. Chúng tôi cũng đã tăng số lượng cố vấn viên để cung
cấp những hỗ trợ cần thiết cho các Trường Tiểu học của
chúng tôi trong năm nay. Hơn nữa, nhân viên hiện đang tham
gia đào tạo về Thực hành được Thông báo về Chấn thương
cũng như các hội thảo dành cho phụ huynh về Chiến lược
Cảm xúc Xã hội và Nhận thức về Sức khỏe Tâm thần.

HỌC ĐỘC LẬP
Chương trình Học Độc lập (IS) của chúng tôi đang
trên đà hoạt động. Kể từ ngày đầu tiên, các lớp IS đã
có rất nhiều học sinh (@ 350) sẵn sàng học. Khác rất
nhiều so với hình thức học trực tuyến, học sinh có 30
phút họp buổi sáng và 30 phút hướng dẫn đồng bộ.
Phần còn lại của phần giảng dạy các cấp lớp có các
bài tập trong tất cả các môn học, bao gồm cả Thể
dục.
Trong một tuần, học sinh trung học sẽ chuyển tiếp
sang các khóa học trực tuyến về Edgenuity. Vào cuối
tháng 10, học sinh tiểu học sẽ chuyển tiếp. Mỗi cấp
lớp sẽ có một buổi đào tạo dành cho phụ huynh và
hướng dẫn / đánh giá kỳ vọng. Sẽ đến nhiều hơn nữa
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