
Ngày 15 Tháng Tám

Góc của người 
quản lý
Kính gửi Quý Gia đình và Cộng đồng Jeffco,

Tháng Tám là tháng trở lại trường học đối với các học sinh của Jeffco! Các giáo viên, hiệu 
trưởng và nhân viên đã làm việc rất chăm chỉ trong vài tuần qua để chuẩn bị sẵn sàng cho năm 
học mới và các học sinh đã bắt đầu quay lại trường học trong tuần này.

Nhờ  việc các cử tri của Jeffco đã thông qua trái phiếu xây dựng 5B vào năm 2018, các trường 
ở Jeffco đã có một số thay đổi thú vị trong năm học này. Mùa hè này các đội xây dựng đã rất 
bận rộn trên khắp cộng đồng của chúng ta. Họ đã làm việc rất chăm chỉ trong giai đoạn đầu 
của các dự án xây dựng và cải tạo. Những thay đổi rõ rệt nhất sẽ xuất hiện ở các sân và đường 
chạy tại một số trường khó khăn nhất, nhưng việc nâng cấp nội thất tại một số tòa nhà cũng đã 
đang được triển khai. Về tổng thể, các dự án xây dựng của chúng ta sẽ được triển khai trong 
hơn năm năm nữa và sẽ là một khoản đầu tư chính và dài hạn tại các nhà trường ở cộng đồng của chúng ta.

Cử tri cũng đã thông qua câu hỏi 5A trên lá phiếu, và việc này sẽ có thêm ngân sách cho chi phí vận hành của Jeffco. Theo như lời 
hứa của Hội đồng Giáo dục trong chiến dịch tranh cử, chúng tôi đã sử dụng ngân sách để tăng lương cho nhân viên, bổ sung nhân 
viên để cải thiện công tác sức khỏe tâm thần và an toàn học đường, mở rộng cơ hội giáo dục nghề nghiệp/kỹ thuật, mở rộng các 
địa điểm giáo dục mầm non và đầu tư vào tài liệu giảng dạy mới gồm có sáng kiến công nghệ giáo dục 1:1 mà ở đó mọi học sinh 
từ lớp 5 trở lên cuối cùng sẽ có được thiết bị học khu của riêng mình.

Chúng tôi rất biết ơn và vui mừng về những gì chúng tôi có thể làm được từ các nguồn lực mới này và chúng tôi rất vui mừng được 
tiếp tục công việc thay đổi trải nghiệm giảng dạy cho học sinh để nhấn mạnh việc áp dụng kiến thức vào cuộc sống thực tiễn 
và giúp học sinh của chúng ta trải nghiệm việc học tập ở trường tương tự như các công việc phức tạp các em sẽ làm sau khi tốt 
nghiệp.

Chúng ta nên kỳ vọng sự tự động hóa, toàn cầu hóa và việc dễ dàng truy cập dữ liệu và thông tin sẽ chỉ tăng lên trong những năm 
tới khi học sinh của chúng ta tốt nghiệp và trở thành các công dân năng động và gia nhập lực lượng lao động. Để giúp các em 
chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai đó, chúng ta phải bỏ lại đằng sau phương pháp giáo dục chỉ tập trung vào việc tiếp thu nội dung 
(sự kiện) và hướng tới những gì ta có thể làm với thông tin để giải quyết các vấn đề quan trọng xảy ra trong cuộc sống. 

Tôi vô cùng hào hứng về sự chuyển đổi cơ bản trong học tập mà chúng tôi đang nỗ lực mang lại trong Học khu Công lập Jeffco. 
Jeffco đã có truyền thống sâu sắc và phong phú khi nói đến những điều như cam kết về chất lượng và gia đình. Chúng tôi đang nỗ 
lực khiến cho cam kết về trải nghiệm học tập phong phú và trao quyền cho học sinh của chúng ta cũng trở thành một truyền thống 
ở đây.

Tôi đánh giá cao tất cả các hỗ trợ của cộng đồng đối với các trường học của chúng tôi. Một hệ thống giáo dục mạnh mẽ giúp giữ 
cho cộng đồng của chúng ta luôn sôi động và xây dựng lực lượng lao động trong tương lai. Năm nay, chúng ta sẽ nỗ lực để đạt 
được những thành tựu lớn, ở nơi cần thiết nhất - giúp các em học sinh sẵn sàng cho tương lai của mình.

Các học sinh, phụ huynh, gia đình, nhân viên và thành viên cộng đồng của Jeffco có thể tham gia trao đổi với Tiến sĩ Glass qua 
Facebook, Twitter @COJasonGlass, và qua blog của ông, advancejeffco.blog.

CẬP NHẬT VỀ XÂY DỰNG MÙA 
HÈ
Mùa hè này, các đội xây dựng đã bận rộn hoàn thành dự án tại 
các trường học trên toàn học khu. Đọc báo cáo

TECHFORED ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN 
KHAI
Khi học sinh bắt đầu quay lại trường học niên khóa 2019-2020, 
hai cấp lớp sẽ được học với một thiết bị giảng dạy mới tinh—
một chiếc Chromebook hoặc iPad màn hình chạm cảm ứng. 
Đọc thêm

CÁC MŨI CHÍCH NGỪA CỦA BẠN 
CÓ ĐƯỢC CẬP NHẬT KHÔNG?
Ban Sức khỏe Cộng đồng Jeffco muốn đảm bảo các mũi chích 
ngừa được cập nhật trong danh sách trở lại trường của bạn! 
Tìm hiểu thêm

TIN VUI TẠI JEFFCO
Edgewater JSEL Tổ chức một Chương trình Hè Tuyệt vời Khác: 
“Học hỏi Trên Toàn Thế giới” Đọc thêm
 
2019 Colorado Thespians Trao cho Tim Vialpando đến từ 
Evergreen Middle School Danh hiệu Quản trị viên của năm. Đọc 
thêm
 
Để đọc thêm các tin vui khác, hãy truy cập Blog Tin Vui và xem 
Jeffco trên các Bản tin.

CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA Ở 
JEFFCO
Việc giữ kết nối với gia đình và cộng đồng của chúng ta là rất 
quan trọng. Nhấn vào đây để xem nhiều cách chúng tôi chia sẻ 
tin tức, thông tin và giữ liên lạc!

CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC
Thứ Năm, 5 Tháng Chín, 5:00 p.m., Phiên Họp Tìm hiểu
Thứ Năm, 5 Tháng Chín, 6:00 p.m., Họp Thông thường
Thứ Tư, 11 Tháng Chín, 9:00 a.m., Phiên Họp Tìm hiểu

Các cuộc họp diễn ra tại Board Room (Phòng Hội đồng) của Jeffco Ed Center (Trung tâm Giáo dục Jeffco), 1829 Denver West 
Drive #27, Golden. Lịch và chương trình họp được đăng trên BoardDocs.

phương tiện truyền thông xã hội huyện hể thao xã hội
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jps-tv

NHỮNG NGƯỜI CHẾ TẠO BÁNH XE
Học sinh lớp thiết kế Arvada West tân trang lại những chiếc xe 
Power Wheels cho trẻ em có khuyết tật về thể chất. Hãy chuẩn 

bị khăn giấy.

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG
30 Tháng Tám - Ngày cuối cùng Nhận Đơn Ghi danh Chọn 
Trường năm học 2019-2020
2 Tháng Chín - Lễ Lao động, đóng cửa học khu
20 Tháng Chín - Học sinh nghỉ học

jps-tv sports

JEFFCO PREPS WITH PLEUSS
Một năm nữa của những hoạt động thể thao thú vị ở Jeffco đã 

kết thúc.  Trước khi chúng ta bắt đầu năm học mới, hãy xem 
những mục tin nổi bật mới nhất. Thông tin thêm về JPS-TV 

Sports và  CHSAANow.

https://www.facebook.com/groups/1236337263132884/?source_id=414593341933870
https://twitter.com/cojasonglass
https://advancejeffco.blog/
https://jeffcopublicschools.org/services/facilities/jeffcobuilds/jeffco_builds_news/fall_2019_bond_mill_levy_update
http://www.jeffcopublicschools.org/TechForEd
https://www.jeffco.us/2104/Immunizations
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12873631
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12873686
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12873686
http://www.jeffcopublicschools.org/about/publications/good_news_blog
http://www.jeffcopublicschools.org/about/publications/jeffco_in_the_news
https://www.jeffcopublicschools.org/community_portal/keep_in_touch
https://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/Public
https://www.youtube.com/channel/UCT_Exd4SWR8LpStoskRuczg
https://www.youtube.com/channel/UCT_Exd4SWR8LpStoskRuczg
https://chsaanow.com/jeffco/
https://www.youtube.com/watch?v=27va1EqBEbY&t=1s
https://youtu.be/EtpRyJTpFgE

