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Tháng ba, ngày 22, 2010

Kính gửi quý phụ huynh,
Mời quý phụ huynh tham gia buổi họp để đàm thoại về tình trạng phát triển hiện tại của học sinh,
và trao đổi ý kiến để tìm hiểu những phương cách cải thiện và thăng tiến sự phát triển đó. Mặc dù
Ty Giáo Dục Worcester đã giúp nhiều học sinh thành công, nhưng vẫn cần làm việc nhiều hơn để
giúp từng học sinh đạt được sự thành công cao cả hơn theo khả năng của con em.
Ảnh hưởng của nền kinh tế hiện tại trong Tiểu Bang và Thành phố lân cận khiến chúng ta cần suy
nghĩ đến những sáng kiến mới. Điều cần thiết quan trọng là chúng ta cần phát hiện và tối đa hóa
tiềm năng trong hệ thống của chúng ta. Chúng ta phải tập trung nguồn lực hiện tại của chúng ta với
độ chính xác để chúng ta đạt được mục đích của chúng ta về thành tích cao cho mỗi học sinh. Để có
được sự thành công của chúng ta trong hệ thống trường học việc này đòi hỏi sự sáng tạo tập thể của
chúng ta và sự hợp tác của toàn bộ Cộng Đồng Học Tập của Worcester . Phụ huynh là những người
hỗ trợ rất quan trọng khi chúng ta tìm kiếm những cách thức mới để đáp ứng những thách thức của
giáo dục trong thế kỷ 21.
Phụ huynh có con em tham dự các trường học trong khu vực phía Nam được mời tham dự các cuộc
họp để thảo luận về những lợi ích của trường học Cải Tiến. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tiến hành
cho các phụ huynh có con em tham dự các truờng Cấp 4, Chandler và Union Hill. Tái thiết kế các
cuộc họp sẽ được tiến hành với cha/mẹ có con em tham dự các trường học ở phía bắc, Burncoat, và
Doherty. Tôi hy vọng quý phụ huynh sẽ có thể tham gia với tôi để chia sẻ những ý tưởng về cách
cải thiện hệ thống giáo dục của chúng ta hầu cải thiện việc học cho mỗi học sinh.
Kính thư,

Jeffrey J. Mulqueen
Trưởng Ban Giáo Dục

Khu vực phía Nam - Những Cuộc họp của Cộng Đồng Trường Học Cải Tiến (Innovation Schools)
Thứ Hai
26 Tháng Tư 6 - 7:30 pm Sullivan Middle School
(Đàm thoại trường cấp 2 và 3)
Thứ Ba

27 Tháng 4

6 - 07:30 pm Trường Gates Lane Elementary
(Đàm thoại trường cấp 1)

Những cuộc họp Cộng Đồng Trường Học Cấp 4: trường Union Hill và Chandler Elementary
Thứ Ba
Thứ Tư

13 Tháng 4
14 Tháng 4

6 - 7:30 pm
6 - 7:30 pm

Trường Union Hill Elementary
Trường Chandler Elemenatary

Những cuộc họp cho năm 2011 - 2012 của trường Tiểu học và trường Secondary Redesign
Khu vực phía Bắc
Thứ hai
05 tháng tư

6 - 7:30 pm

Trường North High
(Đàm thoại trường cấp 3)

Thứ Tư

28 Tháng 4

6 - 7:30 pm

Trường Roosevelt Elementary
(Đàm thoại trường tiểu học)

Khu vực ở Burncoat
Thứ Tư
07 Tháng 4

6 - 7:30 pm

Trường Burncoat High School
(Đàm thoại trường cấp 2 và trường cấp 3)

Thứ Hai

6 - 07:30 pm

Trường Clark Street Elementary
(Đàm thoại trường tiểu học)

Khu vực ở Doherty
Thứ hai
12 Tháng 4

6 - 7:30 pm

Trường Doherty High School
(Đàm thoại trường cấp 2 và trường cấp 3)

Thứ ba

6 - 7:30 pm

Trường Flagg Street Elementary School
(Đàm thoại trường tiểu học)

03 Tháng 5

04 tháng 5

Chương trình:
Trình bày, đối thoại, và thu thập thông tin.
1. Thông tin liên quan đến Trường Secondary Redesign, Trường Innovation School Design, hoặc
trường Level 4 School Redesign
20 phút
2. Thảo luận về tác động đối với học sinh và cha mẹ

35 phút

3. Thu thập những góp ý hữu ích cho kế hoạch cải tiến

35 phút

