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Kính chào tất cả các gia đình thuộc trường công lập Federal Way,
Chào mừng đến với năm học 2022-23!
Tôi rất mong chờ sự trở lại trường của các em học sinh và gia đình trong năm học này. Tôi hy vọng
rằng những tuần của mùa hè đã đem đến cho quý vị một không gian và thời gian để kết thân với gia
đình và bạn bè, và điều đó sẽ giúp quý vị sẵn sàng đón nhận những triển vọng mới mà năm học này
sẽ mang lại.
Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm học, chúng tôi đã tham gia vào quá trình học tập chuyên
môn và lập kế hoạch để hỗ trợ trong việc học tập của các em học sinh trong năm tới. Tất cả nhân
viên đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo tất cả trường học được sạch sẽ, các dự án bảo trì mùa hè
đã hoàn thành, xe buýt đã sẵn sàng đưa đón các em học sinh và những thiết bị công nghệ đã được
chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ các học sinh và nhân viên. Các giáo viên cũng như hiệu trưởng đã sẵn
sàng và vui mừng chào đón các em học sinh và quý vị. Chúng tôi đã sẵn sàng chào tất cả các em trở
lại lớp học vào mùa thu này.
Tại Trường Công lập Federal Way, chúng tôi luôn cố gắng cống hiến để giúp đỡ tất cả học sinh được
thành công trong việc học tập của mình và chúng tôi cam kết sẽ biến mỗi lớp học trở thành một môi
trường nơi mà các học sinh được tham gia, hỗ trợ và thử thách trong học tập. Chúng tôi cũng biết
rằng quý vị huynh, cha mẹ, gia đình và những người chăm sóc các em mới là những người giáo viên
đầu tiên của các em, và cũng là những đối tác quan trọng trong sự thành công của các em học sinh.
Vì vậy, tôi muốn chia sẻ đến quý vị huynh một số điểm nổi bật chính về công việc mà chúng tôi đang
thực hiện trong năm nay để hỗ trợ cam kết này:
Xây dựng một cộng đồng trường học an toàn và thân thiện
Vào đầu mỗi năm học, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc để xây dựng một cộng đồng an toàn và thân
thiện tại tất cả các trường học, bến xe buýt, sân chơi và nhà ăn bằng cách đặt ra những kỳ vọng đối
với các học sinh và chia sẻ cách tất cả chúng ta có thể hỗ trợ nhau để đạt được thành công. Năm
nay, chúng tôi đang tập trung vào các nỗ lực xây dựng cộng đồng có chủ đích trong suốt 30 ngày đầu
năm học. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc đặt ra các kỳ vọng với các học sinh và
xây dựng cộng đồng an toàn, nơi mọi người đều cảm thấy được chào đón và sẵn sàng học hỏi. Chúng
tôi rất mong có được sự hợp tác của quý vị trong việc giúp củng cố những kỳ vọng này tại nhà.

Chúng tôi biết rằng phát triển tốt trong các kỹ năng cảm xúc xã hội là rất quan trọng trong sự thành
công của học sinh, trong và ngoài lớp học. Trong suốt năm học, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ
cho các em, dạy lại các kỳ vọng về hành vi, và tập trung vào việc hợp nhất trong học tập về cảm xúc
xã hội, hoặc SEL, vào việc giảng dạy hàng ngày. Các hỗ trợ về sức khỏe tâm lý, bao gồm cả liệu
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pháp trực tuyến miễn phí thông qua Talkspace, cũng sẽ được cung cấp cho các em trong suốt năm
học.
Tăng tốc học tập
Chúng tôi tin rằng mọi học sinh đều có thể học và đạt được trình độ cao nhất, và chúng tôi vẫn cam
kết hỗ trợ mỗi học sinh thành công trong học tập. Năm nay, trên toàn học khu, chúng tôi đang tập
trung vào việc tăng cường sự nghiêm túc và gắn bó cho học sinh, tập trung vào các chiến lược giảng
dạy cụ thể để giúp các học sinh cảm thấy gắn bó hơn, gắn kết hơn với bài tập ở trường và nhận được
hỗ trợ cần thiết.
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng và xây dựng dựa trên các hỗ trợ dịch vụ bổ sung đã được cung
cấp trong năm học trước chẳng hạn như dạy kèm trực tuyến miễn phí, Cộng đồng Học Sinh Ngày Thứ
Bảy và các cơ hội học tập mở rộng bổ sung. Hãy nhớ rằng, Tutor.com được cung cấp miễn phí cho tất
cả học sinh từ lớp 4 đến lớp 12!
Hệ thống hỗ trợ đa tầng (MTSS)
Năm học này, chúng tôi rất vui mừng ra mắt Hệ thống Hỗ trợ Đa tầng, hay MTSS, trong các trường
tiểu học. Chúng tôi biết rằng mọi đứa trẻ đều có khả năng thành công với sự hỗ trợ thích hợp. MTSS
là một cách để gặp gỡ các em học sinh ở nơi các em đang ở và cung cấp hỗ trợ nhiều lớp cho việc
học tập và hành vi cảm xúc xã hội. Chúng tôi cam kết đảm bảo mỗi học sinh sẽ có các công cụ cần
thiết để thành công và khung MTSS được thiết kế để hỗ trợ mục tiêu này. Quý vị sẽ nghe nhiều hơn
về điều này trong những tuần sắp tới.
Tăng cường quan hệ đối tác cộng đồng và gia đình
Chúng tôi cũng biết trường học không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến từ
các gia đình, học sinh và thành viên cộng đồng, những người đã bỏ lỡ cơ hội trực tiếp tham gia vì sự
hạn chế yêu cầu về sức khỏe cộng đồng, và từ các gia đình cảm thấy ít kết nối với trường học của
con mình. Sự thật là, chúng tôi cũng đã bỏ lỡ mối liên hệ này; và chúng tôi rất vui mừng được làm
mới và nhắc lại mối quan hệ đối tác của chúng tôi với các gia đình, cộng đồng vào mùa thu này bằng
cách chào đón nhiều gia đình hơn vào khu vực nhà trường, tham gia vào các sự kiện gia đình và ủy
ban tư vấn gia đình. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm các tình nguyện viên cho nhà trường, và chúng
tôi rất mong muốn có được sự giúp đỡ của quý vị. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có nhiều câu lạc bộ và hoạt
động trực tiếp hơn, các buổi họp mặt ở trường, các sự kiện và các cơ hội khác để học sinh có thể
tham gia vào cộng đồng trường học. Chúng tôi rất mong được gặp lại quý vị trong các khuôn viên
trường học.
Tăng cường kết nối giữa trường học, gia đình và cộng đồng liên bang lớn hơn có nghĩa là hỗ trợ nhiều
hơn cho các học sinh và gia đình của chúng a, và kết quả là thành công lớn hơn cho tất cả mọi người.
Tôi rất vui mừng về tất cả những triển vọng mà năm học này mang lại và tôi rất nóng lòng muốn
xem những gì chúng ta cùng nhau hoàn thành được!
Chúng tôi rất mong được gặp 21.000 học sinh của chúng tôi vào thứ Ba, ngày 6 tháng 9 trong ngày
đầu tiên đi học. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau và chúc các em sẽ có được một năm học tuyệt vời!
Trong sự hợp tác,
Tiến sĩ Dani Pfeiffer
Giám đốc học khu
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