OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
5735 47th Avenue  Sacramento, CA 95824
(916) 643-9000  FAX (916) 399-2058
José L. Banda, Superintendent

BOARD OF EDUCATION
Christina Pritchett
President
Trustee Area 3

Jay Hansen
Vice President
Trustee Area 1

Jessie Ryan
nd
2 Vice President
Trustee Area 7

Ellen Cochrane
Trustee Area 2

Gustavo Arroyo
Trustee Area 4

Diana Rodriguez
Trustee Area 5

Darrel Woo
Trustee Area 6

Elizabeth Barry
Student Board Member

Ngày 15 Tháng 6, 2016
Các Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến:
Tôi rất vui mừng thông báo cho quí vị biết rằng học khu và Hiệp Hội Giáo Viên Học
Khu Sacramento đã đạt được thỏa thuận dự kiến về lương bổng và phụ cấp. Việc
chấp thuận của Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục vẫn đang giải quyết, thỏa thuận dự kiến
cung cấp một mức lương gia tăng cho các nhân viên làm việc chăm chỉ và đưa cho
các giáo viên thời gian dành riêng cho mỗi tuần để cùng nhau phát triển các kế hoạch
nhằm cải thiện thành tích cũng như kết quả học tập cho học sinh.
Để thích ứng với thời gian hợp tác này, chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch reng chuông
vào học cho mùa thu và phóng thích các học sinh sớm hơn khoảng 48 phút vào
các ngày thứ Năm. Các học sinh sẽ ở lại trường trễ hơn khoảng 12 phút trong
các ngày khác.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bằng việc cung cấp thời giờ dành riêng cho mình, các giáo
viên có thể tăng cường ứng dụng và cải thiện thành tích học tập cho các học sinh.
Những buổi lập kế hoạch hằng tuần này thì thật quan trọng đề giúp các trường tối đa
hoá đầy đủ các tiềm năng giảng dạy và hỗ trợ cho các học sinh. Các giáo viên cũng
sẽ được hỗ trợ tốt hơn, và các học sinh sẽ được hưởng lợi từ tiến trình hợp tác học tập
này.
Các chi tiết vẫn đang được làm việc theo từng trường. Trong mùa hè, chúng tôi sẽ
làm việc với các chương trình sau giờ học và văn phòng chuyên chở của chúng ta để
đảm bảo cho một sự chuyển đổi êm thắm.
Xin kiểm tra trường con quí vị để biết chính xác lịch reng chuông năm học 2016-17.
Cảm ơn quí vị đã ủng hộ học khu của chúng tôi. Tôi hy vọng quí vị có một mùa hè
thật tuyệt vời.
Chân thành,

José L. Banda
Giám Đốc Học Khu
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