
 

 
 

 

 

 
 
VĂN PHÒNG GIÁO DỤC HẠT SANTA CLARA                                                    
SỞ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

BẢN TIN THÁNG 5 NĂM 2021 

Lời nhắn của Giám đốc 
Từ Jennifer Ann, Ed. D 
 
Thật khó tin là chúng ta sắp kết thúc năm học 2020-2021. Tôi sẽ không bao giờ tưởng 
tượng rằng phần lớn năm học này sẽ xảy ra thông qua hình thức đào tạo từ xa và tôi 
biết ơn sự lãnh đạo, sự khéo léo, kiên trì, tận tâm và hỗ trợ mà phụ huynh, học sinh 
và nhân viên đã tham gia triển lãm năm nay.   
 
Đó là thời điểm trong năm mà chúng ta bắt đầu lên kế hoạch cho việc chuyển đổi từ 

lớp học hoặc trường học này sang lớp học hoặc trường học khác hoặc thậm chí bắt đầu lập kế hoạch cho lễ 
kỷ niệm tốt nghiệp. Là cha mẹ, tôi chắc chắn rằng bạn đang băn khoăn không biết thời gian sẽ trôi đi đâu 
(tôi biết là tôi đang ở đó). Như nhiều người trong số các bạn đã biết, nhân viên của Văn phòng Giáo dục 
Quận Santa Clara (SCCOE) đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị các lớp học để mở cửa trở lại hoặc đã phục vụ 
học sinh trong lớp học. Mặc dù sự thay đổi đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy quá sức, nhưng nó cũng mang 
lại cơ hội cho một khởi đầu mới. Ban giám hiệu SCCOE, giáo viên và nhân viên lớp học đang nỗ lực chuẩn bị 
cho những khởi đầu mới này và có cơ hội hỗ trợ (các) con bạn và thanh thiếu niên. 
 
 

Bạn có Nhận được Thông tin Cập nhật từ SCCOE không?   
SCCOE đã triển khai một địa chỉ email và số điện thoại mới 

cho các câu hỏi và thắc mắc liên quan 
đến việc tham dự và cập nhật thông tin 
liên hệ. Có thể liên hệ với phụ huynh của 
SCCOE tại: parentsupport@sccoe.org  
hoặc (408) 453-6654.   

Cà phê với Hiệu trưởng 
SCCOE Principals Các Hiệu trưởng SCCOE đã lên lịch cho một 

buổi trò chuyện cà phê ảo vào ngày 6 
tháng 5 từ 9:00 - 10:00 sáng. Vui lòng 
kiểm tra với giáo viên hoặc hiệu trưởng 
của con bạn nếu bạn cần liên kết cuộc 
họp Zoom.  

 

Đêm gia đình: Trồng cà chua 

Hãy tham gia với chúng tôi để có một bài học về cách trồng 
thực phẩm của riêng bạn và những gì 
bạn có thể làm với nó!  Trả lời trước 
ngày 12 tháng 5 kèm theo tên và trường 
học của con bạn cho Michelle Kjellesvig 
tại số 408-392-3902 hoặc 
mkjellesvig@sccoe.org.  Chúng tôi sẽ 
cung cấp hướng dẫn để nhận bộ công 
cụ Trồng trọt MIỄN PHÍ để bạn có thể 
bắt đầu làm vườn gia đình mình.  Ngày: 
26 tháng 5 năm 2021 @6pm qua Zoom. 

 

Đánh giá Công khai Tài liệu Giảng dạy  

Bạn có tò mò về những tài liệu giảng dạy mà giáo viên đang 
sử dụng trong lớp học không? Bộ Giáo 
dục Đặc biệt SCCOE đang thí điểm các 
tài liệu hướng dẫn để áp dụng chính 
thức. Hãy đến xem các tài liệu mà 
chúng tôi đang xem xét cho các học 
sinh từ trung bình đến nặng từ Pre-K 
đến 22 tuổi tại phiên Hỏi & Đáp đầy đủ 
thông tin này vào ngày 11 tháng 5 năm 
2021, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối Đăng 
ký tại đây để tham dự:  
https://bit.ly/3xsovL7  
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Đêm Gia đình Vui vẻ cho 
Tất cả! 

  

Từ Michelle Kjellesvig 

SCCOE Family Nights đã rất vui cho nhân viên, 
gia đình và học sinh! Đêm Gia đình đầu tiên của 
chúng tôi trong tháng 10 là khám phá và học 
cách chơi trò chơi “Candyland”. Chúng tôi đã học 
được tất cả những lợi ích của thời gian dành cho 
gia đình, ít thời gian sử dụng thiết bị hơn và tất 
cả các cơ hội học tập thông qua vui chơi. Vào 
tháng 12, chúng tôi rất thích đọc cuốn sách “If 
you Give a Mouse a Cookie” của Laura Joffe 
Numeroff trong khi mỗi gia đình tự nướng bánh 
quy để thưởng thức tại nhà. Chúng tôi đã cười và 

chơi trò chơi “Kết nối 4” vào tháng 2 để học cách thay phiên nhau và cách sắp xếp màu sắc. Đêm Gia đình gần đây 
nhất của chúng tôi, chúng tôi đã học nghệ thuật thả diều! Chúng tôi đã nghiên cứu lịch sử của diều và làm việc cùng 
nhau để xây dựng những chiếc diều của riêng mình. Người ta thấy diều bay trong sân sau, ở công viên và thậm chí 
ở bãi biển! Đêm Gia đình tiếp theo của chúng tôi sẽ là ngày 26 tháng 5 và chúng tôi sẽ học cách trồng cà chua và 
bắt đầu làm vườn gia đình của riêng mình.  Vui lòng xem lại trang 1 để biết thêm chi tiết . Hy vọng sẽ gặp lại bạn 
trong Đêm gia đình tiếp theo của chúng tôi! 

 

 

SCCOE Sinh viên của năm! 
Từ Krisan Meyer 

Michael Thomas, Jr. là học sinh lớp 5 trong chương trình SCCOE’s 
Valle Vista Elementary. Nhóm lớp học chuyên dụng của Michael 
bao gồm cô Torres, thầy McCahan, cô Macias, cô Sandoval và cô 
Wisecarver. 

Nhóm Valle Vista chia sẻ rằng họ luôn được Michael truyền cảm 
hứng trong năm qua, vì anh ấy đã kiên trì vượt qua các thử thách 
đồng thời là một tấm gương mẫu mực cho tất cả mọi người. Nhóm 
báo cáo rằng Michael đã làm một công việc to lớn về mặt học tập 
và hành vi trong suốt quá trình đào tạo từ xa; anh ấy đến lớp 
đúng giờ mỗi ngày, anh ấy luôn sẵn sàng đi làm, và anh ấy duy trì một thái độ rất tích cực. 
Michael đã giành được giải thưởng chuyên cần trong học kỳ mùa thu vì có 100% điểm tham dự 
hoàn hảo, đây chắc chắn là một điều đáng mừng! Cô Torres báo cáo rằng Michael đã có những 
tiến bộ đáng kể với kỹ năng đọc của mình, phần lớn là do động lực của anh ấy để luyện đọc mỗi 
ngày, kể cả ngoài giờ học. Sự tích cực và tương tác của Michael ảnh hưởng đến đồng nghiệp và 
nhân viên, đồng thời là nguồn cảm hứng cho những người khác! 

Michael đã chia sẻ rằng anh ấy rất thích trò chơi điện tử Fortnite và biết rất nhiều về các nhân vật 
trong trò chơi. Dì của anh ấy nói rằng Michael thích ở bên ngoài và anh ấy thích học hỏi. Anh ấy 
hào phóng và chu đáo, và luôn nói với sự ngưỡng mộ về em gái của mình. Cô ấy nói rằng anh ấy 
kết bạn ở bất cứ đâu anh ấy đến, và cô ấy để ý rằng anh ấy cố gắng không bỏ ai ra ngoài như 
thế nào. Mẹ của Michael chia sẻ rằng bà tự hào về anh ấy; cô cũng cảm ơn các nhân viên trong 
lớp đã giúp Michael có những bước tiến trong năm học vừa qua. Chúng tôi rất tự hào về bạn, 
Michael! Cảm ơn bạn vì tất cả những đóng góp tích cực của bạn cho cộng đồng trường học của 
chúng tôi! 



 

 

 

Lễ Tốt nghiệp dành cho Sinh viên SCCOE! 
SCCOE sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp cho những học sinh chuyển tiếp ra khỏi các chương 
trình sau trung học (học sinh từ 22 tuổi trở lên). Các buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 16 và 
17 tháng 6 tại Hester và vào ngày 17 tháng 6 tại Gateway. Sinh viên sẽ được chụp ảnh tốt 
nghiệp trước lễ tốt nghiệp; giáo viên của con bạn sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông 
tin về hình ảnh và buổi lễ tốt nghiệp. Xin chúc mừng!!! 

 

Trại Khoa học Gia đình Walden West! 
Từ Jamel Thompson 

Trong suốt tháng 3, học sinh trong các Chương trình Giáo dục Đặc biệt của SCCOE đã được mời đến trải 
nghiệm học tập ngoài trời thông qua Trại Ngày Khoa học Gia đình Walden West . 

                                        
Những người đã tham gia, tham quan và tìm hiểu về các loài động vật sống tại phòng thí nghiệm thiên nhiên 
trong khuôn viên, cũng như tận hưởng những chuyến đi bộ và đi bộ trong thiên nhiên có hướng dẫn viên, nơi 
họ học về hệ sinh thái xung quanh. Các học sinh cũng được vẽ mặt bằng loại sơn đặc biệt mà họ làm từ đá.  

Đối với những sinh viên không thể tham dự trực tiếp, Walden West đã sắp xếp một chuyến đi thực tế ảo, nơi 
sinh viên, nhân viên và gia đình có thể trải nghiệm và tìm hiểu về rắn, nhện và các loài sinh vật khác trong 
phòng thí nghiệm tự nhiên cũng như trải nghiệm một chương trình phát trực tiếp hoàn chỉnh. với các tiểu 
phẩm của nhân viên Walden West và lửa trại hát dài.  

                                 
“Phần lớn các nhận xét và phản hồi nhận được từ các gia đình là rất tích cực về cách nhân viên của chúng tôi 
tương tác và đáp ứng nhu cầu của học sinh. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm là sự suy nghĩ rất kỹ lưỡng và trình bày 
buổi cắm trại ảo và lửa trại ảo vào cuối tháng. Thời gian tốt đẹp đã có được tất cả!”                                       
-Ron “Spider” Lauder 

 “Phần cắm trại yêu thích của tôi là tìm kiếm sa giông trong dòng suối, đi bộ trong thiên nhiên rất thư giãn và 
phòng thí nghiệm thiên nhiên thật hấp dẫn .”                                                                                                                   
-Mayra Garcia, parent of Marilena ”Rosie”. 

 

 



 
 

Cơ hội tương tác của cha mẹ  
SCCOE muốn hợp tác với các bậc cha mẹ và liên tục tìm cách để gắn kết các gia đình. Vào thứ Tư thứ ba của 
mỗi tháng, Phòng Giáo dục Đặc biệt của SCCOE tổ chức một buổi tối tham gia với phụ huynh, nơi những người 
thuyết trình được mời chia sẻ thông tin về các chủ đề như: Điều hướng Quy trình IEP, Lập kế hoạch Chuyển 
tiếp và Tư cách quản lý.  

Một cơ hội khác để phụ huynh tham gia với SCCOE là tham gia Hội đồng Điểm trường (SSC). SSC là cơ quan ra 
quyết định đại diện cho tất cả các bên liên quan của cộng đồng trường học bao gồm học sinh, phụ huynh và 
nhân viên. Trách nhiệm chính của Hội đồng là phát triển, giám sát và sửa đổi Kế hoạch của Trường về Thành 
tích của Học sinh. Ngoài ra, UBCKNN làm việc để phân bổ nguồn lực hỗ trợ kế hoạch. 

Đối với năm học 2021-2022, Hội đồng Trường dự kiến họp vào các ngày sau từ 6-8 giờ chiều: ngày 21 tháng 
9, ngày 16 tháng 11, ngày 18 tháng 1, ngày 22 tháng 3 và ngày 17 tháng 5. 

 

Trại hè Học tập và Trưởng thành!  
 

Nhóm Giáo dục Đặc biệt vui mừng thông báo về trại hè bổ túc từ 
ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm nay.  

Nhân viên SCCOE đang tạo ra một lịch trình với các lớp học và 
hoạt động để hỗ trợ học thuật, thể thao nội bộ, nghệ thuật thị 
giác và biểu diễn, và Life Labs tập trung vào làm vườn và nấu ăn. 

Sắp có thêm thông tin về cách đăng ký! 

Các vấn đề về điểm danh! 
Năm nay, SCCOE đã áp dụng một cách tiếp cận tích cực, giải quyết vấn đề 
để giảm tình trạng học sinh nghỉ học. SCCOE hiểu rằng các hành động 
trừng phạt tác động không tương xứng đến học sinh dựa trên chủng tộc, 
giai cấp, khuyết tật và nghèo đói, và không giải quyết được các rào cản đối 
với việc đi học. SCCOE có ý định thông báo sớm cho phụ huynh khi con họ 
vắng mặt. Điều phối viên Văn phòng Nhà trường và các nhân viên khác của 
trường được giao nhiệm vụ liên hệ với các gia đình để xác nhận sự vắng 
mặt và hỗ trợ lên lịch họp với giáo viên và / hoặc hiệu trưởng cụm trường 
để cho phép chia sẻ các nguồn lực hỗ trợ học sinh trở lại trường. 

 
Tệp đính kèm  
Phụ huynh và người giám hộ, vui lòng tham khảo tệp đính kèm sau để biết thêm thông tin liên hệ cho Văn 
phòng văn phòng của trường con quý vị: 
 Special Education Cluster Contact Information 

 
Website: 

 
Contact: 

 
 

www.sccoe.org 408-453-6542  
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