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Lời nhắn của Giám đốc
Từ Jennifer Ann, Ed. D
Đối phó với những thay đổi mà chúng ta đã trải qua trong hai năm qua là một thử
thách, nhưng điều đó cũng cung cấp cho chúng ta những cơ hội mới để tìm ra giải
pháp hỗ trợ sự thành công về mặt học tập, xã giao và cảm xúc của học sinh. Tôi vô
cùng biết ơn tất cả các phụ huynh, người nuôi dưỡng trẻ em và nhân viên đã hợp tác
làm việc để đáp ứng các nhu cầu khác nhau này trong lúc vẫn giữ được một nụ cười
trên khuôn mặt của họ.
Tôi rất vui mừng vì mùa xuân này chúng tôi có thể tổ chức trở lại các trò chơi đặc
biệt, sự kiện tham quan trường lớp và lễ tốt nghiệp. Tôi biết tất cả chúng ta đã phải
bỏ qua các sự kiện và giây phút đặc biệt mà các em học sinh thường trải nghiệm ở
trường trong hai năm qua. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thêm cơ hội mang lại các trải
nghiệm như các chuyến đi thực địa và các cuộc họp phụ huynh tại trường học vào
năm học tới. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã hợp tác chúng tôi để đảm bảo sự phát
triển và thành công của con em. Tôi rất mong được gặp lại các phụ huynh cũ cùng với các gia đình mới vào
chương trình.

SCCOE giới thiệu Trường Zarcone để tôn vinh Michael “Mike” Zarcone
Thông tin mới được đăng của SCCOE
Vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022, Phòng Giáo dục Santa Clara
County Office of Education (SCCOE) đã tổ chức một buổi lễ đặt tên
chính thức cho Lớp học Zarcone tại Tiểu viện Nhi khoa Saratoga
Pediatric Subacute. Lớp học được đặt theo tên của dược sĩ Michael
“Mike” Zarcone, người sáng lập Bệnh viện Subacute Saratoga Hospital.
Zarcone đã phục vụ nhiều bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em bị bệnh cấp
tính từ năm 1989.
Trong nỗ lực đạt thêm nguồn trợ giúp để đáp ứng nhu cầu y tế và phục
hồi chức năng của bệnh nhân nhỏ tuổi của các bệnh viện, Zarcone đã
khởi động với luật pháp tiểu bang để thông qua Dự luật Quốc hội 36, tạo ra một cơ sở trị bệnh cấp tính nhi
khoa, với khoản tài trợ cho chương trình phục hồi chức năng cho trẻ em. Trong những năm tiếp theo, ông đã
mở thêm hai cơ sở, Trung tâm Scribbles and Giggles và Trung tâm Children’s Recovery Center, để cung cấp
dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho trẻ em dễ bị tổn thương về mặt sức khỏe.

Trong nỗ lực bảo hộ cho trẻ em, Zarcone kiên quyết rằng các bệnh nhân nhỏ tuổi của bệnh viện cũng cần được đi học. Ông
liên lạc với SCCOE và các học khu địa phương, dẫn đến việc mở một lớp học trong khuôn viên Saratoga Pediatric Subacute
vào năm 2004.
"Mike Zarcone là một người bảo hộ, nhà cung cấp dịch vụ y tế và doanh nhân. Ông cũng là sự sống và linh hồn của lớp học
này," Tiến sĩ Mary Ann Dewan, Tổng Giám đốc các Trường của Quận Hạt cho biết. “Buổi lễ này nhằm ca tụng các công việc
và sự tận tâm của ông đối với sức khỏe và việc giáo dục trẻ em.”
Tiến sĩ Dewan và Chủ tịch Peter Ortiz của Hội đồng quản trị Phòng Giáo dục Hạt
Santa Clara, đã cùng Sở Giáo dục Đặc biệt của SCCOE, các thành viên của gia đình
họ Zarcone, và nhân viên của bệnh viện kỷ niệm và tuyên dương di sản của ông Mike
Zarcone. Cựu Thượng nghị sĩ Jim Beall, người bảo hộ trẻ em và là người ủng hộ công
việc của Zarcone qua nhiều năm, cũng tham dự.
Zack Zarcone, con trai của Mike
Zarcone cho biết: “Cha của tôi đã tận
tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho trẻ em bị bệnh tật. Chúng
tôi rất xúc động khi thấy di sản của ông được lưu truyền trong các dịch vụ được
cung cấp cho các học sinh ở lớp học này mà giờ đây được mang tên của ông."
Tại buổi lễ, tấm mảng bám kỷ niệm sẽ được trao cho gia đình họ Zarcone và bằng
khen sẽ được trao cho Cô Mary Scates, Giáo viên ngành Khuyết tật Cơ xương của
SCCOE. Phần cuối của sự kiện này là buổi tham quan Lớp học Zarcone và phần cho
thấy cách sử dụng công cụ học tập thích ứng để dạy học sinh.

Ngày tham quan Viện bảo tàng Children’s Discovery Museum Day của SCCOE

được viết bởi Jennifer Casel

Hàng tháng trong năm nay, nhân viên của trường tuyên dương các
học sinh thể hiện giá trị cốt lõi của Sở Giáo dục Đặc biệt SCCOE:
An toàn, Có được năng lực, Tương tác và Bình đẳng (Safe,
Empowered, Engaged and Equitable, "SEE"). Nhân viên đề cử
những học sinh thể hiện một hoặc nhiều giá trị này tại cuộc họp
Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực (Positive Behavior
Intervention and Support, "PBIS") hàng tháng với hơn 200 thành
viên trong nhóm tham dự.
Mỗi trường đưa ra tên của một học
sinh và sau đó có cơ hội cung cấp
các ví dụ cụ thể cho thấy các em
đã thể hiện một hoặc nhiều giá trị
này như thế nào. Chúng tôi rất vui
khi thấy được những điều tuyệt vời
được thực hiện bởi các em học
sinh và chúc mừng những nhân
viên hỗ trợ các em trong lớp học mỗi tháng.
Nhóm nhà giáo đã quyết định mời các học sinh được tuyên dương trong năm học tham gia chuyến đi
đặc biệt đến Viện Bảo tàng Trẻ em Children’s Discovery Museum vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 5. Sở Giáo
dục Đặc biệt SCCOE dành toàn bộ viện bảo tàng cho học sinh, người nuôi dưỡng học sinh, phụ huynh
và gia đình của các em học sinh để họ tận hưởng các sinh hoạt giáo dục thực hành, mỹ thuật và thủ
công và các sinh hoạt ngoài trời. Các học sinh được tuyên dương có hình của các em trên một tấm áp
phích lớn ở lối vào của viện bảo tàng kèm với một thông điệp đặc biệt. Chúng tôi vui mừng quan sát
các em mỉm cười hạnh phúc khi các em nhận ra tấm áp phích đặc biệt của mình và chia sẻ chúng với
những người tham dự. Nhân viên Giáo dục Đặc biệt của SCCOE nôn nức mong đến ngày biết được học

sinh nào sẽ được mỗi trường đề cử vào năm tới cho danh hiệu An toàn, Có được năng lực, Tương tác và
Bình đẳng.

Chương trình Học vào Thứ Bảy Saturday Academy
được viết bởi Aileen Castro, Jamel Thomspon và Zeny San Augustin
Năm nay, Sở Giáo dục Đặc biệt SCCOE đã ra mắt Chương trình Học vào Thứ Bảy. Chương trình Học vào Thứ
Bảy là một chương trình dành cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến cấp Sau Trung học của Chương trình Giáo dục
Đặc biệt tại SCCOE.
Chương trình này xảy ra vào thứ Bảy thứ hai trong mỗi tháng từ tháng Hai đến tháng Năm tại trường Hester,
Anne Darling, và Gateway.
Chương trình có trung bình 90-100 học sinh mỗi tháng cho cả ba trường. Tất cả các lớp học đều có đội ngũ giáo
viên, trợ giáo và y tá được đào tạo và có trình độ cao.
Niềm vui của họ là thấy học sinh đến trường với nụ cười rạng rỡ và sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu trong
ngày. Tại đây mọi người có thể nghe thấy tiếng cười của học sinh trong lúc chúng em dậm chân và vẫy tay theo
nhịp điệu khi tham gia vào các hoạt động âm nhạc. Mỹ thuật là một sinh hoạt yêu thích khác. Học sinh đã tạo ra
các dự án theo mùa như thiệp hình trái tim, mũ yêu tinh và hình các con thỏ. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi
thấy các em kết bạn với những học sinh từ các nơi khác trong quận hạt. Tất cả các học sinh này đã có cơ hội
gặp gỡ và cùng nhau vui đùa hoặc phối hợp trong các dự án.
Animal Assisted Happiness, một nhóm làm việc với thú vật trong chương trình trị liệu tại địa phương, đã tham
gia sinh hoạt vui nhộn tại Anne Darling và Hester. Học sinh có vẻ thích thú khi vuốt bộ lông mềm mại của các
chú thỏ và nghe tiếng gà kêu cục cục.
Một phụ huynh nói rằng đây là lần đầu tiên chị đã có thể đi chợ mà không cần phải đẩy xe đựng đồ và đẩy con
trên xe lăn cùng một lúc. Chị rất biết ơn nhà trường đã cho chị cơ hội rảnh tay đi chợ vào thứ Bảy trong khi con
chị được chơi vui và chăm sóc bởi nhóm chuyên gia. Cảm xúc này dường như đều xảy ra với tất cả các phụ
huynh khi họ đến đón con với nét mặt thư giãn và hạnh phúc.

Trò chơi đặc biệt Kiwanis Special Games 2022
được viết bởi Robert Escarcega

Thời tiết thật tuyệt vời và mọi người đều mỉm
cười rạng rỡ! Đây có thể là cách tốt nhất để mô
tả Trò chơi đặc biệt Kiwanis 2022 được tổ chức
tại trường đại học West Valley College vào thứ
Sáu, ngày 13 tháng 5. Sau hai năm tạm ngừng
hoạt động do đại dịch COVID-19; Trò chơi đặc
biệt này đã trở lại vào năm nay mà không gặp trở
ngại gì cả! Có hơn 550 học sinh, từ mẫu giáo đến
sau trung học, đã tham dự sự kiện tuyệt vời của
năm nay! Các Nhân viên, Tình nguyện viên và gia
đình đều đưa ra lời phê bình tốt vì học sinh có nhu cầu đặc biệt đã có thể tham gia vào nhiều trò chơi thú vị thúc
đẩy hoạt động thể chất và được khuyến khích để cảm thấy tự tin tham gia vào sinh hoạt!
Bắt đầu từ sáng sớm Thứ Sáu, Nhân viên SCCOE và Tình nguyện viên Kiwanis bắt đầu dàn dựng các khu vực cắm
trại và các trò chơi khác nhau trong khuôn viên trường West Valley. Đến 8:15 sáng, xe buýt thả các học sinh tại
trường. Các em được chào đón bởi các khuôn mặt tươi cười và được dẫn đến các khu cắm trại trước khi các trò
chơi bắt đầu. Các vận động viên xếp hàng trên đường đua theo trường của các em và cầm các tấm biển báo trong
cuộc diễu hành lễ khai mạc.

Các cơ quan cộng đồng như cơ quan Cảnh sát Tuần tra Đường cao tốc California và linh vật San Jose Sharkie
Sharks cổ vũ khen ngợi các vận động viên đã tham gia và đạt được thành tích.
Các tình nguyện viên khéo thu hút các vận động viên tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau và vui chơi với
bạn bè và gia đình của các em.

Care Solace kết nối Học sinh và Gia đình của SCCOE với Dịch vụ Hỗ trợ Sức khỏe Tinh thần
Là một phần trong cam kết đảm bảo sự an toàn và thể trạng của học sinh, gia đình
và nhân viên, SCCOE đã hợp tác với Care Solace để cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn
24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Bằng cách sử dụng dịch vụ Care Solace, các
học sinh, gia đình và nhân viên được kết nối với các chuyên gia đã được xác minh
điều trị sức khỏe tinh thần và giúp cai nghiện chất kích thích, phù hợp với nhu cầu
và ngôn ngữ theo yêu cầu của họ. Quý vị có thể truy cập Care Solace tại:
careolace.com/sccoe

Cơ hội tham gia cho phụ huynh
Mỗi tháng, Sở Giáo dục Đặc biệt tổ chức một sinh hoạt dành cho phụ huynh/học
sinh vào buổi tối để các gia đình được hướng dẫn trong các sinh hoạt, bao gồm trò
chơi, sinh hoạt làm núi lửa, thả diều và tạo một khu vườn. Các hoạt động này đã
cho phép các gia đình sinh hoạt với nhau trên mạng trong lúc đại dịch ngăn cản mọi người giao lưu trực tiếp.
Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục các sự kiện này trong năm học 2022-2023 và muốn tạo cơ hội cho các gia
đình giao lưu trực tiếp với nhau, nếu có thể.
Trong năm học 2022-2023, Hội đồng Nhà trường (School Site Council) dự kiến họp từ 6-7:30 chiều vào các ngày
sau: ngày 20 tháng 9, ngày 15 tháng 11 và ngày 21 tháng 3.

SCCOE sẽ dùng ParentSquare

Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn biết rằng SCCOE sẽ bắt đầu sử dụng ParentSquare để giao tiếp với bạn
tại trường, trong lớp học và nhóm của bạn. ParentSquare cung cấp một cách đơn giản và an toàn để mọi người ở
trường kết nối. Với ParentSquare, bạn sẽ có thể: nhận tất cả thông tin liên lạc của học khu, cụm và lớp học qua
email, văn bản hoặc ứng dụng; xem lịch học của học khu và lớp học và RSVP cho các sự kiện; nhận các tài liệu
quan trọng của sinh viên một cách an toàn
Kích hoạt tài khoản:
Quý vị sẽ nhận được email hoặc tin nhắn mời tham gia ParentSquare. Vui lòng nhấp vào liên kết link để kích
hoạt tài khoản. Điều này chỉ mất dưới một phút.
Quý vị có thể sử dụng ParentSquare trên bất kỳ thiết bị nào. Ứng dụng di động miễn phí này có thể được tải
xuống trên điện thoại iOS hoặc Android, hoặc quý vị có thể sử dụng phiên bản máy tính bàn bằng cách truy cập
www.parentsquare.com.
Mục tiêu của chúng tôi là cho mọi gia đình tham gia ParentSquare và giao lưu với cộng đồng trường họ.

Quý vị 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 đi học chuyên cần và cập nhật thông tin liên lạc. Địa chỉ email và số điện thoại của Nhân
viên Liên lạc Phụ huynh của SCCOE: parentsupport@sccoe.org và (408) 453-6654.

Website:
www.sccoe.org

Contact:
408-453-6542

