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

Thông điệp của Giám đốc

BẢN TIN THÁNG 8 NĂM 2021

Được viết bởi Jennifer Ann, Ed. D

Chào mừng quý vị đến với niên khóa 2021-2022! Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã bận rộn sửa soạn
lớp và trường học của chúng tôi để đón học sinh và nhân viên trở lại khuôn viên trong năm nay và mong
có thể hoan nghênh các phụ huynh đến trường trong những tháng tới.
Như đã nêu trong tờ thư thông báo về năm học mới gần đây, vào ngày 9 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát
và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã công bố các khuyến nghị cập nhật cho các trường K-12. Hướng dẫn
này áp dụng các khuyến nghị của CDC vào bối cảnh của California để giúp các trường K-12 thiết lập và
thực hiện các kế hoạch giảng dạy hoàn toàn trực tiếp tại lớp với sự an toàn và thành công trong niên khóa
2021-22. Hướng dẫn này sẽ tiếp tục được Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) xem xét thường xuyên. SCCOE muốn đảm bảo với
các gia đình rằng chúng tôi đang tuân theo tất cả các khuyến nghị do Bộ Y tế Công cộng California và Bộ Giáo dục California đưa ra
trong lúc chúng ta chuyển vào niên khóa sắp tới.
Khi chúng ta định hướng trong năm học mới này, điều quan trọng là phải suy ngẫm về tác động của đại dịch đối với học sinh, gia
đình và nhân viên của chúng ta. Để đạt được mục tiêu này, SCCOE đã có thêm dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh và
gia đình của các em (vui lòng xem thông tin bên dưới liên quan đến Care Solace) và sẽ tiếp tục cung cấp các cơ hội tham gia cho
gia đình và các buổi huấn luyện phụ huynh trong năm học này. Bây giờ hơn bao giờ hết, điều quan trọng là tất cả chúng ta đoàn
kết để hỗ trợ lẫn nhau.

Bạn có Nhận được Thông tin Cập nhật từ SCCOE không?

Cà phê với Hiệu trưởng

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.

Các Hiệu trưởng của SCCOE đã lên lịch cho các cuộc họp trò
chuyện trực tuyến diễn ra vào mỗi thứ
Năm đầu tháng từ 9:00-10:00 sáng và
4:00-5:00 chiều. Vui lòng kiểm tra với
giáo viên hoặc hiệu trưởng của con quý vị
để biết đường liên kết (link) vào cuộc họp
trên Zoom.

Đêm gia đình: Nếu bạn cho một con nai sừng tấm
một bánh nướng xốp
Hãy tham gia cùng chúng tôi để đọc cuốn sách “Nếu bạn cho
một con nai sừng tấm một bánh nướng
xốp”! Trả lời bằng tên và trường học của
con bạn cho Michelle Kjellesvig tại 408392-3902 hoặc mkjellesvig@sccoe.org.
Bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn để nhận
bản sao MIỄN PHÍ của cuốn sách cũng như
các nguyên liệu để tự làm bánh. Ngày 26
tháng 8 năm 2021, 6pm qua Zoom.

Care Solace: Làm dịu sự hỗn loạn
Nếu quý vị hoặc một thành viên trong gia đình đang trải qua lo
lắng, căng thẳng, trầm cảm, lạm dụng
chất kích thích hoặc các tình trạng sức
khỏe tinh thần khác, hãy sử dụng Care
Solace để được chuyên gia trợ giúp trong
việc điều hướng hệ thống chăm sóc sức
khỏe tinh thần.. Liên lạc Care Solace 24/7
at 888-515-0595. Để bắt đầu tìm kiếm ẩn
danh hãy truy cập url:
caresolace.com/sccoe

Tổng Giám đốc SCCOE phê duyệt việc áp dụng giáo trình
mới cho các chương trình giáo dục đặc biệt
Vào mùa xuân năm ngoái, chương trình Giáo dục Đặc biệt SCCOE đã tham gia đợt thử nghiệm chương trình
Unique, STARS / LINKS và TouchMath. Mặc dù các giáo viên SCCOE đã và
đang sử dụng cả chương trình giảng dạy Unique và STARS / LINKS trong
lớp học, họ vẫn muốn tham gia vào một chương trình thử nghiệm chính
thức để áp dụng chương trình giảng dạy môn toán và đọc thực dụng cho
các lớp Giáo dục Đặc biệt có học sinh khuyết tật từ
mức trung bình đến nặng. Một nhóm gồm 16 giáo viên
đã đồng ý tìm hiểu, thử nghiệm và đề xuất các chương
trình giảng dạy để hỗ trợ học sinh từ mẫu giáo đến
cấp sau trung học. Họ đã làm việc chặt chẽ dưới sự
hướng dẫn của Bộ Hỗ trợ Giảng dạy và Học tập
Chuyên nghiệp của SCCOE để phát triển và áp dụng
bảng chấm điểm để hướng dẫn
việc lựa chọn chương trình giảng dạy. Một cuộc đánh giá công khai đã
được tổ chức để thu thập ý kiến phản hồi từ các gia đình quan tâm và
đề xuất cuối cùng đã được trình bày cho Tiến sĩ Mary Ann Dewan,
Tổng Giám đốc Phòng Giáo dục.

Trại hè Trau dồi Học tập và Phát triển!
Được viết bởi Gracie Trinamez
SCCOE đã tổ chức Trại hè Trau dồi Học tập và Phát triển lần
thứ nhất từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2021.
Trại hè này được tổ chức tại hai trường với sự tham gia của
80 học sinh SCCOE. Học sinh từ lớp mẫu giáo đến cấp sau
Trung học đã có cơ hội tham gia các hoạt động khác nhau,
bao gồm các trò chơi, làm vườn, nghệ thuật biểu diễn và tạo
hình, sơn vẽ và tạo hình ảnh trên điện tử.

Angels on Stage, một công ty sản xuất phi lợi nhuận
phục vụ các học sinh có nhu cầu đặc biệt, đã làm việc với
các học sinh trung học cơ sở tại Trường Hester để sản
xuất một vở kịch sân khấu. Những nụ cười của học sinh,
những tiếng cười sảng khoái và những phản ứng tích cực
đã khiến cho Trại hè trở nên vui vẻ và bổ ích cho tất cả
nhân viên SCCOE ở trại.

SCCOE hợp tác với MusicalMe
Năm nay, SCCOE đã hợp tác với MusicalMe, một tổ chức địa phương,
để cung cấp chương trình trau dồi âm nhạc cho các học sinh ghi danh
vào các lớp được chọn tại Hester, McCollam, Seven Trees, và
Steinbeck. Kể từ khi thành lập vào năm 1987, Music Together đã
truyền đạt triết lý cơ bản của họ - rằng tất cả trẻ em đều có khả năng
về âm nhạc - thông qua các lớp học dựa trên nghiên cứu, phù hợp với sự phát triển dành cho trẻ em từ
sơ sinh đến tuổi học mẫu giáo cùng với phụ huynh và người chăm sóc của các em. Hàng trăm nghìn gia
đình đã yêu thích các lớp học Music Together...và âm nhạc! Các lớp học Music Together nuôi dưỡng tình
yêu âm nhạc vốn có trong tất cả chúng ta thông qua hoạt động vui chơi. Ngoài quan hệ đối tác với
MusicalMe, Hội đồng Nhà Trường SCCOE đã phê duyệt việc mua các bộ nhạc cụ đặc biệt cho mỗi lớp học
Giáo dục Đặc biệt.

Dự án Khu vườn Tái sinh tại các Lớp Giáo dục Đặc biệt
của SCCOE
Được viết bởi Padma Ramnath
Năm nay, Hội đồng Nhà trường của Cục Giáo dục Đặc biệt SCCOE đã
phê duyệt việc sử dụng ngân quỹ để cải thiện các khu vườn hiện có
và xây dựng những khu vườn mới để giáo viên đưa vào chương trình
giáo dục của họ. Các khu vườn này, được học sinh từ lớp mầm non
đến cấp sau trung học sử dụng, đang nở rộ và có nho, bí, lá khoai
mỡ, dâu tây, đậu bắp, cà tím, ớt, bí xanh, cà chua, hành tây, dưa
hấu, và thậm chí cả cây chanh.
Tại Chandler Tripp, khu vườn
được sử dụng như một phòng
thí nghiệm ngoài trời để thu
hút các giác quan của học sinh
mà không kích thích quá mức.
Học sinh có cơ hội khám phá các màu sắc, kết cấu, mùi và âm
thanh khác nhau trong một khung cảnh tự nhiên và êm dịu. Chơi
với vòi phun nước hoặc bình tưới cây luôn là sinh hoạt nổi bật khi
các em đến thăm khu vườn. Học sinh tận hưởng trải nghiệm xúc
giác khi cảm nhận kết cấu của đất hoặc lá cây cũng như mùi của
khu vườn tươi mát và cây cối; các em cũng hào hứng hái và ăn dâu
tây và cà chua mà các em đã trồng.
Trong vườn, chúng tôi thực hiện các mục tiêu IEP của học sinh,
chẳng hạn như mục tiêu cho môn toán bằng cách tập đếm; cho kỹ
năng phát âm và ngôn ngữ bằng cách tương tác với nhau; cho các
kỹ năng sinh sống bằng cách chia sẻ dụng cụ và thay phiên nhau;
và cho môn Anh văn thông qua việc nêu tên và nhận biết các loại trái cây và rau quả khác nhau.
Khu vườn của chúng tôi cũng tạo cơ hội cho học sinh gia tăng kỹ năng vận động cơ thô và cơ tinh khi các
em di chuyển từ luống vườn này sang luống vườn khác mang theo dụng cụ, đất và nước. Các em cũng sử
dụng cách nắm bằng nguyên bàn tay để cầm cái cào nhỏ và cách nắm bằng các ngón tay để nhặt hạt
giống khi gieo trồng. Chúng tôi mong được gặt hái trái cây, rau và hoa mà chúng tôi sẽ trồng trong năm
học này và hứng khởi chia sẻ công trình của chúng tôi với các gia đình SCCOE.

Cơ hội tham gia cho phụ huynh
Năm nay SCCOE đã hợp tác với Dịch vụ Trẻ em Rebekah (Rebekah’s Children Services) để cung cấp các dịch vụ điều
trị sau đây cho các gia đình (giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi cho quý vị thông tin về các sự kiện dưới đây):

Các buổi hội thảo về cách nuôi dạy con cái bị chấn thương từ quá khứ
Loạt hội thảo này sẽ giúp phụ huynh phát triển và thực hiện các chiến lược nuôi
dạy con cái tích cực để hỗ trợ các em ở nhà và ở trường. Các chủ đề bao gồm
quản lý căng thẳng và lo lắng liên quan đến COVID-19; xử lý sự đau buồn; tự
chăm sóc bản thân; hỗ trợ con họ trong quá trình trở lại trường học; xác định
những lo lắng và cách hỗ trợ con cái; giao tiếp và các thói quen thực tế; chiến
lược tạo năng lực và những gì cần tránh.

Hội thảo về cách nuôi dạy con cái có chấn thương từ quá khứ (một buổi)
Buổi hội thảo một lần này nhằm giúp phụ huynh phát triển và thực hiện các
chiến lược nuôi dạy con cái tích cực để hỗ trợ con cái ở nhà và ở trường. Các chủ
đề có thể bao gồm bất kỳ chủ để nào được liệt kê ở trên.

Lớp nấu ăn xây dựng kỹ năng gia đình
Đầu bếp Carlos Pineda và nhóm Trường Ẩm thực RCS và tiệm bánh Kneaded Bakery sẽ hướng dẫn các học sinh và
gia đình cách tạo ra một công thức. Lớp học bao gồm phần giới thiệu, vệ sinh và an toàn, việc giảng dạy có hướng
dẫn và hỏi đáp. Các lớp học được tổ chức trực tuyến từ nhà bếp thương mại tại RCS.
Một cơ hội khác để phụ huynh tham gia với SCCOE là tham gia Hội đồng Nhà trường (School Site Council, viết tắt là
SSC). SSC là một nhóm 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, SSC làm việc để phân bổ nguồn lực để hỗ trợ kế hoạch này.
Đối với niên khóa 2021-2022, Hội đồng Nhà 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.

Giấy tờ cần nộp cho trường học
SCCOE đã hợp tác với Dịch vụ Theo dõi Tài liệu để cung cấp một liên kết đến các mẫu đơn có thể điền trên máy tính
mà quý vị sẽ cần phải nộp để con em có thể theo học chương trình SCCOE. Vui lòng kiểm tra trang web của chúng
tôi tại: https://bit.ly/3k7Wl2c để truy cập và nộp các mẫu đơn này trực tuyến hoặc in phiên bản PDF của các mẫu
đơn để nộp trực tiếp cho giáo viên.
Ngoài ra, SCCOE hiện đã đăng tải lịch sự kiện trên trang web để phụ huynh có thể dễ dàng xem thông tin về các sự
kiện sắp diễn ra: https://bit.ly/3sx49ya

Tài liệu đính kèm

Phụ huynh và người giám hộ, vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm sau:
 Thông tin liên lạc của Trường Giáo dục Đặc biệt - Mới
 Tờ rơi về SSC

PRINCIPAL CLUSTER ASSIGNMENTS & MANAGER ASSIGNMENTS
2021 – 2022
Preschool SAI/Early Start

Elem SAI North

Elem SAI South

10 classes at 5 sites

17 classes at 8 sites

15 classes at 6 sites

PADMA RAMNATH
(408) 392-3902

CAROLINA LLURIA
(408) 392-3950

GRACIE TRINAMEZ
(408) 392-3980

Bachrodt – 1 class
Chandler Tripp – 5 classes
Foothill – 1 class
Marlatt – 2 classes
Wool Creek – 1 class

Middle School SAI

Argonaut – 2 classes
Bachrodt – 1 class
Bagby – 2 classes
Carson – 2 classes
Orchard – 1 class
Country Lane – 2 classes
Seven Trees – 5 classes
Santa Teresa ES – 2 classes

High School SAI

Baldwin – 2 classes
Carolyn Clark – 2 classes
Hubbard – 2 classes
McCollam – 3 classes
Norwood Creek – 4 classes
Toyon – 2 classes

DHH

19 classes at 7 sites

19 classes at 9 sites

13 classes at 4 sites

KATHERINE GREEN
(408) 392-3901

TARSHA FOYE
(408) 392-3966

MATTHEW DOMENICHINI
(408) 392-3840

Buchser – 1 class
Fischer – 2 classes
Hester – 8 classes
LeyVa – 3 classes
Martin Murphy – 2 classes
Moreland – 2 classes
Orchard – 1 class

OI/MF

Del Mar – 2 classes
Gateway – 3 classes
Gilroy HS – 2 classes
Monta Vista HS – 2 classes
Piedmont Hills – 2 classes
Santa Teresa HS – 3 classes
Silver Creek – 2 classes
Westmont HS – 2 classes
Wilcox HS – 1 class

TH/PS+

19 classes at 11 sites

16 classes at 6 sites

KARESSA PAULINO
(408) 392-3940

MICHELLE KJELLESVIG
(408) 392-3960

Anne Darling – 4 classes
Anne Darling (P) – 1 class
Blackford – 2 classes
CHONC – 1 class
Connect East – 1 class
Del Mar OI – 1 class
Gateway – 1 class
Hester OI – 1 class
Independence OI – 1 class
Orchard MF – 2 classes
Zarcone – 2 classes
Sierramont – 2 classes
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Boeger – 1 class
Campbell Community – 4 classes
Connect West – 4 classes
Fischer TH – 1 class
Independence HS – 4 classes
Steinbeck – 2 classes

Dartmouth – 3 classes
Hester DHH – 1 class
Leigh – 3 classes
Oster – 6 classes

Phòng Giáo dục Đặc biệt của Văn phòng
Giáo dục Hạt Santa Clara mời bạn tham dự
Cuộc họp của

Hội đồng Điểm trường

Phụ huynh và các thành viên cộng đồng được
khuyến khích tham gia vào Hội đồng Điểm trường
(SSC). SSC chịu trách nhiệm phát triển, giám sát
và đánh giá các chương trình cải tiến trường học
và tài trợ.
Ngày họp:






Thứ ba, Ngày 21 Tháng 9, Năm 2021
Thứ ba, Ngày 16 Tháng 11, Năm 2021
Thứ ba, Ngày 18 Tháng 1, Năm 2022
Thứ ba, Ngày 22 Tháng 3, Năm 2022
Thứ ba, Ngày 17 Tháng 5, Năm 2022

Giờ: 6:00-8:00pm
Qua Link Zoom: https://sccoe.zoom.us/j/91900816338?pwd=K1pJSjV6Y3hZa3RHd0VIb01VdWEvdz09
ID cuộc họp: 919 0081 6338
Mật mã: 435958
Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp. Nếu bạn yêu cầu phiên dịch cho một ngôn ngữ khác,
vui lòng liên hệ với Phòng Giáo dục Đặc biệt tại: 408-453-6542

