
Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ của Các Trường Công Lập Shakopee: 
 
Chân thành cảm ơn.Chúng tôi thật lòng biết ơn vì quý vị vẫn đồng hành cùng nhà 
trường.Trải nghiệm học tập chưa bao giờ mới lạ đến vậy và chúng tôi đánh giá cao sự kiên 
cường bền bỉ của quý vị thông qua tất cả những điều này.Khi kết thúc năm học 2019-
2020, chúng tôi hy vọng quý vị cùng toàn thể gia đình sẽ có một mùa hè thảnh thơi và thú 
vị! 
 
Đây là thông tin cập nhật của tuần này:  
 
Khảo Sát Việc Tiếp Tục Học Tập Từ Xa 
Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị về việc học từ xa.Nếu quý vị chưa thực hiện 
khảo sát, vui lòng điền vào từng mẫu riêng cho từng học sinh trong gia đình quý vị. Nhấp 
vào đây để tham gia bài khảo sát (Tiếng Nga, Tiếng Somali, Tiếng Tây Ban Nha). 
 
Hướng Đến Tháng Chín  
Vào mùa hè, các thành viên của ban quản lý và một nhóm giáo viên trong học khu sẽ phát 
triển các kế hoạch dựa trên sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Minnesota và Sở Y tế Minnesota, 
đảm bảo mang đến môi trường học tập an toàn nhất có thể cho học sinh và nhân viên của 
chúng tôi. 
Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin khi hoàn thiện kế hoạch chi tiết.Hãy luôn kiểm tra 
email của quý vị trong suốt mùa hè để nhận được thông tin cập nhật. 
 
Triển Vọng Tài Chính Của Học Khu 
Vào năm học tới, chúng tôi dự kiến mức chi tiêu sẽ cao hơn tổng doanh thu.Rất khó để 
chống đỡ được điều này và học khu đang xem xét các lựa chọn khác nhau trong khi vẫn 
tôn trọng tình hình tài chính hiện tại của cộng đồng.Mục tiêu của chúng tôi là tìm cách duy 
trì cơ hội học tập và kế hoạch hóa chất lượng cho học sinh, đồng thời xây dựng đường 
hướng ổn định tài chính lâu dài và có thể thu hút, giữ chân và chi trả thù lao công bằng cho 
đội ngũ giáo viên chất lượng cao.Những lựa chọn đang được xem xét bao gồm cắt giảm 
ngân sách kết hợp với yêu cầu thu tiền hoạt động có thể có trong cuộc họp bỏ phiếu kín 
tháng 11 năm 2020.  
 
Vào thứ Hai, ngày 8 tháng 6, một buổi trao đổi cộng đồng trực tuyến về những thách thức 
tài chính của học khu sẽ được phát trực tiếp trên YouTube từ 16:30 đến 17:30. Nhấp vào 
đây để tham gia buổi trao đổi cộng đồng thông qua phát trực tuyến.Chương trình sẽ bắt 
đầu với bài phát biểu dài 20 phút của Giám thị Mike Redmond, giải thích những thách thức 
tài chính mà học khu đang phải đối mặt và những lựa chọn đang được hội đồng nhà trường 
xem xét.Tiếp sau đó, Giám thị Mike Redmond, Giám đốc Tài chính Bill Menozzi, và Chủ 
tịch Hội đồng Trường, bà Kristi Peterson sẽ dành 40 phút còn lại để trả lời các câu hỏi của 
mọi người liên quan đến tình hình tài chính của học khu và những thách thức trong tương 
lai. Quý vị có thể gửi câu hỏi trước hoặc trong thời gian diễn ra chương trình thông qua 
email communications@shakopee.k12.mn.us.Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp nhiều câu hỏi 
nhất có thể trong buổi trao đổi.  
 



Trong lúc chờ đợi: 
• Hãy nhấp vào đây để truy cập trang web Tình hình Tài chính của chúng tôi.  
• Nhấp vào đây để xem video của Chính quyền Học khu từ Giám thị Mike Redmond 

(video dài 7 phút tóm tắt phản ứng với đại dịch COVID-19 của học khu, chào đón 
học kỳ mùa hè và mùa thu, đưa ra cái nhìn tổng quan nhanh về những thách thức 
tài chính.) 

• Nhấp vào đây để xem bài phát biểu của Giám thị Redmond về triển vọng tài chính 
của học khu.(Video dài 20 phút giải thích bối cảnh tài chính của học khu và đưa ra 
những lựa chọn khác nhau đang được xem xét để giải quyết thách thức trước mắt.) 
Nhấp vào đây để xem lại tệp tin PowerPoint được trình bày trong bài phát biểu.  

• Sau khi xem trang Tình hình Tài chính, vui lòng dành vài phút để hoàn thành Mẫu 
Khảo sát Quy trình Lập Kế hoạch Tài Chính để chia sẻ quan điểm của quý vị về quy 
trình lập kế hoạch này. 

 
Xin chúc mừng Những Học sinh năm cuối 
Hãy cùng chúng tôi chúc mừng Niên khóa 2020.Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tương 
lai tràn đầy nỗ lực của các em học sinh tốt nghiệp hôm nay.  Nhấp vào đây để xem video 
tặng thưởng cho học sinh năm cuối. 
 
Trân trọng cảm ơn, 
Ban Truyền thông Các Trường Công lập Shakopee | 
communications@shakopee.k12.mn.us 
 


