
Ngày 21 tháng 5 năm 2020 
 
Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ của Các Trường Công Lập Shakopee:  
 
Chúng tôi hy vọng quý vị luôn mạnh khỏe. Đây là thông tin cập nhật của tuần này: 
 
Triển vọng Tài chính của Học khu 
Tại cuộc họp hội đồng nhà trường hôm thứ Hai, ban quản trị đã chia sẻ thông tin về những thách 
thức tài chính sắp xảy ra và các giải pháp khả thi cho những thách thức này. Mặc dù trong khi tôn 
trọng thực tế tài chính của cộng đồng chúng ta, học khu vẫn đang tìm cách duy trì chất lượng của 
các cơ hội học tập và chương trình giảng dạy cho học sinh, đồng thời xây dựng con đường ổn định 
tài chính lâu dài và có thể thu hút, duy trì và trả lương tương xứng cho các giáo viên chất lượng cao. 
Một phần của giải pháp bao gồm cắt giảm ngân sách cùng với yêu cầu thu các khoản hoạt động có 
thể trong lá phiếu vào tháng 11 năm 2020. Mặc dù hội đồng nhà trường không họp trực tiếp do đại 
dịch COVID-19, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục cởi mở và công khai nhất có thể trong việc chia sẻ 
thông tin về kế hoạch tài chính.  
 

• Nhấp vào đây để xem cuộc họp hội đồng hôm thứ Hai (buổi thuyết trình triển vọng tài chính 
bắt đầu lúc 1:04:10). 

• Nhấp vào đây để xem xét buổi thuyết trình triển vọng tài chính.  
• Nhấp vào đây để truy cập trang web Tài chính đặc biệt của chúng tôi. Những sự thật quan 

trọng này là một nền tảng cốt lõi của kế hoạch của chúng tôi.  
 
Hội đồng quản trị và nhà trường sẽ tiếp tục thảo luận về các lựa chọn khác nhau trong tháng 6 và 
tháng 7, với một quyết định về cách đảm bảo sự ổn định tài chính lâu dài của học khu dự kiến vào 
tháng 7. 
 
Thay đổi Lịch 
Ngày bế giảng trường cho học sinh sẽ là thứ Tư, ngày 3 tháng 6. Hội đồng nhà trường đã phê chuẩn 
sự thay đổi tại cuộc họp vào thứ Hai. Sự thay đổi này sẽ có thêm một ngày làm việc vào ngày 4 
tháng 6 để giáo viên và các nhân viên khác 'kết thúc' năm học—hoàn thành việc chấm điểm, hồ sơ 
và liên hệ việc chấm điểm, chia sẻ thông tin cho bất kỳ học sinh nào có thể cần tiếp tục học vào 
mùa hè để hoàn thành kỳ vọng cho quý bốn, v.v ... Xin nhắc lại, không có học từ xa vào Ngày Lễ 
Chiến sĩ trận vong (Memorial Day), Thứ Hai, ngày 25 tháng 5.  
 
Nhận và giao bữa ăn trên toàn quận 
Nhận và giao bữa ăn trên toàn quận sẽ hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu cho trẻ em Shakopee, 
trừ Lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day). Các dịch vụ thực phẩm này sẽ tiếp tục trong ít nhất 30 
tháng 6. 
 
Trả lại thiết bị 
Khi chúng ta gần kết thúc năm học chính và học từ xa, chúng tôi muốn chia sẻ kế hoạch thu thập 
thiết bị của mình. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 
 

Trân trọng cảm ơn, 
Ban Truyền thông Trường Công lập Shakopee  


