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Ngày 5 Tháng 3 Năm 2018

Các Phụ Huynh hay Người Giám Hộ thân mến:
Tôi xin thông báo cho quí vị biết rằng Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục của học khu và các
đối tác thương thuyết của chúng ta đã đồng ý về lịch học tập tại các trường năm học
2018-19. Lịch học tập đã được chấp thuận tại buổi họp của Ủy Ban Quản Trị ngày 1
tháng 3 năm 2018.
Lịch học tập của chúng tôi hiện được đăng lên trang mạng tại www.scusd.edu. Một bản
sao lịch học tập cũng được đính kèm để tạo thuận lợi cho quí vị. Quí vị cần chú ý rằng
ngày khai giảng năm học mới sẽ là Thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018.
Nhân viên học khu và các đối tác thương thuyết của chúng tôi cũng đang làm việc cho
lịch học tập các trường trong nhiều năm liền mà sẽ được chuyển lên Ủy Ban Quản Trị
Giáo Dục phê duyệt vào tháng Sáu tới. Các lịch học tập tại các trường sẽ bao gồm trong
các năm học 2019-20 và 2020-21, kể cả ngày khai giảng có thể vào giữa tháng Tám với
mục tiêu nhằm cung cấp, trong số những thứ khác, số lượng lớn nhất những cơ hội xúc
tích trong mùa hè cho các học sinh tham gia vào các trường đại học ở địa phương.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho quí vị khi công việc tiến triển.
Cảm ơn quí vị đã hỗ trợ cho các học sinh và nhà trường của chúng tôi.
Chân thành,

Jorge A. Aguilar
Giám Đốc Học Khu
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