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Giám đốc Nha học chánh José Banda chủ trì các cuộc 
họp trong từng khu của nha 

 
Trường công lập Seattle sẽ tổ chức 5 buổi họp cộng đồng để chia sẽ về kế hoạch chiến lược 5 năm của 
nha với các ý kiến, chủ đề và dữ liệu từ mỗi khu của nha. Các buổi họp này được thiết lập để thông báo 
với gia đình, học sinh và thành viên cộng đồng các ý kiến để đảm bảo việc thành công trong học tập ở 
từng học sinh. Sẽ có thời gian để quý vị đặt câu hỏi về cho giám đốc nha và ban lãnh đạo. 
 
Các buổi họp cộng đồng sẽ được tổ chức tại: 
 

• Thứ 2,  ngày 10 tháng 3, 6:30-8:30 p.m., cho khu Southeast, tại South Shore K-8, 4800 S. 
Henderson St.  

• Thứ 5, ngày 13 tháng 3, 6:30-8:30 p.m., cho khu Northeast, tại Nathan Hale High School, 
10750 30th Ave. NE 

• Thứ 5, ngày 20 tháng 3, 6:30-8:30 p.m., cho khu Central, tại Garfield High School, 400 23rd 
Ave. 

• Thứ 5, ngày 27 tháng 3, 6:30-8:30 p.m., for the Northwest region, at Ballard High School, 1418 
NW 65th 

• Thứ 2, ngày 31 tháng 3, 6:30-8:30 p.m., cho khu West Seattle tại Roxhill Elementary, 9430 30th 
Ave. SW 
 

Thông dịch viên cho tiếng Tây Ban Nha, Somali, Hoa, Việt và Philippine sẽ có mặt để phục vụ. Thêm 
nữa sẽ có các hoạt động dành cho trẻ và thức ăn nhẹ. 
 
Mỗi cuộc họp sẽ bao gồm một bài thuyết trình của giám đốc José Banda và của giám đốc điều hành trong 
khu. Gia đình, nhân viên và thành viên cộng đồng sẽ được mời tham gia nhóm thảo luận về Kế hoạch 
chiến lược về phương pháp để đảm bảo Nha đạt được chỉ tiêu của nha là đảm bảo học sinh khi tốt nghiệp 
sẵn sàng cho đại học, sự nghiệp và cuộc sống. 
 
Để yêu cầu chủ đề mà quý vị muốn được nói đến tại buổi họp trong khu của quý vị, xin email cho chúng 
tôi tại publicaffairs@seattleschools.org với chủ đề (Subject line) là “town hall meeting topic”  vào trươc/ 
ngày 27 tháng 2.   
 
Để tìm hiểu thêm về kế hoạch chiến lược của Nha xin vào: http://bit.ly/1eS5btR  
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