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Ngày 15 tháng 9, 2014 
 
 
Kính gửi phụ huynh và người giám hộ của học sinh có nhu cầu đặc biệt của SPS, 
 
Thay mặt đội ngũ Special Education tại Trường Công Lập Seattle để nói lời chào mừng quý vị 
đến với năm học 2014-15. Chúng tôi mong có được một năm học tốt và bổ ích cho học sinh. 
  
Mỗi năm chúng tôi làm việc để sắp xếp chương trình giảng dạy, bài thực hành, chương trình và 
phục vụ để hỗ trợ sự thành công của học sinh. Chung tôi cam kết giúp đỡ mỗi học sinh để mang 
lại tiềm năng tối đa bất kể chủng tộc, tình trạng xã hội, kinh tế hoặc ngôn ngữ. Xây dựng trên 
nền tảng đã có từ năm ngoái, chúng tôi tiếp tục xây dựng hệ thống và quy trình toàn nha để hỗ 
trợ học sinh với nhu cầu đặc biệt cũng như nâng cao các dịch vụ giáo dục trong mỗi lớp học mỗi 
ngày. 
 
Mùa xuân và mùa hè vừa qua, chúng tôi đã gặp gỡ gia đình, cộng đồng và nhân viên trong 
trường để trưng thu ý kiến về các phục vụ giáo dục đặc biệt của Trường Công Lập Seattle. 
Chúng tôi cảm kích quý vị đã dành thời gian để hỏi các câu hỏi, chia sẻ mối quan tâm và cung 
cấp gợi ý để cải thiện các dịch vụ giáo dục cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. 
 
Dưa trên các ý kiến chúng tôi đã nhận được from cộng đồng và dữ liệu tổng hợp được ở năm đầu 
tiên trong chương trình phát triển cùng với các sáng kiến nội bộ liên quan đến kế hoạch chiến 
lược của Trường Công Lập Seattle, chúng tôi đã phát triển 5 mục tiêu sau cho Ban Giáo Dục Đặc 
Biệt: 
 

1. Đảm bảo mỗi học sinh có một kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) được nhận các phục vụ 
giáo dục đặc biệt trong môi trường ít có sự hạn chế 

 
2. Cải thiện tỷ lệ IEP nộp ban đầu và đánh giá ban đầu mà chỉ làm một lần là phù hợp 

 
3. Giữ lại các đội ngũ Special Education Administration có hiệu quả để cung cấp sự lãnh 

đạo và sự phục vụ phù hợp cho nhân viên, nhọc sinh và gia đình. 
 

4. Thiết lập dữ liệu liên quan đến văn hóa để các ban, các chương trình và các quyết định 
liên quan đến viêc giảng dạy dựa vào. 

 
5. Tăng kết quả giáo dục tổng thể cho học sinh Hoa Kỳ gốc Phi châu với IEP. 

 
Năm nay chúng tôi có nhân viên mới tham gia ban Special Education. Chúng tôi hy vọng quý vị 
hiểu thêm về ban chúng tôi cũng như cách lấ mẫu đơn, thông tin liên lạc để hỗ trợ quý vị trong 
việc hỗ trợ học sinh. Quý vị có thể liên hệ với văn phòng tại 206-252-0058. Tiếp theo đây là 
trang web của ban Special Education: bit.ly/SPSSpecialEducation 
 
Ban Special Education đã bắt đầu một kế hoạch toàn diện để cải thiện cách chúng tôi cung cấp 
dịch vụ giáo dục cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Điều này sẽ được thực hiện với sự tham gia 
của phụ huynh. Sự hỗ trợ của quý vị cho giáo dục học sinh rất quan trọng trong sự thành công 
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của họ.  Chúng tôi cảm kích ý kiến của quý vị và kính mới quý vị đến tham dự buổi họp 
Education PTSA vào ngày thứ 2 , ngày 22 tháng 9 từ 7 – 9 pm tại John Stanford Center nói về 
Educational Excellence (2445 3rd Ave. S., Seattle, WA 98134.)  Để biết thêm chi tiết về cách 
tham gia, xin liên lạc Special Educational PTSA tại seattlespedptsa@gmail.com 
 
Chúng tôi hân hạnh được phục vụ một cộng đồng đa dạng ở Seattle. Chúng tôi có kỳ vọng cao 
cho năm học này và dự kiến sẽ có nhiều sự thành công trong nhiều lĩnh vực khác. 
  
Trân trọng, 
 
 
 
Wyeth Jessee         Michaela Clancy 
Interim Executive Director of Special Education    Director of Special Education  
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