
 
 
 
 
 
Ngày 13 tháng Giêng, 2015 
 
Kính gởi Quý Phụ huynh và Học sinh ở OUSD, 
 
Chúng tôi viết thư này để báo quý vị biết là ngày thứ Sáu, 30 tháng Giêng, lúc trước 
được lên lị ch là ngày Phát triển nghiệp vụ, bây giờ se ̃thành ngày học biǹh 
thường. Trường se ̃mở cửa vào ngày 30 tháng 1 và tất cả học sinh và nhân viên 
đều phải đến trường như thường lệ. Chúng tôi nhận thấy đây là một bất ngờ và chúng 
tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng cảm thấy nó cần thiết cho mong muốn của chúng tôi để 
thúc đẩy thành tích học sinh, hướng hạn chế lịch trình, đáp ứng nhiệm vụ và khoảng thời 
gian giảng dạy. 
 
Ngày 11 tháng 12 năm 2014, chúng ta đã mất một ngày giảng dạy khi chúng tôi cho đóng 
cửa các trường học để bảo vệ học sinh và nhân viên trước thời tiết gây ra mối nguy an toàn 
tiềm ẩn. Quyết định đóng cửa trường học đã được thực hiện vì lo cho lợi ích của học sinh. 
Chúng tôi quyết định đổ i 30 tháng 1 từ ngày phát triển chuyên môn thành một ngày học 
bình thường mang một động cơ tương tự. Chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội chúng ta có 
để cung cấp cho trẻ em thời gian giảng dạy. Sau khi trao đổ i với Hiệp hội Giáo dục Oakland 
(OEA), chúng tôi xác định rằng trường sẽ mở  cử a ngày 30 tháng 1 và tất cả học sinh và 
nhân viên được dự kiến sẽ có mặt như bình thường. 
 
Chúng tôi không muốn xâm phạm phát triển chuyên môn trong quá trình này, nhưng lịch 
trình dày đặ c của chúng tôi cung cấp rất ít cơ hội. Mộ t ngày thay thê ́duy nhât́ khác, rút lại 
một ngày nghỉ của Học khu ngày 22 tháng 5, thậm chí còn kém hấp dẫn vì nó sẽ cản trở các 
kế hoạch du lịch Ngày lễ Chiến sĩ trận vong cho nhiều gia đình. Kết quả là, OUSD và Hiệp 
hội Giáo dục Oakland (OEA) đã đồng ý rằng 30 tháng Giêng là ngày tốt nhất có thể để học 
bù thời gian đã mất. 
 
Cam kết của chúng tôi để đảm bảo rằng mỗi học sinh OUSD tốt nghiệp chuẩn bị cho đại 
học, nghề nghiệp, và thành công ở cộng đồng đòi hỏi chúng ta tối đa hóa cơ hội giảng dạy 
và học tập. Thứ Sáu 30 Tháng 1 là một cơ hội cho chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu của 
chúng ta cho học sinh Oakland. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị khi chúng ta làm việc để làm 
cho OUSD thành một học khu trong đó Môĩ học sinh phát triển mạnh! 
 
 
Trân trọ ng kińh chào, 
 
 
Allen Smith 
Trưở ng cać trường họ c 
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