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Kính gửi các Phụ huynh và Người giám hộ của David Douglas, 
  
Học khu David Douglas đang yêu cầu sự giúp đỡ của quý vị. 
  
Đó là một năm đầy chông gai và thử thách không giống như bất kỳ năm nào mà chúng ta có thể 
nhớ được. Covid-19 và tất cả những thiệt hại của nó đã làm gián đoạn rất nhiều cuộc sống, công 
việc và cộng đồng. Sự bất bình đẳng về chủng tộc và giới tính đã đè nặng lên trái tim của chúng ta. 
Ngay cả vụ cháy rừng mùa hè năm ngoái cũng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. 
  
Vì những lý do này, và có thể là nhiều lý do khác, chúng tôi nhận thấy rằng các gia đình đang kiệt 
sức. Và thật đáng buồn, kết quả là, trên toàn quận của chúng tôi, tỷ lệ đi học của chúng tôi hiện 
đang giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn cao thông thường của chúng tôi. 
  
Nghiên cứu cho thấy rằng các học sinh có tỷ lệ tham dự cao nhất là các học sinh có nhiều khả 
năng thành công nhất trong cuộc sống nghề nghiệp của họ sau khi học xong. Chúng tôi đam mê 
đảm bảo rằng mỗi học sinh David Douglas đều thành công và chúng tôi luôn muốn thúc đẩy việc 
tham dự tốt nhất có thể. Và đây là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ của quý vị. 
  
Dưới đây là một số điều quý vị có thể làm để đảm bảo rằng việc tham dự của học sinh là tốt nhất 
có thể. 
  

1.  Biết rõ lịch học. Các học sinh phải đăng nhập vào trường mỗi ngày trong tuần. Các học 
sinh đi học trực tiếp buổi sáng vẫn yêu cầu tham dự trực tuyến vào buổi trưa. Các ngày đi 
học trực tiếp vẫn yêu cầu tham dự trực tuyến vào ba ngày còn lại trong tuần. Nếu quý vị có 
thắc mắc, vui lòng gọi cho trường của quý vị để được giải thích rõ. 
2.  Có một lịch trình hàng ngày sẽ thúc đẩy việc tham dự tốt nhất. Sắp đặt giờ đi ngủ và 
thời gian thức dậy lành mạnh dẫn đến việc đi học đều đặn và lành mạnh. 
3.  Là một cổ động viên tham dự. Nói chuyện với học sinh của quý vị về những gì quý vị 
mong đợi. Hãy cho các em biết lý do tại sao việc tham dự của các em lại quan trọng đối với 
quý vị. Động viên và khuyến khích học sinh của quý vị đạt được các trình độ cao nhất. 
4.  Đánh bật các trở ngại. Làm việc để vượt qua các thách thức và trở ngại phát sinh. Nếu 
quý vị gặp khó khăn hoặc không thể giải quyết vấn đề, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Hãy gọi 
cho chúng tôi và để chúng tôi hợp tác với quý vị. 

  
Trước tiên, xin cảm ơn tất cả phụ huynh, người giám hộ, học sinh và gia đình, những người đã 
giúp các học sinh của họ đạt được kết quả tốt nhất. Ở David Douglas, chúng tôi đam mê đảm bảo 
rằng mỗi học sinh đều đạt được tất cả những gì họ có thể đạt được. Chúng ta sẽ cùng nhau học 
hỏi, lớn lên và phát triển! 
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