
 
 
Học sinh Nghỉ học vào ngày 26 Tháng Tư 

 
Kính gửi Quý Gia đình Jeffco, 

 
Học khu Công lập Jeffco sẽ cho học sinh nghỉ học vào Thứ Năm, 26 Tháng Tư, 2018 do không 
có đủ nhân viên.  

 
Như quý vị có thể đã biết, ngân quỹ cho nền giáo dục công lập từ Mẫu giáo đến Lớp 12 và sự 
ổn định dài hạn của hệ thống Hiệp hội Hưu trí Nhân viên Công cộng (PERA) đang gặp phải 
nhiều vấn đề ở Colorado. Các nhân viên, phụ huynh, và những người ủng hộ giáo dục khác 
ngày càng đấu tranh mạnh mẽ hơn để có thêm ngân quỹ cho các trường công lập từ Mẫu giáo 
đến Lớp 12 và việc ổn định PERA. Những nhóm ủng hộ này tin rằng việc trải qua nhiều năm 
với ngân quỹ hạn hẹp đang ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng của chúng tôi trong việc thu 
hút những ứng viên chất lượng vào nghề dạy học, và cản trở việc cung cấp hiệu quả trải 
nghiệm giáo dục chất lượng cao nhất mà các học sinh của chúng ta xứng đáng được hưởng. 
 
Chúng tôi dự kiến sẽ có nhiều giáo viên và nhân viên tới tòa nhà quốc hội tiểu bang để đưa ra 
thỉnh nguyện với các nhà lập pháp về vấn đề này vào ngày 26 Tháng Tư. Việc không có đủ 
nhân viên có thể ảnh hưởng đến cam kết của học khu trong việc cung cấp một môi trường học 
tập an toàn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, chúng tôi sẽ cho học sinh nghỉ học vào Thứ 
Năm, 26 Tháng Tư. Hôm đó vẫn là ngày làm việc bình thường của tất cả nhân viên Học khu 
Công lập Jeffco; nếu nhân viên không có mặt ở nơi làm việc vào hôm đó, họ phải sử dụng thời 
gian nghỉ phép của mình theo quy định. 
 
Xin quý vị thứ lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc này gây ra cho các gia đình, nhưng tôi hài 
lòng với việc có thể đưa ra thông báo sớm để các gia đình có thời gian thu xếp. Có lẽ một số 
quý vị có thể tham gia sự kiện “Ngày Đưa Con Tới Nơi Làm việc,” diễn ra vào cùng ngày hôm 
đó.  

 
Các hoạt động ngoại khóa vẫn được tiến hành theo lịch, trừ khi quý vị nhận được thông báo 
khác trực tiếp từ trường quý vị. Các trường đặc quyền (charter) có thể vẫn mở cửa, hãy kiểm 
tra lại với trường của quý vị. Chúng tôi sẽ không phải bố trí học bù cho ngày hôm đó trừ khi học 
khu có một ngày nghỉ do tuyết rơi dầy từ giờ đến khi kết thúc năm học.  

 
Cảm ơn quý vị đã không ngừng giúp đỡ Học khu Công lập Jeffco. Chúng tôi rất trân trọng cơ 
hội được phục vụ gia đình quý vị. 

 
Trân trọng, 
Tiến sĩ Jason E. Glass 
Giám đốc Học khu kiêm Trưởng ban Học tập 
Học khu Công lập Jeffco 
 
 

https://daughtersandsonstowork.org/

