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Ngày 22 tháng 12 năm 2020 
  
Kính gửi Gia đình PSB, 
  
Đây là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với tất cả chúng tôi. Là một học khu, chúng 

tôi đã làm việc chăm chỉ để đón nhận thử thách và nỗ lực gấp đôi để vượt qua những khó 

khăn để học sinh của chúng tôi có được những hướng dẫn ý nghĩa và kết nối trường học bền 

chặt trong năm nay. 
  
Trong suốt năm học, tôi đã được nhắc nhở về bản chất phụ thuộc lẫn nhau của các cộng 

đồng trường học và tầm quan trọng của việc dựa vào nhau, đặc biệt là trong thời gian căng 

thẳng. Tôi đã chứng kiến mọi thành viên trong khu học chánh của chúng ta đã đóng góp 

như thế nào vào thành công của chúng ta. Những người trông coi đã quen với việc dọn dẹp 

lớp học nay được kêu gọi làm vệ sinh các tòa nhà của trường học. Các y tá của trường đã 

thực hiện nhiệm vụ khó khăn là theo dõi COVID-19 hàng ngày . Nhân viên dịch vụ ăn uống 

của chúng tôi đã thực hiện trách nhiệm tuyệt vời là giữ cho cộng đồng của chúng tôi khỏe 

mạnh bằng cách chuẩn bị hơn 100.000 bữa ăn kể từ khi đại dịch bắt đầu trở lại vào tháng 

Ba. Thư ký, những người theo nhiều cáchlà bộ mặt của trường học, lĩnh vực tất cả các câu 

hỏi, giữ cho mọi người bình tĩnh và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Và các nhà giáo dục 

của chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi được thử 

thách và gắn bó mỗi ngày. Tôi biết bạn tham gia cùng tôi để ghi nhận và cảm ơn tất cả họ vì 

công việc họ đã làm - ngày này qua ngày khác - thay mặt cho sinh viên của chúng tôi. 
  
Và, tất nhiên, vai trò của cha mẹ, người giám hộ và các thành viên trong gia đình trong cộng 

đồng trường học của chúng ta là yếu tố chính dẫn đến thành công của chúng ta. Chúng tôi 

lưu tâm đến những trách nhiệm bổ sung mà bạn đã thực hiện để hỗ trợ con bạn học tập và 

chúng tôi biết ơn bạn vì bạn đã sẵn lòng hợp tác với chúng tôi trong thời gian chưa từng có 

này. Tôi cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn khi chúng tôi vượt qua những trải 

nghiệm khó khăn này và mong bạn tiếp tục linh hoạt khi chúng tôi tinh chỉnh và cải thiện 

nỗ lực của mình trong những tháng tới. 
  
Chúc các bạn một Mùa Lễ thật Hạnh phúc và một Năm mới mạnh khỏe, an lành. 
  
Trân trọng, 
 

 

 

V. James Marini 

Tổng giám đốc lâm thời 


