
 

Ngày 17 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi quý phụ huynh học sinh trường Einstein Sherwood Forest,   

Tôi hy vọng bạn và gia đình của bạn là tốt. quý phụ huynh và học sinh là ưu tiên hàng đầu đối với Các Trường Công 

Lập NOLA (NOLA-PS) và chúng tôi đảm bảo quý vị được thông báo đầy đủ về thành tích nhà trường của con quý vị 

và các quyết định quan trọng liên quan đến nhà trường.  

Trong hệ thống giáo dục đặc biệt của chúng ta, tất cả các trường bán công đều trải qua quá trình đánh giá định kỳ 
trong năm cuối của hợp đồng. Khi NOLA-PS xem xét thành tích nhà trường, họ sẽ đánh giá mức độ mà nhà trường 
đã đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể được xác định trong Khuôn Khổ Trách Nhiệm Trường Bán Công chú trọng vào các 
kết quả học tập của học sinh. NOLA-PS đồng thời xem xét xem các trường đã tuân thủ các luật lệ và chính sách của 
liên bang, tiểu bang, và địa phương như thế nào. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn để được gia hạn 
hợp đồng với OPSB từ trang 5 đến trang 8 tại: https://opsb.us/schools/charter-school-performance-framework/.  

Như tôi đã hứa sẽ thông báo mọi sự cho các gia đình nên tôi viết thư này để báo cho quý vị biết rằng trường 

Sherwood Forest đã không đạt mức tiêu chuẩn để được gia hạn hợp đồng và vì thế họ sẽ bị đánh giá toàn diện vào 

mùa thu này. Qúa trình này đã được thiết lập để thu thập thêm dữ liệu để đưa ra quết định chính chánh liên quan 

đến việc gia hạn hợp đồng với trường của con quý vị.  

Một phần trong việc đánh giá toàn diện là có một buổi điều trần công khai đã được lên lịch vào thứ Năm ngày 6 

tháng 10 lúc 3:30 chiều tại văn phòng chính (2401 Westbend Pkwy #1050 New Orleans, LA 70114) tại Ty học chánh 

quận Orleans (OPSB). Để các thành viên của Hội đồng OPSB và tôi được biết về sự tiến bộ của trường Sherwood 

Forest trong thời gian họ điều hành, trường Sherwood Forest sẽ có một thời gian cố định để trình bày dữ liệu và 

thông tin quan trọng khác nhằm hỗ trợ sự yêu cầu gia hạn hợp đồng của họ. Thông qua quá trình đánh giá toàn 

diện này, chúng tôi đòi hỏi nhà trường phải tổ chức các buổi họp với phụ huynh học sinh để chia sẻ dữ liệu học tập 

và các kế hoạch cải tiến trường Sherwood Forest một khi được gia hạn hợp đồng. Những buổi họp này sẽ được diễn 

ra trong tháng 9 và tháng 10. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên có mặt trong các buổi họp này để ban điều hành 

trường lắng nghe tiếng nói của quý vị và nhà trường phải có trách nhiệm cải thiện sự học tập của học sinh. Ngoài 

ra, NOLA-PS sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thông báo cho gia đình và các bên liên quan của trường về quy 

trình gia hạn hợp đồng tổng thể. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên có mặt trong buổi họp này.  

Nếu hợp đồng của trường Sherwood Forest được gia hạn qua quá trình đánh giá toàn diện, trường sẽ được gia hạn 
thêm 3 năm. Tuy nhiên, nếu sau quá trình này mà trường Sherwood Forest vẫn không được gia hạn hợp đồng, 
NOLA-PS sẽ xem xét các lựa chọn khác, bao gồm cả việc tìm một ban điều hành mới để điều hành trường, hoặc đảm 
bảo quý vị được ưu tiên trong việc chọn một trường khác cho năm học tới. 

Các quyết định về gia hạn hợp đồng sẽ được ban hành không quá ngày 16 tháng 12 trong buổi họp của OPSB. Tất 
cả trường học tham gia trong quá trình này sẽ tiếp tục giảng dạy học sinh cho đến cuối năm học như thường lệ. 
Qúy vị sẽ nhận được thông báo từ NOLA-PS ngay sau khi các quyết định cuối cùng cho việc gia hạn hợp đồng. Vào 
thời điểm đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bước tiếp theo mà quý vị cần phải làm.  

Qúy vị không cần làm bất cứ điều gì trong thời gian này. Chúng tôi chỉ muốn thông báo để quý vị được biết sự việc 

đang sảy ra, và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị và gia đình của quý vị với bất cứ câu hỏi gì hoặc nhu cầu cần 

thiết nào.  

https://opsb.us/schools/charter-school-performance-framework/


 

Một lần nữa, quý vị không cần làm gì cả. Tuy nhiên, nếu quý vị có thắc mắc, quý vị có thể liên lạc NOLA-PS ở số điện 

thoại 504-304-3520. Nếu không, chúng ta cùng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc giảng dạy và học tập. Hãy giữ 

gìn sức khỏe và có một năm học tốt.   

Trong sự phục vụ, 

 

 

Tiến sĩ Henderson Lewis Jr., Trưởng ty học chánh 

 


