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Giáo Viên Xuất Sắc Trong Năm của Quận
Hạt Santa Clara và Giải Thưởng cho Giáo
Viên Xuất Sắc Chương Trình STEM
Xin chúc mừng cô Alejandra Flores, giáo viên
trường Del Roble, đã nhận được giải thưởng
Giáo Viên Xuất Sắc Trong Năm của Quận Hạt
Santa Clara.
Cô Samantha McMillan, giáo viên trường
Trung Học Đệ Nhất Cấp Herman đã nhận được
giải thưởng xuất sắc trong năm của Chương
Trình STEM.
Cả hai cô đã được vinh danh tại Campbell
Heritage Theatre vào ngày Thứ Năm, 29 Tháng
9. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi cho hai cô
và hân hạnh có hai cô là thành viên của học
khu.

Cô Alejandra Flores, giáo viên
trường Del Roble
Giáo Viên Xuất Sắc Trong Năm
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Cô Samantha McMillan, giáo viên Chương
Trình AdVENTURE trường Herman
Giáo Viên STEM Xuất Sắc Trong Năm

Thư ngỏ của ông
José L. Manzo,
Tổng Giám Đốc
Học Khu
Trước thềm năm mới, tôi xin cảm ơn mọi
người đã luôn luôn ủng hộ các học sinh và
nhân viên Học Khu Oak Grove. Chúng ta
cùng nhau đem lại sự khác biệt cho các em
học sinh. Chúng ta sẽ tiếp tục cải tiến các
điều đang thực hành để bảo đảm mỗi em học
sinh đạt được tiềm năng của mình.

CHÚC MỪNG BÀ MARY NOEL ĐƯỢC TÁI ĐẮC CỬ VẺ
VANG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHÀO MỪNG
ÔNG JOHN MACKEY, THÀNH VIÊN MỚI NHẤT CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Mary Noel đã phục vụ Hội Đồng Quản Trị trong tám năm
qua. Bà đã từng làm việc cho học khu hơn 30 năm trước khi
nghỉ hưu với chức vụ hiệu trưởng. Chúng tôi muốn bày tỏ
lòng biết ơn về sự phục vụ của bà trong nhiều năm qua và
chúc mừng bà đã tái đắc cử vẻ vang một nhiệm kỳ bốn năm
nữa. Bà Noel đại diện cho khu vực 1.

Xin chúc mừng và chào mừng ông John Mackey vừa
đắc cử vào Hội Đồng Quản Trị đại diện cho khu vực
4. Ông Mackey là giáo viên chương trình giáo dục đặc
biệt thuộc Học Khu Thống Nhất San Jose. Chúng tôi
mong được cùng làm việc với ông trong Hội Đồng
Quản Trị.
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VINH DANH ÔNG JEREMY NISHIHARA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃN NHIỆM KỲ
Ông Jeremy Nishihara, thành viên Hội Đồng Quản Trị, đã được vinh danh vì sự phục vụ
của ông tại Học Khu trong buổi họp của Hội Đồng Quản Trị vào ngày 10 tháng 11 vừa
qua. Gia đình ông cũng hiện diện trong buổi này nơi Hội Đồng Quản Trị chấp thuận Nghị
Quyết Số 1241 11/16 để vinh danh 10 năm phục vụ của ông.
Ông Jeremy Nishihara được chỉ định vào Hội
Đồng Quản Trị vào năm 2006, tái đắc cử vào
năm 2008 và thêm một lần nữa vào năm 2012.
Trong suốt các nhiệm kỳ của mình, ông đã giúp
đề ra Viễn Ảnh của Học Khu, hỗ trợ cho các
nhiệm vụ của viễn ảnh này, và làm gương cho
các Phẩm Giá Căn Bản. Ông đã hoàn thành
nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả với
phương cách ân cần để thực hiện các quyết định
khó khăn nhưng cần thiết và luôn có lợi ích
trước mắt cho các học sinh và học khu. Ông
Jeremy Nishihara đã phục vụ với sự tôn trọng và
hỗ trợ các đồng nghiệp, Tổng Giám Đốc Học
Khu và ban điều hành, nhân viên học khu, học
sinh, phụ huynh và cộng đồng Oak Grove.
(Từ trái sang phải) Phó Chủ Tịch Mary Noel, Taka Nishihara, Thành Viên Jeremy Nishihara, Emi Nishihara, Gina
Nishihara, Thành Viên Carolyn Bauer, Chủ tịch Dennis
Hawkins, Tổng Giám Đốc Học Khu José L. Manzo, và Kai
Nishihara

Ông Nishihara bày tỏ lòng biết ơn đối với Oak Grove và ông cũng cho biết đã từ lâu học khu là một thành
phần trong gia đình ông. Mẹ ông đã từng là giáo viên tại Oak Grove trong thời gian khá lâu. Vợ ông đã bắt
đầu nghề giáo tại đây; ông cũng đã theo học tại Oak Grove từ lớp mẫu giáo đến lớp tám và hai con của ông
cũng là học sinh tại Oak Grove. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn vì đã được hân hạnh cùng làm việc với các
đồng nghiệp trong Hội Đồng Quản Trị như bà Jacquelyn Adams, ông Dennis Hawkins, bà Mary Noel, và bà
Carolyn Bauer. Ông đã chia sẻ tình cảm đối với các cựu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị như bà Yvonne
Cook và bà Dianne Lemke. Ông nhìn nhận rằng ông đã hân hạnh được cùng làm việc với bốn vị Tổng Giám
Đốc Học Khu tuyệt vời: ông Manny Barbara, ông Tony Garcia, ông Tổng Giám Đốc Học Khu tạm thời Chris
Jew, và ông José L. Manzo. Ông Nishihara cũng thừa nhận rằng trong nhiều năm qua ông đã được hân hạnh
làm việc với nhiều thành viên trong Ban Điều Hành, các giáo viên, và phụ huynh. Ông cũng cho biết cha và
em trai của ông, ông Jason Nishihara, cũng đã từng theo học tại các trường thuộc Oak Grove và ông kết luận
Oak Grove là một phần của gia đình ông.
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TÓM TẮT BÀI ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ TIẾN BỘ VÀ THÀNH TÍCH HỌC SINH CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA (CAASPP)

Niên học 2014-15 đánh dấu sự bắt đầu của hệ thống đánh giá học sinh mới trong toàn tiểu bang - Bài Đánh
Giá Về Sự Tiến Bộ và Thành Tích Học Sinh của Tiểu Bang California (CAASPP). Hệ thống CAASPP
được kết hợp bởi những bài đánh giá Smarter Balanced bao gồm Các Bài Đánh Giá Học Lực của Học Sinh
từ lớp 3 đến lớp 8 và môn Anh văn (ELA) và môn toán cho lớp 11.
Các bài đánh giá này nằm trong bản kế hoạch toàn diện của California để hỗ trợ cho việc học hỏi và giảng
dạy có chất lượng cao, bao gồm những tiêu chuẩn chung thử thách hơn được soạn thảo cho môn Anh văn và
môn toán học nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào bậc đại học và cho nghề nghiệp. Các cách trắc
nghiệm đo lường về khả năng suy luận với những câu hỏi mà học sinh phải chứng tỏ khả năng của mình biết
tìm hiểu đề tài, viết, và giải quyết vấn đề. Với bài đánh giá Smarter Balanced, phụ huynh, giáo viên, và các
nhà soạn nội quy sẽ có những phương cách và thông tin tốt hơn để theo dõi sự tiến bộ của học sinh và giúp
các em thành công.
Những bài đánh giá bao gồm nhiều thể loại khác nhau, kể cả:
 Những câu hỏi có giải đáp chọn lọc mà học sinh phải chọn một hay nhiều câu trả lời.
 Những câu hỏi cần sử dụng kỹ thuật mà học sinh phải sửa phần viết hay vẽ một vật thể.
 Những câu hỏi mà học sinh phải trả lời bằng cách viết những câu ngắn hay câu trả lời bằng số.
 Những câu hỏi chứng tỏ học lực của học sinh trong đó học sinh phải làm một bài tập phức tạp để chứng
tỏ trình độ hiểu biết của mình. (Học sinh có thể phải tìm hiểu một đề tài rồi sau đó dùng các nguồn tài
liệu làm chứng cứ để viết một bài văn lý luận. Học sinh cũng có thể phải giải một bài toán phức tạp.)
Những câu hỏi chứng tỏ học lực của học sinh kết hợp kiến thức và kỹ năng của các em trong nhiều môn học
và tiêu chuẩn.
Các biểu đồ dưới đây là kết quả Tổng Kết Bài Đánh Giá CAASPP của Học Khu Oak Grove so với kết quả
của tiểu bang trong niên học 2015-2016. Các tỷ lệ phần trăm tiêu biểu cho các tiêu chuẩn đạt được và các
tiêu chuẩn vượt mục tiêu đề ra.
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Như quý vị thấy, thành tích của các học sinh thuộc Học Khu Oak Grove vượt trên mức trung bình của tiểu
bang trong môn Anh văn và môn toán. Chúng tôi biết rằng chúng tôi còn nhiều việc phải làm và tất cả chúng
tôi đều cam kết sẽ trau dồi các kỹ năng của mình để giúp các học sinh tiến bộ hơn nữa.
.
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SỰ THUYÊN GIẢM SỐ HỌC SINH GHI DANH
Như quý vị cũng biết Học Khu Oak Grove cũng như nhiều học khu khác trực thuộc
Quận Hạt Santa Clara đang phải đương đầu với sự thuyên giảm số học sinh ghi danh.
Số học sinh ghi danh trong học khu đạt mức cao nhất vào niên học 2006-2007 và đã
Giảm dần kể từ lúc đó. Từ năm 2007 đến năm 2016, số học sinh trong học khu đã
giảm đi 1320 em. Theo Hệ Thống Dữ Liệu Giáo Dục Cơ Bản sơ bộ của tiểu bang California (CBEDS) năm 2016 thì tổng số học sinh là 10412 em, kể cả học sinh thuộc
chương trình giáo dục đặc biệt. Như vậy là giảm đi 220 học sinh so với CBEDS năm 2015. Mặc dù có nhiều nhà
mới đang được xây cất trong khu vực quanh học khu, nhưng Oak Grove không kỳ vọng là sẽ có sự gia tăng số
học sinh ghi danh cho đến năm 2019. Như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trong thời gian qua, lý do đưa đến việc
giảm thiểu số học sinh ghi danh bao gồm tỷ lệ sinh sản giảm dần trong nước và tiểu bang, và nhiều gia đình chọn
tìm kiếm nhà ở với giá cả phải chăng hơn ở ngoài khu vực.

Học khu được tài trợ trên cơ sở cho mỗi học sinh, do đó số tiền tài trợ đã giảm theo số học sinh ghi danh. Do
chúng tôi coi trọng các nhân viên và chương trình, chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp để không phải cắt
giảm các chương trình của học sinh cũng như số nhân viên, và chúng tôi cũng biết rằng các nhân viên thực sự đã
tạo sự khác biệt trong thành tích học sinh. Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nhiều cách để tăng thêm nguồn tài trợ của
tiểu bang và để gia tăng các nguồn tài nguyên nhằm thúc đẩy Sứ Mệnh của học khu là bảo đảm mỗi học sinh đạt
được tiềm năng của mình.
Biểu đồ đưới đây cho thấy tổng số học sinh từ lớp TK đến lớp 8 ghi danh học tại Học Khu Oak Grove từ năm
2006 và dự đoán đến năm 2020.
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NGÂN SÁCH
Cảm tạ cộng đồng đã thông qua Dự Luật P cho phép chúng tôi tiếp tục việc tân trang phòng ốc, dù vậy, học
khu sẽ cần tìm kiếm những biện pháp tiếp tục để giảm chi phí của ngân sách chung. Ủy Ban Cố Vấn về Ngân
Sách đã được triệu tập để tìm hiểu cách tăng thu nhập cũng như xem xét những việc đang làm và đưa ra những
đề nghị cho những sự giảm thiểu có thể được. Trong khi chúng tôi đương đầu với thử thách này,việc quan
trọng là phải giữ những nhu cầu của học sinh và hỗ trợ các nhân viên là điều ưu tiên trong mọi quyết định.
Mọi nỗ lực là để duy trì các chương trình và dịch vụ hiện tại. Tất cả sự lựa chọn khả thi và các đề nghị sẽ được
Hội Đồng Quản Trị xem xét trước khi thực hành.
Chúng tôi làm việc chặt chẽ với mỗi Đơn Vị Ban Thương Lượng để bảo đảm rằng ý kiến đề nghị của mỗi
người đều được xem xét đến. Đây không phải là lần đầu tiên học khu đương đầu với những vấn đề khó khăn
về ngân sách. Khi chúng ta cùng nhau hợp tác, tôi vững tin rằng chúng ta sẽ tìm được những giải pháp cho thử
thách này và tiếp tục cung cấp các cơ hội học hỏi tốt nhất cho học sinh trong cộng đồng Oak Grove.
Biểu đồ dưới đây cung cấp thông tin qua nhiều năm, phản ảnh sự mất mát dự đoán về mức thu nhập do sự
giảm thiểu về số học sinh ghi danh.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN HỌC SINH NIÊN HỌC 2016 – 2017
Mục đích của Hội Đồng Cố Vấn Học Sinh
(SAC) là nhằm cung cấp diễn đàn để học sinh
của Học Khu Oak Grove được tương tác với
Tổng Giám Đốc Học Khu và thảo luận về
những vấn đề các em quan tâm và những vấn
đề quan trọng cho tất cả học sinh và trường
học. Nhiều học sinh phục vụ trong SAC là
những học sinh lãnh đạo của hội đồng học
sinh hoặc những tổ chức học sinh khác. Tôi
tin rằng sự tham gia của các em ở mức học
khu cùng với những học sinh lãnh đạo khác sẽ
giúp cho sự trưởng thành của cá nhân các em
cũng như giúp cho các em có tiếng nói của
mình trong những vấn đề quan trọng mà tất cả
chúng ta trong Học Khu Oak Grove đang đối
diện.

TRƯỜNG

ĐẠI DIỆN

TRƯỜNG

ĐẠI DIỆN

Anderson

Jeremy Nuia

Miner

Diana Salazar

Baldwin

Bryanna Bajo

Oak Ridge

Jace Szarlacki

Christopher

Parkview

Dominic Price

Del Roble

Gisella Corona-Torrez
Krystal Gomez
Gabriel Pakingan

Sakamoto

Zoe Phoenix

Edenvale

Valeria Arias

Santa Teresa

Angelina Holland

Frost

Ada Avila

Stipe

Brittney Aguilar

Glider

Madison Hall

Taylor

Joshua Rahimi

Hayes

Yliana Fernandez

Bernal

Leivey Morris

Indigo

Pablo Gonzales

Davis

Michelle Lu

Ledesma

Luce Cada

Herman/
AdVENTURE

Camila Gutierrez
Marek Pinto
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TÂN TRANG PHÒNG ỐC NHỜ ĐẠO LUẬT P
ĐỀ ÁN MẶT TIỀN TRƯỜNG HERMAN

MONG ĐÓN NHẬN MỌI SỰ GÓP Ý
VÀ ĐỀ NGHỊ
Chúng tôi cố gắng để cải tiến sự liên lạc.
Biết được những điều mà các phụ huynh
và thành viên trong cộng đồng quan tâm
giúp chúng tôi cung cấp các thông tin
thích hợp. Quý vị có điều gì góp ý về
những bài đăng trong bản tin này hay
bất kỳ vấn đề khác ảnh hưởng đến Học
Khu Oak Grove không? Nếu có điều gì
cụ thể mà quý vị muốn tìm hiểu thêm,
xin quý vị dành chút thời giờ để gởi
điện thư đến

Do nhiều trường ốc trong học khu được xây cất cách nay từ bốn
mươi đến năm mươi năm, chúng tôi rất biết ơn cộng đồng đã thông
qua Dự Luật P nhằm đem lại ngân sách để tân trang các phòng ốc.
Mùa hè vừa qua, mặt tiền Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Herman
đã được hoàn tất thiết kế lại. Phía trên là hình mặt tiền trường học
trước khi được tái thiết kế. Bên dưới là hình nhà trường sau khi được
sửa sang.

superintendent@ogsd.net hay gởi
kèm mẫu này đến địa chỉ dưới đây.
Chúng tôi mong đón nhận ý kiến của
quý vị.
José L. Manzo, Superintendent
Oak Grove School District
6578 Santa Teresa Blvd.
San Jose, CA 95119

Sự tái thiết kế này đã làm giảm lưu lượng xe trên đường Blossom,
tạo sự an toàn hơn cho các học sinh đi bộ ra vào khuôn viên trường
học.

Các Chi Tiết Tùy Ý

Tên__________________________
Số điện thoại___________________
Email ________________________

Xin cám ơn ý kiến đóng góp của quý vị!
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Residential Customer

Học Khu Oak Grove
(408) 227-8300
www.ogsd.net

Hội Đồng Quản Trị
Jacquelyn Adams

(Khu vực 2)

Ban Điều Hành

Carolyn Bauer (Khu vực 5)

Tổng Giám Đốc Học Khu
José L. Manzo

Dennis Hawkins (Khu vực 3)

Phụ Tá Tổng Giám Đốc
Học Khu/CBO
Các Dịch Vụ Thương Mại
Laura T. Phan

John Mackey (Khu vực 4)
Mary Noel (Khu vực 1)

Phụ Tá Tổng Giám Đốc
Học Khu
Phòng Nhân Sự
Andrew Garcia
Phụ huynh và cư dân nói hai ngôn ngữ: Nội dung của
bản thông tin này đang được dịch sang Tiếng Việt và
Tây-ban-nha, và sẽ được gởi đến tận nhà quý vị theo
yêu cầu. Nếu quý vị là cư dân ở đây và không có con
em đi học tại những trường học của chúng tôi nhưng
vẫn muốn nhận được một bài báo hay nguyên bản
thông tin bằng Tiếng Việt hay Tiếng Tây-ban-nha, xin
quý vị vui lòng liên lạc Văn Phòng Song Ngữ tại số
điện thoại (408) 227-8300.

Padres y residents bilingües: El texto de este
boletín será traducido en vietnamés y español y será enviado a sus hogares a través de
las escuelas. Si usted es un residente, pero
no tiene un estudiante en nuestras escuelas y
le gustaría obtener un artículo específico o
una copia del texto entero enviado a usted en
vietnamés o español, favor de hacer su pedido a la oficina bilingüe al (408) 227-8300.
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Phụ Tá Tổng Giám Đốc
Học Khu
Các Dịch Vụ Giáo Dục
Maria Wetzel

