Bản ghi video chào mừng trở lại trường
Xin chào tất cả mọi người. Đây là Tiến sĩ Robert Kobylski, tôi rất vui khi được nói lời chào mừng
các bạn trở lại năm học mới.
Tôi biết nhân viên của chúng tôi rất háo hức được gặp học sinh, và chúng tôi rất vui mừng về
những cơ hội đang ở phía trước khi chúng tôi bắt đầu một năm học hoàn toàn mới. Chỉ khoảng
một năm trước, tôi đã trở thành giám đốc của học khu này và lần đầu tiên giới thiệu bản thân với
quý vị và cộng đồng.
Nhiều thành công trong suốt chặng đường, với cả sinh viên, nhân viên của chúng tôi và cộng
đồng, nhưng như bạn đã biết, luôn có những thách thức trong suốt cả năm, đặc biệt là vào cuối
năm ngoái với virus.
Tuy nhiên, điều đầu tiên tôi cần nói, và tôi nghĩ điều này rất quan trọng, tôi cần phải nói lời cảm
ơn đến tất cả các gia đình và học sinh ở đó. Sự kiên nhẫn của bạn với chúng tôi với tư cách là
một hệ thống trường học, vì về cơ bản chúng tôi đã làm lại toàn bộ hệ thống trường học của mình
từ đầu, đã được đánh giá rất cao. ác giáo viên của chúng tôi và tất cả các nhân viên của chúng
tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho mọi học sinh trong cộng
đồng này cơ hội nhận được một nền giáo dục tốt nhất vượt quá mong đợi của bạn và dựa trên
công việc từ mùa xuân năm ngoái và mùa hè này, Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta sẽ lại
vượt qua sự mong đợi của các bạn về giáo dục khi chúng ta bắt đầu một năm học mới.
Tôi biết sức khỏe và sự an toàn là trong tâm trí của mọi người. Là một hệ thống giáo dục, chúng
tôi đã dành rất nhiều sức lực, sự chú ý và tiền bạc để đảm bảo rằng chúng tôi có các quy trình
an toàn tại tất cả các trường học và lớp học của chúng tôi. Tất cả các quy trình mà chúng tôi đã
đưa ra đều được thiết kế để giữ an toàn cho nhân viên và học sinh để họ có thể tập trung vào
việc học của mình.
Bạn có lời của tôi rằng chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ cho mọi người an toàn và khỏe
mạnh khi năm nay tiến triển. Chúng tôi có các mô hình giảng dạy mới, chúng tôi có một chương
trình chỉ trực tuyến, mà nhiều gia đình của chúng tôi đã quyết định tham gia.
Chúng tôi cũng có mô hình hybrid, đây sẽ là một trải nghiệm mới cho tất cả sinh viên của chúng
tôi, cho dù họ đã quyết định chọn mô hình nào. Nhưng chúng tôi rất vui vì cả hai mô hình đó đều

sẽ là những cơ hội giảng dạy tuyệt vời, và tôi biết các giáo viên của chúng tôi đã làm việc rất
chăm chỉ để một lần nữa, đây là một năm rất hiệu quả và viên mãn.
Vì vậy, mục tiêu của tôi là đến các trường học, gặp gỡ giáo viên và gặp gỡ học sinh, và tôi thực
sự hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ sớm có cơ hội để chúng ta có thể tương tác, nơi
tôi có thể nhìn thấy bạn trực tiếp và chúng ta có cơ hội để có những cuộc thảo luận thân mật hơn.
Vì vậy, một lần nữa, tôi chúc tất cả các bạn một năm học hiệu quả và thành công, và luôn luôn
khỏe mạnh.

