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Kính Gửi Cộng Đồng Trường Tiểu Học Cloverly: 

 

Chúng tôi hy vọng quý vị có một mùa hè thật tốt và hào hứng chào đón một niên học mới tại trường tiểu 

học Cloverly. Trong khi một số năm đầy thử thách cho toàn cộng đồng Cloverly, bao gồm cả nhân viên, 

phụ huynh, và quan trọng nhất là các học sinh chúng ta, chúng tôi rất lạc quan về tương lai của trường học 

chúng ta. Chúng tôi quý trọng tất cả những gì mọi người đã làm để giúp chuẩn bị cho niên học mới, và 

chúng tôi mong đợi tiếp tục sự cộng tác để hỗ trợ các học sinh chúng tôi. 

 

Như nhiều người đã biết, trong mùa xuân và đầu mùa hè, một nhóm nhỏ các phụ huynh và các nhà lãnh 

đạo của Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đã họp mặt nhiều lần để giải quyết các vấn đề quan 

trọng ảnh hưởng đến Cloverly. Nhóm làm việc này tập trung vào một số chủ đề quan trọng, bao gồm truyền 

thông, an toàn và an ninh, sàng lọc và thuê, cũng như huấn luyện. Đây là những phạm vi quan trọng mà 

chúng tôi biết sẽ là điều quan trọng cho niên học 2018–2019 tại Cloverly. 

 

Nhóm làm việc đã kết thúc các cuộc họp của họ, và mặc dù chúng tôi không giải quyết được mọi vấn đề, 

chúng tôi đã cùng nhau tìm ra giải pháp thiết thực cho những quan tâm về truyền thông và an toàn đã được 

nêu lên vào mùa xuân năm ngoái trong cộng đồng chúng ta. Một số biện pháp chúng tôi đã thực hiện ngay 

lập tức, chẳng hạn như tăng thêm hỗ trợ tư vấn tại Cloverly và thực hiện các mảnh nam châm khóa cửa các 

lớp học. Ngoài ra, Cloverly sẽ được lợi ích từ những thay đổi sắp tới trên toàn hệ thống bao gồm hệ thống 

kiểm soát xuất nhập nâng cấp để kiểm soát ai vào trường học, một hệ thống mới kiểm soát khách viếng 

trường ở văn phòng chính, và thêm máy hình an ninh tại trường học chúng tôi. Việc đặt các cải tiến hạ tầng 

an ninh này sẽ bắt đầu vào mùa thu này. Chúng tôi cũng nhận được ý kiến xuất sắc từ các phụ huynh của 

nhóm làm việc về các phương cách để cải thiện các nỗ lực truyền thông MCPS từ văn phòng trung ương, 

mà học khu sẽ thực hiện trong năm học tới. 

 

Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta cam kết cho sự thành công của Trường Tiểu Học Cloverly, và 

quá trình hợp tác này đã giúp chúng tôi tăng cường và củng cố công việc của chúng tôi để hỗ trợ Cloverly. 

Khi chúng tôi tiếp tục thực hiện các tiến bộ trong truyền thông và an toàn và an ninh, chúng tôi yêu cầu tất 

cả mọi người luôn tận tâm và tập trung vào mục tiêu chính của chúng tôi — sự thành công và phúc lợi của 

các học sinh. Chúng tôi tin rằng sự cam kết chung của chúng ta đối với các trẻ em sẽ là nền tảng vững chắc 

cho sự tăng trưởng, sự phục hồi niềm tin và sự tham gia của tất cả các thành viên trong cộng đồng trường 

học trong việc cấu tạo những gì chúng ta muốn cho tương lai. Tất cả chúng ta đoàn kết trong việc mong 

muốn điều tốt nhất cho các học sinh chúng ta và sẵn sàng cùng nhau làm việc để hướng tới mục tiêu đó. 

 

Thay mặt cho trường tiểu học Cloverly, xin cám ơn quý vị một lần nữa cho tất cả những gì quý vị đã làm. 

Chúng tôi mong được chào đón ông Michael D. Bayewitz, hiệu trưởng mới của chúng tôi, đến với cộng 

đồng Cloverly và chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất cho những ngày còn lại của mùa hè. 

 

Kính thư, 

 

Heather Spyrou, Chủ Tịch PTA 2018-2019 

Brad Behr, Chủ Tịch PTA 2016-2018 

Andrew Zuckerman, MCPS Chánh Sở Điều Hành 


