ຂໍ້ໍ ມູ ນໃໝ່ ຈາກຜູໍ້ ອໍານວຍການ
ມີນາ 5, 2021
ໃນເຂດໂຮງຮຽນ Banning Unified, ພາລະກິດພວກເຮົາແມ່ ນ ເພ່ ອສໍ້ າງເປັນຊຸມຊົນທີ່ຫລາກຫລາຍ ທີ່ຮ່ ວມມກັນ
ເພ່ ອພັດທະນານັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ກຽມພໍ້ ອມ ເພ່ ອບັນລຸ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊໍ້ ອນຂອງເຂົາເຈົໍ້າ.
ເພ່ ອເຮັດໃຫໍ້ ເລ່ ອງນໍ້ີ ເກີດຂໍ້ ນ, ພວກເຮົາໄດໍ້ ສຸມໃສ່ ຄຸນຄ່ າຂອງທີມງານຫຼາຍດໍ້ ານ, ລວມທັງ::
● ການເຮັດວຽກເປັນທີມງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນ
● ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນບຸ ກຄົນ
● ການສໍ້ າງຄວາມໄວໍ້ ວາງໃຈ
● ການສົ່ງຜົນວຽກຕ່ າງໆ
● ການສ່ ສານ
● ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດລະບຽບ
● ການຄິດຍຸ ດທະສາດ
ນອກຈາກນໍ້ີ , ພວກເຮົາໄດໍ້ ກໍານົດເປົໍ້າໝາຍສໍາຄັນ ສໍາລັບເຂດການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ:
1. ເລ່ັ ງເປົໍ້າໝາຍຂອງນັກຮຽນ
2. ສໍ້ າງ ແລະ ເຮັດໃຫໍ້ ລະບົບຄຸ ໍ້ ມຄອງອົງກອນມີຄວາມຍ່ ນຍົງ
3. ເພ່ີ ມການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຜູໍ້ ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ

4. ຈັດຕໍ້ັ ງລະບົບຄຸ ໍ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸ ດທ່ີ ຊັດເຈນ ແລະ ກົມກຽວ
5. ຮັກສາຄວາມຮັບຜິດຊອບດໍ້ ານການຄັງ ແລະ ຄວາມໝັໍ້ນຄົງທາງການເງິນໄລຍະຍາວ.
6. ຮັກສາ ແລະ ປັບປຸ ງສາຍສໍາພັນທ່ີ ມີປະສິດທິພາບ ກັບຄະນະມູ ນນິທິຢ່ າງຍນຍົງ
7. ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຜູໍ້ ນໍາທ່ີ ມີຈະລິຍະທໍາ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຖຄຸ ນຄ່ າ.
ເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຄຸ ນຄ່ າເຫລົ່ານີໍ້ ແມ່ ນກໍາລັງຂັບເຄ່ ອນວຽກຂອງພວກເຮົາ ເນ່ ອງຈາກພວກເຮົາໄດໍ້ ຊອກຫາທາງເພ່ ອປັບປຸ ງ ແລະ
ຮັບປະກັນໃຫໍ້ ວພກເຮົາຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ ອງການຂອງນັກຮຽນທັງໝົດທ່ີ ເຂໍ້ົ າຮຽນຢູ ່ ໂຮງຮຽນພວກເຮົາຢ່ າງຕ່ໍ ເນ່ ອງ.

ແຜນເປີດໂຮງຮຽນໃໝ່ ຂອງພວກເຮົາ
ເນ່ ອງຈາກພວກເຮົາສບຕ່ໍ ວາງແຜນຂອງພວກເຮົາ ທ່ີ ກ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບການເປີດໂຮງຮຽນຄນໃໝ່ ຂອງພວກເຮົາ,
ພວກເຮົາຍັງດໍາເນີນການດ່ັ ງກ່ າວ ດໍ້ ວຍເປົໍ້າໝາຍການຕັດສິນໃຈທີ່ດີສຸ ດ ທີ່ເປັນໄປໄດໍ້

ສໍາລັບຊຸມຊົນເຂດການສຶກສາທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກດໍ້ ວຍລະບຽບການຄວາມປອດໄພ ແລະ
ສຸ ຂະພາບຕາມຫລັກຖານຕ່ າງໆ ຂະນະນທີ່ ປັບປຸ ງວິທະຍາເຂດພວກເຮົາໃຫໍ້ ທັນສະໄໝ ເພ່ ອຮັບປະກັນການຖ່ າຍເທອາກາດ ແລະ
ການກອງນໍໍ້າ/ອາກາດທີ່ເໝາະສົມ.
ໃນເວລານໍ້ີ , ພວກເຮົາວາງແຜນເປີດ ນໍາໃຊໍ້ ຍຸດທະສາດ ທີ່ນັກຮຽນລວມກຸ ່ ມກັນເປັນ "ຫໍ້ ອງ" ນໍ້ ອຍໆ.
ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົໍ້ນກັບນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຕໍ້ ອງການພິເສດ ໂດຍຈັດຫາຮູ ບແບບປະສົມປະສານ ທີ່ລວມເອົາການຮຽນຮູ ໍ້ ແບບບຸ ກຄົນ
ແລະ ສະເໝອນຈິງ. ພວກເຮົາຫວັງທີ່ຈະປະຕິບັດຮູ ບແບບດັ່ງກ່ າວນີໍ້ ໃນລະດູ ຮໍ້ ອນ.
ນອກຈາກນໍ້ີ , ພວກເຮົາຍິນດີທ່ີ ຈະແບ່ ງປັນວ່ າ ເງ່ ອນໄຂດໍ້ ານກິລາ ແມ່ ນໄດໍ້ ເລ່ີ ມຂໍ້ຶ ນ ແລະ ໂອກາດການກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ 19
ສໍາລັບນັກຮຽນແມ່ ນໄດໍ້ ມີລະບົບແລໍ້ ວ ສໍາລັບນັກກິລາ. ພວກເຮົາກໍາລັງເປັນຮຸ ໍ້ ນສ່ວນກັບສູ ນ SoCal Emergency Medicine
Urgent Care Center/Yucaipa Urgent Care ໃນຄວາມພະຍາຍາມອັນສໍາຄັນນໍ້ີ .

ການຢໍ້ ຽມຫໍ້ ອງຮຽນສະເໝອນຈິງ
ຂໍ້ ອຍຫາກໍ່ໄດໍ້ ສໍາເລັດການຢໍ້ ຽມຊົມຫໍ້ ອງຮຽນສະເໝອນຈິງຫລາຍກວ່ າ 20 ຫໍ້ ອງ ກັບອາຈານໃຫຍ່ ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ ອຍຮູ ໍ້ ສຶກປະທັບໃຈ
ກັບລະດັບຄວາມຄິດສໍ້ າງສັນ ແລະ ຄວາມມຸ່ ງໝໍ້ັ ນ ທ່ີ ຄູ ອາຈານພວກເຮົາກໍາລັງສະແດງອອກ.
ເຂົາເຈໍ້ົ າກໍາລັງມີສ່ວນຮ່ ວມກັບນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນຫລາຍໆດໍ້ ານ ໃນສະຖານະການທ່ີ ວ່ າ ໄກຈາກອຸ ດົມຄະຕິ. ໃນຊ່ ວງການຢໍ້ ຽມຊົມ,
ຂໍ້ າພະເຈໍ້ົ າໄດໍ້ ເຫັນການຮໍ້ ອງເພັງ, ການຄິດວິເຄາະ, ການເຕໍ້ັ ນ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຄິດໄລ່ ພຽງແຕ່ ໃຫໍ້ ຊ່ ສອງສາມເທ່ົ ານໍ້ັ ນ. ຂໍ້ ອຍຮູ ໍ້ ສຶກຂອບໃຈທ່ີ ໄດໍ້ ຮັບໂອກາດ ມາເບ່ິ ງນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານທ່ີ ປະຕິບັດໜໍ້ າທ່ີ ຂອງພວກເຮົາ!

ສຸ ຂະພາບຈິດ & ຄວາມເປັນຢູ ່ ທ່ີ ດີ
ຄເປັນເຂດການສຶກສາ, ພວກເຮົາສບຕ່ໍ ທ່ີ ຈະໃຫໍ້ ຄວາມສໍາຄັນທ່ີ ສຸ ດ ໃນດໍ້ ານສຸ ຂະພາບຈິດ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ ່ ທ່ີ ດີ.
ພວກເຮົາຂໍເຊີນຄອບຄົວ ແລະ ພະນັກງານພວກເຮົາ ເຂົໍ້າຮ່ ວມໃນຊຸດໂຄງການຄວາມປອດໄພ, ສຸ ຂະພາບຈິດ ແລະ
ຄວາມເປັນຢູ ່ ທີ່ດີຂອງພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນພວກເຮົາ. ງານສະເໝອນຈິງເຫລົ່ານີໍ້ ຈະກວມເອົາຫລາຍຫົວຂໍໍ້ ເຊັ່ນ:
ຄວາມເປັນຢູ ່ ທ່ີ ດີ, ຄວາມມີສະຕິ, ການຮັບມກັບໂລກຊມເສໍ້ົ າ, ຄວາມຫົດຫູ ແລະ ວິຕົກກັງວົນ. ຫົວຂໍ້ໍ ເຫລ່ົ ານໍ້ີ
ຈະກ່ ຽວຂໍ້ ອງສະເພາະໃນຊ່ ວງເວລາທ່ີ ຍາກລໍາບາກນໍ້ີ ໃນເຂດຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.
ສໍາລັບຂໍໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມ ກ່ ຽວກັບງານດັ່ງກ່ າວນີໍ້, ກະລຸ ນາເຂົໍ້າເບິ່ງທີ່ https://www.banning.k12.ca.us/Virtual-LearningInformation/index.html.

ຂໍ້ໍ ມູ ນອັບເດດຂອງຄະນະໂຮງຮຽນ
ກອງປະຊຸມຄະນະໂຮງຮຽນ BUSD ຄໍ້ັ ງຕ່ໍ ໄປຈະຈັດຂໍ້ຶ ນໃນວັນພຸ ດ, ທີ 31 ມີນາ ເວລາ 4:30 p.m.
ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶໍ້ນແບບສະເໝອນຈິງ. ສະມາຊິກຊຸມຊົນແມ່ ນຈະຖກເຊີນເຂົໍ້າຮ່ ວມ ໂດຍການກົດເຂົໍ້າລີໍ້ງນີໍ້: https://banningk12-ca-us.zoom.us/j/89914336939?pwd=bWZtNFpoY0RyS0dRRU1BekVHaVd6UT09.
ຂໍ້ າງລຸ ່ ມແມ່ ນບາງຂໍໍ້ມູ ນໃໝ່ ຈາກກອງປະຊຸມຄະນະໃນເດອນກຸ ມພາທີ່ຜ່ ານມາ:

● ຄະນະກໍາມະການໄດໍ້ ຮັບຮອງນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຕໍ່ໄປນີໍ້: ນັກຮຽນ ທໍ້ າວ Darla Orasco ຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມ
Hoffer; ທ່ ານ Brain Davis, ສະມາຊິກພະນັກງານພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ; ທ່ ານນາງ Joanna Soto,
ສະມາຊິກພະນັກງານຢໍ້ັ ງຢນຈາກໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມ Banning; ແລະ ທ່ ານ Lance Sanches,
ຜູໍ້ ອໍານວຍການບໍລິຫານເຊ່ິ ງເປັນຜູໍ້ ນໍາຊຸມຊົນ ທ່ີ ເປັນຕົວແທນໃຫໍ້ ແກ່ Corol's Kitchen.
ຜູໍ້ ທີ່ໄດໍ້ ຮັບກຽມອັນໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຮົາແມ່ ນເປັນສ່ ວນໜຶ່ງທີ່ມີຄ່ າ ແລະ ສໍາຄັນຂອງຊຸມຊົນ BUSD.
● ຄະນະກໍາມະການໄດໍ້ ທົບທວນ ແລະ ປຶກສາການເປີດໂຮງຮຽນຄນ ແລະ ແຜນຄວາມປອດໄພພະຍາດໂຄວິດ 19
ຂອງເຂດການສຶກສາ.
● ທ່ ານ Craig Pulsipher ແມ່ ນໄດໍ້ ຖກປະກາດເປັນ ຜູໍ້ ອໍານວຍການໜ່ ວຍງານໂພສະນາການຄົນຕ່ໍ ໄປ ຂອງເຂດການສຶກສາ.
ລາວໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເວລາເຮັດວຽກ 10 ປີ ເປັນຜູໍ້ ອໍານວຍການດໍ້ ານໂພສະນາການ, ເປັນນັກໂພສະນາການຂໍ້ຶ ນທະບຽນ,
ຜູໍ້ ຈັດການສຸ ຂະພາບສຶກສາ ແລະ ນັກໂພສະນາການ ຢູ ່ ທ່ີ ເຂດການສຶກສາ Moreno Valley Unified,
ເຂດໂຮງຮຽນທ່ີ ມີນັກຮຽນຫລາຍກວ່ າ 30,000 ຄົນທີ່ໃຫໍ້ ບໍລິການດໍ້ ານອາຫານ 82,000 ຄາບຕໍ່ອາທິດ. ທ່ ານ Pulsipher
ໄດໍ້ ຮັບປະລິນຍາຕີດໍ້ ານໂພຊະນາການ ແລະວິທະຍາສາດດໍ້ ານອາຫານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດ California, San
Bernardino, ແລະ ປະລິນຍາໂທດໍ້ ານການເຄ່ ອນໄຫວມະນຸ ດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ A.T. Still
ທີ່ມີຄວາມຊ່ ຽວຊານດໍ້ ານການແພດຮັກສາໂລກກະດູ ກ ແລະ ກໍ້ າມເນໍ້ ອ - ແນວທາງການແພດ
ສໍາລັບຂໍ້ໍ ມູ ນໃໝ່ ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ຂໍ້ໍ ມູ ນທ່ີ ກ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບຄະນະກໍາມະການອ່ ນໆ, ກະລຸ ນາເຂໍ້ົ າເບ່ິ ງ
https://www.banning.k12.ca.us/School-Board/.

ມໍ້ & ຂໍ້ໍ ມູ ນສໍາຄັນ
ຈົດໝາຍເຂດການສຶກສາ ຈະຢູ ່ ໃນກ໋ອງຈົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາ ເລີ່ມແຕ່ ທິດນີໍ້. ກະລຸ ນາເບິ່ງຂໍໍ້ມູ ນສໍາຄັນ
ທ່ີ ກ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບແຜນເປີດໂຮງຮຽນຄນໃໝ່ ແລະ ຂໍ້ໍ ມູ ນໃໝ່ ອ່ ນໆ.
ບາງມໍ້ ທ່ີ ສໍາຄັນທ່ີ ຄວນຮູ ໍ້ ລວມມີດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນໍ້ີ :

● ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການທ່ີ ປຶກສາຜູໍ້ ປົກຄອງເຂດການສຶກສາ ແບບສະເໝອນຈິງ
ວັນຈັນ, ທີ 8 ມີນາ ເວລາ 6:00 p.m. ກົດ HERE

● ເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ບໍລິການອາຫານ, ກົດ HERE
● ເປີດລົງທະບຽນ, ກົດ HERE
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