
 
 

Ngày 1 tháng 11 năm 2022 
 
 

Kính gửi quý gia đình ở Georgia thân mến, 
 
Tháng 11 hàng năm, chúng ta cùng nhau kỷ niệm Tháng Gắn Kết Gia Đình. Đây là thời điểm 
để công nhận và tôn vinh vai trò thiết yếu của gia đình đối với sự thành công trong giáo dục 
và phúc lợi của con cái họ. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để các gia đình, trường học và cộng 
đồng suy nghĩ về cách thúc đẩy và tăng cường sự gắn kết của gia đình. 

 
Chúng tôi làm điều này bởi vì trẻ em Georgia được phục vụ tốt nhất khi nhà trường và gia 
đình thực sự hợp tác với nhau – như một thể thống nhất nhằm đưa trẻ lên một tầm cao mới. 

 
Cha mẹ và gia đình luôn là những người thầy đầu tiên của trẻ – tuy nhiên, công việc thiết yếu 
khi quý vị giúp trẻ học tập đôi khi không được ghi nhận. Mỗi lần quý vị đọc sách cho con 
mình, mỗi buổi làm việc tình nguyện ở trường, mỗi khi quý vị ngồi trên khán đài trong một trò 
chơi hoặc chuẩn bị trang phục cho vở kịch ở trường, mỗi phút giúp làm bài tập về nhà và mỗi 
cuộc trò chuyện – đó đều là một phần quan trọng trong quá trình giáo dục của con quý vị. 

 
Với tất cả những điều đó, hãy hiểu rằng dưới góc nhìn giáo dục từ gia đình, chúng tôi đều 
chứng kiến được và đánh giá cao những nỗ lực đó của quý vị. Cảm ơn quý vị đã giao phó việc 
giáo dục con quý vị cho chúng tôi – chúng tôi không hề xem nhẹ việc này. Cảm ơn quý vị đã 
hợp tác sát cánh cùng chúng tôi để cùng nhau tìm kiếm một tương lai tươi sáng cho trẻ em 
trong tiểu bang của chúng ta. 

 
Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và gia đình vì tất cả những gì quý vị đã làm để hỗ trợ việc học 
tập của con em mình và nhà trường của các em trong năm nay. Vai trò của quý vị quan trọng 
hơn bao giờ hết và với tư cách là những nhà giáo dục, chúng tôi không thể hoàn thành được 
gì nếu không có quý vị. 

 
Trân trọng, 

 

Richard Woods 
Giám Đốc Trường Tiểu Bang 
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