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Thân gửi các em học sinh và phụ huynh Trường Trung học 

Seckinger High School,

Tôi là Memorie Reesman, xin vui mừng và vinh hạnh giới thiệu bản thân tôi là 

hiệu trưởng tương lai của Trường Seckinger High School. Cùng nhau, chúng ta 

có một cơ hội đặc biệt để trở thành một phần trong một sự kiện thực sự rất đặc 

biệt — đó là ngày khai trương trường Seckinger High School, trong tháng 8, 

2022! 

Trường trung học thế hệ mới này sẽ tạo các cơ hội học tập tân tiên và chuẩn bị 

sẵn sàng cho các môi trường không ngừng thay đổi và phát triển trong tương 

lai. Trường sẽ mang đến một kinh nghiệm trung học toàn diện riêng cho các học 

sinh ngày nay. Học sinh sẽ có thể đạt kết quả xuất sắc trong hoạt động học tập, 

hoạt động thể thao, nghệ thuật, các hoạt động ngoại khóa, các hiệp hội học 

sinh, cơ hội lãnh đạo, các tổ chức phục vụ v.v. Kinh nghiệm toàn diện của học 

sinh là ưu tiên hàng đầu tại SHS.

Tôi hy vọng sẽ hợp tác với mỗi người trong chúng ta khi chúng ta bắt đầu phát 

triển cộng đồng trường học của chúng ta và xây dựng thương hiệu của chúng 

ta.  Việc thành lập một cộng đồng luôn quan tâm, không phân biệt đối xử và 

nhiệt tình tham gia cho tất cả các học sinh và phụ huynh vô cùng quan trọng.  

Cơ hội sắp tới sẽ là các nhóm tọa đàm, một cuộc khảo sát ý kiến cộng đồng, 

các buổi họp cộng đồng và các buổi họp của học sinh và nhân viên tại MCHS và 

MVHS.  Các thông tin cấp thiết và có giới hạn thời gian sẽ được gửi cho quý vị 

qua School Messenger.

Những truyền thống mà các em xây dựng, với tư cách là các Khóa Tốt nghiệp 

2023, Khóa Tốt nghiệp 2024, Khóa Tốt nghiệp 2025, và Khóa Tốt nghiệp 2026, 

sẽ là di sản mà các em để lại cho cộng đồng chúng ta trong nhiều năm tới.   Tôi 

rất mong đợi sự khởi đầu của chúng ta!  

Chào mừng các em đến với Seckinger High School!

Thân ái, 

Memorie Reesman

Hiệu trưởng 


