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Kính Gửi Cộng Đồng Ritenour, 

Mấy tuần vừa qua là một trong những thời điểm khó khăn nhưng lại là bổ ích nhất trong sự 
nghiệp giáo dục của tôi. Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những trở ngại trong giáo dục chưa từng 
thấy qua nhiều thế hệ. Chúng tôi được yêu cầu phải thiết kế lại hoàn toàn các kiểu cách học tập 
trong một khoảng thời gian rất ngắn.  Các nhân viên và các nhóm hỗ trợ tận tình tuyệt vời của 
chúng ta đã chứng minh rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Kể từ hôm 18 tháng 3, các nhân viên của chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để chuẩn bị và 
cung cấp bữa ăn, tiếp cận và dạy học sinh theo những cách mới và thường là không theo lệ 
thường. Chúng tôi cũng đã phát triển các chiến lược và quy trình mới để giữ an toàn và sạch sẽ 
cho các cơ quan của chúng ta, đưa ra đường lối lãnh đạo và hướng dẫn trong thời điểm đầy 
sóng gió, và điều phối tất cả các chức năng thiết yếu để giúp các em học sinh của chúng ta học 
tập và học khu hoạt động trơn tru (như bình thường). 

Cảm ơn các nhân viên, học sinh và cộng đồng của chúng ta, chúng tôi phát hiện ra rằng chúng 
ta CÓ THỂ cùng nhau vượt qua đại dịch này. Chúng ta là Ritenour (ngạo nghễ) mạnh mẽ. 

Chúng tôi (biết là) se khó mà yêu cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng trong những thời điểm khó khăn 
như này, nhưng chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của quý vị để giúp truyền bá về một vấn đề 
trái phiếu sắp tới vào tháng Sáu. 

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã thay đổi các hoạt động ngắn hạn của quận, nhưng nó đã không 
thay đổi các nhu cầu cơ sở dài hạn quan trọng của chúng tôi. Như bạn có thể nhớ trước khi tất 
cả những điều này bắt đầu, chúng tôi đã cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi về Dự luật S - 
vấn đề trái phiếu thay đổi thuế suất 19,5 triệu đô la không được các cử tri xem xét vào tháng 
Tư. Vào giữa tháng 3, Thống đốc Parson đã chuyển việc bầu cử sang ngày 2 tháng 6 –và  giờ 
thì chỉ còn ba tuần nữa. 

Prop S là việc phát hành trái phiếu trị giá 19,5 triệu đô la mà sẽ không làm tăng mức thuế hiện 
tại.  Sự chấp thuận của cử tri sẽ cho phép Học Khu giải quyết các (vấn đề) cơ sở cấp bách và 
nhu cầu an toàn tại tất cả các trường Ritenour.  Ritenour có một lịch sử lâu dài trong việc cung 
cấp các cơ hội tốt nhất cho các học sinh của mình. Chúng tôi cũng có cam kết 30 năm đầu tư 
vào các cơ sở để đảm bảo là chúng cung cấp môi trường tốt nhất cho việc học tập mà tất cả 
chúng ta đều có thể tự hào khi có nó trong cộng đồng của mình. Chúng tôi tiếp tục cam kết 
mạnh mẽ với những truyền thống này. Sự chấp thuận của cử tri về Dự luật S sẽ cho phép học 
khu của chúng ta thực hiện các công việc cần thiết để bảo vệ khoản đầu tư vào các học sinh 
của chúng ta và các trường ốc nơi các em học tập hôm nay và cho tương lai. 

Hạt St. Louis đang thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn khi bỏ phiếu với các 
dấu hiệu (chỉ dẫn) giãn cách xã hội tại các nơi bầu cử và dung dịch khử trùng có sẵn cho các 



cử tri và nhân viên phòng phiếu. Những cây viết nào được sử dụng để điền các phiếu bầu bằng 
giấy sẽ được khử trùng sau khi mỗi cử tri bỏ phiếu xong. Đặc biệt là vì những gì đang diễn ra 
ngày hôm nay, mọi lá phiếu đều rất quan trọng. Đó là lý do tại sao quý vị phải nhớ đi bỏ phiếu 
vào thứ ba, ngày 2 tháng 6 và nhắc nhở bạn bè và gia đình của quý vị làm điều tương tự. Nếu 
quý vị cần thông tin về việc bỏ phiếu vắng mặt, vui lòng truy cập trang web của Hạt St. Louis tại: 
https://www.stlouisco.com/Your-Government/Elections/Voting-in-StLouis-County/Absentee-
Voting.  Hạn chót để đăng ký bỏ phiếu vắng mặt là thứ Tư ngày 20 tháng Năm. 

Chúng tôi biết đây không phải là thời điểm lý tưởng để yêu cầu quý vị chia sẻ thông tin về vấn 
đề trái phiếu.  Thật không may là chúng tôi không thể thay đổi ngày giờ bầu cử, nhưng chúng 
tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của vấn đề trái phiếu này. 

Trong ba tuần tới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về Prop S và tiếp tục trả lời các câu 
hỏi. Trên trang web của chúng tôi là thông tin chi tiết, danh sách các dự án theo trường học, 
phần FAQ và nhiều thứ khác nữa:  www.ritenourschools.org/PropS. Nếu quý vị có bất kỳ câu 
hỏi nào, xin vui lòng gửi email cho rsdinfo@ritenourschools.org. 

Trong hơn 150 năm qua, Ritenour đã có mặt vì cộng đồng của chúng ta. Bây giờ, chúng tôi cần 
sự giúp đỡ của quý vị hơn bao giờ hết. 

Trân Trọng, 

 

Tiến Sĩ Chris Kilbride 

Tổng Giám Đốc Học Khu 


