
 

Một cam kết để tạo nên sự công bằng và nền giáo dục xuất sắc lâu dài cho tất cả học sinh
 

Xin hãy tham gia cuộc nói chuyện cộng đồng khi chúng tôi thu thập để bắt đầu kế hoạch tạo nên sự 
công bằng, sự hội nhập và nền giáo dục xuất sắc cho tất cả học sinh tại Minnesota.

 
Hơn 40 giám thị của địa hạt đã phát triễn một kế hoạch giáo dục tập thể để tuyên bố sự hội nhập, sự 
truy cập, một cơ hội và một nền giáo dục thành tựu.  Chúng tôi không thể thực hiện công việc quan 

trọng này nếu không có tiếng nói của quý vị.  Cuộc nói chuyện sẽ thông báo công việc của những giám 
thị khi họ tạo nên kết hoạch cùng với những khuyến nghị cho chính sách và thực hành mới của địa 

phương và toàn tiểu bang.  Chúng tôi kính mời quý vị đến với Reimaging Minnesota và giúp chúng tôi 
khái niệm hóa một mô hình giáo dục được thiết kế cho sự thành công của tất cả học sinh.

 

Wednesday, February 22, 2017, from 6:00 p.m. to 8:30 p.m.
700 North Second Street, South St. Paul, MN 55075

RSVP
Please accept our invitation to participate by 

completing the RSVP at https://goo.gl/forms/fTmr3TzpxpVg5b0K3 or 
leaving a message with Inver Grove Heights Schools at 651-306-7199.

Transportation, childcare, and interpreters will be available. A light dinner and refreshments will 
be provided. When you RSVP, please let us know if you will need transportation or childcare. 

 
Buổi họp được thiết kế hấp dẫn để có sự tham gia.  Tất cả mọi người đều được hoan nghinh, và từng 

cá nhân đều được tôn trọng cùng với những đóng góp mà họ cung cấp.
 

Hẹn gặp quý vị!

https://goo.gl/forms/fTmr3TzpxpVg5b0K3

