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Contact Information

District Offices  For more info: www.bsdvt.org

Office Name Address Telephone Fax

Superintendent Yaw Obeng 150 Colchester Ave. 865-5332 864-8501

Sr. Director of Curriculum, 
Instruction, & Assessment

Stephanie Philips 150 Colchester Ave. 864-8492  864-8501

Sr. Director of Human  
Resources and Equity Affairs

Nikki Fuller 150 Colchester Ave. 864-2159 540-3010

EL Director Miriam Ehtesham-Cating 150 Colchester Ave. 288-6047 864-8501

Equity Director Henri Sparks 52 Institute Road 864-8585 864-8408

Sr. Director of Finance Nathan Lavery 150 Colchester Ave. 864-8462 864-8501

Food Service Director Doug Davis 52 Institute Road 864-8415 864-8438

Grants Director Barry Gruessner 150 Colchester Ave. 865-5383 864-8501

Sr. Director of Infrastructure  
& Technology

TBD 150 Colchester Ave. 864-8465 864-8501

Property Services Director Marty Spaulding 287 Shelburne Road 864-8453 864-8543

Student Support Services 
Director

Laura Nugent 150 Colchester Ave. 864-8456 864-2146

Expanded Learning Director Christy Gallese 150 Colchester Ave. 540-0285 864-8501

Our Schools For more info: www.bsdvt.org 

School Principal / Director Address Telephone Fax

Burlington High School Tracy Racicot 52 Institute Road 864-8410 864-8408

Burlington Technical Ctr. Adam Provost 52 Institute Road 864-8426 864-8521

Champlain Elementary Dorinne Dorfman 800 Pine St. 864-8477 864-2157

Early Education Program Stacie Curtis 150 Colchester Ave. 864-8463 864-8501

Edmunds Elementary Shelley Mathias 299 Main St. 864-8473 864-2166

Edmunds Middle School Megan McDonough 275 Main St. 864-8486 864-2218

Flynn Elementary Graham Clarke 1645 North Avenue 864-8478 864-2145

Horizons Allen McMurrey 1271 North Avenue 864-8497 864-8501

Hunt Middle School Mattie Scheidt 1364 North Ave. 864-8469 864-8467

Integrated Arts Academy Bobby Riley 6 Archibald St. 864-8475 864-2162

ONTOP Allen McMurrey 52 Institute Road 864-8496 864-2213

Smith Elementary Len Phelan  332 Ethan Allen Pkwy 864-8479 864-4923

Sustainability Academy Lashawn Whitmore-Sells 123 North Street 864-8480 864-2161

School Board  For more info: www.bsdvt.org

Ward Name Address
Home  
Telephone

Term  
Ends Email

1 Mark Porter 76 Brookes Ave. 878-6666 2018 mporter@bsdvt.org

2 Kat Kleman 299 Manhattan Dr., Apt.A 222-1259 2018 kkleman@bsdvt.org

3 Liz Curry 16 Crowley St. 864-5067 2018 lcurry@bsdvt.org

4 Anne Judson 119 Oakcrest Drive 999-8783 2018 ajudson@bsdvt.org

5 Susanmarie Harrington 88 Linden Terrace 540-0776 2018 sharrington@bsdvt.org

6 Stephanie Seguino 865 So. Prospect St. 660-0972 2018 sseguino@bsdvt.org 

7 David Kirk 36 Blondin Circle 862-8216 2018 dkirk@bsdvt.org

8 Lauren Berrizbeitia 16 Orchard Terrace #1 922-0025 2018 lberrizbeitia@bsdvt.org

District Name Address Telephone Ends Email

Central Ryan McLaren 235-9095 2019 rmclaren@bsdvt.org

South Jeffrey Wick   15 Mountview Court 917-282-5256     2019 jwick@bsdvt.org

North Mark Barlow 25 Holly Lane 549-4433 2019 mbarlow@bsdvt.org

East Kathy Olwell 136 No. Prospect St. 660-4910 2019 kolwell@bsdvt.org
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District: Inservice Day  
(No School for Students) 

C.P. Smith: Kindergarten 
Orientation 6-7pm 

District: Inservice Day  
(No School for Students)

District: Inservice Day  
(No School for Students)

District: Inservice Day  
(No School for Students)

District: Inservice Day  
(No School for Students)

District: Inservice Day  
(No School for Students)

C.P. Smith: Open House 
8-9AM 

EES: Green Up Day & Ice 
Cream Social 3PM 

Flynn: Open House for 
Kindergartners, First 
Graders and New Flynn 
Families 12-1PM 

Hunt: Informal Open 
House/Ice Cream Social 
11-12:30PM

SA: Back to School BBQ 
11:30-1:30pm

District: First Day  
of School

BHS: First Day for 9th 
Grade Only 

BTC: Orientation 5:30PM

EMS: First Day for 6th 
Grade 

Flynn: First Day Coffee 
8:15AM 

Hunt: First Day for  
6 & 7th Grade

IAA: Welcome Back 
pastry and coffee for 
families 8:10AM 

SA: First Day Coffee 
8:15AM 

PreK: Flynn & IRA  
full day open house,  
IAA open house

BHS: School ALL GRADES  

BTC: BTC 1st Student Day 
9:35AM  

EMS: First Day 7th and 
8th Grade 

Hunt: First Day for 8th 
Grade

PreK: First Day of IAA 
AM/PM Preschool

PreK: First Day of 
Preschool for IRA and 
Flynn all day classrooms 
(half day)
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Hunt: Principal Coffee 
8:15AM

IAA: Welcome Back Ice 
Cream Social 3PM

PreK: Flynn & IRA all  
day classrooms (half day). 
Flynn AM/PM classrooms 
open house.

Eid-al-Adha Begins

District: NO SCHOOL

Labor Day

Hunt: Picture Day

PreK: First Day of IRA ISN 
Preschool

PreK: First Day of Flynn 
AM/PM Preschool

PreK: Open House at SA

Eid-al-Adha Ends

C.P. Smith: Picture Day 

PreK: First Day of SA  
AM/PM Preschool

EMS: Picture Day

Flynn: Picture Day

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

IAA: Picture Day

IAA: Whole School Photo 
8:10AM

IAA: PTO Meeting 6pm

C.P. Smith: Welcome 
Back Picnic - PTO  
5:30-7:30PM

PreK: Open House at IRA 
AM/PM Classrooms

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM 

Smith: PTO Meeting 
5:30PM

Champlain: Picture Day

PreK: First Day of IRA 
AM/PM Preschool

EES: Welcome  
Back BBQ 5-7:30PM 

Flynn: Dot Day 

Flynn: Welcome BBQ  
5:00-6:30PM

Flynn: Open House 
6-7PM

Hijri (Islamic New Year)
Rosh Hashanah Begins

EES: Open House

Hunt: PTO Meeting 
6:30PM

Navratri Begins

Flynn: Movie Night 7PM

Rosh Hashanah Ends
Indigenous People’s Day

IAA: Open House, Grades 
3-5 and Ms. Lynda’s 
STEP1 class 6PM

IAA: Open House, Grades 
Pre-K, K, 1, 2 and Ms. 
Mary’s STEP2 class 6PM

EMS: Open House 
6:30PM

Hunt: Dance 6:30PM

Navratri Ends 
Yom Kippur Begins

Dashain Begins 
Dasara 
Yom Kippur Ends
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SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM EES: PTO Meeting Sukkot Begins

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

Hunt: Open House 
6:30OPM 

IAA: PTO Meeting 6PM

SA: Community Dinner/
Open House 5:30-7:30PM

Dashain Ends

Hunt: Principal Coffee 
8:15AM 

Sukkot Ends

Smith: PTO Meeting 
5:30PM

Columbus Day

BHS: Pre-ACT and PSAT 
Testing

Hunt: Picture Retake Day

Shmini Atzeret Begins

EMS: Picture Retake Day

Shmini Atzeret Ends

Simchat Torah Begins Simchat Torah Ends

SA: Harvest Run 9AM

BHS: Quarter 1 Ends 

BHS: Students  
1/2 Day AM /  
Parent Conferences PM 

Hunt: PTO Meeting  
6:30PM 

Deepavali/Diwali/Tahir 
(Festival of Lights) Begins

BHS: Parent Conferences: 
NO SCHOOL FOR 
STUDENTS 

PreK-8: Inservice Day:  
NO SCHOOL FOR 
STUDENTS

SA: PTO Fall Work Day 
9AM-12PM

Deepavali/Diwali/Tahir 
(Festival of Lights) Ends

Flynn: Bookfair and Pasta 
Dinner 5-7PM 

IAA: Picture Retake Day

C.P. Smith: Halloween 
Family Fun Night 6-8PM 

Hunt: Dance 6:30PM

IAA: PTO Halloween Party 
6PM 

SA: Harvest Dance

EES: Halloween Parade 
1:45PM 

Flynn: Annual Costume 
Parade 1:30PM

Halloween
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Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

IAA: PTO Meeting 6PM

Hunt: Principal Coffee 
8:15AM

Hunt /EMS:  
End Quarter 1 

Daylight Savings Time Ends
SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

EES: PTO Meeting 6PM

SA: Election Day Bake 
Sale 7AM-7PM

Election Day

C.P. Smith:  
Art Night - PTO  
5:30-7:30PM

District: Elementary 
School Trimester 1 Ends 

EES: Multicultural  
Night 5:30-7:30PM 

Flynn: Merry Theater 
School Play 7PM

IAA: Literacy Breakfast, 
Grades 2-5 8:10AM 

SA: Bhutanese 
Information NIght 
6-7:30PM

Flynn: Merry Theater 
School Play 4PM

Veterans Day

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

SA: Book Fair Week
Hunt: PTO Meeting 
6:30PM

District: Elementary 
Report Cards Sent Home 

IAA: Literacy Breakfast, 
Grades Pre-K, K, 1 
8:10AM

BHS: Inservice Day 
 – NO SCHOOL FOR 
STUDENTS

PreK-8: Parent 
Conferences – NO 
SCHOOL FOR STUDENTS

BHS: Inservice Day 
 – NO SCHOOL FOR 
STUDENTS

PreK-8: Parent 
Conferences – NO 
SCHOOL FOR STUDENTS

District: Thanksgiving 
Recess — NO SCHOOL

District: Thanksgiving 
Recess — NO SCHOOL 

Thanksgiving

District: Thanksgiving 
Recess — NO SCHOOL
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C.P. Smith: Student 
Extravaganza - PTO  
8AM-2:30PM 

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM EES: PTO Meeting 6PM

Hunt: Chorus Concert 
7PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

IAA: PTO Meeting 6PM

Hunt: Principal Coffee 
8:15AM

Hunt: Dance 6:30PM
SA: Silent Auction and 
Pancake Breakfast

BHS: Quarter 2 Ends 

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

Hunt: Orchestra Concert 
7PM

Hanukkah Begins IAA: Fill the Bowl 6PM

IAA: Kids’ Book Sale

Hunt: Band Concert 7PM

Hanukkah Ends

C.P. Smith: Holidays  
Sing-Along 2PM

Flynn: Winter Sing-Along 
2PM

District: Holiday Break — 
NO SCHOOL

Christmas

District: Holiday Break — 
NO SCHOOL

Kwanzaa Begins

District: Holiday Break — 
NO SCHOOL

District: Holiday Break — 
NO SCHOOL

District: Holiday Break — 
NO SCHOOL
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District: Holiday Break — 
NO SCHOOL

Karen New Year

New Year’s Day

Kwanzaa Ends

District: Holiday Break — 
NO SCHOOL

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

IAA: PTO Meeting 6PM 
Hunt: Principal Coffee 
8:15AM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

IAA: Incoming 
Kindergarten Parent Tour 
8:10AM

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

District: NO SCHOOL 

Martin Luther King Day

IAA & SA:  
Strategic Planning Day -  
NO STUDENTS

EES, EMS, Champlain: 
Strategic Planning Day - 
NO STUDENTS

Hunt: PTO Meeting 
6:30PM 

Flynn, Hunt, C.P. Smith: 
Strategic Planning Day - 
NO STUDENTS

Flynn: Traditions Dinner  
5:30-7PM 

Hunt: Dance 6:30PM 

Hunt/EMS: Quarter 2 
Ends 

IAA: Family Movie Night 
6PM 

C.P. Smith: International 
Dinner/Art Show  
5:30-7:30PM 

SA: Community 
Multicultural Dinner  
& Fair

EES: Math Night 

International Holocaust 
Remembrance Day

IAA: Incoming 
Kindergarten Parent Tour 
8:10AM

Martyr’s Day 

Tu B’Shevat (New Year  
of the Trees) Begins

Tu B’Shevat (New Year  
of the Trees) Ends
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Flynn: Annual Title  
One Meeting 5:30PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

IAA: Incoming 
Kindergarten Parent  
Tour 5:30PM 

IAA: PTO Meeting 6PM

Hunt: Principal Coffee 
8:15am

Groundhog Day

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30pm 

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30pm EES: PTO Meeting 6pm

IAA: Incoming  
Kindergarten Parent Tour 
1pm

Smith: Valentine’s Day 
Family Fun Night 
6-8pm

Lincoln’s Birthday Valentine’s Day

C.P. Smith: Very Merry 
Theatre Production  
1PM, 7PM 

EES: Fine Arts Night - 
Grades 3-5 6:00-7:30PM 

Hunt: PTO Meeting 
6:30PM

District: Elementary 
Trimester 2 Ends 

C.P. Smith: Very Merry 
Theatre Production 7PM 

Flynn: Talent Show 6pm 

Hunt: Dance 6:30pm

SA: Movie Night  

Chinese New Year
Korean New Year
Vietnamese New Year

President’s Day / 
Washington’s Birthday

BHS: Drama Club One 
Act Fesitval 7PM 

IAA: Math Night 6PM
BHS: Drama Club One 
Act Fesitval 7PM

 

District: Elementary 
Report Cards Sent Home

District: Kindergarten 
Registration Due

BHS: Drama Club One 
Act Fesitval 7PM

District: Winter Break — 
NO SCHOOL

District: Winter Break — 
NO SCHOOL

District: Winter Break — 
NO SCHOOL
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District: Winter Break — 
NO SCHOOL

Purim

District: Winter Break — 
NO SCHOOL

Holi (Festival of Color)

District: Winter Break — 
NO SCHOOL

Inservice Day: NO 
SCHOOL FOR STUDENTS

SA: Election Day Bake 
Sale 7AM-7PM

Town Meeting Day

C.P. Smith: PTO Meeting  
5:30PM

BHS: Orchestra Night

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

Hunt: Principal Coffee 
8:15AM 

IAA: PTO Meeting

Daylight Savings  
Time Begins

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM IAA: Math Night 6pm

C.P. Smith: Science Night 
6-7:30PM 

EES: Very Merry School 
Play 

Flynn: Maker Faire  
5:30-7PM 

Hunt: PTO Meeting 
6:30PM

BHS: Quarter 3 Ends 

EES: Very Merry School 
Play 

EES: Very Merry School 
Play 

St. Patrick’s Day

C.P. Smith: Annual 
School Concert 1:30PM

PreK:  
Parent Conferences:  
No Preschool

K-12: Parent Conferences 
1/2 day for students

District:  
No School for students, 
parent conferences

Hunt: Dance 6:30PM

Good Friday  
Passover Begins
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Easter
Hunt: PTO Meeting  
5:45-7:30PM EES: PTO Meeting 6PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM 

Hunt: School Play 4PM

IAA: PTO Meeting 6PM

EES: Skate Night 6-8PM

Hunt: Principal Coffee 
8:15AM

Hunt: School Play 7PM

Hunt/EMS:  
End Quarter 3

Hunt: School Play 7PM

Passover Ends

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM  

BHS: Vermont Youth Rally 
Montpelier 8am-3PM 

EES: Fine Arts Night; 
Grades K-2 6-7:30PM

IAA: Integrated Arts 
Breakfast, Grades 2-5 
8:10AM

Thingyan (Water Festival) SA: PTO Spring Work Day 

Flynn: Bookfair and Hot 
Dog Dinner 5-7PM

IAA: 5th grade play at St. 
Joe’s Very Merry Theatre 
10AM and 6PM

Flynn: K & First Grade 
Spring Musical 1PM 

Hunt: PTO Meeting  
6:30PM 

IAA: 5th grade play  
at St. Joe’s Very Merry 
Theatre 10AM and 6PM

IAA: Integrated Arts 
Breakfast, Pre-K, K, 1 
8:10AM

IAA: Fun Run! 1PM

IAA/Flynn: Poem in  
Your Pocket Day

Earth Day

District: Spring Break — 
NO SCHOOL

District: Spring Break — 
NO SCHOOL

District: Spring Break — 
NO SCHOOL

District: Spring Break — 
NO SCHOOL

District: Spring Break — 
NO SCHOOL
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EES: PTO Meeting 6PM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

IAA: PTO Meeting 6PM
Hunt: Principal Coffee 
8:15AM

BHS: AP Testing 
Chemistry 

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM 

SA: PTO Meeting  
5:45-7PM

Teacher  
Appreciation Week  

BHS: AP Testing Spanish 
Language & Culture

Teacher  
Appreciation Week  

BHS: AP Testing English 
Lit & Comp

Teacher  
Appreciation Week  

BHS: AP Testing Gov  
& Politics and Env Science

Flynn: Grade 2-3 Spring 
Choral Concert and  
Art Show 5:15PM

Teacher  
Appreciation Week  

BHS: AP Testing US 
History 

IAA: Variety Show 6PM 

Teacher  
Appreciation Week  

Mother’s Day
BHS: AP Testing Biology 
& Music Theory

BHS: AP Testing Calculus 
and French Lang&Culture

Hunt: Band Concert 7PM

BHS: AP Testing English 
Lang & Comp

Ramadan Begins

BHS: AP Testing  
World History and 
Statistics 

C.P. Smith: Kindergarten 
Get-Acquainted Day 
8AM-3PM

Hunt: 5th Gr Parent 
Orientation 6PM

Hunt: PTO Meeting 
6:30PM

IAA: Science Fair 6PM

BHS: Quarter 4 Ends 

EES: Mayfair 4-7PM 

Flynn: Staff Luncheon 

Hunt: Dance 6:30PM Shavuot Begins

Shavuot Ends

Hunt: Orchestra Concert 

BHS: Finals 

BHS: Finals 

Hunt/EMS: Step up Day, 
1/2 day for students

IAA: School Dance, 
Grades 3-5 6PM

District: NO SCHOOL

Memorial Day 
Hunt: Chorus Concert 
7PM

IAA: 4th grade play at St. 
Joe’s Very Merry 6PM
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ứệủường Burlington School District   
dành cho học sinh tốt nghiệp: 
  
• Giá trị văn hóa khác nhau 
• Tham gia với cộng đồng 
• Giao tiếp hiệu quả 
• suy nghĩ sáng tạo 
• Khéo léo giải quyết các vấn đề 
• Đạt được tiềm năng học vấn, cá nhân và cá nhân 
cao nhất 
  
Khải tượng của chúng tôi: 
  
BSD: Nuôi dưỡng người chăm sóc, sáng tạo, và can 
đảm  Tham gia cuộc Hành trình! 
  
Niềm tin cốt lõi của chúng tôi: 
  
• Mỗi trẻ có thể thành công 
• Gia đình và cộng đồng là đối tác trong việc giáo dục 
con cái của chúng ta 
• Sự đa dạng và sự hòa nhập thúc đẩy các trường học 
và cộng đồng vững mạnh 
• Một môi trường chào đón, hỗ trợ thúc đẩy học tập 
• Tự phản ánh và trách nhiệm giải trình cải tiến thực 
tiễn của chúng tôi 









ưậấ
ấđịnh, 40 CFR 763.93 [g] [4] mỗi 
trường học trong khu vực District cần phải kế hoạch 
quản lý cho sự an toàn và bảo quản vật chống lửa 
cháy.  Kế hoạch quản lý này sẵn sàng để dùng và có 
thể lấy/sử dụng được cho công chúng ti văn phòng 
hành msau đây: 
 
T
150 Colchester Avenue 
Burlington, VT 05401 
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Leonard Smith, 
Senior Technician 
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Burlington Technical Center
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52 Institute Road
Burlington, VT 05408
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Burlington cam kết cung cấp cho phụ huynh 
cơ hội để tham gia vào việc giáo dục con em 
mình và cộng đồng nhà trường.Hiệu trưởng 
và giáo viên để xây dựng mối quan hệ mạnh 
mẽ với gia đình.   
cuộc họp để hỗ trợ con em c
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Quấy nhiễu là một hình thức phân biệt đối xử bất hợp pháp, nhà 
 không dung thứ 
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 ới thăm gia vào chương trình 

răng và đã được khám tổng quát và có 424 
học sinh trở lại khám răng
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Luật của tiểu bang Vermont đòi hỏi giấy chứng nhận 
chích ngừa. Nếu không có giấy chứng nhận chích ngừa 
thì không được đi học. Không ai có thể ghi danh vào 
học tại một trường Burlington mà không có độ tuổi 
thích hợp hoặc cập nhật (ghi rõ chi tiết nào) hoặc giấy 
chứng nhận chích ngừa.  
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Cha mẹ / người giám hộ nên kiểm tra đầu con bạn 
mỗi tuần một lần, và đặc biệt là trước khi trở lại 
trường sau ng. Cách tốt nhất để làm điều này là 
sử dụng một lược kim loại để đi qua con bạn lúc tóc 
ẩm ướt.  Nếu bạn tìm thấy chí, y tá của trường 
hoặc bác ă sóc sức khỏe có thể cung cấp cho 
bạn lời khuyên tốt về việc loại bỏ chí. 
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Cha mẹ / người giám hộ nên kiểm tra đầu con bạn 
mỗi tuần một lần, và đặc biệt là trước khi trở lại 
trường sau ng. Cách tốt nhất để làm điều này là 
sử dụng một lược kim loại để đi qua con bạn lúc tóc 
ẩm ướt.  Nếu bạn tìm thấy chí, y tá của trường 
hoặc bác ă sóc sức khỏe có thể cung cấp cho 
bạn lời khuyên tốt về việc loại bỏ chí. 
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Sự đa dạng của các h sinh của chúng tôi là một 
món quà cho các cộng đồng Burlington. 


ứng đáng có một trường 
toàn diện và môi trường làm việc khác nhau có 
giá trị và . 
 
Quận đã cam kết thu hẹp khoảng cách trong kết quả 
sinh dựa trên chủng tộc, dân tộc và kinh tế xã hội. 
Hội Đồng Quản Trị Trường Burlington đã tái cam kết 
công bằng và đưa vào chương trình (tháng 3 năm 2017) 
và đã hỗ trợ Kế Hoạch Chiến Lược cho Học Khu vào 
năm 2017. Kế Hoạch Chiến Lược đã xác định được 
một sửa đổi Kế Hoạch Cổ Phần và Bao gồm. Dưới sự 
lãnh đạo của Giám Đốc, Nhóm Bình Đẵng có trách 
nhiệm thi thành s công bằng, đa dạng và đưa vào 
tất cả các khía cạnh của nhà t để đảm bảo 
rằng  đa dạng của chúng tôi là cung c 
giáo dục có chất lượng cao nhất trong khi bồi 
dưỡng mối quan hệ rõ ràng với gia đình và cộng 
đồng. 
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toàn diện và môi trường làm việc khác nhau có 
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sinh dựa trên chủng tộc, dân tộc và kinh tế xã hội. 
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năm 2017. Kế Hoạch Chiến Lược đã xác định được 
một sửa đổi Kế Hoạch Cổ Phần và Bao gồm. Dưới sự 
lãnh đạo của Giám Đốc, Nhóm Bình Đẵng có trách 
nhiệm thi thành s công bằng, đa dạng và đưa vào 
tất cả các khía cạnh của nhà t để đảm bảo 
rằng  đa dạng của chúng tôi là cung c 
giáo dục có chất lượng cao nhất trong khi bồi 
dưỡng mối quan hệ rõ ràng với gia đình và cộng 
đồng. 
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đốấủ
ồựốủởữ


ồ
Tổng Giám Đốc  hành 
một kế hoạch 

đđư
ăă

phát hành vốn 
chủ sở hữu bao gồm báo cáo dữ liệu  
trong tháng N năm 2015.   








Sự đa dạng của các h sinh của chúng tôi là một 
món quà cho các cộng đồng Burlington. 


ứng đáng có một trường 
toàn diện và môi trường làm việc khác nhau có 
giá trị và . 
Quận đã cam kết thu hẹp khoảng cách trong kết 
quả sinh dựa trên chủng tộc, dân tộc và kinh 
tế xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Giám Đốc, Văn 
Phòng a ạng, và c
(DECP) có trách nhiệm thi thành s 
công bằng, đa dạng và đưa vào tất cả các khía 
cạnh của nhà t để đảm bảo rằng  đa 
dạng của chúng tôi là cung c giáo dục có chất 
lượng cao nhất trong khi bồi dưỡng mối quan hệ 
rõ ràng với gia đình và cộng đồng. 


đốấủ
ồựốủởữ


ồ
Tổng Giám Đốc  hành 
một kế hoạch 

đđư
ăă

phát hành vốn 
chủ sở hữu bao gồm báo cáo dữ liệu  
trong tháng N năm 2015.   








Sự đa dạng của các h sinh của chúng tôi là một 
món quà cho các cộng đồng Burlington. 


ứng đáng có một trường 
toàn diện và môi trường làm việc khác nhau có 
giá trị và . 
Quận đã cam kết thu hẹp khoảng cách trong kết 
quả sinh dựa trên chủng tộc, dân tộc và kinh 
tế xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Giám Đốc, Văn 
Phòng a ạng, và c
(DECP) có trách nhiệm thi thành s 
công bằng, đa dạng và đưa vào tất cả các khía 
cạnh của nhà t để đảm bảo rằng  đa 
dạng của chúng tôi là cung c giáo dục có chất 
lượng cao nhất trong khi bồi dưỡng mối quan hệ 
rõ ràng với gia đình và cộng đồng. 


đốấủ
ồựốủởữ


ồ
Tổng Giám Đốc  hành 
một kế hoạch 

đđư
ăă

phát hành vốn 
chủ sở hữu bao gồm báo cáo dữ liệu  
trong tháng N năm 2015.   




ồồựấơộđểăườ
ọậảệếộđồủ
ớộđồầượớđặề
ậđếệủ
đểựệệửụệồ
ựệửụủặữườ
ủồựủọộđặứ
ảộềắỳọố
ụệửụủọưụ
ạủọồ
ướạởủụấễắạủọ

ạướủọảủọ
ườẽỳọềựưấứ
đềọạưữửậặểịặ
ặạủọồệ
đệử

Đốọịệếậủụử
ụ

ụấỳậạướ
ợ
ụềặệố
ạỗặộđịđểừấứửụ
ếịủọặ

ậịệềệửụđượấ
ậặạạếềảềặậ
ỗủườặựơấừ
ườửụậịệđảả
độợủổặảăửụủấỳ
ấạướồựđệửủ

ọểảậịệềấỳ
ệạđảồướạấữ
ệặđạịụậịệề
ấượủđượ
ặđượưữệốđệửồ
ặĩụừệửụ
ủọ

ọềồđặềậặđề
ợđộỷậđốớệạụ
ườợộộằộườử
ụđạọẽửộ
ợớỷậủọộạ
ủẽđượửợớỏ
ậợđồầ





ặc trước

ẫ
ộỗựđểđứầủừẻ emườ
ọẽầ
ữ
ếạố
ệớọươụạ

 























 
  
 
 
 




 
 





















ỆMửỤẠ

ọậằệ
ộầểếọậụ
đểộđồầỗợ
đầđủệếậồđệửủọ
ụđủ
ạộườđẩệửụệ
ỗợươả
ạấơộợăườựể
ủ
Đảảằọệợđểự
ủấảọườậếịạ
ủọ
ủầủậểệ
đềỉấậđệử
ủọ

ọấ
ếậớốồựệ




















 
  
 
 
 




 
 





















ỆMửỤẠ

ọậằệ
ộầểếọậụ
đểộđồầỗợ
đầđủệếậồđệửủọ
ụđủ
ạộườđẩệửụệ
ỗợươả
ạấơộợăườựể
ủ
Đảảằọệợđểự
ủấảọườậếịạ
ủọ
ủầủậểệ
đềỉấậđệử
ủọ

ọấ
ếậớốồựệ




















 
  
 
 
 




 
 





















ỆMửỤẠ

ọậằệ
ộầểếọậụ
đểộđồầỗợ
đầđủệếậồđệửủọ
ụđủ
ạộườđẩệửụệ
ỗợươả
ạấơộợăườựể
ủ
Đảảằọệợđểự
ủấảọườậếịạ
ủọ
ủầủậểệ
đềỉấậđệử
ủọ

ọấ
ếậớốồựệ

ồồựấơộđểăườ
ọậảệếộđồủ
ớộđồầượớđặề
ậđếệủ
đểựệệửụệồ
ựệửụủặữườ
ủồựủọộđặứ
ảộềắỳọố
ụệửụủọưụ
ạủọồ
ướạởủụấễắạủọ

ạướủọảủọ
ườẽỳọềựưấứ
đềọạưữửậặểịặ
ặạủọồệ
đệử

Đốọịệếậủụử
ụ

ụấỳậạướ
ợ
ụềặệố
ạỗặộđịđểừấứửụ
ếịủọặ

ậịệềệửụđượấ
ậặạạếềảềặậ
ỗủườặựơấừ
ườửụậịệđảả
độợủổặảăửụủấỳ
ấạướồựđệửủ

ọểảậịệềấỳ
ệạđảồướạấữ
ệặđạịụậịệề
ấượủđượ
ặđượưữệốđệửồ
ặĩụừệửụ
ủọ

ọềồđặềậặđề
ợđộỷậđốớệạụ
ườợộộằộườử
ụđạọẽửộ
ợớỷậủọộạ
ủẽđượửợớỏ
ậợđồầ





ặc trước

ẫ
ộỗựđểđứầủừẻ emườ
ọẽầ
ữ
ếạố
ệớọươụạ

 























 
  
 
 
 




 
 





















ỆMửỤẠ

ọậằệ
ộầểếọậụ
đểộđồầỗợ
đầđủệếậồđệửủọ
ụđủ
ạộườđẩệửụệ
ỗợươả
ạấơộợăườựể
ủ
Đảảằọệợđểự
ủấảọườậếịạ
ủọ
ủầủậểệ
đềỉấậđệử
ủọ

ọấ
ếậớốồựệ



20

ươ


đđ
đđ
đ
ưđ
đđư

ươũ

đư

đđ
ư

ũưđ
P













 



 





ươ


đđ
đđ
đ
ưđ
đđư

ươũ

đư

đđ
ư

ũưđ
P













 



 






ươ


đđ
đđ
đ
ưđ
đđư

ươũ

đư

đđ
ư

ũưđ
P













 ể



 ể




ươ


đđ
đđ
đ
ưđ
đđư

ươũ

đư

đđ
ư

ũưđ
P













 ể



 ể





 




 








Dinh dưỡng trẻ em
ư
ăư


ăư
đĂư
đưư
ăđưư
Ăưươ
ưưđ
ă
đưđ

ă
đđư
đư






ưũ
ăươ
ươ

ấảọđế










ấảọđếấị
ụăủọă










































§504
(802) 8648456  (800) 2530191 (TDD).  
Điều phối viên Title IX cho nhân viên, học sinh, cha mẹ, và 
những người khác như người thân, bạn bè, hay khách 
quan, là Henri Sparks, Giám đốc công bằng; (802) 8654168 hoặc 
(800) 2530191 (TDD). 

Americans with Disabilities 
Act Coordinator vào trang website c




ấảọđế










ấảọđếấị
ụăủọă










































§504
(802) 8648456  (800) 2530191 (TDD).  
Điều phối viên Title IX cho nhân viên, học sinh, cha mẹ, và 
những người khác như người thân, bạn bè, hay khách 
quan, là Henri Sparks, Giám đốc công bằng; (802) 8654168 hoặc 
(800) 2530191 (TDD). 

Americans with Disabilities 
Act Coordinator vào trang website c




ồồựấơộđểăườ
ọậảệếộđồủ
ớộđồầượớđặề
ậđếệủ
đểựệệửụệồ
ựệửụủặữườ
ủồựủọộđặứ
ảộềắỳọố
ụệửụủọưụ
ạủọồ
ướạởủụấễắạủọ

ạướủọảủọ
ườẽỳọềựưấứ
đềọạưữửậặểịặ
ặạủọồệ
đệử

Đốọịệếậủụử
ụ

ụấỳậạướ
ợ
ụềặệố
ạỗặộđịđểừấứửụ
ếịủọặ

ậịệềệửụđượấ
ậặạạếềảềặậ
ỗủườặựơấừ
ườửụậịệđảả
độợủổặảăửụủấỳ
ấạướồựđệửủ

ọểảậịệềấỳ
ệạđảồướạấữ
ệặđạịụậịệề
ấượủđượ
ặđượưữệốđệửồ
ặĩụừệửụ
ủọ

ọềồđặềậặđề
ợđộỷậđốớệạụ
ườợộộằộườử
ụđạọẽửộ
ợớỷậủọộạ
ủẽđượửợớỏ
ậợđồầ





ặc trước

ẫ
ộỗựđểđứầủừẻ emườ
ọẽầ
ữ
ếạố
ệớọươụạ

 




ấảọđế










ấảọđếấị
ụăủọă










































§504
(802) 8648456  (800) 2530191 (TDD).  
Điều phối viên Title IX cho nhân viên, học sinh, cha mẹ, và 
những người khác như người thân, bạn bè, hay khách 
quan, là Henri Sparks, Giám đốc công bằng; (802) 8654168 hoặc 
(800) 2530191 (TDD). 

Americans with Disabilities 
Act Coordinator vào trang website c






21

 




 













Dinh dưỡng trẻ em
ư
ăư


ăư
đĂư
đưư
ăđưư
Ăưươ
ưưđ
ă
đưđ

ă
đđư
đư







 




 













Dinh dưỡng trẻ em
ư
ăư


ăư
đĂư
đưư
ăđưư
Ăưươ
ưưđ
ă
đưđ

ă
đđư
đư







 




 













Dinh dưỡng trẻ em
ư
ăư


ăư
đĂư
đưư
ăđưư
Ăưươ
ưưđ
ă
đưđ

ă
đđư
đư










 




 








Dinh dưỡng trẻ em
ư
ăư


ăư
đĂư
đưư
ăđưư
Ăưươ
ưưđ
ă
đưđ

ă
đđư
đư






ưũ
ăươ
ươ

ăưđ
ươă
đ
đưđư

ươ
đươ
đươũư
đăưđ
đ
ươơ
đươăươ
đơ
đươđ
ưđươ
ũư
đư
đ
đư
đ
đ
đ
đư

 







 


 ảăủ
ạă


 ộọộĐồng Giáo Dục
 ộọếạ
 Đài 16RETN và 17TOWN
 ảịụốế

ếước

ăưđ
ươă
đ
đưđư

ươ
đươ
đươũư
đăưđ
đ
ươơ
đươăươ
đơ
đươđ
ưđươ
ũư
đư
đ
đư
đ
đ
đ
đư

 







 


 ảăủ
ạă


 ộọộĐồng Giáo Dục
 ộọếạ
 Đài 16RETN và 17TOWN
 ảịụốế

ếước






































































Yêu cầu liên quan đến việc áp dụng chính sách không phân biệt 
đối xử có thể được chuyển đến Giám đốc Khu vực,U.S. 
Department of Education, Office for Civil Rights, 5 Post Office 
Square 8th Floor / Suite 900, Boston, MA 021093921; Tel: (617) 
2890111. Fax: (617) 2890150, or the Vermont Human Rights 
Commission, 135 State St., Drawer 33, Montpelier VT 05633
6301, human.rights@hrc.state.vt.us, 1.800.4162010 Voice/TTY; 
or (802) 8282480 Voice/(TTY). 






đượỉđịậđể
ếệạ


























ẽđượử
ộốựếợđệạắ 

ể
ậậạủạệố
PowerSchool Registrationố
ấờểảầđửộ
ấảườọếđịđẽđượự
ệởăủổĐốảế
ủồựợẳạưệưở
ườịụảđốặởả
ềếđịẽđượựệư
ộốố
ểầ











Yêu cầu liên quan đến việc áp dụng chính sách không phân biệt 
đối xử có thể được chuyển đến Giám đốc Khu vực,U.S. 
Department of Education, Office for Civil Rights, 5 Post Office 
Square 8th Floor / Suite 900, Boston, MA 021093921; Tel: (617) 
2890111. Fax: (617) 2890150, or the Vermont Human Rights 
Commission, 135 State St., Drawer 33, Montpelier VT 05633
6301, human.rights@hrc.state.vt.us, 1.800.4162010 Voice/TTY; 
or (802) 8282480 Voice/(TTY). 






đượỉđịậđể
ếệạ


























ẽđượử
ộốựếợđệạắ 

ể
ậậạủạệố
PowerSchool Registrationố
ấờểảầđửộ
ấảườọếđịđẽđượự
ệởăủổĐốảế
ủồựợẳạưệưở
ườịụảđốặởả
ềếđịẽđượựệư
ộốố
ểầ








ấảọđế










ấảọđếấị
ụăủọă










































§504
(802) 8648456  (800) 2530191 (TDD).  
Điều phối viên Title IX cho nhân viên, học sinh, cha mẹ, và 
những người khác như người thân, bạn bè, hay khách 
quan, là Henri Sparks, Giám đốc công bằng; (802) 8654168 hoặc 
(800) 2530191 (TDD). 

Americans with Disabilities 
Act Coordinator vào trang website c






Yêu cầu liên quan đến việc áp dụng chính sách không phân biệt 
đối xử có thể được chuyển đến Giám đốc Khu vực,U.S. 
Department of Education, Office for Civil Rights, 5 Post Office 
Square 8th Floor / Suite 900, Boston, MA 021093921; Tel: (617) 
2890111. Fax: (617) 2890150, or the Vermont Human Rights 
Commission, 135 State St., Drawer 33, Montpelier VT 05633
6301, human.rights@hrc.state.vt.us, 1.800.4162010 Voice/TTY; 
or (802) 8282480 Voice/(TTY). 






đượỉđịậđể
ếệạ


























ẽđượử
ộốựếợđệạắ 

ể
ậậạủạệố
PowerSchool Registrationố
ấờểảầđửộ
ấảườọếđịđẽđượự
ệởăủổĐốảế
ủồựợẳạưệưở
ườịụảđốặởả
ềếđịẽđượựệư
ộốố
ểầ










22

ăưđ
ươă
đ
đưđư

ươ
đươ
đươũư
đăưđ
đ
ươơ
đươăươ
đơ
đươđ
ưđươ
ũư
đư
đ
đư
đ
đ
đ
đư

 







 


 ảăủ
ạă


 ộọộĐồng Giáo Dục
 ộọếạ
 Đài 16RETN và 17TOWN
 ảịụốế

ếước


đưđă
ưđươ
ăđ
đưđư


ươ
đươ
đươũư
đăưđ
đ
ươơ
đươăươ
đơ
đươđ
ưđ

đư

 







 


 ảăủ
ạă


 ộọộĐồng Giáo Dục
 ộọếạ
 Đài 16RETN và 17TOWN
 ảịụốế

ếước
 
 
 










































































































































































































23

 
 
 
 
 
11) Phát Triển Chuyên Môn 
Mục đích của phát triển chuyên môn là để 
thúc đẩy và duy trì phát triển giáo viên và 
tăng trưởng liên tục. Khu h 
sử dụng nguồn vốn địa phương và liên bang 
để phát triển một hệ thống phát triển chuyên 
nghiệp cân bằng bao gồm các lãnh đạo giáo 
viên, chuyên gia tư vấn trong nước và hội 
thảo khu vực và đào tạo. 

 Tiêu Chuẩn Phổ Thông Mẫu Giáo
Lớp 12 

 Tốt nghiệp trình độ thông thạo 
 Học tập Cá nhân hoá / Học tập làm 

trung tâm học tập  
 Chuyên nghiệp học tập cộng đồng 
 Thiết kế chương trình giảng dạy và 

phát triển 
 Dự liệu theo định hướng quyết định 
 Công nghệ thích hợp 
 Đáp Ứng Lớp Học  
 Khu Vực  Nội Dung Phát Triển  
  
 Hệ thống MultiTier Hỗ trợ (MTSS)  
 Văn Hóa và Ngôn Ngữ của Học Sinh 

ELL 
 
12) Thi Tiểu Bang 
Vào mùa xuân mỗi sinh trong Vermont 
có một  toàn tiểu bang gọi là Smart 
Balanced Assessment (Đánh giá thông minh 
cân bằng). Các đánh giá thông minh cân bằng 
là yêu cầu của pháp luật liên bang, Mỗi 
 Thành Công Luật, cho học sinh từ lớp 3
8 và lớp 11 thi Common Core State Standard 
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và s đánh giá theo tiêu chuẩn của
 chúng tôi trong lĩnh vực đọc và 
toán. Việc đánh giá thông minh cân bằng 
cung cấp thông tin về trình độ thông thạo về 
các tiêu chuẩn , sự phát triển và tiến 
bộ theo thời gian và sự sẵn sàng cho đại học 
và nghề nghiệp. Việc đánh giá đặc biệt nhìn 
vào tiêu chuẩn cấp lớp và tuyên bố rộng rãi 
để chứng minh những trường đại học và nghề 
nghiệp sẵn sàng. Mục đích của việc đánh giá 
là để chứng minh học tập trong năm hiện 
hành và theo thời gian để chuẩn bị 
tốt nhất cho việc học sau trung học. Phiên 
họp đánh giá bắt đầu vào tháng Ba và có sẵn 
cho các trường để sắp xếp trong12 tuần. 
 
Để biết thêm chi tiết hơn, hãy truy cập trang 
Smart Balanced Assessment Consortium web 
http://www.smarterbalanced.org.  
 
Thêm vào, thi NECAP Khoa học được quản 
lý hàng năm vào mùa xuân cho học sinh lớp 
4, 8 và 11. Vermont hiện đang xem xét các 
lựa chọn đánh giá khoa học như các trường 
học tiếp tục sắp xếp chương trình giảng dạy 
khoa học với các tiêu chuẩn khoa học cho thế 
hệ mới. 
Thông tin cập nhật về kiểm tra yêu cầu của 
tiểu bang được mong đợi trong 12 đến 18 
tháng tiếp theo khi thực hiện Đạo luật Thành 
công học sinh Hàng đầu (ESSA). 
 
  
 
 
 
 

 
 

  


   

 




 




















 là một cách rõ ràng hoặc ẩn ý là một thuật ngữ 
hoặc điều kiện làm việc, hoặc trình hoặc từ chối hành vi được sử 
dụng như một thành phần của cơ sở một quyết định việc làm hoặc 

có mục đích, có hiệu lực đáng kể can thiệp công việc của một 
người hoặc đối với hoạt động giáo dục hoặc tạo ra một môi 
trường làm việc đe dọa, thù nghịch hoặc xúc phạm.   
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Regarding Transgender and Gender Nonconforming 
Students 
Visit http://education.vermont.gov/documents/edu-
transgender-guidelines-for-schools.pdf. 
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