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Ngày 13 tháng 3 năm 2020 
 

Kính Gửi Quý Vị Phụ Huynh và Giám Hộ Rosemead, 

 

Như đã chia xẻ ở trên, toàn thể học sinh sẽ không đi học từ thứ Hai, ngày 16 tháng Ba, 2020 cho đến hết thứ Sáu, ngày 27 

tháng Ba, 2020. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không có trường hợp nào mắc COVID-19 được báo cáo trong cộng 

đồng của phòng ta. Việc cho học sinh nghỉ học này là để đáp ứng theo hướng dẫn của Văn Phòng Sở Giáo Dục Hạt như 

các phương tiện nhằm giảm thiểu lây lan của COVID-19. 

 

Nghỉ học là gì? 
Trong thời gian này, học sinh sẽ ở tại nhà. Giáo viên và nhân viên sẽ có mặt tại nơi làm việc cho đến khi có thông báo sau. 

 

Tại sao lại có hai tuần nghỉ học? 
Việc này cho phép phòng ta làm chậm việc lây truyền bệnh dịch trong khi chúng ta có thời gian hợp lý để đánh giá lại tình 

hình tiếp theo. 

  

Sẽ vẫn có kỳ nghỉ xuân không? 
Tại thời điểm này, chúng tôi hy vọng vẫn có kỳ nghỉ Xuân theo lịch. Kỳ nghỉ Xuân diễn ra từ ngày 13-17 tháng Tư, 2020. 

  

Những ai bị ảnh hưởng? 
Toàn bộ học sinh Phòng gồm cả học sinh Vỡ Lòng,  including Giáo Dục Rosemead, TK - lớp 8,  trông trẻ hàng ngày, các 

chương trình sau giờ học, và các lựa chọn học tập khác.  

 

Có các hỗ trợ học tập nào? 
Để giúp học sinh tiếp tục học tập trong thời gian này, học sinh sẽ đươc truy cập vào các bài giảng trực tuyến và/hoặc gói 

bài tập trực tuyên. Các tài nguyên trực tuyến có trên website của nhà trường ở đường dẫn dưới mục, “Online Student 

Work.” Hơn nữa, phụ huynh có thể tới nhận sách giáo khoa và/hoặc bài tập tại trường.  Chúng tôi cũng sẽ có thiết bị 

Chromebook cho các học sinh cần thiết bị. Hiệu trưởng và giáo viên sẽ được trao đổi trực tiếp về thông tin nhiều hơn. 

 

Có dịch vụ bữa ăn không? 
Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cung cấp bữa ăn cho mọi học sinh từ 18 tuổi trở xuống từ 9:00 a.m.-1:00 p.m. tại Trường 

Encinita, Muscatel, và Trường Savannah. Học sinh phải có mặt để nhận bữa ăn. 

 

Trong thời gian này, phòng giáo dục sẽ tiếp tục mở cửa và nhân viên sẽ giao dịch bằng email hoặc điện thoại để trả lời các 

câu hỏi của quý vị. 

 

Trong lúc bước tiếp, chúng tôi sẽ sẽ cập nhật cho qúy vị về tình hình hình nhà trường và các gia hạn tiềm tàng về việc 

nghỉ học. Như thường lệ, xin cảm ơn sự tiếp tục hỗ trợ của quý vị đối với các trường và Phòng Giáo Dục.   

 

Trân trọng 

Alex Ruvalcaba 

Giám thị 


