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Kính gửi Cha mẹ và Người giám hộ, 

 

Tại một cuộc họp của Hội đồng đặc biệt được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2020, Hội đồng quản trị của 

chúng tôi chính thức chấp thuận đề nghị của tôi rằng chúng tôi bắt đầu năm học chỉ bằng Học tai nha. Như vậy, 

tất cả các trường Rosemead sẽ bắt đầu năm học thông qua Học tập từ xa đầy đủ. Chúng tôi biết rằng tin tức gây 

thất vọng cho cộng đồng của chúng tôi, nhưng chúng tôi phải hiểu rằng sự an toàn của học sinh và nhân viên 

của chúng tôi phải là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Chúng ta không thể bỏ qua môi trường lo lắng và sợ hãi 

hiện tại khi chúng ta trải qua sự gia tăng đáng kể các trường hợp COVID-19 dương tính ở tất cả Nam 

California. Chúng ta cũng phải chú ý đến thực tế rằng toàn bộ tiểu bang của chúng ta đã đẩy lùi các kế hoạch 

mở lại để bao gồm việc đóng cửa các doanh nghiệp và văn phòng không cần thiết mở trước đó để giúp ngăn 

chặn sự lây lan của COVID-19. 

 

Chúng tôi may mắn khi Lực lượng đặc nhiệm mở lại trường học của chúng tôi ghi nhớ khả năng này khi chúng 

tôi phát triển kế hoạch mở lại trường học có thể thích nghi. Kế hoạch chúng tôi đã trình bày với cộng đồng quận 

của chúng tôi bao gồm khả năng chúng tôi sẽ phải quay lại nghỉ học. Các nhóm quận của chúng tôi đã bắt đầu 

phát triển chương trình đào tạo từ xa chất lượng cao. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc để trở lại trong hướng 

dẫn trong lớp để được chuẩn bị cho một chương trình truyền thống lai hoặc đầy đủ. 

 

Khi chúng tôi chuyển sang đóng cửa trường vào cuối năm học vừa qua, đội ngũ các nhà giáo dục tuyệt vời của 

chúng tôi đã cùng nhau đảm bảo chúng tôi cung cấp cho sinh viên chương trình học tập và hệ thống hỗ trợ tốt 

nhất có thể. Tôi không có nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ làm điều này một lần nữa, và làm nó tốt hơn. Tôi cũng tự 

tin rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng khi chúng tôi có thể chào đón các sinh viên trở lại giảng dạy trong lớp khi thấy an 

toàn. 

 

Thông tin thêm về chương trình đào tạo từ xa của chúng tôi cho năm học mới bao gồm định hướng của học sinh 

và phụ huynh, kỳ vọng của học sinh và phụ huynh, hỗ trợ công nghệ và các chủ đề khác, sẽ được cung cấp 

trong những tuần tới. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho bạn khi chúng tôi nhận được thêm thông tin và 

hướng dẫn từ các quan chức y tế và giáo dục của quận. 

 

Cảm ơn Phu Huynh đã tiếp tục hỗ trợ học sinh và khu học chánh của chúng tôi. 

 

Trân trọng 

Alex Ruvalcaba 
Giám Đốc Phòng Giáo Dục 

 


