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Ngày 2 tháng 8 năm 2021 

 

Kính gởi Quý Phụ Huynh Rosemead, 

  

Chúng tôi hy vọng quý vị đang có một mùa hè tuyệt vời, dành thời gian nghỉ ngơi trong những ngày cuối trước khi các con em 

sẽ vào năm học mới. Ở nhà khi bệnh 

  

Học khu của chúng ta đang bận rộn tuyển dụng thành viên mới, cung cấp các dịch vụ dinh dưỡng mùa hè cho học sinh, hiện đại 

hóa trường học, nâng cấp công nghệ, tiến hành bảo trì và chuẩn bị cho năm học mới. Như đã chia sẻ trước đây, chúng tôi đang 

lên kế hoạch cho việc giảng dạy trực tiếp đầy đủ trở lại vào mùa thu. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), Bộ Y tế Công 

cộng California (CDPH), và Bộ Y tế Công cộng Quận Los Angeles (LACDPH) đều đã cung cấp hướng dẫn rằng học sinh nên 

trở lại trường học và được hướng dẫn với các phương cách sau đây:  

● Sử dụng khăn che mặt (khẩu trang) trong mọi sinh hoạt trong phòng. 

● Nhân viên và học sinh tự kiểm tra sức khỏe hàng ngày. 

● Kiểm soát vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay và xài nước chống khuẩn. 

● Ở nhà khi bệnh. 

● Xét nghiệm COVID-19 

● Mở rộng quy trình vệ sinh lớp học và khuôn viên trường.  

 

Theo hướng dẫn của tiểu bang và địa phương thì việc dạy học trực tiếp có thể thực hiện một cách an toàn mà không cần yêu cầu 

phải có khoảng cách tối thiểu, trong khi các biện pháp phòng chống dịch như trên được tuân thủ. Như bạn đã biết, hướng dẫn về 

sức khỏe có thể thay đổi khi các đối tác y tế của chúng tôi tiếp tục theo dõi COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý 

vị qua các bản cập nhật dành cho phụ huynh và thông tin trên trang web của học khu, https://www.rosemead.k12.ca.us/. 

 

Trong năm học 2021-2022, các khu học chánh ở California phải cung cấp lựa chọn học tập độc lập cho những học sinh có nguy 

cơ gặp rủi ro về sức khỏe khi đến học tại trường. Lựa chọn chương trình học độc lập không giống như học từ xa. Học sinh theo 

chương trình học độc lập sẽ học và hoàn thành bài tập tại nhà, với sự hỗ trợ và hướng dẫn thường xuyên từ giáo viên của các 

em. Để tìm hiểu thêm về lựa chọn chương trình học độc lập của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web sau, 

https://www.rosemead.k12.ca.us/Page/79. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các buổi cung cấp thông tin dành cho phụ huynh vào thứ 

Sáu, ngày 6 tháng 8 lúc 11:00 sáng qua Zoom: 

 

Để Tham gia Cuộc họp, vui lòng vào trang: 

https://zoom.us/j/98603725067?pwd=UUlhbFU4eE5OZ0o2czIwbHpRR0V4QT09 

ID cuộc họp: 986 0372 5067 

Mật mã: 7habits 

 

Trong những ngày tới, quý vị sẽ  nhận được thông tin cụ thể từ trường của con quý vị  liên quan đến các sự kiện chào mừng học 

sinh trở lại trường học,  Họp Phụ Huynh học sinh, và bảng phân công lớp giữa các giáo viên. Quý vị cũng có thể liên  lạc với 

chúng tôi tại văn phòng Học khu, (626) 312-2900, để biết thêm thông tin. Cuối cùng, nếu quý vị biết về một gia đình mới đến 

học khu của chúng ta, vui lòng cho họ biết rằng chúng tôi rất háo hức được gặp họ và ghi danh học sinh mới vào khu học chánh 

tuyệt vời của chúng ta. 

  

Chúng tôi chúc quý vị có một mùa hè thật tuyệt vời và chúng tôi mong muốn được gặp trực tiếp tất cả các học sinh của chúng ta 

trong ngày học đầu tiên Thứ Tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021. 

  

 Trân trọng, 

 

Alex Ruvalcaba 
Giám đốc 


