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Xin chào quý Phụ Huynh của thành phố Rosemead, 

 

Trong vài tuần qua, chúng tôi rất vui mừng rchào đón các em học sinh đã chọn cách học tập kết hợp để hướng dẫn trực tiếp với nhóm 

học sinh cuối cùng trở lại trường vào ngày 19 tháng 4. Không có gì vui hơn trong năm qua khi được nhìn thấy những khuôn mặt của 

học sinh thân mến! Bất kể những chiếc khẩu trang, sự phấn khích của các học sinh khi dược trở lại khuôn viên trường vẫn thể hiện rõ 

qua từng khuôn mặt. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị trong năm qua. Trong khi chúng tôi tiếp tục điều hướng việc trở lại bình thường 

trong khu học chánh của chúng tôi, tôi muốn chia sẻ một số cập nhật quan trọng như sau: 

 

Thay đổi mô hình hướng dẫn -  

Các chổ trống trong mô hình kết hợp trực tiếp (In-person Hybrid)của chúng tôi đang nhanh chóng lấp đầy. Phụ huynh muốn thay đổi 

mô hình học của con mình có thể liên lạc với hiệu trưởng trường học để được giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp chương trình 

Đào tạo Từ xa (Distance Learning) cho đến hết năm học cho tất cả các gia đình đã chọn mô hình đó. 

 

Các Chương Trình Mùa Hè -  

Chúng tôi đang làm việc để hoàn tất các chương trình học hè trực tiếp, năm học kéo dài niên học, chương trình trại hè ban ngày(day 

camp). Thông tin chi tiết về các chương trình sẽ được gửi đến quý phụ huynh sớm. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tận dụng những cơ hội 

học tập mở rộng này cho con em của quý vị. 

 

Lịch Học Mùa Thu -  

Vì tỷ lệ trường hợp nhiễm COVID trong khu vực của chúng ta tiếp tục giảm, chúng tôi hy vọng rằng việc trở lại trường học vào mùa 

thu sẽ là học trực tiếp hoàn toàn. Chúng tôi cũng đang xem xét các lựa chọn cho phụ huynh có thể muốn tiếp tục theo mô hình Học từ 

xa (Distance Learning).Thông tin thêm về điều này sẽ được chia sẻ với quý vị sớm. 

 

Ghi danh -  

Chúng tôi tiếp tục ghi danh học sinh cho năm nay và năm sau. Vui lòng giúp chúng tôi chia sẻ tin tức này với hàng xóm và các thành 

viên trong gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học. Thông tin về ghi danh học sinh có thể được tìm thấy tại trang mạng sau,  

https://www.rosemead.k12.ca.us/Page/488. 

 

Lễ Tốt nghiệp -  

Do tỷ lệ trường hợp COVID thấp hơn, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ có thể tổ chức các buổi lễ tốt nghiêp cuối năm 

theo sự cho phép của bộ y tế quận. Các trường học đang làm việc để lựa chọn các phương cách tốt và kế hoạch sẽ sớm được chia sẻ 

với quý vị phụ huynh sớm. Việc đi bộ(walk through) và các nghi lễ truyền thống tại trường sẽ được phát sóng trực tuyến.Tất cả các 

buổi lễ của chúng tôi phải tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng, bao gồm đeo khẩu trang, giản cách xã hội, hạn chế chỗ 

ngồi, và kiểm tra sức khỏe trước lúc tâp trung 

 

Các giao thức về sức khỏe và an toàn -  

Như quý vị đã biết Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh quốc gia gần đây đã ban hành hướng dẫn mới về các yêu cầu an toàn được nới 

lỏng đối với những người được tiêm chủng đầy đủ. Xin lưu ý rằng học khu của chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ các yêu cầu an toàn tại 

địa phương đối với tất cả mọi người, bao gồm đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay / vệ sinh tay thường xuyên và kiểm tra sức 

khỏe. Chúng tôi tinh tưởng rằng các biện pháp này đã giúp ngăn ngừa dịch bùng phát trong trường học của chúng tôi và đã giữ an toàn 

cho học sinh và nhân viên của trường học.  

 

Cuối cùng, điều quan trọng chúng tôi muốn chia sẻ là chương trình học và ngoại khóa mà chúng tôi cung cấp trong năm nay sẽ không 

thể thực hiện được nếu không có sự làm việc kiên trì của đội ngũ nhân viên Rosemead tuyệt vời của chúng ta. Khi chúng ta kỷ niệm 

Tuần lễ "Tri ân giáo viên", ngày 3 đến ngày 7 tháng 5 và Tuần lễ "Biết ơn nhân viên của trường", ngày 16 đến ngày 22 tháng 5, tôi hy 

vọng quý vị sẽ dành một chút thời gian để cảm ơn nhân viên hỗ trợ và các giáo viên của chúng ta vì tất cả những gì họ đã làm cho học 

sinh là con em của chúng ta. 

 

Trân trọng,, 

Alejandro Ruvalcaba, Giám đốc các trường học 

https://www.rosemead.k12.ca.us/Page/488

