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Kính gửi Quý Vị Phụ Huynh và Giám Hộ, 

 

Hội đồng quản trị tPhòng Giáo Dục Rosemead, cán bộ và nhân viên của phòng hy vọng rằng tất cả các quý vị đều 

an toàn và khỏe mạnh. Như đã thông báo trước đó, tất cả các trường thuộc PGD Rosemead sẽ bắt đầu năm học 

2020-2021 chỉ bằng Học từ xa. Điều này có nghĩa là  giảng dạy cho học sinh sẽ được cấp qua mạng trực tuyến. 

Ngày khai giảng đã được lên lịch vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. Trong khi chúng tôi chuẩn bị cho khai giảng 

năm học mới, chúng tôi muốn chia sẻ thông tin và cập nhật để đảm bảo cho học sinh của phòng được chuẩn bị 

bước vào năm học mới. 

 

Công nghệ - Chương trình học từ xa của chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả  mọi học sinh đều phải có máy tính tốt để sử 

dụng hàng ngày. IPad, máy tính bảng hoặc điện thoại là chưa đủ. Mọi học sinh thuộc phòng  đều hội đủ tiêu chuẩn 

để mượn máy tính Chromebook để sử dụng riêng ở nhà. Chúng tôi cũng  cấp các thiết bị ”hot spot”  để cho phép 

học sinh không có kết nối internet truy cập được internet vào các lớp học và làm bài tập. Để chuẩn bị cho nhu cầu 

công nghệ của học sinh, chúng tôi cung cấp các hỗ trợ sau: 

• Những học sinh trước đây đã mượn được  Chromebook hoặc ”hot spot”  được giữ lại các thiết bị này để 

sử dụng trong năm học mới. 

• Chúng tôi  đang yêu cầu một số học sinh được chọn trả lại thiết bị của các em, Chromebook và ”hot spot”, 

để chúng tôi phát cho các em thiết bị mới. Những gia đình này sẽ được bộ phận Dịch vụ Công nghệ của 

phòng liên hệ để lên lịch hẹn đổi thiết bị. 

• Học sinh nào hiện không có thiết bị và cần thiết bị cho năm học mới sẽ được phép mượn một thiết bị từ 

nhà trường theo lịch dưới  đây: 

 Thứ Hai, ngày 3 tháng 8 - Trường tiểu học Shuey - 8:00 sáng đến 2:00 chiều. 

 Thứ ba, ngày 4 tháng 8 - Trường tiểu học Encinita - 8:00 sáng đến 2:00 chiều. 

 Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 - Trường tiểu học Savannah - 8:00 sáng đến 2:00 chiều. 

 Thứ năm, ngày 6 tháng 8 - Trường trung học cơ sở Muscatel - 8:00 sáng đến 2:00 chiều. 

 Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 - Trường tiểu học Janson - 8:00 sáng đến 2:00 chiều. 

* Tất cả khách sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và thực  hiện các yêu cầu giãn cách xã hội khi đến thăm các cơ sở 

của phòng. 

 

Cập nhật cho phụ huynh - Thông tin thêm về chương trình và lịch học từ xa của chúng tôi sẽ được chia sẻ như 

sau: 

• Họp thông tin cho phụ huynh nhằm cấp chi tiết về kế hoạch của phòng, kỳ vọng vào học sinh và thông tin 

thời khóa biểu sẽ được chia sẻ với các gia đình vào hoặc trước ngày 10 tháng 8 năm 2020. 

• Hiệu trưởng các trường sẽ tổ chức các cuộc họp phụ huynh và phát triển chuyên môn của phụ huynh trong 

tuần từ 10 tháng 8 đến 13 tháng 8. Thông tin chi tiết hơn về các buổi họp này và phát tài liệu cho học sinh 

sẽ được hiệu trưởng nhà trường chia xẻ với quý vị 

• Đêm Hội Tựu Trường năm nay sẽ tổ chức trực tuyến và sẽ diễn ra vào hoặc trước tuần đi học đầu tiên để 

đảm bảo cho quý vị và học sinh có cơ hội gặp gỡ với giáo viên và tìm hiểu về các mong đợi và nội quy 

của lớp học. 



 

 

 

Đơn Xin Bữa Ăn Cho Học Sinh - Chúng tôi rất khuyến khích tất cả các gia đình nộp đơn nhậnbữa ăn miễn phí 

hoặc giảm giá bằng cách truy cập trang web sau:https://bit.ly/2BywBd2. Thủ tục nộp đơn đều an toàn, bảo mật 

và riêng tư. 

 

Văn phòng nhàtrường - Tất cả các văn phòng nhà trường sẽ được mở để đăng ký và cấp thông tin vào ngày 13 

tháng 8. 

* Tất cả khách sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và thực hành các yêu cầu giãn cách xã hội khi đến thăm các cơ sở 

của phòng. 

 

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với văn phòng phòng giáo dục hoặc hiệu trưởng nhà trường. 

Một lần nữa xin cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý vị đối với học sinh và phòng giáo dục. 

 

Trân trọng 

Alejandro Ruvalcaba 

Alejandro Ruvalcaba 

Giám Đốc Phòng Giáo Dục 


