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Ngày 21 tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi Cha mẹ và Người giám hộ,  

 

Hội Đồng Quản Trị Học Khu Rosemead, các giáo viên, nhân viên hỗ trợ và ban giám hiệu của chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã có một 

năm học khai giảng suôn sẻ. Khi bước sang tháng thứ hai của chương trình Đào tạo Từ xa, chúng ta đang chứng kiến sinh viên tiếp tục 

tham gia vào những công việc có ý nghĩa và hiệu quả. Chúng tôi hiểu rằng không phải mọi học sinh trong học khu của chúng tôi đều 

đạt được mức độ thành công như nhau và do đó sẽ tạo cơ hội sau để chọn học sinh.  

 

Vào ngày 2 tháng 9 năm 2020, Sở Y tế Công cộng Quận Los Angeles (CLADPH) đã cập nhật các Giao thức Mở lại của họ cho Các 

trường K-12 “cho phép các trường cung cấp các dịch vụ trong trường cho các nhóm nhỏ gồm các học sinh có Kế hoạch Giáo dục Cá 

nhân hóa (IEP) và trẻ em là Học sinh Anh ngữ (EL) cần đánh giá và / hoặc các dịch vụ chuyên biệt tại trường bắt đầu từ ngày 14 tháng 

9 năm 2020 . ” Để mời sinh viên trong khuôn viên trường tham gia đánh giá và các dịch vụ trong trường, chúng tôi phải đảm bảo rằng 

số lượng sinh viên trong khuôn viên trường tại bất kỳ thời điểm nào không vượt quá 10% tổng số sinh viên và chúng tôi thực hiện đầy 

đủ các Giao thức Mở lại CLADPH và COVID- 19 Kế hoạch Quản lý Tiếp xúc.  

 

Khu học chánh của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để xác định những học sinh đáp ứng các tiêu chí CLADPH cần được hỗ trợ 

thêm để chúng tôi có thể mời họ tham gia các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt trong trường cũng như chuẩn bị cơ sở của chúng tôi cho 

những học sinh này trở lại. Dưới đây là thông tin quan trọng và các bước tiếp theo khi chúng tôi mong muốn chào đón các học sinh 

được chọn trở lại. 

 

● Học sinh theo IEP và / hoặc học sinh EL cần đánh giá đã được liên hệ để sắp xếp các cuộc hẹn cho các cuộc đánh giá trong 

trường. 

● Các học sinh học tiếng Anh và / hoặc học sinh trong IEP sẽ được mời tham gia các dịch vụ chuyên biệt trong trường học sẽ 

được các văn phòng hành chính của trường chúng tôi liên lạc vào tuần tới và tuần sau. 

● Học sinh sẽ không bắt buộc phải tham gia các dịch vụ chuyên biệt trong trường nếu phụ huynh cảm thấy không thoải mái khi 

cho con mình theo học. 
● Học sinh EL sẽ bắt đầu các dịch vụ chuyên biệt tại trường vào tuần 28 tháng 9 năm 2020. 
● Chúng tôi đã lên lịch dự kiến cho các học sinh tham gia IEP để bắt đầu các dịch vụ chuyên biệt trong trường học vào tuần ngày 

5 tháng 10 năm 2020. Ngày chính xác sẽ được xác nhận bởi các văn phòng hành chính địa điểm. 
● Học sinh được mời tham gia các dịch vụ chuyên biệt trong trường sẽ đến trường từ khoảng 8 giờ sáng đến 12 giờ 45 phút, tùy 

thuộc vào địa điểm trường học của họ. Lịch trình cuối cùng sẽ được chia sẻ với học sinh và phụ huynh bởi các văn phòng quản 

lý trang web của chúng tôi 
● Theo giao thức CLADPH, tất cả các nhóm học sinh sẽ bao gồm 12 học sinh trở xuống, phải giữ khoảng cách về thể chất, đeo 

khăn che mặt và thực hành các biện pháp vệ sinh thích hợp. 
● Tất cả học sinh và nhân viên vào trường của chúng tôi sẽ được kiểm tra các triệu chứng COVID-19, bao gồm cả kiểm tra nhiệt 

độ. 
● Tất cả học sinh và phụ huynh được mời sẽ được phép đến thăm các trường học trước ngày khai giảng dự kiến để tuân thủ các 

quy trình và thực hành an toàn của chúng tôi. 

 
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là không phải tất cả học sinh sẽ được mời quay trở lại, chỉ những học sinh thuộc IEP và / hoặc học sinh 

EL đã được xác định là cần hỗ trợ trong trường mới được mời, vì chúng tôi phải tuân thủ 10% tổng số số lượng học sinh. Chúng tôi hy 

vọng rằng khi số trường hợp COVID-19 giảm, CLADPH sẽ cho phép nhiều học sinh đến trường trực tiếp để được hướng dẫn và hỗ trợ. 

 
Trân trọng, 

 

Alejandro Ruvalcaba 
Alejandro Ruvalcaba 

Giám đốc trường học 


