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Cập Nhật Về Đóng Cửa Trường 

Ngày 2 t háng 4 năm 2020 

 

Kính Gửi Các Gia Đình và Nhân Viên Rosemead, 

 

Ngày hôm nay, Giám Đốc Sở Giáo Dục Hạt Los Angeles County Dr. Debra Duardo, ủng hộ đề nghị của 

Thống Đốc Governor Newsom và Vụ Trưởng Vị Giáo Dục Công Bang Tony Thurmond đưa ra ngày hôm qua 

để tiếp tục đóng cửa tất cả các trường học cho đến cuối năm học. Chiểu theo đó, tôi rất buồn phải thông báo về 

việc đóng cửa mọi trường học trong Phòng Giáo Dục Rosemead cho đến hết năm học 2019 – 2020. 

 

Hôi đồng quản trị của phòng hiểu rằng quyết định này là một quyết định nặng nề đè lên học sinh, phụ 

huynh/giám hộ, nhân viên và các gia đình của phòng. Trong khi chúng ta vẫn khi học năm học sẽ được tiếp tục 

bằng việc học sinh trở lại trường vào tháng Năm, thì quyết định này là cần thiết vì quyền lợi tốt nhất của học 

sinh và vì sự an toàn cho toàn xã hội. Các chuyên gia của bang và quốc gia dự đoán rằng ảnh hưởng của   

COVID-19 sẽ tiếp tục phát triển trong tháng Tư, và sẽ còn nghiêm trọng hơn vào tháng Năm. Hy vọng rằng các hành động 

đồng lòng của cả cộng đồng sẽ có tác dụng ngăn chặn sự lây lan COVID-19. 

 

Việc mọi người hiểu rằng mặc dục các trường đóng cửa về mặt vật lý, nhưng việc học tập chất lượng cao và hỗ 

trợ cho học sinh vẫn sẽ được tiếp tục là rất quan trọng. Tập thể các nhà giáo dục của Rosemead vẫn tận tâm với 

học sinh trong suốt thời gian đóng cửa trường. Kể từ khi trường nghỉ dạy, chúng tôi  vẫn cấp cho toàn thể học 

sinh việc ôn bài và các cơ hội phong phú. Hiện chúng ta đã chuyển sang mô hình học từ xa qua mạng và làm việc tại 

nhà. Kế hoạch học từ xa của phòng sẽ tiếp tục được phát triển và chuẩn bị cho học sinh lên lớp trên. 

 

Việc đóng cửa vật lý nhà trường sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi về các hoạt động cuối năm học, học hè, năm học 

kéo dài, trại hè, và hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để trả lời cho các câu hỏi đó và cập nhật liên lạc với 

quý vị trong các tuần tiếp theo, và luôn quan tâm đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên. Xin quý vị tiếp 

tục email cho giáo viên, hiệu trưởng của học sinh hoặc cho văn phòng phòng giáo dục nếu quý vị có bất cứ câu 

hỏi nào. 

 

Tôi không thể bày tỏ hết việc tôi tự hào thế nào vie tôi được là một phần của tập thể Phòng Giáo Dục 

Rosemead. Mọi nơi tôi nhìn, tôi đều thấy nhân viên sẵn lòng bước vào học tập các phương pháp giảng dạy mới, 

thiết lập các cách mới để kết nối với các gia đình, tình nguyện phân phát công nghệ, và đảm bảo để học sinh 

nhận được các bữa ăn đủ dinh dưỡng, bao gồm cả bữa tối, trong hàng ngày. 

 

Thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị và lãnh đạo Phòng, tôi xin gửi lòng biết ơn tới từng quý vị!  Chúng tôi sẽ tiếp 

tục đồnh hành làm việc với quý vị cho đến khi cộng đồng của phòng ta được an toàn, khỏe mạnh, và bình an! 

 

Trân trọng, 

Alex Ruvalcaba 
Giám Đốc Phòng Giáo Dục 


