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Cập Nhật Về Việc Đóng Cửa Trường  

Ngày 20 tháng Ba năm 2020 

 

 

Kính Gửi Quý Vị Phụ Huynh và Giám Hộ Rosemead, 

 

Tôi muốn bắt đầu bằng việc cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ và kiên trì của quý vị trong khi tất cả chúng ta 

đang học cách thích nghi với việc học Từ Xa.  Các giáo viên và nhân viên của phòng đã làm việc rất tích cực để 

đảm bảo cho học sinh tiếp tục có được các cơ hội học tập có chất lượng cao từ nhà trong thời gian khó khăn 

này. Tôi hy vọng rằng mọi người đều đang bắt đầu điều chỉnh với cách học tập mới.    

 

Nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh và nhân viên của phòng và đáp ứng lại yêu cầu bắt buộc mới “Ở Nhà An 

Toàn Hơn”, giờ đây chúng tôi ra tình trạng đóng cửa nhà trường. Để phù hợp, chúng tôi đã quyết định gia hạn 

việc tạm thời đóng cửa trường cho đến hết thời hạn thứ Sáu, ngày4  tháng 5 năm 2020.  Tất cả mọi phòng giáo 

dục cấp học sinh cho Phòng Giáo Dục PTTH Liên Thành Phố El Monte cũng sẽ chuyển sang cùng tình trạng 

nghỉ học này. Quyết định này được Văn Phòng Thống Đốc, Sở Y Tế Công Hạt  Los Angeles, và Văn Phòng Sở 

Giáo Dục Hạt Los Angeles nhất trí là các phương thức nhằm đẩy mạnh giữ khoảng cách giao tiếp.  Chúng tôi 

hy vọng rằng học sinh sẽ có thể đi học trở lại vào thứ hai ngày 5 tháng 5 năm 2020. Xin vui lòng lưu ý rằng việc 

gia hạn này có bao gồm cả kỳ Nghỉ Xuân thường lệ, từ ngày 13 – 17 tháng Tư, 2020.   

 

Trong thời gian kéo dài việc đóng cửa trường, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các cơ hội học tập, hỗ trợ, và ổn 

định có chất lượng cao cho toàn thể học sinh của phòng. Xin vui lòng tiếp tục liên lạc với giáo viên của học sinh 

về bài vở, hướng dẫn, và bài tập. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ  bữa ăn  cho học sinh từ  9:00 sáng cho 

đến 12:00 trưa tại trường Tiểu Học Encinita, Tiểu Học Savannah, và Trường THCS Muscatel.   

 

Trong thời gian này, việc mọi người thực hiện phần việc của mình nhằm tránh bị nhiễm và lây truyền COVID-

19 bằng cách tuân thủ theo đúng các hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và các văn phòng địa phương là rất 

quan trọng. Các hướng dẫn này bao gồm giữ khoảng cách giao tiếp xã hội; tránh tới các nơi công cộng, giới hạn 

việc tiếp xúc với những người khác , và đảm bảo các biện pháp giữ vệ sinh tốt bằng việc rửa tay thường xuyên. 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các cập nhật thường xuyên về các diễn biến mới trong thời gian nghỉ học kéo dài 

này. Như thường lệ, tôi xin cảm ơn sự tiếp tục ủng hộ của quý vị đối với nhà trường và phòng giáo.   

 

Trân trọng, 

Alejandro Ruvalcaba 
Giám Đốc Phòng Giáo Dục  


