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Kính Gửi Các Gia Đình và Nhân Viên Dear Rosemead, 

 

Chúng tôi nhận thấy tháng qua thật là khó khăn đối với tất cả mọi người. Ai cũng nhớ trường lớp truyền thống 

nơi nhân viên chuyên môn của phòng cống hiến cho nhà trường hàng ngày và chào đón các học sinh và các thủ 

lính tài năng. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể quay lại cách học bình thường vào mùa thu.   

 

Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về chương trình học hè. Cho tới hôm nay, chúng tôi chưa nhận được bất cứ 

hướng dẫn chính thức nào từ bang và/hoặc các cán bộ địa phương về khả năng quay lại học hè, năm học kéo 

dài, hoặc chương trình trại hè bình thường. Chính vì thế, chúng tôi đang chuẩn bị cho cả chương trình học hè 

truyền thống và chương trình Học Từ Xa. Chúng tôi sẽ, tất nhiên là vậy, cập nhật cho quý vị ngay khi chúng tôi 

có hướng dẫn cụ thể hơn từ các cán bộ của bang và quận hạt.   

 

Chúng tôi cũng tiếp tục lên kế hoạch cho các buổi lễ và liên hoan cuối năm như lễ ra trường. Mục tiêu của 

chúng tôi là đưa ra được các mốc kinh nghiệm này cho các học sinh  xứng đáng để học sinh có thể chính thức 

được ghi nhận và đón mừng bởi gia đình và nhân viên. Chúng tôi sẽ liên lạc sớm với quý vị để quý vị đóng góp 

ý kiến và phản hồi cho các sự kiện này về chúng ta có thể lên kế hoạch dựa theo đó. 

 

Tuần tới, ngày 13 tháng Tư đến ngày 17 tháng Tư, theo kế hoạc h trước đây là Kỳ Nghỉ Xuân. Sẽ không có 

giảng dạy chính thức trong Kỳ Nghỉ Xuân. Chúng tôi hy vọng lần không đi học này sẽ giữ cho mọi người mạnh 

khỏe. Việc học chính thức, bằng Học Từ Xa, sẽ được trở lại vào thứ Hai ngày 20 tháng Tư.   

 

Cuối cùng, các báo cáo từ các cán bộ y tế và nhà nước phản ảnh rằng các biện pháp giãn cách xã hội tỏ ra có 

hiệu quả. Giờ đây, hơn lúc nào hết, là lúc mọi người tiếp tục làm phần việc của mình để tránh lây nhiễm và lan 

truyền COVID-19 bằng việc tuân theo các khuyến nghị giãn cách xã hộ. Các khuyến nghị này bao gồm: ở nhà 

càng nhiều càng tốt, tránh các nơi công cộng, hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang ở nơi công cồng, 

và đảm bảo các biện pháp vệ sinh sẽ sẽ bao gồm cả việc rửa tay thường xuyên. Tiếp tục các biện pháp này sẽ 

giúp đảm bảo cho chúng ta được quay trở lại cuộc sống thường nhật trước đay sớm hơn chư không muộn hơn.   

 

Mặc dù các thử thách của đại dịch COVID-19 đang hiện hữu, cộng đồng phòng giáo dục ta cùng đồng hành 

bằng việc Học Từ Xa nơi các kinh nghiệm học tập chất lượng cao được diễn ra hàng ngày. Chúng tôi cũng sẽ 

tiếp tục cấp bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối lành mạnh hàng ngày cho học sinh của phòng.  Thay mặt Hội Đồng 

Quản Trị và đội ngũ quản lý của Phòng, tôi xin gửi lòng biết ơn trân thành tới quý vị vì sự tiếp tục làm việc 

chăm chỉ và sự cống hiến của quý vị.   

 

Trân trọng, 

Alex Ruvalcaba 
Giám Đốc Phòng Giáo Dục 


