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“Learning, Growing, Leading” 

Ngày 9 tháng 4 năm 2020  
 
Các gia đình trường Janson thân mến,  
 
Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, một trong những học sinh và gia đình Janson 
của chúng tôi vì sự kiên nhẫn, hợp tác và hiểu biết của bạn trong thời gian thử thách này. 
Tôi biết ơn các nhân viên của Janson vì tất cả chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất 
cả các học sinh  và gia đình của chúng tôi trong khi hợp tác với các đồng nghiệp của 
chúng tôi để cung cấp việc học mới cho tất cả các học sinh của chúng tôi.   
 
Như đã được chia sẻ trước đây bởi Giám thị học khu chánh của chúng tôi, để bảo vệ sức 
khỏe của học sinh và nhân viên của chúng tôi và để đáp ứng với các nhiệm vụ của an 
toàn hơn tại nhà, ông đã tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học trong  Học khu 
Rosemead đến cuối năm của Năm học 2019 - 2020. Quyết định này được hỗ trợ bởi Văn 
phòng Thống đốc, Sở Y tế Công cộng Quận Los Angeles và Văn phòng Giáo dục Quận 
Los Angeles như một phương tiện để thúc đẩy sự cách ly với xã hội.  
 
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp bữa ăn cho tất cả trẻ em từ 18 tuổi trở xuống từ 9:00 
sáng đến 12:00 chiều tại Encinita, Muscatel và Savannah School. Bữa ăn tối cũng sẽ 
được cung cấp hàng ngày từ 3: 00-4: 30 tại Muscatel. Không quá 3 phần ăn có thể được 
cung cấp cho bất kỳ gia đình nào nếu trẻ em không có mặt. Ngoài ra, nếu bạn cần mượn 
Chromebook cho (các) con của mình, vui lòng gửi email cho văn phòng học khu tại 
rsdsupport@rosemead.k12.ca.us. 
 
Cảm ơn bạn một lần nữa, gửi đến các giáo viên, nhân viên và học sinh của chúng tôi, 
những người đang thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời và tư duy vượt trội để tăng cường học 
tập từ xa. Cũng xin cảm ơn các bậc cha mẹ và người chăm sóc đáng chú ý ở nhà vì sự 
đáp ứng của bạn. Hỗ trợ, chăm sóc và tình yêu cho học sinh, giáo viên và gia đình đã 
được thể hiện rõ qua nhiều cách thông qua phương tiện truyền thông xã hội và các địa 
điểm khác.   
 
Xin lưu ý rằng Kỳ Lên lịch thường xuyên của chúng tôi nghỉ xuân đã được đặt vào 
ngày 13 tháng 4 - 17 tháng 4 năm 2020.  Trong thời gian này, sẽ không có cuộc trò 
chuyện và dạy học  trên mạng với thầy cô,  và tôi yêu cầu bạn tận hưởng tuần nghỉ của 
mình với gia đình. Nhân viên của Janson cũng sẽ nghỉ một tuần. 
 
Tôi tự hào về cách các sinh viên, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi đã cùng nhau tìm 
ra các giải pháp sáng tạo cho một thách thức phát triển nhanh chóng, chưa từng có như 
vậy.  
 
Chúc bạn sức khỏe giò giàu và hạnh phúc,                                                                            
  Gabriel Cardenas, Hiệu trưởng 
 


