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Santa Clara County Office of Education ra mắt Trang thông tin và Tài nguyên về 

COVID-19 

SAN JOSE, CA - Santa Clara County Office of Education (SCCOE, Phòng Giáo dục hạt Santa Clara) đã ra 

mắt một cổng thông tin mạng “web portal” về thông tin và tài nguyên COVID-19 cho giáo viên, phụ 

huynh, học sinh, quản trị viên và nhân viên hỗ trợ. Cổng thông tin sccoe.org/covid-19 có các phần với 

thông tin từ việc thiết lập lớp học ảo và truy cập các giáo án và tài nguyên đến việc chia sẻ ý tưởng với 

phụ huynh về cách cuốn hút trẻ sinh hoạt ở nhà. 

“Đây là một thời điểm đầy thử thách đối với cộng đồng khi chúng ta phải đối mặt với tác động toàn diện 

của COVID-19. Học khu và trường học của chúng tôi đang nỗ lực để vượt qua một số thử thách mà học 

sinh và gia đình có thể gặp phải bằng các nguồn lực mà khuyến khích học tập chất lượng có thể truy cập 

tại nhà”, Tiến sĩ Mary Ann Dewan, Trưởng Phòng Giáo dục Santa Clara Office of Education nói. 

Cổng thông tin sccoe.org/covid-19 gồm mục dành cho học sinh có phần nói về việc đọc to, các chuyến đi 

dã ngoại ảo và các trang mạng hỗ trợ học về Anh văn, toán, lịch sử/khoa học xã hội, khoa học, nghệ 

thuật và ngôn ngữ thế giới. Hướng dẫn về cách thiết lập và tạo điều kiện học tập trực tuyến có thể được 

tìm thấy trong các mục dành cho giáo viên, quản trị viên và nhân viên hỗ trợ. 

Phụ huynh cũng có thể tìm thấy các lựa chọn học tập linh hoạt cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, 

cũng như thông tin về cách truy cập đường dây nóng Warmline mở 16 giờ hàng ngày với sự hỗ trợ giáo 

dục bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại và tiếng Hàn tại (408) 453-6651 

hoặc email WarmLineRemoteLearning@sccoe.org. Đường dây Warmline có thể hỗ trợ phụ huynh dạy 

trẻ về “khoảng cách xã hội” và giữ vệ sinh đúng cách cũng như trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối 

quan tâm về Individualized Educational Plans (IEP, Kế hoạch Giáo dục Cá nhân). 

Cổng thông tin COVID-19/sccoe.org cũng có một danh sách các tài nguyên từ các đối tác và tổ chức cộng 

đồng có thể truyền cảm hứng cho các hoạt động học tập thú vị và hấp dẫn bên ngoài lớp học. 

Các cập nhật sẽ được thực hiện trên trang mạng sccoe.org/COVID-19 thường xuyên. 

Các câu hỏi khác liên quan đến COVID-19 có thể được trả lời bằng đường dây nóng COVID-19 của 

SCCOE, (408) 453-6819. 
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Giới thiệu về Santa Clara County Office of Education 

Phối hợp làm việc với các đối tác trong trường và cộng đồng, Santa Clara County Office of Education 

(SCCOE, “Phòng Giáo dục hạt Santa Clara”) là một cơ quan dịch vụ khu vực cung cấp các dịch vụ giảng 

dạy, kinh doanh và kỹ thuật cho 31 học khu của hạt Santa Clara. Phòng Giáo dục trực tiếp phục vụ học 

sinh thông qua các chương trình giáo dục đặc biệt, trường học phi truyền thống/alternative schools, 

chương trình Head Start và State Preschool, giáo dục cho người hay di cư và Opportunity Youth 

Academy. SCCOE cũng quản lý việc giáo dục và tài chính và giám sát các học khu, bên cạnh 22 trường 

bán công dưới phép của Hội đồng Giáo dục Hạt Santa Clara. 


