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Ngày 25 tháng 3 năm 2020 
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Santa Clara County Office of Education hỗ trợ 

các chương trình giữ trẻ toàn hạt cho các nhân viên dịch vụ khẩn cấp 

 
SAN JOSE, CA - Santa Clara County Office of Education (SCCOE) cùng với các tổ chức và cơ 
quan cộng đồng trên toàn hạt Santa Clara sẽ hỗ trợ các Chương trình Giữ trẻ toàn hạt cho các 
Nhân viên Y tế và Nhân viên Sơ cứu đầu tiên. 
 
Bắt đầu từ tuần này, các tổ chức như YMCA cùng với Học khu Morgan Hill Unified School 
District và Bệnh viện El Camino ở Mountain View và Los Gatos, Chương trình Vườn trẻ khẩn 
cấp SCCOE và các tổ chức hợp tác với First 5 của Santa Clara, Tổ chức Healthier Kids 
Foundation, Ban Giám thị Santa Clara, Hội đồng hạt Santa Clara và Thành phố San Jose sẽ bắt 
đầu mở các chương trình vườn trẻ và nhà trẻ để phục vụ con của các nhân viên y tế và nhân 
viên sơ cứu đầu tiên. Các chương trình này không dành cho công chúng.  
 
“Phản ứng với COVID-19 trên toàn tiểu bang đòi hỏi nhà trường đóng cửa và các em phải nghỉ 
học. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy điều này có thể khiến các nhân viên y tế thiết yếu và nhân 
viên sơ cứu đầu tiên không có các lựa chọn an toàn trong việc chăm sóc con cái”, Tiến sĩ Mary 
Ann Dewan, Trưởng phòng Giáo dục của Santa Clara Office of Education nói. “Sự hợp tác của 
chúng tôi với các tổ chức cộng đồng địa phương cho phép chúng tôi mở rộng sự hỗ trợ để giúp 
các nhân viên khẩn cấp tiếp tục đặt bản thân họ vào tình trạng nguy hiểm để giữ cho chúng ta 
an toàn”. 
 
Nhà trẻ cho nhân viên cấp cứu ở khu vực Morgan Hill hiện đang có sẵn và cung cấp các bữa 
ăn cũng như hỗ trợ học tập và các hoạt động khác tuân thủ quy  định giữ khoảng cách xã hội. 
Nhân viên cấp cứu trong khu vực Morgan Hill được khuyên vào trang mạng của Học khu 
Morgan Hill Unified School District. 
 
Giám đốc Steve Betando tại Học khu Morgan Unified School District nhấn mạnh đến nhu cầu 
trước mắt. “Các nhân viên y tế, y tá, bác sĩ và những nhân viên thiết yếu khác cũng là thành 
viên cộng đồng và phụ huynh của chúng ta. Khi các trường học đóng cửa, lĩnh vực y tế và cấp 
cứu đang bị quá căng thẳng sẽ càng có nhiều gánh nặng hơn do sự vắng mặt của các nhân 
viên cần phải ở nhà với con cái của họ, trừ khi có dịch vụ giữ trẻ an toàn”. 
 
Các chương trình như nhà trẻ cho nhân viên cấp cứu ở Morgan Hill đang được cung cấp thông 
qua sự cộng tác của các cơ quan và tổ chức trên khắp hạt Santa Clara. Tất cả các nhà trẻ dành 
cho nhân viên cấp cứu tại hạt Santa Clara sẽ tuân theo các biện pháp giữ khoảng cách xã hội, 
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khử trùng và vệ sinh theo quy định của Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara, Tiểu bang 
California và Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Liên bang. Giờ hoạt động, quy định về độ tuổi và 
chi phí sẽ thay đổi theo từng chương trình. 
 
Những người quan tâm có thể liên hệ với bộ nhân sự hoặc các bộ công vụ trong tổ chức của 
họ để biết chi tiết về cách đăng ký dễ dàng vào các chương trình trong khu vực của họ 
 
 

### 
 

 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. 

 


