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Xét nghiệm COVID-19 hiện có tại hai Trường học  
trong Hạt Santa Clara  

 

SAN JOSE, CA - Phòng Giáo dục Hạt Santa Clara đã kết hợp với Hạt Santa Clara để 
thông báo rằng hai trường học trong Hạt Santa Clara, Trường Trung học James Lick ở 
Học khu Trung học East Side Union và Trường Trung học Christopher tại Học khu 
Gilroy hiện được chỉ định là nơi xét nghiệm COVID-19 cho cộng đồng. 

Tăng số lượng xét nghiệm là một bước quan trọng cho chúng ta trở lại các hoạt động 
trực tiếp. Theo thông báo gần đây của Thống đốc Gavin Newsom, các địa điểm xét 
nghiệm COVID-19 hiện sẽ có trên toàn tiểu bang và tập trung vào việc phục vụ các 
cộng đồng không có khả năng được xét nghiệm. Trường học là nơi dễ tiếp cận cho 
cộng đồng và các nơi này có không gian và khả năng cung cấp việc xét nghiệm ở quy 
mô lớn hơn.  

"Kể từ khi đóng cửa trường, các cơ sở và nhân viên của chúng tôi đã giúp đỡ nhiều 
học sinh và gia đình đáp ứng các nhu cầu cơ bản, bao gồm các bữa ăn, nguồn trợ giúp 
học tập từ xa và nhà trẻ cho những người lao động thiết yếu", Tiến sĩ Mary Ann Dewan, 
Trưởng Phòng Giáo dục Hạt Santa Clara nói. "Hôm nay chúng tôi cảm thấy vui mừng 
về việc xét nghiệm COVID-19 nhờ thông điệp đầy hy vọng này. Tôi rất biết ơn sự nỗ 
lực thống nhất này với các nhà lãnh đạo của quận và thành phố để phục vụ cộng đồng 
của chúng tôi và cảm ơn sự lãnh đạo và hợp tác của Tổng Giám đốc Học khu East 
Side Union, Chris Funk, và Tổng Giám đốc Học khu Gilroy, Debbie Flores, cũng như 
các học khu khác, quận khác và văn phòng chính quyền của thành phố."  

Địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại trường trung học James Lick sẽ được mở vào thứ 
Tư ngày 6 tháng Năm. Việc xét nghiệm sẽ xảy ra từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7:00 sáng 
đến 7:00 tối, và mỗi địa điểm sẽ có khả năng phục vụ tới 132 cá nhân mỗi ngày. Việc 
xét nghiệm tại hai địa điểm mới sẽ chỉ được thực hiện qua các cuộc hẹn. Để làm hẹn, 
các cá nhân có thể gọi 1-888-634-1123 hoặc truy cập https://lhi.care/covidtesting. Các 



tiêu chí cho việc kiểm tra và xét nghiệm sẽ dựa trên hướng dẫn của Tiểu bang và có 
thể được cập nhật để phản ánh hướng dẫn mới nhất. Xét nghiệm tại trường trung học 
Christopher của Học khu Gilroy dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 5.  

"Trường trung học Christopher của Học khu Gilroy đã được chọn làm nơi xét nghiệm 
COVID-19 của Quận Nam và sẽ bắt đầu vào tuần tới", Giám đốc Debbie Flores của 
Học khu Gilroy cho biết.  "Tăng số lượng người được xét nghiệm COVID-19 là một 
bước quan trọng trong việc xác định có bao nhiêu người bị nhiễm trong cộng đồng của 
chúng tôi để họ có thể được điều trị sớm và chúng tôi có thể tìm ra thêm người đã tiếp 
xúc với họ.  Tôi cảm thấy hài lòng rằng học khu của chúng tôi có thể đóng một vai trò 
quan trọng trong quá trình này và mong được phối hợp với các đối tác của chúng tôi tại 
Hạt Santa Clara, Sở Y tế Công cộng và Phòng Giáo dục của Hạt". 

Chủ tịch Ban Giáo dục Hạt Santa Clara, bà Claudia Rossi cho biết, "Chúng tôi vô cùng 
biết ơn và cảm thấy hứng khởi vì các trường học trong Hạt Nam đã được chọn để tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình này và hy vọng rằng điều đó sẽ có tác động lớn hơn 
trong việc làm chậm sự lây lan của căn bệnh này".  

 

### 
 

Giới thiệu về Phòng Giáo dục Hạt Santa Clara 
 

Phối hợp làm việc với các đối tác trường học 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. 
 
 
 


