
 

 

Ngày 22 tháng 5 năm 2020 

 

Chủ đề: Kết cấu cho Kế hoạch Mở lại Trường học 

 

 

Kính thưa các Gia đình ở Hạt Santa Clara, 

 

Phòng Giáo dục Hạt Santa Clara (Santa Clara County Office of Education) và các giám đốc của 

học khu đang hợp tác để đánh giá nhu cầu của các trường học trong Hạt Santa Clara để chuẩn bị 

mở cửa trở lại vào mùa thu này. Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và gia đình là ưu tiên hàng 

đầu của chúng tôi. Mọi kế hoạch mở lại trường học để giảng dạy học sinh trực tiếp sẽ tuân theo 

các hướng dẫn dựa trên các các quy định được Sở Y tế Công cộng đưa ra và thực hiện các hạn 

chế cần thiết để giảm thiểu rủi ro truyền COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta. Mặc dù không 

có gì đảm bảo rằng COVID-19 sẽ không xuất hiện trong các trường học, nhưng chúng tôi có thể 

sẽ đưa ra rất nhiều kế hoạch để đáp ứng với khả năng này. 

 

Nỗ lực này dựa trên các nguyên tắc chính để đảm bảo chúng tôi giải quyết được nhu cầu của học 

sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng. Tất cả các Giám đốc Học khu tại Hạt Santa Clara đã cam 

kết phát triển kế hoạch mở lại trường học dựa theo những điều sau đây:  

 

• Bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của học sinh, nhân viên và gia đình 

• Các kế hoạch phải hoạt động để đảm bảo tính công bằng, khả năng tiếp cận và hòa nhập 

• Loại bỏ khoảng cách đạt cơ hội, giải quyết việc mất học và gia tăng tốc độ đạt thành tích 

• Thúc đẩy việc dạy và học tập đầy chất lượng cao và sáng tạo trong tất cả các môi trường 

• Đảm bảo việc quản lý tài chính phù hợp với nhu cầu của học sinh 

• Thu hút các bên liên quan trong việc ra quyết định minh bạch, có sự phối hợp và lòng 

thương 

 

Chúng ta đang đối mặt với những thách thức không giống như những năm học trong quá khứ. 

Công việc phi thường của các giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân viên đã tạo ra một tác động 

to lớn trong thời gian đóng cửa trường học. Nỗ lực mà chúng tôi đã chứng kiến là một bằng 

chứng cho sự cam kết và khả năng phục hồi tuyệt vời của cộng đồng của chúng ta và sẽ tiếp tục 

truyền cảm hứng để chúng tôi cung cấp một môi trường cuốn hút nhằm hỗ trợ việc tăng tốc độ và 

tiến bộ trong học tập. Chúng ta sẽ trở thành mạnh hơn khi chúng ta đoàn kết. 

 

Cám ơn sự hợp tác và kiên nhẫn của quý vị trong khi chúng tôi đang lên kế hoạch mở lại các 

trường học tại Hạt Santa Clara. 

 

  

Trân trọng, 

 

 

 

Mary Ann Dewan, Ph.D. 

Tổng Giám đốc các Trường học của Hạt 


