
 

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2020 
 
Kı́nh gửi các Phụ huynh và Giám hộ, 
  
Với mục đích này, Santa Clara County Office of Education (SCCOE), các học khu, và 
các trường bán công, phối hợp với Sở Y tế Hạt Santa Clara và năm hạt lân cận, đã 
tuyên bố gia hạn việc đóng cửa trường không cho học sinh đe�n trường đến he� t ngày 
1 tháng 5 năm 2020. 
 
Với ngày càng nhiều trường hợp coronavirus được xác nhận trong hạt, tiểu bang và 
quốc gia của chúng ta, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải tuân theo Lệnh Ơ�  yên 
trong nhà/Shelter-in-Place để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.  
 
Santa Clara County Office of Education đã thiết lập các tài nguyên trực tuyến để hỗ 
trợ quý vị và học sinh trong khi các quý vị đang đi qua đại dịch này. Vui lòng truy cập 
www.sccoe.org/covid-19 để biết các chương trı̀nh học tập linh hoạt, đường dây 
Warmline hoạt động 16 giờ (phục vụ ba�ng năm thứ tie�ng) và bản Hỏi Đáp. Các bữa 
ăn miễn phí sẽ tiếp tục có sẵn trên khắp cộng đồng của chúng ta trong lúc các trường 
học đang đóng cửa không cho học sinh đe�n. Danh sách của các trường có dịch vụ 
cung ca�p bữa ăn có thể được tìm thấy tại https://www.sccoe.org/covid-
19/Documents/Updated-list-School-Closure-Meal-Sites-2020-V13-3.27.20.pdf. 
 
Mặc dù chúng tôi nhận thấy việc gia hạn việc đóng cửa trường học da� n đe�n các thử 
thách và khó khăn cho nhiều gia đình, cách hiệu quả nhất để làm chậm và ngăn chặn 
sự lây truyền của đại dịch này là bằng cách tiếp tục thực hiện việc giữ khoảng cách 
xã hội. Hãy cũng thực hành các thói quen an toàn và lành mạnh sau đây: 
 
● Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây 
● Thuốc khử trùng tay có cồn cũng hiệu quả (nếu rửa tay không phải là đie�u làm 
được ngay lập tức) 
● Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt hay được mọi người chạm vào 
như tay nắm cửa, công tắc đèn, đồ chơi, máy tính và máy tính bảng, v.v. 
● Tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay chưa được rửa 
● Tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh 
● Ở nhà nếu quý vị bị bệnh (trừ khi ca�n được đie�u trị y te� ) 
● Ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy hoặc khuỷu tay. Nếu quý vi ̣sử dụng khăn giấy, hãy 
rửa tay sau đó. 
● Nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, ăn thực phẩm lành mạnh và kiểm soát sự căng 
thẳng để giữ cho khả năng miễn dịch của quý vi ̣mạnh mẽ. 
● Thực hành việc giữ khoảng cách xã hội 
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Chúng tôi rất biết ơn các thành viên cộng đồng trên khắp Hạt Santa Clara vì những 
nỗ lực phòng ngừa to lớn của họ trong thời gian khó khăn và độc đáo này. Nếu quý vị 
có thêm câu hỏi/thắc mắc, xin gọi đường dây nóng COVID-19 tại (408) 453-6819. 
 
Mong quý vị được an toàn và khỏe mạnh. 
 
Trân trọng, 
 
Tie�n sı ̃Steve Olmos 
Phó Trưởng phòng 
Bộ phận Dịch vụ và Ho�  trợ Học sinh  
 


