
Các Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến: 
  
Chúng tôi viết thư này để cập nhật tin tức cho quí vị về thời gian dự 
kiến việc đóng cửa các trường trong học khu nhằm giảm thiểu sự lây lan 
của COVID-19 cũng như cập nhật các tin tức về những nỗ lực hiện tại 
của chúng tôi nhằm đáp ứng các nhu cầu học tập và tình cảm xã hội cho 
học sinh chúng ta. 
 
Học khu chúng tôi tiếp tục theo dõi cẩn thận các đề nghị và chỉ thị được 
ban hành bởi Thống đốc Gavin Newsom, Quận Hạt Sacramento, Thành 
phố Sacramento và các cơ quan y tế công cộng ở cấp liên bang, tiểu 
bang và địa phương.  Hôm nay, Quận Hạt Sacramento đã ban hành 
Lệnh Y Tế Cộng Đồng chỉ thị cho tất cả các cư dân ở nhà, trừ trường 
hợp họ đang phải cung ứng hay tiếp cận các dịch vụ cần thiết. 
  
Theo kết quả của lệnh này, tất cả các trường của học khu Sacramento 
sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến kỳ nghỉ xuân theo lịch học tập của chúng 
tôi, từ ngày 6 – ngày 10 tháng 4.  Thứ Hai, ngày 13 tháng Tư là thời 
gian sớm nhất mà lịch học tập bình thường của chúng tôi sẽ trở lại.  
Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức cho cộng đồng nếu sự thay đổi về các 
ngày bổ sung cần được thực hiện trước ngày đó 
 

Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ việc ở nhà theo chỉ thị của 
Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento để giảm thiểu sự lây lan của 
COVID-19.  Bằng cách thực hiện các bước này như là một cộng đồng, 
chúng ta có thể giúp làm chậm lại sự lây lan của coronavirus và không 
quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta. 
 
Điều quan trọng cần lưu ý là các bữa ăn cho học sinh của chúng tôi là 
một trong những dịch vụ thiết yếu mà chúng tôi sẽ cung cấp cho cộng 
đồng của chúng ta.  Học Khu vẫn tiếp tục chương trình dinh dưỡng 
cho các trường của chúng tôi trong hoàn cảnh khẩn cấp về sức khỏe 
cộng đồng này.  Chúng tôi đã tăng số lượng các trường nơi bữa ăn 
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được cung cấp và kéo dài thời gian phân phối các bữa ăn.  Chúng tôi 
tiếp tục khuyến khích tất cả các học sinh và gia đình sử dụng chương 
trình dinh dưỡng của chúng tôi và đến nhận các bữa ăn, được phục vụ 
theo cách đến lấy và đi ngay. 
  
Chúng tôi cũng biết rằng nhiều nhà giáo dục tận tâm của chúng ta đã 
liên lạc với quí vị cũng như học sinh của quí vị về các nguồn hỗ trợ và 
công cụ học tập được đề nghị để tiếp cận trong thời gian đóng cửa 
trường.  Chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác công đoàn lao 
động của chúng tôi để đảm bảo rằng kế hoạch được đưa ra cho tất cả 
các học sinh có quyền truy cập và nhận được các nguồn hỗ trợ dựa 
theo nhu cầu học tập của các em.  Một số nguồn này có thể dựa vào 
công nghệ trong khi một số nguồn khác có thể ở dạng khác.  Các kế 
hoạch của chúng tôi cho các trường sẽ tuân theo sự hướng dẫn mới 
nhất của Bộ Giáo dục California (CDE) và các đơn vị khác về việc học tập 
từ xa mà quí vị có thể xem tại đây.  Xin biết rằng chúng tôi đang làm 
việc trong nội bộ, khu vực và hơn thế nữa để xác định cách thức tốt 
nhất nhằm thực hiện các hướng dẫn này.  Trong lúc này, chúng tôi sẽ 
tiếp tục mở rộng các nguồn trực tuyến xúc tích để hỗ trợ cho các học 
sinh và khuyến khích các hoạt động củng cố việc học tập. 
 
Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19 vẫn đang ở tình huống 
lỏng lẻo.  Các sự kiện và hoàn cảnh vẫn thay đổi nhanh chóng, và việc 
thường xuyên đánh giá lại là điều cần thiết khi việc cân nhắc đến sức khỏe 
cộng đồng vẫn phát triển.  Học Khu Sacramento sẽ tiếp tục làm việc theo sự 
tư vấn chặt chẽ của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt Sacramento và Sở Giáo dục 
Quận Hạt Sacramento, và làm theo hướng dẫn của Thống đốc California, ông 
Gavin Newsom, Bộ Y tế Công cộng California và Bộ Giáo dục California.  Học 
khu của chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện bất kỳ và tuân thủ tất cả các biện 
pháp được các nhà lãnh đạo y tế công cộng khuyến nghị để bảo vệ sức khỏe 
và sự an toàn cho học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi trong 
trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này.  Sức khỏe và sự an toàn 
của tất cả học sinh và nhân viên của Học Khu Sacramento vẫn là mối quan 
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tâm lớn nhất của chúng tôi. 

 
Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc trực tiếp với các gia đình của chúng ta, và sẽ 

đăng các tin tức cập nhật lên Trang mạng của Học Khu khi hoàn cảnh cần 
thực thi.  Chúng tôi cảm ơn toàn bộ cộng đồng về sự hiểu biết và hợp tác 
của họ trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này, và đang góp một 
phần để giữ cho học sinh và cộng đồng trường của chúng ta lành mạnh. 

  
Jorge A. Aguilar 

Giám Đốc Học Khu  
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