
Các Phụ Huynh và Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến:  
 
Hôm nay, Sở Giáo Dục Quận Hạt Sacramento (SCOE), với sự hỗ trợ đầy đủ của Sở Y Tế Công Cộng 
Quận Hạt Sacramento (SCPH), công bố rằng thời gian đóng cửa các trường của chúng ta sẽ được 
kéo dài cho đến hết năm học vào ngày 11 tháng 6 năm 2020 như là một phần trong nỗ lực để giảm 
thiểu sự lây lan của COVID-19.    

Từ Giám Đốc Học Khu Aguilar: 

 

“Thời điểm kêu gọi hành động phi thường chưa từng có và chúng tôi cam kết làm tất cả những gì có 

thể làm để đáp ứng các nhu cầu của học sinh chúng ta.  Chúng tôi thật sự thất vọng rằng học sinh 

của chúng ta không thể quay trở lại trường trong năm nay, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng các lớp 

học của chúng ta chưa kết thúc.  Nhóm của chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để thực hiện kế 

hoạch học tập từ xa chặt chẽ, sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các học sinh vào ngày 13 tháng 4.”   

Trong thời gian đóng cửa trường, các chương trình dinh dưỡng trường sẽ tiếp tục phục vụ các bữa 
ăn cho học sinh.  Việc phân phối bữa ăn sẽ tiếp tục trong suốt tuần lễ ngày 6 tháng 4 mà đó là kỳ 
nghỉ Xuân bình thường của học khu.  

Chúng tôi nhận thấy đây là một thời điểm khó khăn cho cộng đồng Học Khu Sacramento.  Chúng tôi 
cảm ơn quí vị về sự kiên nhẫn trong khi chúng ta cùng vượt qua cuộc khủng hoảng sức khoẻ này.  
Chúng tôi muốn xin đảm bảo với quí vị rằng chúng tôi đang ngày đêm làm việc để xây dựng kế 
hoạch học tập từ xa để cho tất cả các học sinh của chúng ta có thể tiếp tục việc học tập của mình 
cho đến khi trường học mở cửa trở lại.    

Học Khu Sacamento sẽ tiếp tục cập nhật tin tức cho cộng đồng trong tình huống lỏng lẻo này.  Các 
sự cố và hoàn cảnh có thể thay đổi nhanh chóng và chúng tôi sẽ đều đặn đăng các tin tức cập nhật 
và các nguồn hỗ trợ cho các gia đình lên trang mạng tại https://www.scusd.edu. 
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