Cập Nhật Quan Trọng về Việc Cùng Nhau Trở Lại: Học Khu Sacramento sẽ bắt đầu năm học
tới với việc học từ xa hoàn toàn
Một khía cạnh quan trọng của Kế Họach Cùng Nhau Trở Lại, kế hoạch Trở Lại để Học, được cập
nhật ngày hôm nay với sự quyết định rằng các học sinh sẽ bắt đầu năm học vào ngày 3 tháng 9 với
một chương trình hoàn toàn học tập từ xa.
Quyết định này không dễ dàng được đưa ra. Chúng tôi đã hy vọng và đã lập kế hoạch để giới thiệu
tới các học sinh lựa chọn giữa việc đến trường học tập và học tập từ xa, nhưng không may, các
trường hợp COVID-19 đang gia tăng tại Cali, một thời gian trễ nãi tồn tại giữa việc thử nghiệm và
nhận kết quả thử nghiệm, và việc truy tìm người tiếp xúc lan rộng vẫn tồn tại chưa hiệu quả.
Dưạ vào các yếu tố này, và dựa theo những đề nghị của Phòng Y Tế Công Cộng Quận Hạt
Sacramento, học khu đã kết luận rằng bắt đầu học kỳ mùa thu với học tập từ xa hoàn toàn là biện
pháp tốt nhất để chúng tôi có thể bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của học sinh và nhân viên.
“Trong khi thật đáng thất vọng rằng chúng tôi sẽ không được chào đón các học sinh của chúng ta
trực tiếp đến trường trở lại vào ngày 3 tháng 9, chúng tôi cam kết rằng kế hoạch học tập từ xa của
Học Khu Sacramento sẽ bao gồm việc giảng dạy chất lượng cao, các cấu trúc để đo lường sự tiến bộ
của học sinh, và trách nhiệm để đáp ứng các nhu cầu giáo dục, tình cảm xã hội của tất cả các học
sinh," Giám Đốc Học Khu Jorge Aguilar phát biểu.
Kế hoạch Cùng Nhau Trở Lại gồm sáu phần hiện tại được phát triển bao gồm tầm nhìn chi tiết cho
việc học tập từ xa, với sự tương tác trực tiếp và được giáo viên giảng dạy dựa trên các tiêu chuẩn
chất lượng cao.
“Kế hoạch quyết liệt của chúng tôi sẽ bao gồm việc hợp tác và phát triển chuyên môn cho các giáo
viên để giúp hỗ trợ thành công cho tất cả các học sinh mặc dù trong những hoàn cảnh rất cố gắng
này, Giám Đốc Học Khu Aguilar phát biểu thêm. “Các học sinh của chúng ta không thể chấp nhận
sự mất mát thêm để được học tập. Khi chúng tôi thực hiện chương trình học tập từ xa mạnh mẽ này,
chúng tôi kêu gọi mọi người thực hiện các bước để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 và khẩn
thiết kêu gọi các nhà hoạch định chính sách của liên bang và tiểu bang gia tăng nguồn tài trợ và sẵn
sàng mở rộng thử nghiệm và truy tìm người tiếp xúc."
“Các học sinh, gia đình, giáo viên, và nhân viên của chúng tôi đang vật lộn với nỗi sợ hãi và lo lắng
khủng khiếp về cách thức chúng tôi tiếp tục dạy và học một cách an toàn giữa lúc có quá nhiều bất
ổn,” Chủ Tịch Uỷ Ban Quản Trị Jessie Ryan phát biểu. “Là một người mẹ, tôi cũng đang cảm
nhận được. Điều an ủi cho tôi là sự cam kết mạnh mẽ của học khu, áp dụng những hướng dẫn từ các
chuyên viên y tế công cộng để bảo vệ các học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi
cũng đang gánh vác nhu cầu của hàng chục ngàn học sinh dễ bị tổn thương nhất trên đôi vai chúng
tôi. Sự tổn thương mà nhiều học sinh sẽ trải qua khi chăm sóc các người lớn trong cộng đồng trường
của các em làm cho tôi thức trắng đêm. Chúng tôi phải xem xét mọi khía cạnh, mọi học sinh, và mọi
khả năng có thể để nghĩ lại và cải thiện việc học tập từ xa với sự hỗ trợ các học sinh mạnh mẽ.
Chúng tôi phải sử dụng thời gian trước khi chúng tôi làm việc với các giáo viên để thiết kế một kế
hoạch toàn diện nhằm đáp ứng các nhu cầu của tất cả các trẻ em qua thời điểm khó khăn đáng kể
này."
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Thông qua quá trình lập kế hoạch “Cùng Nhau Trở Lại”, Học Khu Sacramento đang lập kế hoạch
cho các tình huống dạy và học mà có thể phát triển trong suốt năm học tới trong khi cộng đồng của
chúng ta đối mặt với tình trạng khẩn cấp sức khoẻ công cộng của COVID-19 đang diễn ra.
Sau những kết luận của năm học trước, học khu đã khảo sát qua kinh nghiệm về học tập từ xa của
các học sinh và phụ huynh. Để đáp lại, cộng đồng đã bày tỏ rất nhiều điều rằng họ muốn có nhiều
sự giảng dạy trực tiếp hơn, nhiều hỗ trợ hơn, và nhiều trách nhiệm hơn. Các kết quả và những đề
nghị kết thúc mở từ bản khảo sát có thể được xem ở đây.
Vào ngày 8 tháng 7 năm 2020, học khu đưa ra một bản dự thảo sơ bộ Những Yêu Cầu về Sức Khoẻ
& An Toàn dầy 44 trang, một bản hướng dẫn tổng quát để giữ nhân học sinh và nhân viên an toàn
trong khuôn viên trường của SCUSD. Hướng dẫn này lưu ý rằng các điều kiện và những đề nghị
sức khoẻ y tế công cộng do các quan chức liên bang và tiểu bang có thể yêu cầu chuyển sang một
tình huống học tập từ xa hoàn toàn.
Khi chúng tôi lập kế hoạch cho năm học tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với các phụ huynh, học
sinh, thành viên cộng đồng, và các đối tác công đoàn, và sẽ tiếp tục lập kế hoạch cho nhiều tình
huống giảng và học tập chất lượng cao, bao gồm học tập từ xa hoàn toàn, đến trường học tập hoàn
toàn, và các mô hình kết hợp mà kết hợp việc đến trường học tập với một số chương trình học tập từ
xa.
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