
Xin chào gia đình Học Khu Sacramento, 

Năm nay thật khó khăn cho các học sinh, nhân viên, và cộng đồng của 
chúng ta.  Khi các trường đóng cửa vào ngày 13 tháng 3, chúng tôi phải điều 
chỉnh thật nhanh để tiếp tục đáp ứng các nhu cầu học tập, và tình cảm xã 
hội của các học sinh chúng ta.  Điều này bao gồm việc cung cấp cho các học 
sinh thực phẩm, máy điện toán, internet, hỗ trợ tình cảm xã hội, và phát 
triển một chương trình học tập từ xa chỉ trong vài tuần. 

Vào ngày 2 tháng 6, chúng tôi chia xẻ với cộng đồng rằng chúng tôi đang 
phát triển các kế hoạch mở cửa lại cho năm học tới.  Như một phần của 
tiến trình này, chúng tôi sẽ thu hút tin tức phản hồi của cộng đồng và cung 
cấp các hướng dẫn từ Phòng Giáo Dục Quận Hạt Sacramento cho việc mở 
cửa lại.  Tuần này, Bộ Giáo Dục Cali cũng đưa ra các hướng dẫn của họ.  
Chúng tôi sẽ sử dụng tin tức phản hồi của quí vị, những hướng dẫn này, và 
tin tức từ Sở Y Tế Công Cộng Cali, khi chúng tôi lập kế hoạch cho việc đi học 
vào mùa Thu.    

Hôm nay, thông qua việc khảo sát bên dưới, chúng tôi hy vọng sẽ nhận 
được tin tức phản hồi của quí vị về học tập từ xa, và cách thức chúng tôi có 
thể cải thiện các dịch vụ cho năm học tới.  Chúng tôi biết rằng chúng tôi 
phải tiếp tục điều chỉnh và duy trì sự linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu của 
học sinh, và việc tham gia của quí vị cho quá trình khảo sát và lập kế hoạch 
thật là vô giá.    

Xin hoàn tất việc khảo sát tại ĐÂY. 

Việc khảo sát sẽ đóng vào ngày 18 tháng 6.  Sau khi đóng, chúng tôi sẽ công 
bố và chia xẻ các kết quả.  Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quí vị về quá 
trình lập kế hoạch.    

Quá trình lập kế hoạch của chúng tôi sẽ được phát triển theo cách tiếp cận 
qua từng giai đoạn như sau:  

• Học Tập – Đáp ứng các nhu cầu học tập trong một không gian được 
thay đổi  

• Chuyên Cần và Tham Gia – Gia tăng việc kết nối và tham gia   

• Văn Hoá và Môi Trường – Thúc đẩy sự lành mạnh và học tập tình 
cảm xã hội  

• Các Dịch Vụ Dinh Dưỡng – Đáp ứng các nhu cầu về dinh dưỡng  

https://www.scusd.edu/e-connections-post/looking-ahead-safe-reopening-schools-after-covid-19
https://www.scoe.net/media/rokm1xn2/school_year_planning.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx


• Các Biện Pháp và Hoạt Động để Giảm Thiểu cho Sức Khoẻ Cộng 
Đồng – Các qui định về sức khoẻ và an toàn phải được tuân thủ để 
giữ cho các học sinh, gia đình, và nhân viên trường an toàn và khoẻ 
mạnh.   

Nhóm của chúng tôi sẽ làm việc thông qua từng lĩnh vực theo cách tiếp cận 
qua từng giai đoạn.  Khi tin tức thay đổi nhanh chóng, chúng tôi có thể di 
chuyển qua lại thông qua các giai đoạn khác nhau để giải quyết các tin tức 
hay các đề nghị mới.    

Giai đoạn một:  Nghiên cứu, Khảo sát, và Thâu thập dữ liệu – Như được 
đề cập ở trên, học khu chúng tôi đang làm việc với các viên chức tiểu bang 
và quận hạt để phối hợp và phát triển các hướng dẫn để mở cửa lại an 
toàn.  Chúng tôi bắt đầu tiến hành tiếp cận thông qua việc khảo sát để tìm 
kiếm các tin tức phản hồi từ học sinh và cộng đồng của chúng ta.  Chúng tôi 
cũng đã mời các đối tác công đoàn để bắt đầu thương lượng cho việc mở 
cửa lại để giúp thông báo các kế hoạch của chúng tôi.   

Giai đoạn hai: Dự Thảo Đề Nghị – Nhóm công việc của chúng tôi sẽ sử dụng 
các hướng dẫn và tin tức phản hồi của cộng đồng để lập một dự thảo đề 
nghị cho việc mở cửa lại.  Chúng tôi sẽ chia xẻ tin tức này với cộng đồng để 
tìm kiếm tin tức phản hồi và thảo luận về bất kỳ hiệu quả của việc thương 
lượng với các đối tác công đoàn của chúng tôi.   

Giai đoạn ba: Đề Nghị Cuối Cùng – Học Khu Sacramento sẽ trình bày kế 
hoạch cuối cùng của mình tới cộng đồng và các đối tác công đoàn.   

 


