
Trình Bày Bảng Đánh Giá Việc Tái Mở Cửa Trường của Học Khu Sacramento 
 
Tuần trước, chúng tôi đã vượt qua được một năm kể từ khi trường hợp COVID-19 đầu tiên 
được phát hiện tại Hoa Kỳ, và chúng tôi đang nhanh chóng tiến gần tới một năm kể từ khi đóng 
cửa các trường.    
 
Chúng tôi biết rằng một câu hỏi luôn nằm trong đầu của mỗi học sinh, gia đình và nhân viên 
chúng ta là “khi nào chúng ta sẽ quay lại trường?” Năm vừa qua thật là khó khăn, với những 
bất ổn và nỗi sợ hãi, và phải thích nghi với việc học từ xa, một thách thức cho các học sinh và 
nhân viên của mình.    
 
Chúng tôi mong rằng chúng tôi có thể cung cấp cho quí vị các tin tức cụ thể hơn về ngày tái mở 
cửa trường và đảm bảo khi nào chúng ta sẽ Cùng Nhau Trở Lại Trường.  Tuy nhiên, với những 
điều kiện thay đổi và tin tức cập nhật thường xuyên theo yêu cầu của tiểu bang và quận hạt, 
thật sự đơn giản là chúng tôi chưa thể thực hiện nó vào lúc này.     
 
Những gì chúng tôi có thể nói với quí vị là chúng tôi đang chăm chỉ làm việc để chuẩn bị cho 
các trường, nơi làm việc cũng như nhân viên để chào đón các học sinh, nhân viên và các gia 
đình trở lại ngày hạnh phúc khi chúng ta sẽ cùng nhau trở lại trường.   
 
Chúng tôi có thể nói với quí vị rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các học sinh thông qua các 
Trung Tâm Học Tập, và chúng tôi cam kết thực hiện vượt trên và xa hơn các hướng dẫn của 
tiểu bang và quận hạt để bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho các học sinh, nhân viên, và cộng 
đồng của chúng ta.  Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cho học khu và nói lên các nhu cầu của quí 
vị tới các bên liên đới ở địa phương, tiểu bang và cấp quốc gia.  Điều này bao gồm việc vận 
động cho các hướng dẫn cụ thể hơn tới các học khu trong việc phát triển các kế hoạch tái mở 
cửa trường, thay vì theo mô hình hiện tại để các học khu tự hoạt động theo cách của riêng 
mình.   
 
Chúng tôi có thể nói cho quí vị một cách chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cung cấp tin tức cho quí vị 
trong suốt hành trình này khi có sẵn.    
 
Hôm nay chúng tôi sẽ ra mắt Bảng Đánh Giá Việc Tái Mở Cửa Trường sẽ cung cấp cho cộng 
đồng của chúng ta các tin tức cập nhật đều đặn về việc chúng tôi đang ở đâu và những việc 
chúng tôi chưa làm trước khi chúng ta có thể tái mở cửa trường.   
 
Bảng đánh giá cung cấp một ảnh chụp nhanh mức độ chúng tôi đang thực hiện một cách khác 
nhau về các yêu cầu tái mở cửa trường, bao gồm thông tin về vắc xin, vấn đề an toàn trường, 
việc đào tạo nhân viên, hệ thống thông gió, xét nghiệm cũng như các bước chúng tôi đã thực 
hiện để đảm bảo cho cộng đồng của chúng tôi có thể tuân thủ theo các biện pháp giảm thiểu 
COVID-19.  Bảng đánh giá cũng cung cấp tin tức về số ca nhiễm COVID-19 hằng tháng hiện tại 
của học khu, cũng như tin tức thống kê về số ca nhiễm COVID-19 trên toàn quận hạt thông qua 
Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento.  
 
Hôm nay chúng tôi đăng tải cách xem ảnh chụp nhanh, nhưng chúng tôi yêu cầu cộng đồng 
của chúng ta kiểm tra lại các tin tức cập nhật của bảng đánh giá, bao gồm các chi tiết của từng 
số liệu, các nguồn và các câu hỏi thường gặp được trả lời.  Chúng tôi cũng cung cấp cho bảng 
đánh giá bằng tiếng Tây Ban Nha, Hoa, Hmong, và tiếng Việt.  
 
Xin xem bảng đánh giá tại đây reopeningdashboard.scusd.edu 


