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Tất cả các học khu đang đương đầu với nhiều thử thách về kế hoạch năm học 2020-
21 bao gồm cách thức liên tục giữ an toàn tuyệt đối cho các chương trình thể dục và 
thể thao.  Thể thao đóng vai trò quan trọng về văn hoá và cộng đồng của các trường 
chúng ta, cũng như đời sống của nhiều học sinh là vận động viên tận tụy.  Trong 
nhiều học khu, gần một phần ba các học sinh trở lên ở bậc trung học là vận động 
viên.  Sáu học khu lớn nhất của quận hạt Sacramento – Học khu Elk Grove, 
Folsom/Cordova, Natomas, Sac City, San Juan và Twin River – sẽ cùng nhau chia xẻ và 
thảo luận cách tiếp cận an toàn và chu đáo cho các môn thể dục và thể thao cạnh 
tranh trong năm học tới.  Nhóm của chúng tôi bao gồm một hay nhiều đại diện từ 
mỗi học khu.  Mục đích của nhóm này chủ yếu là:    

• Tạo cơ hội cho các đại diện thể dục và thể thao bậc trung học của học khu thảo 
luận về các tài liệu hướng dẫn của liên đoàn thể thao, quận hạt và tiểu bang.    

• Chia xẻ các kế hoạch, ý tưởng, quan ngại, và các giải pháp cho việc thực hiện 
những thay đổi, khả năng phát triển và điều kiện của các môn thể thao trong năm 
học 2020-21 mà mỗi học khu sẽ đương đầu.   

• Thúc đẩy một nhóm khu vực rộng lớn hơn để tìm kiếm các ý tưởng, sự đổi mới, 
và các giải pháp khả thi cho các thử thách đi kèm với các môn thể dục trong thực 
tế của COVID-19.     

• Cung cấp thông tin liên lạc một cách minh bạch và kịp thời cho mỗi cộng đồng 
được phục vụ.  Ngoài ra, quí vị có thể liên lạc vị giám đốc thể thao trường của 
mình để nhận được tin tức cập nhật mới nhất.    

Nhóm này công nhận mỗi học khu có bối cảnh tùy theo địa phương, Ủy Ban Quản Trị, 
và lãnh đạo học khu riêng.  Lãnh đạo từ mỗi học khu cảm nhận việc hợp tác, trao đổi, 
chia xẻ, và làm việc cùng với nhau –  một số lý tưởng tương tự tạo nên một đội thể 
thao trung học tuyệt vời – có thể mang lại lợi ích nhiều hơn cho toàn bộ cộng đồng 
của chúng ta.  Sự khác biệt trong hướng dẫn từ nhiều tổ chức đã dẫn đến sự nhầm 
lẫn và thắc mắc.  Nhóm của chúng tôi hy vọng sẽ đưa ra sự rõ ràng hơn, công nhận 
trong giai đoạn này mọi người phải thừa nhận sự chắc chắn thì không được đảm bảo. 
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