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Cộng Đồng Học Khu Sacramento thân mến: 

 

Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quí vị về sự kiên nhẫn trong lúc chúng tôi đang làm việc chăm chỉ 

để đáp ứng các nhu cầu của học sinh chúng ta trong cuộc khủng hoảng sức khoẻ công cộng chưa 

từng có này.  Chúng tôi hy vọng quí vị sẽ dành thời gian để xem xét các thông báo có các tin tức cập 

nhật như sau:   

 Kéo dài việc đóng cửa trường  

 Cập nhật kế hoạch học tập từ xa  

 Tiến trình thương thảo của chúng tôi  

 Cảm ơn đội ngũ của chúng tôi 

Vào thứ Sáu, Sở Giáo Dục Quận Hạt Sacramento (SCOE) công bố thời gian đóng cửa các trường 

trong khu vực Sacramento sẽ được kéo dài cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2020 để giảm thiểu sự lây lan 

của COVID-19.  Với sự kéo dài việc đóng cửa trường này, chúng tôi nhận ra rằng các gia đình đang 

lo lắng và đang tìm kiếm một kế hoạch chi tiết cụ thể về cách thức học khu Sacramento sẽ đưa ra các 

dịch vụ học tập, tình cảm xã hội, và sự hỗ trợ cần thiết khác.  Chúng tôi cũng cảm thấy sự khẩn cấp 

của việc thực hiện kế hoạch học tập từ xa để các học sinh của chúng ta có thể tiếp tục nhận được sự 

giảng dạy chất lượng cao của các giáo viên.   

 

Kế hoạch của chúng tôi là chính thức bắt đầu chương trình học tập từ xa toàn học khu vào ngày 13 

tháng 4.  Thời gian thì thật thiết yếu và chúng cảm thấy ưu phiền hơn khi ngày tháng trôi qua và các 

học sinh của chúng ta bị mất đi thời gian học tập quí báu cũng như gắn bó với giáo viên và bạn bè.    

 

Cho đến khi chúng tôi bắt đầu kế hoạch học tập từ xa toàn học khu vào ngày 13 tháng 4, chúng tôi 

ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực của các vị hiệu trưởng, các giáo viên đang tiếp tục liên lạc với 

các học sinh của họ để cung ứng các nguồn học tập vả sự hỗ trợ không ngừng.  Do chúng tôi đã nhận 

được những câu hỏi cho sự việc này, chúng tôi muốn xác nhận rằng học khu không phản đối giáo 

viên cung cấp các nguồn hỗ trợ học tập, và hỗ trợ các học sinh trước khi chính thức bắt đầu 

chương trình học tập từ xa.  Chúng tôi khen ngợi các giáo viên tận tâm đã đưa ra sáng kiến để giữ 

các học sinh theo đuổi việc học tập.  
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Tuy nhiên, chúng tôi muốn hỗ trợ việc học tập và tình cảm xã hội sẵn có cho tất cả các học sinh trong 

học khu Sacramento.  Đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung để thực hiện kế hoạch học tập từ xa toàn 

học khu để phục vụ cho tất cả các học sinh chúng ta.      

 

Khi việc học tập tử xa thay đổi môi trường làm việc của các nhân viên chúng tôi, học khu được yêu 

cầu thương thảo về bất kỳ những tác động của việc thay đổi đó với các đối tác công đoàn lao động 

của chúng tôi.  Chúng tôi đã tiếp cận những cuộc thương thảo này và kế hoạch của chúng tôi sử dụng 

theo mô hình ba bước: 

 Bước 1: Tiến hành đánh giá nhu cầu học sinh để xác định việc có bao nhiêu học sinh chúng ta 

có các nguồn thiết bị điện tử để tham gia học tập từ xa  

 Bước 2: Cung cấp đào tạo cho các giáo viên để thực hiện việc học tập từ xa   

 Bước 3: việc giảng dạy trực tuyến toàn học khu được thực hiện vào ngày 13 tháng 4 theo sự 

đề nghị của Học Khu  

Hiện tại chúng tôi đang ở đâu 
 

Chúng tôi đã đạt được một thoả thuận với các đối tác công đoàn lao động, bao gồm Hiệp Hội Giáo 

Viên Học Khu Sacramento (SCTA), cho giai đoạn đầu tiên của kế hoạch học tập từ xa trong đó tập 

trung vào việc giáo viên tiến hành đánh giá các nhu cầu của học sinh để kiểm tra với các học sinh.  

Điều này hoàn thành bước đầu tiên về tiến trình thương thảo của chúng tôi.    

 

Các giáo viên và hiệu trưởng của chúng tôi đã liên hệ với các phụ huynh và học sinh để tiến hành 

đánh giá nhu cầu, bao gồm nhu cầu truy cập vảo các mạng kỹ thuật số.  Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu 

đó để đảm bảo tất cả các học sinh có thể truy cập vào các thiết bị để hỗ trợ việc học tập từ xa.  Nếu 

quí vị là phụ huynh hay người giám hộ của một học sinh chưa nhận được liên lạc, xin hoàn tất mẫu 

đơn được tìm thấy ở đây.  

 

 

Cập nhật việc đào tạo cho giáo viên 
 

Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ với SCTA bắt đầu lúc 10 sáng trong nỗ lực để hoàn tất thoả 

thuận tập trung vào bước thứ 2, cung cấp việc đào tạo phát triển chuyên môn cho giáo viên trong việc 

sử dụng công nghệ giảng dạy trực tuyến.  Đề nghị của học khu bao gồm việc đào tạo cho tất cả các 

giáo viên dựa trên nền tảng giảng dạy Lớp Học Google được Học Khu hỗ trợ.  Là một phần đề nghị 

của chúng tôi, học khu cũng sẽ cung cấp cho giáo viên các máy điện toán và các hỗ trợ bổ sung để 

cung ứng cho việc học tập từ xa.   

 

 

Chúng tôi cần gì để bắt đầu việc giảng dạy trực tuyến cho ngày 13 tháng 4 
 

Bước cuối cùng của chúng tôi sẽ tập trung vào việc thương thảo với SCTA về những kỳ vọng của 
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việc giảng dạy trực tuyến cũng như trách nhiệm của các nhân viên không có chứng chỉ sư phạm quan 

trọng khác, bao gồm cố vấn giáo dục, nhân viên xã hội, y tá, chuyên viên tâm lý trường, chuyên viên 

huấn luyện, quản thủ thư viện, các chuyên viên chương trình, giáo viên hỗ trợ chuyên biệt, chuyên 

viên ngôn ngữ, diễn đạt và thính giác.  Một lần nữa, chúng tôi vẫn hy vọng rằng các học sinh chúng 

ta có thể bắt đầu chương trình học tập từ xa toàn học khu vào ngày 13 tháng 4. 

 

 

Cảm ơn đội ngũ SCUSD tận tâm của chúng tôi 

     

Chúng tôi biết ơn về những nỗ lực của các giáo viên vẫn tiếp tục liên lạc với các học sinh để cung 

cấp các nguồn hỗ trợ học tập và sự ủng hộ không ngừng.  Thực hiện một kế hoạch học tập từ xa 

nhằm phục vụ cho tất cả các học sinh của học khu Sacramento vẫn là trọng tâm của chúng tôi trong 

các cuộc thương thảo quan trọng này với SCTA trong những ngày sắp tới.   

 

Trong khi chúng tôi tập trung vào những cơ hội học tập từ xa cho tất cả các học sinh, chúng tôi muốn 

nhận ra các nhân viên đã làm việc siêng năng để đảm bảo các trường được khử trủng và được dọn 

dẹp thường xuyên cho những người khác sử dụng không gian để làm việc, nhận tài liệu, hay phục vụ 

các bữa ăn.  Chúng tôi nhận ra rằng nếu không có các nỗ lực tận tụy của các nhân viên quản lý cây 

xanh, những người đã báo cáo vẫn làm việc mỗi ngày trong lúc trường học đóng cửa, chúng tôi sẽ 

không thể đáp ứng các nhu cầu của học sinh.  Những nỗ lực mỗi ngày và không mệt mỏi của các 

nhân viên quản lý cây xanh, nhân viên dịch vụ dinh dưỡng, nhân viên bảo vệ, và các nhân viên chịu 

trách nhiệm các chức năng thiết yếu tại trung tâm Serna thì không chỉ được đánh giá cao mà họ còn 

thật sự rất cần thiết khi chúng ta đang tiến tới việc thực hiện chính thức kế hoạch học tập từ xa.    

 

Chúng tôi rất vinh dự được phục vụ các con em quí vị trong thời điểm khó khăn này và mong muốn 

tiếp tục đáp ứng các nhu cầu của các em từ xa.  Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức cho quí vị khi chúng tôi 

hoàn tất các thoả thuận và kế hoạch trong những ngày tới.  Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra được con 

đường để đáp ứng nhu cầu cho tất cả các học sinh của Học Khu Sacramento.    

 

 

 


