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May 22, 2020 
 
Thưa Cộng đồng East Side, 

Bịnh Dịch Coronavirus năm 2020 làm cho tất cả các trường học trên toàn tiểu bang đều phải đóng cửa và 
chuyển cách nhà trường dạy học cho những học sinh.  Trong khoảng thời gian khó khăn này bắt buộc chúng tôi phải 
nghĩ nhiều cách khác nhau để giữ trường học hoạt động.  Ngoài ra, chúng tôi có cơ hội nghĩ lại và cải cách về cách 
dạy học cho thời gian ở một chỗ và trong tương lai.  Nhiều điều đã được học trong hai tháng vừa qua và chúng ta 
phải nắm lấy cơ hội để tiếp tục thay đổi dựa trên những bài học này.         

 
Tôi cảm ơn tất cả mọi người trong trường học cũng như các học sinh và các gia đình phải ở nhà trong thời gian 

ở một chỗ.  Đây không phải là một thử thách dễ dàng cho bất cứ ai trong chúng ta.  Sự chuyên nghiệp, lòng cảm 
thông, sự đồng cảm và sự cứng cỏi của quý vị đã chứng tỏ rằng giáo dục quan trọng như thế nào đối với học sinh và 
cộng đồng của chúng ta.     

 
Chúng tôi đang đợi lịnh của Văn Phòng Thống Đốc và Bộ Giáo Dục về việc mở lại trường học vào mùa thu.  

Giả tỷ về các bắt buộc về sức khỏe và an toàn, lịch trình, cách thức giảng dạy, sinh hoạt hằng ngày và cảm thông 
trong cộng đồng đóng một vai trò trong việc có một kế hoạch được cân nhắc một cách kỹ lưỡng.  Ngoài ra, các nhu 
cầu riêng biệt được trình bày bởi các học sinh có nhu cầu đặc biệt, cũng như Chương Trình Dành Cho Người Lớn 
cần được xem xét khi lập kế hoạch.  Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, học sinh và gia đình của chúng tôi là 
một yếu tố quan trọng nhất để chúng tôi bảo vệ là khi chúng tôi mở cửa trường học lại vào mùa thu.  

 
Thống Đốc Newsom đã cập nhật về tình hình ngân sách eo hẹp vì lịnh ở một chỗ để đối phó với COVID-19.  

Được dự đoán rằng việc cắt giảm ngân sách cho giáo dục sẽ xảy ra mà sẽ ảnh hưởng đến việc mở trường học lại.  
Khi chúng tôi soạn chương trình và tìm hiểu các cách thức để mở trường học lại,   chi phí phải cần nói đến cho bất 
cứ các biện pháp nào hay các phương pháp nào và sẽ tùy thuộc vào ngân sách có sẵn cho những mục này.    

 
Chúng tôi đã đến đúng lúc để cùng nhau làm việc và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua sự khác thường này để 

bảo đảm rằng tất cả chúng ta đều được khỏe mạnh và chúng tôi có cách giáo dục tốt nhất có thể có được cho học 
sinh của chúng tôi do bịnh dịch này gây ra.      

 
Chúng tôi sẽ cập nhật với quý vị trong những tháng tới vào mùa hè.  Chúc Mừng Học Sinh Tốt Nghiệp Trung 

Học năm 2020 và tôi hy vọng mọi người vẫn được an toàn và khỏe mạnh.  Có một ngày lễ Memorial Day vui vẻ vào 
cuối tuần. 

 
Nay Kính, 

 
Chris D. Funk 
Tổng Giám Đốc Học Khu 
 


