
 
 
 
 
 
 
 
 

Học Khu East Side Union High School District 
10 Câu Hỏi Thường Được Hỏi Nhất (FAQs) 
Bịnh Dịch Novel Coronavirus (COVID-19) 

Ngày 17 tháng 3, 2020 
Sửa Đổi #1:  Ngày 20 tháng 3, 2020 
Sửa Đổi #2:  Ngày 25 tháng 3, 2020 
Sửa Đổi #3: Ngày 1 tháng 4, 2020 
Sửa Đổi #4, Ngày 4 tháng 5, 2020 

 
 

1. Buổi tổ chức lễ tốt nghiệp hằng năm sẽ được tổ chức như thế nào?   
Hiện giờ trong lúc này, “Sở Y Tế của Quận Hạt Santa Clara” (Santa Clara Public Health 
Department) chưa có chấp thuận cho buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức như mọi năm vào tháng 5 
và tháng 6.  Hiệu trưởng của mỗi trường đang làm việc với Các Học Sinh Đại Diện cho Lớp 12 
để thăm dò ý kiến của tất cả học sinh đang học lớp 12 để các học sinh đó cũng có tiếng nói.  Mỗi 
trường sẽ quyết định cách tổ chức lễ tốt nghiệp cho Những Học Sinh Ra Trường Vào Mùa Hè 
Năm 2020.  Các lựa chọn gồm có một buổi tổ chức lễ tốt nghiệp trên mạng và/hay đợi tổ chức 
buổi lễ tốt nghiệp vào cuối mùa hè, tổ chức vào mùa thu hay tổ chức vào mùa đông.  Mỗi trường 
cũng sẽ sắp xếp thời gian và ngày để học sinh đến lấy mũ và áo choàng mặc khi tốt nghiệp và 
bảng cắm trên bãi cỏ mà học khu đã mua cho tất cả học sinh tốt nghiệp. 

 
2. Học Khu ESUHSD có Chương Trình Học Hè không?  

Chương Trình Học Hè sẽ được “học trên mạng” (distance learning).  Nếu có sự thay đổi từ Sở Y 
Tế cho phép đến trường trong khoảng thời gian được chỉ định, chúng tôi có thể kiểm tra từng 
học sinh một và có các lớp dạy trực tiếp cho những học sinh của chúng tôi mà hội đủ điều kiện 
để học  
“Niên Học Được Kéo Dài Ra” [Extended School Year (ESY)].  Chương Trình Mùa Hè sẽ bắt 
đầu vào ngày 11 tháng 6 cho (ESY), học để lấy lại tín chỉ và học để có thêm tín chỉ.  Chương 
Trình Hè để chuẩn bị cho các học sinh sắp học lớp 9 sẽ được bắt đầu vào ngày 22 tháng 6.   

 
3. Liệu học sinh có trở lại trường học vào đầu niên học là ngày 11 tháng 8, 2020 không? 

Tất cả trường học trong các học khu ở trong Tiểu Bang California và hầu như nhiều trường trên 
khắp Hoa Kỳ đều đóng cửa trường cho hết niên học 2019-2020.  Với hy vọng là chúng ta sẽ 
thấy số người bị nhiễm bịnh dịch COVID-19 sẽ giảm xuống trong vòng mấy tháng tới và, cho 
nên, chúng ta sẽ có thể trở lại trường học cho niên học 2020-2021.  Trở lại trường học sẽ được 
dựa trên Sắc Lệnh của Thống Đốc Newsom và cách giữ khoảng cách được định nghĩa bởi Sở Y 
Tế của Quận Hạt Santa Clara.  Chúng tôi đang xem một vài trường hợp.  Học sinh sẽ tiếp tục 
học trên mạng cho niên học 2020-2021. 
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4. Tại sao học khu không làm theo các học khu khác trong tiểu bang là cho Được Tín Chỉ/ 

Không Được Tín Chỉ mà cho được điểm gì? 
Chúng tôi tin rằng vì học khoảng hai tháng rưỡi cho đệ nhị lục cá nguyệt thì trường mới đóng 
cửa, cho nên học sinh không thể không được điểm cho những bài làm mà học sinh đã làm xong.  
Một học sinh được điểm A vào ngày 13 tháng 3 thì không thể nào nói là học sinh đó chỉ được tín 
chỉ mà thôi mà không có được điểm.  Chúng tôi nghĩ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tham 
gia của học sinh.  Ngược lại, nếu dùng điểm có được vào ngày 13 tháng 3, không có một học 
sinh nào có điểm thấp hơn mà lúc trước học sinh đã có được.  Học sinh chỉ có thể được điểm 
cao hơn, như vậy, học sinh sẽ cố gắng học khi học trên mạng.   

 
Ngoài ra, chúng tôi lo lắng cho Học Sinh Tốt Nghiệp năm 2021, năm 2022 và năm 2023.  Chúng 
tôi tin rằng những học sinh đó có ít khả năng học lên đại học so với các học sinh khác học ở các 
học khu khác.    

 
5. Nếu một học sinh học lớp 12 mà học rớt một môn trước ngày 13 tháng 3 và không có học 

trên mạng thì điểm của học sinh đó sẽ ra sao? 
Giống như học bình thường trong năm, nếu một học sinh học lớp 12 không có hội đủ điều kiện 
để tốt nghiệp vào cuối niên học, những học sinh đó sẽ được học hè và tốt nghiệp vào tháng 7.  
Nếu một học sinh học lớp 12 mà cần học nhiều lớp để tốt nghiệp thì học sinh đó có thể trở lại 
trường học thêm một năm nữa hay học “Trường Dành Cho Người Lớn” (Adult Education).  
Danh sách cho những em học lớp 12 có điểm F được nộp vào ngày 22 tháng 5, 2020. 

 
6. Những học sinh không học trên mạng mặc dù chúng tôi, nhân viên nhà trường và hiệu 

trưởng đã liên tục liên lạc với phụ huynh thì những học sinh đó sẽ ra sao? 
Giống như câu trả lời ở trên, chúng tôi sẽ xem xét một chương trình phù hợp với cấp lớp của 
học sinh đó.  Những cách hiện giờ gồm có:  học trong “Chương Trình Independent Study”, học 
Chương Trình chúng tôi gọi là (Alternative Education programs), “Chương Trình Dành Cho 
Người Lớn” (Adult Education), và học để lấy lại tín chỉ.  
 
Yêu Cầu Hỗ Trợ của Phụ Huynh       Anh Ngữ    |    Tiếng Tây Ban Nha    |    Tiếng Việt 

 
7. Khi phụ huynh của những học sinh đó không thể giúp chúng hay không muốn giúp chúng? 

Vậy những học sinh đó có bắt buộc học hè không hay học lại những tín chỉ chưa đạt được?  
Làm thế nào để có công bằng cho tất cả học sinh? 
Một lý do chính là tại sao Học Khu ESUHSD dùng “Chromebooks” và các giáo viên đều dùng 
“Google Classroom, Zoom và School Loop” để cho làm bài và chỉ dẫn là một cách tự học cho 
nên phụ huynh không cần chỉ dẫn trực tiếp với học sinh.  Những học sinh nào không có Học 
Trên Mạng được thì sẽ được Học Hè.  Ngoài ra, chúng tôi sẽ giúp và hỗ trợ cho những học sinh 
thêm khi niên học mới bắt đầu.      
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8. Tại sao không phải tất cả các giáo viên đều dùng Zoom hay những phim được thu lại trên 

YouTube để dạy trong giờ của họ? 
Hầu hết các giáo viên của chúng tôi dùng Zoom, dùng Google Hangout, dùng Canvas hay dùng 
School Loop để dạy và để học sinh đóng góp ý kiến.  Cho môn toán học, nhiều giáo viên cũng 
dùng “Khan Academy” là cách để dạy toán và thu âm bài giảng.  Chúng tôi cùng nhau làm việc 
để hòa nhập với cách thức mới và cách học mới.  Chúng tôi sẽ dạy trên mạng được hoàn hảo 
hơn và chúng tôi làm việc hết sức để một khi học trên mạng vẫn còn tiếp tục được học vào niên 
học mới, chúng tôi có chung cách học cho mỗi lớp trong học khu.  Xin vui lòng xem danh sách 
về các nguồn trợ giúp được ghi ở trang cuối của những câu hỏi thường được hỏi viết tắt tiếng 
Anh là “FAQ”.   

 
9. Khi nào chúng tôi sẽ có thể đến “Văn Phòng Y Tế” (Health Office) để lấy thuốc mà văn 

phòng này đang giữ dùm cho học sinh? 
Tất cả các phụ huynh có con em cần được uống thuốc trong giờ học và Văn Phòng Y Tế đang 
giữ dùm thì đã được gọi để mang thuốc về.  Nếu chưa có ai gọi cho quý vị, xin vui lòng gọi cho 
hiệu trưởng và hiệu trưởng sẽ sắp xếp thời gian để quý vị đến mang thuốc về từ Thứ Hai đến 
Thứ Sáu, giờ đến mang thuốc về là từ 10am-2pm. 

 
10. Làm cách nào để học sinh của chúng tôi đến trường để mang những thứ mà học sinh để 

quên ở trường và khi nào học sinh phải trả lại sách học, Chromebooks, vân vân và vân 
vân? 
Trong lúc này, chỉ có học sinh học lớp 12 và những học sinh không trở lại học vào mùa thu này 
sẽ phải trả lại các sách học và Chromebooks.  Mỗi trường học sẽ quyết định có những ngày và 
những giờ để làm những việc đó mà vẫn giữ được khoảng cách và đúng với cách hướng dẫn chỉ 
được tụ tập bao nhiêu người cùng một lúc mà thôi.  Nếu học sinh để quên ở trường thì xin vui 
lòng liên lạc với nhân viên điều hành của trường học để hẹn ngày và giờ để đến lấy những thứ 
này về.     

 
Dưới đây là một số trang mạng để hỗ trợ cho học sinh học trong lúc trường học đóng cửa.  Chúng 
tôi khuyên học sinh vẫn đọc sách và học bài trong khoảng thời gian trường học đóng cửa.    
 
Resource Website 

Khan Academy https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-
tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub - kix.qnihjaybzdw4 

Gale Databases: Access to various text, video, and images on a variety of topics. 
Click on the following link to access the databases: 
GALE Resources 
 
Access codes by school sites: GALE Access 
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American 
Chemistry Society 

https://www.acs.org/content/acs/en/education/resources/highschool/chemmatter
s/articles-by-topic.html 

Fiveable:     
AP Study Guides 

https://app.fiveable.me/ 

Scholastic https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 

Exploratorium https://www.exploratorium.edu/learn 

Unique 
Learning (lessons 
for students with 
moderate to 
severe learning 
challenges)  

 ATP  
Middle School 
High School 

Audio Books https://learningally.org/solutions-for-home/overview 

Parent resource 
for talking to 
children with 
autism about 
COVID -19 

https://www.autism.org/webinars-autism/ 

Understood.org https://www.understood.org/en/school-learning/coronavirus-latest-updates 

PBS learning 
resources KVIE 9th-12th grades from 1:00 pm - 6:00 pm. Visit the KVIE TV schedule. 

 


