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Ngày 1 tháng 7, 2020 
 
 
Kính Gửi Cộng Đồng East Side, 
 
Chúng tôi chuẩn bị và lên kế hoạch để mở lại trường học cho niên học 2020-2021 trong khi Bịnh Dịch   COVID-19 vẫn còn chưa 
trị được, Học Khu East Side cam kết là tất cả học sinh đều được học một giáo dục công bằng và có chất lượng.  Chúng tôi biết 
rằng là sẽ có thay đổi thường xuyên tùy theo sự biến chuyển của Bịnh Dịch COVID-19 và chúng tôi sẽ đối mặt nếu thấy cần thiết 
và làm theo cách chỉ dẫn và làm theo các hạn chế của Sở Y Tế của Quận Hạt Santa Clara đưa ra. 
 
Trong thời gian này, Bịnh Dịch COVID-19 đang tăng lên trong Quận Hạt Santa Clara, với vài nơi có nhiều người có bịnh dịch nằm 
trong ranh giới của Học Khu ESUHSD. Sự an toàn và sức khỏe của nhân viên chúng tôi, của các em học sinh và các gia đình là ưu 
tiên số một của chúng tôi.  Ngoài ra, dựa trên tờ thăm dò trên toàn học khu và một vài buổi họp được nhìn thấy nhau trên mạng, có 
khoảng từ 40% đến 48% số nhân viên, số học sinh và số phụ huynh không cảm thấy đến trường học là cách hay nhất; cho nên, bắc 
buộc chúng tôi phải tìm phương pháp an toàn nhất để mở lại các trường học của chúng tôi vào mùa thu.  
 
Mục đích của chúng tôi là làm việc hoàn toàn trở lại, các giáo viên đều đến trường để dạy và các học sinh đến trường để học càng 
sớm càng tốt.  Dựa trên tình trạng hiện tại và các trường học có thể phải đóng cửa trở lại bất cứ lúc nào trong niên học này, Học 
Khu ESUHSD quyết định là chúng tôi sẽ “học trên mạng” (distance learning) cho niên học 2020-21 với những cách hướng dẫn rõ 
ràng, những mong muốn, và các biện pháp được dùng.  
 
Chúng tôi biết là chúng tôi muốn dạy trực tiếp cho những học sinh cần được giúp, gồm có nhưng không giới hạn bởi học sinh có 
nhu cầu đặc biệt, Học Sinh Thuộc Dạng Con Nuôi, Học Sinh Thuộc Dạng Vô Gia Cư và Học Sinh Học Anh Ngữ Trong Thời Gian 
Ngắn.  Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho những học sinh không có mạng để học ở nhà và/hay một nơi an toàn và yên lặng để học.  Ngoài 
ra, chúng tôi đang lên kế hoạch để được học trực tiếp để hỗ trợ cho một vài lớp đặc biệt, dạy kèm, giúp về tâm thần, hướng dẫn để 
học lên đại học.      
 
Chúng tôi hiểu về sự khó khăn khi học trên mạng cho mọi người.  Chúng tôi cũng biết là chúng tôi cần kiểm soát các giáo viên và 
các học sinh khi bắt đầu vào niên học mới.  Chúng tôi đang làm việc để có chung một cách dạy trên toàn học khu, cách chấm điểm 
và hỗ trợ học sinh để bảo đảm mục tiêu của chúng tôi được công bằng.    
 
Xin vui lòng nối kết để xem FAQ mới nhất của chúng tôi được đăng trên mạng học khu của chúng tôi và được đăng tại “homepages” 
của trường học.  Chúng tôi sẽ cập nhật FAQ trong suốt mùa hè và trong niên học. 
 
Xin giữ an toàn và giữ gìn sức khỏe. 
 
Trân Trọng, 

 

Chris D. Funk 
Tổng Giám đốc 


