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ESUHSD Chuẩn bị cho Hướng dẫn Trực tiếp vào Tháng Tư 
 

San Jose, CA - - Vào thứ Năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Quản trị của Học 
khu East Side Union (ESUHSD) đã bỏ phiếu nhất trí mở lại các trường học vào ngày 19 
tháng 4 năm 2021. Quận hạt Santa Clara vẫn ở bậc đỏ trong Kế hoạch chi tiết cho một 
nền kinh tế an toàn hơn của California và tiếp tục cho thấy một xu hướng giảm về số 
lượng trường hợp COVID-19. 
 
Học khu  Reopening Plan phát thoả cho các trường học các quy trình an toàn nghiêm 
ngặt, bao gồm, nhưng không giới hạn: 

● Tối đa 1.000 học sinh tại bất kỳ thời điểm nào trong khuôn viên trường 
● Yêu cầu học sinh và nhân viên đeo khẩu trang và giản cách sáu feet 
● Học sinh sẽ được kiểm tra thường xuyên 
● Theo dõi và truy tìm đầy đủ các bước được thực hiện ở cấp học khu 
● Bất kỳ học sinh / nhân viên nào tham gia hướng dẫn trực tiếp đều phải trải qua 

một cuộc kiểm tra triệu chứng mỗi ngày 
● Không ai đã từng được xét nghiệm dương tính với COVID-19, có thể quay trở 

lại cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc hoàn thành 10 ngày cách ly 
 
Kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2021, Quận Hạt Santa Clara mở rộng cơ hội đặt hẹn tiêm 
vắc xin COVID-19 cho nhân viên trong ngành giáo dục, trong đó nhiều nhân viên của 
chúng tôi đã làm các cuộc hẹn tiêm vắc xin. 
 
“Lợi ích của việc mở trường của chúng tôi cho tất cả học sinh muốn quay lại để được 
hướng dẫn trực tiếp trong khuôn viên trường lớn hơn nhiều so với chi phí phải đóng 
cửa,” Chủ tịch Hội đồng Quản trị ESUHSD, Van Le cho biết. “Đối với những học sinh 
và gia đình không sẵn sàng để đến trường được hướng dẫn trực tiếp, họ sẽ tiếp tục 
học trực tuyến. Chúng tôi cam kết giữ cho nhân viên, học sinh và gia đình của chúng 
tôi an toàn và khỏe mạnh. ” 
 
“Chúng tôi đang đi đúng hướng,” Giám đốc ESUHSD, Chris D. Funk cho biết. “Khi 
chúng tôi đến gần kỷ niệm một năm học trực tuyến, chúng tôi nhận thức rõ về sự 
căng thẳng đáng kể mà học trực tuyến đang gây ra đối với một số học sinh, không chỉ 



đối với quá trình học tập, mà còn cả những tác động đến tinh thần và thể chất của học 
sinh. 
 
“Ưu tiên hàng đầu của tôi là thu hút những học sinh muốn trở lại trường một cách an 
toàn vào mùa xuân này,” Giám đốc Funk nói. 
 
Teresa Marquez, Phó Giám đốc Dịch vụ Giáo dục cho biết: “Điều quan trọng là phải 
cung cấp hỗ trợ và can thiệp trực tiếp cho học sinh và gia đình của chúng tôi. “Các 
trường học của chúng tôi đã mở cửa cho những học sinh cần một không gian yên tĩnh 
và / hoặc truy cập internet ổn định, bao gồm cả học sinh được nhận nuôi của chúng 
tôi, học sinh vô gia cư, học sinh mà Anh văn không phải là ngôn ngữ chính, học sinh 
khuyết tật và những người không có hứng thú trong việc học. Việc tiếp cận với phụ 
huynh của chúng tôi đã cho thấy rằng cần có nhiều học sinh quay trở lại trường để 
được hỗ trợ học tập và kết nối xã hội ”. 
 
Thống đốc Newsom cũng đã chỉ định các quỹ theo AB / SB 86 Khuyến khích để hỗ trợ 
các trường trong nỗ lực mở cửa trở lại và ESUHSD có khả năng nhận được khoảng $ 
7,9 triệu. 
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