
Ngày 13 tháng 8 năm 2021 

 

Kính gởi các học sinh, phụ huynh and đồng nghiệp thuộc học khu Elk Grove, 

 

Với niềm hân hoan và trận trọng, chúng tôi đã khai giảng năm học mới. Rất nhiều 

công việc chuẩn bị đã được thực hiện để chào đón sự trở lại trường của học sinh. 

Ngoài ra, chúng tôi đã sửa đổi chương trình Independent Study Program (ISP) để 

cung cấp hổ trợ thêm cho phụ huynh có con em cần thêm chiến lược giảng dạy 

ngoài lớp học. Lựa chọn này sẽ được dành cho bất cứ phụ huynh nào quyết định 

mô hình giảng dạy tốt nhất cho gia đình họ. Tôi rất cảm kích tất cả nhân viên đã 

dành rất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị chào đón năm học mới và nhiều nguồn 

trợ giúp sẳn sàng cho học sinh ở các địa điểm trường học để hổ trợ học tập, giao 

tiếp bạn bè, cảm xúc và/hoặc dinh  dưỡng khi phụ huynh cảm thấy học sinh cần.  

 

Không giống hầu hết các học khu khác, học khu Elk Grove có sự không đồng đều 

trong việc khai giảng năm học mới và mười tám trường với lịch học quanh năm 

(year round school) đã khai giảng hồi giữa tháng 7. Những trường này đã mở cửa 

gần một tháng và các giao thức bảo vệ an toàn của chúng tôi dường như đang hoạt 

động. Trong khi chúng tôi đang nhận được một số trường hợp dương tính, số lượng 

các trường hợp tiếp xúc với trường học chúng tôi là rất thấp. Phần lớn các liên hệ 

như vậy trong các trường với lịch học quanh năm xẩy ra bên ngoài trường học. 

Khoãng 15,000 học sinh theo học tại các trường với lịch học quanh năm của chúng 

tôi thì 77 người có xét nghiệm dương tính. Trong số 77 học sinh có xét nghiệm 

dương tính, 69 người đã tiếp xúc với virus bên ngoài trường học. Trong số 21 nhân 

viên có kết quả dương tính, 20 người đã tiếp xúc với virus ngoài trường học. 

Chúng tôi đã bổ sung thêm nhân viên y tế tại mỗi trường học và nhân viên chuyên 

về tiến hành truy dấu tiếp xúc và xét nghiệm khi cần thiết. Một lần nữa đây là dấu 

hiệu rõ ràng cho thấy các giao thức theo kế hoạch an toàn của chúng tôi đã hoạt 

động tốt. Chúng tôi sẽ làm việc chặc chẽ với các đối tác cơ quan y tế công cộng để 

thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào đối với các giao thức của chúng tôi.  

 

Chúng tôi đã cam kết vì sức khỏe và sự an toàn của học sinh and nhân viên ngay từ 

đầu đại dịch, chúng tôi vẫn cam kết sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân 

viên sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Giống như nhiều phụ huynh quan tâm 

đến sự an toàn của học sinh, tôi cũng trải qua nhiều đêm mất ngủ về mặt tinh thần 

khi nghĩ đến những tình huống liên quan đến việc mở cửa lại trường học của chúng 

tôi để học trực tiếp. Hôm nay sau khi đến thăm các trường học mở cửa ngày hôm 

qua và nhìn thấy số học sinh trở lại trường, tôi cảm thấy yên tâm rằng với sự hợp 

tác với học sinh, phụ huynh và nhân viên sẽ giúp giữ an toàn cho chúng ta.  

 

http://www.egusd.net/covid-19-community-letters/august-5-2021/


Với sự tự tin phía trước, đặc biệt là bây giờ tất cả nhân viên TK-12 được yêu cầu 

phải được tiêm chủng đầy đủ hoặc được kiểm tra hàng tuần, đã đến lúc cũng nhau 

tiến về phía trước và dùng mọi khả năng để giữ việc học tập trực tiếp tại trường là 

ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sắp xếp giờ chơi, giờ ăn để các học sinh 

được giản cách ở mức có thể ở trường tiểu học của chúng tôi. Đây là những bài tập 

mà các chuyên gia y tế đã khuyến cáo trước đây và nhận thấy sự cần thiết bây giờ, 

chúng tôi sẽ dựa theo chuyên môn đó. Để tránh các tình huống có thể làm lay lan 

của virus, một số hoạt động sẽ cần phải được thay đổi và chúng tôi sẽ tiếp tục 

khuyến khích phụ huynh và học sinh đủ điều kiện tiệm vaccine càng sớm càng tốt.  

 

Chúng tôi cũng cấp nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn tại các trường học của chúng 

tôi nhưng chúng tôi vẫn phải chú ý và thực hiện các sửa đổi thích hợp để bảo vệ 

cam kết của mình trong việc học trực tiếp tại trường. Chúng tôi sẽ theo dõi hướng 

dẫn từ các đối tác y tế, cung  cấp cho nhân viên trường học sự hỗ trợ để hiểu cách 

thức xử lý những tình huống đặc biệt. Tôi có niềm tin vào cộng đồng và tin rằng 

chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.  

 

Tất cả chúng ta hy vọng điều tốt đẹp hơn và chúng ta cùng nhìn về tương lai tươi 

sáng phía trước. Tuần này là tuần các trận sao băng của năm được gọi là Perseids 

sẽ đạt đến đỉnh điểm từ ngày 11 đến 13 tháng 8. Trong những trận mưa sao băng 

này, theo truyền thống bạn sẽ có 1 điều ước khi nhìn sao băng. Bên cạnh mong ước 

muốn chấm dứt đại dịch này, tôi sẽ nghĩ về bạn và mong muốn mỗi đứa trẻ sẽ 

thành công. Chào mừng bạn đến với toàn thể cộng đồng học khu Elk Grove! 

Chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để cung cấp cho học sinh của chúng tôi một 

trải nghiệm giáo dục tuyệt vời, an toàn, đầy năng lượng và nhiều niềm vui.  

 

Trân trọng 

 

 

 

Christopher R. Hoffman 

Giám đốc học khu Elk Grove.  
 
 

https://www.space.com/32868-perseid-meteor-shower-guide.html

