
Kính chào toàn thể gia đình phụ huynh học sinh Quận Olympia, 

 

Hôm nay là ngày cuối của tuần thứ hai yêu cấu đóng cửa trường của toàn bộ Tiểu bang 

Washington. Hai tuần vừa qua là sự thử thách cho tất cả mọi người.  Cám ơn sự tiếp tục kiên 

nhẩn và thông hiểu trong thời gian sở giáo dục đối diện với đại dịch vi khuẩn COVID-19. 

 

Đến hôm nay, Văn phòng Tổng Giám Đốc Giáo dục Cộng Đồng (OSPI) của Tiểu bang, vẫn tiếp 

tục theo kế hoạch học sinh sẽ trở lại trường học vào ngày 27 tháng 4, năm 2020. Sở Giáo Dục. 

Đồng thời, cũng đả được báo trước cần phải chuẩn bị cho trường hợp kế hoạch thay đổi. 

 

Như qúy vị đã biết, ông Tổng Giám Đốc Giáo dục Cộng Đồng (superintendent) ,Chris Reydal, 

đã cung cấp hướng dẩn cho Sở giáo dục trong suốt thời gian đóng cửa. Khi trường mới bắt đầu 

đóng cửa, sự hướng dẩn chú trọng chủ yếu về cơ bản sống cần thiết hàng ngày như là: phân phối 

thực phẩm, cung cấp dịch vụ giử trẻ cho công nhân thiết yếu. Một vài hướng dẩn gần đây nhất, 

trong bản thông tin của OSPI vào ngày 23 tháng 3, là chú trọng thêm về hướng dẩn phương thức 

và dịch vụ giáo dục. Một phần trong bản thông tin của OSPI là “dự đoán dịch vụ giáo dục cho tất 

cả học sinh, sẽ bắt đầu vào Thứ hai, ngày 30 tháng 3.” 

 

Trong buổi họp video ngày hôm qua, như đả thông tin trên đài truyền hình KOMO News, Ông 

Reykdal đả nói rỏ ràng rằng, OSPI không muốn phụ huynh nghĩ rằng lớp học qua mạng sẽ bắt 

đầu vào ngày 30 Tháng 3, nhưng ông muốn phụ huynh biết rằng, sẽ có sự liên lạc của sở giáo 

dục và giáo viên. “ Nói chính xác hơn là quý vị cần chuẩn bị cho dịch vụ giáo dục này vào ngày 

thứ hai,”, ông Reykdal nói. “Có thể là sự liên lạc với gia đình, có thể là đưa ra phương thức giáo 

huấn, hoặc có thể là một bưu kiện giao đến cho học sinh --  đó là sự liên tục tổng quát”. 

 

Sự việc này khẳng định việc chúng tôi đã và đang làm phối hợp với sự hướng dẩn của OSPI. 

 

Như chúng tôi đả chia sẻ với quý vị vào đầu tuần vừa qua, sở giáo dục đã thành lập tài liệu học 

bổ sung trên mạng, nhằm giúp đở phụ huynh theo dõi, hổ trợ cho học sinh trong việc học tập. 

 

Chúng tôi đã và sẻ tiếp tục cung cấp thiết bị công nghệ cho gia đình có học sinh cần các thiết bị 

này, để có điều kiện truy cập các dử kiện học, bao gồm máy vi tính (chrome book) và điểm truy 

cập Wi-fi. Cung cấp các thiết bị này là chủ yếu cung cấp sự hổ trợ công bằng cho tất cả học sinh. 

Tính đến ngày hôm nay, đả có khoảng chừng 800 yêu cầu máy vi tính (chromebook) và đã cung 

cấp hơn ba phần tư số yêu cầu này. Nếu quý vị biết gia đình nào cần thiết bị công nghệ này, xin 

vui lòng yêu cầu họ điền đơn yêu cầu máy vi tính  đăng trên mạng của sở giáo dục, hoặc gọi điện 

thoại vào Phòng công nghệ tại 360-596-8530. 

 

Sở giáo dục cũng đả đáp ứng đúng theo các hướng dẩn của OSPI vào những mặt khác bao gồm: 

 

• Giáo viên bắt đầu liên hệ với các gia đình trong tuần này để thăm hỏi sức khỏe và tình 

trạng của học sinh, và thành lập kế hoạch hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Chúng tôi muốn 

đảm bảo tin nhắn được gửi đến gia đình, vì vậy khi quý vị nhận được liên lạc, quý vị có 

thể trả lời giáo viên thì sự giao tiếp sẽ được liên tiếp. 

• Giáo viên đã bắt đầu quá trình trợ giúp học sinh thành lập thói quen và liên tục trong thời 

gian ở nhà. 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/bulletinsmemos/bulletins2020/4_Guidance%20for%20Long-term%20School%20Closures%20as%20of%20March%2023.pdf
https://komonews.com/news/coronavirus/washington-schools-prepare-learning-opportunities-for-students-at-home
https://osd.wednet.edu/news/district_news/supplemental_learning_resources
https://osd.wednet.edu/news/district_news/supplemental_learning_resources
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsOvU0ZmJB0o0_OEjT8nyCF47W_P1XPk7WD0WP9AJW_VVrJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsOvU0ZmJB0o0_OEjT8nyCF47W_P1XPk7WD0WP9AJW_VVrJg/viewform


• Học sinh có thể truy cập vào cơ hội học tập, chương trình dựa trên các tiêu chuẩn của tiểu 

bang, và giáo viên có thể sử dụng công nghệ để cung cấp ý kiến, để tiếp tục học và phát 

triển. Mặc dù không bắt buộc và không chấm điểm, nhưng chúng tôi tin rằng học sinh có 

thể thu thập được nhiều lợi ích từ cơ hội học tập và tiếp tục thực hành này. Chúng tôi 

muốn học sinh  tiếp tục thực hành các khái niệm và kỹ năng quan trọng mà học sinh đả 

học được trong năm. 

 

Chúng tôi đang trong những ngày đầu của quá trình thay đổi hệ thống giáo dục. Có thể mất một 

chút thời gian, nhưng hướng về phía trước, chúng tôi sẽ làm việc để cải cách cơ hội học tập này 

mạnh mẽ hơn và thống nhất toàn trường. 

 

Chúng tôi biết rằng học sinh phổ thông, đặc biệt là học sinh lớp 12, có những nhu cẩu cần thiết 

tùy thuộc vào điểm đạt được của niên học, và các yêu cầu khác để tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ làm 

mọi thứ cần thiết để đảm bảo học sinh sẽ được tốt nghiệp. Có một vài cuộc họp quan trọng với 

cấp bậc tiểu bang sắp đến, chúng tôi sẽ được biết kế hoạch về vấn đề này. Khi chúng tôi có thêm 

thông tin về bất kỳ tiềm năng thay đổi nào đối với các yêu cầu tốt nghiệp, chúng tôi sẽ lập tức 

thông tin cho gia đình và nhân viên. 

 

Như thường lệ, nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào, xin vui lòng email chúng tôi tại 

communications@osd.wednet.edu hoặc gọi điện thoại cho văn phòng Sở giáo dục tại (360) 596-

6100. Văn phòng sở giáo dục, trường học và địa điểm hoạt động bên ngoài sẻ đóng cửa đến 24 

tây tháng 4, năm 2020, hoặc đến khi có thông báo mới. Chúng tôi theo dỏi tin nhắn hằng ngày. 

 

Thành thật cám ơn, và xin vui lòng tiếp tục chăm sóc bản thân và gia đình của quý vị. 


