
Kính chào, tôi tên là Patrick Murphy, và tôi là Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục 

Olympia.  Tôi biết rằng rất nhiều gia đình đả nhận được nhiều tin cập nhật của chúng 

tôi trong hai tuần qua bằng email, nhưng hôm nay, chúng tôi muốn liên lạc với gia 

đình bằng hình thức khác.  Trong thông tin này, chúng tôi muốn chú trọng về vấn đề 

học vấn, và chuyển tin nhắn đặc biệt đến tất cả học sinh. 

Vào đầu tuần này, Thống Đốc Inslee đả tuyên bố rằng tất cả trường học trên toàn tiểu 

bang phải đóng cửa cho đến hết niên học, nhưng học vẩn phải tiếp tục. Điều này có 

thể không gây ngạc nhiên cho nhiều người trong chúng ta, nhưng tôi nghĩ trong thâm 

tâm, chúng ta đã hy vọng rằng có thể trở lại trường học trong năm nay. Chúng tôi thấu 

hiểu được nỗi buồn, cảm giác lạc lỏng, thất vọng mà nhiều gia đình, đặc biệt là học 

sinh của chúng tôi đang cảm nhận. 

Học sinh sẽ lở mất những cơ hội sinh hoạt truyền thống, đặc biệt là học sinh lớp 12, 

như là: dạ hội khiêu vủ, lể tốt nghiệp, ký tên sách lưu bút, hoặc một truyền thống tuyệt 

vời của Olympia là, học sinh mang đồng phục ra trường, đến thăm viếng trường tiểu 

học của học sinh, để kết nối với các giáo viên, và cho những học sinh tiểu học thấy 

được sự thành công sau suốt 13 năm kiên nhẩn và miệt mài trong nhà trường của 

chúng ta. 

Học sinh tiểu học sẽ không thể tham gia vào những hoạt động như là: cuộc cấm trại 

tại Cispus, vốn là một truyền thống trong cộng đồng của chúng ta. Nhưng đối với tất 

cả học sinh của chúng ta, niềm vui khi được giao tiếp với bạn bè, biểu diễn tại các 

buổi hòa nhạc ở trường, tham gia các môn thể thao và thi đấu tại các hội nghị. Tất cả 

những điều đó – một cảm giác mất mát mà khi chúng ta sẽ không thể thực hiện được 

những điều này. 

Và, thay mặt Hội đồng trường, tất cả các nhà giáo dục và nhân viên của Quận, tôi chỉ 

muốn nói rằng chúng tôi thừa nhận đây là một thời điểm khó khăn cho nhiều người, 

đặc biệt là học sinh và gia đình của chúng ta. Và tôi muốn mọi người biết rằng, mặc 

dù trường đóng cửa, chúng tôi đang làm việc ngay bây giờ để tìm ra những sáng kiến, 

và làm việc với cộng đồng của chúng tôi để tìm ra những phương cách để thực hiện 

một số lễ kỷ niệm cuối năm như lể tốt nghiệp và các truyền thống khác. Có thể những 

hoạt động này có thể hình khác, so với hoạt động truyền thống, nhưng chúng tôi đang 

thực hiện việc này.  Vì vậy, hãy theo dõi để biết thêm thông tin về vấn đề này, và 

cũng là cơ hội cho gia đình có thể tham gia và giúp đỡ với kế hoạch này. 

Vào tuần tới, chúng tôi dự định đề khởi một trang web, đặc biệt cho Lớp 2020, sẽ trả 

lời nhiều câu hỏi khác, bao gồm thông tin từ Hội Đồng Giáo dục về các yêu cầu tốt 

nghiệp, kiểm tra AP và IB và những thắc mắc khác. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cập 

nhật cho gia đình về những câu hỏi cụ thể như: Khi nào là ngày bế giãng? Theo tại 

thời điểm này, có lẻ sẽ là ngày 19 tháng 6, nhưng chúng tôi sẽ xác định rỏ ràng trước 



khi tuyên bố. Chúng tôi cũng sẽ đề cập về vấn đề làm thế nào để gia đình có thể tiếp 

nhận đồ dùng cá nhân của học sinh từ trường, trước khi trường bị đóng cửa, vấn đề 

này hơi khó khăn sắp xếp bởi vì mệnh lệnh cách ly tại gia, chống đại dịch. 

Đại dịch này là trường hợp sức khỏe khẩn cấp, với những hậu quả thảm khốc cho 

những người mắc bệnh, nhưng cũng ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến sức khỏe tinh 

thần của chúng ta như trong cộng đồng. Thật là căng thẳng, và tôi muốn nhắc mọi 

người về trang web Tài nguyên cộng đồng, của chúng tôi (Community Resources 

webpage), trang mạng này nối liền đến số điện thoại, hướng dẫn cách đối phó tình 

trạng thần tinh căng thẳng của đại dịch này. 

Về vấn đề học vấn. Khi trường bắt đầu đóng cửa, ngày đi học lại đả được tuyên bố là 

ngày 27 tháng 4, chúng tôi bắt đầu với một mô hình học tập tại nhà, với các hình thức 

hoạt động và cơ hội học tập cho học sinh là tùy chọn. Tại Olympia, cám ơn cho sự hỗ 

trợ của cộng đồng, chúng ta được trang bị đầy đủ và ở một vị trí tốt hơn nhiều so với 

hầu hết các quận khác, để thực hiện việc học qua mạng này. 

Nhưng bây giờ, với thông báo của Thống Đốc, và tuyên bố các trường học sẽ đóng 

cửa cho đến cuối năm học, chúng tôi đang thay đổi. Chúng tôi đã làm việc với các 

giáo viên để điều chỉnh lại kế hoạch học tập liên tiếp, sẽ bắt đầu vào tuần tới. theo kế 

hoạch này, chúng tôi sẽ theo dõi sự tham gia của học sinh, giãng dạy nội dung mới, và 

đánh giá việc học của học sinh trong khả năng tối thiểu của chúng tôi. Điều này bao 

gồm chấm điểm theo tiêu chuẩn lớp học có tín chỉ (credit) của trường phổ thông.  Tất 

cả các lớp học trong sở giáo dục sẽ thiết lập hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn này vào 

thứ Hai, ngày 20 tháng 4. 

Trường sẽ đưa thêm nhiều tin tức trong thời gian sắp tới, nhưng đối với hoc sinh đang 

lắng nghe, điều này rất có giá trị.  Học sinh cần phải hết sức nổ lực. Chúng tôi đều tự 

hỏi, nếu điều này có thể được thực hiện một cách công bằng, với hoàn cảnh khác nhau 

trong thực tế, mà học sinh phải đương đầu ở bên ngoài, có thể sẽ rất khó khăn đối với 

một số học sinh. Chúng tôi hiểu được điều này. Kế hoạch của chúng tôi sẽ bao gồm 

khả năng điều chỉnh, cho nhân viên và lộ trình cho học sinh tùy thuộc vào hoàn cảnh. 

Nhưng không ai sẽ bị phạt nếu tình huống không phải do mình tạo ra, hoặc ngoài tầm 

tay. Một lần nữa, sẽ có thêm thông tin từ trường học. 

Trong khi chúng tôi tìm cách mở rộng, xây dựng và cải thiện mô hình học với khoảng 

cách, chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình, quan sát học sinh và gia đình, và tham khảo ý 

kiến về tình trạng học của học sinh.  Vì vậy, xin theo dõi trong những ngày sắp tới. 

Tôi muốn kết thúc bằng sự cảm ơn của tôi đối với sự kiên nhẫn, hiểu biết của mọi 

người, giữa cuộc đại dịch khủng hoảng với một cường độ mà đất nước này chưa từng 

trải qua trong thế kỷ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều hành động hảo tâm, tấm lòng trắc 

ẩn, trong toàn quận của nhân viên, học sinh và những thành viên trong cộng đồng khi 
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phản ứng với tình huống chưa từng có này, và thực sự phản ảnh kết quả học tập của 

học sinh trong quận chúng ta. 

Học sinh của chúng ta rất kiên cường và tôi tin vào khả năng của học sinh sẽ vượt qua 

thử thách này và tiến về phía trước cho kế hoạch trong tương lai. Nhân viên của chúng 

tôi sẽ làm như vậy. Học sinh phổ thông cao cấp, bạn có một số việc phải làm, nhưng 

bạn sẽ tốt nghiệp, vì đó là những việc chúng tôi làm ở Olympia. Chúng ta có một 

trong những tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất trong tiểu bang, và Lớp 2020 sẽ tiếp tục khuynh 

hướng này. Tôi không có sự ngờ vực nào. Và đối với những học sinh còn lại, chúng 

tôi sẽ đảm bảo bạn vẩn tiếp tục việc học, nhưng bạn phải thực hiện bổn phận của mình 

và lắng nghe cha mẹ. 

Thành thật cám ơn, xin giử gìn sức khỏe, rửa tay và chúng tôi sẽ liên lạc trong thời 

gian rất gần. 


