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Mến gửi các gia đình của Học khu Thống nhất San Diego, 

 

Trước hết, tôi hy vọng quý vị và những người thân yêu của quý vị mạnh khỏe trong lúc chúng ta phải 

vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 để tìm lại tình trạng bình thường mới (tuy tạm thời). Tôi viết thơ 

này để chia sẽ kế hoạch mới của chúng tôi cho thời gian còn lại của năm học. 

 

Ngày từ lúc cuộc khủng hoảng buộc các trường phải đóng cửa, chúng tôi đã liên tục làm việc tìm đủ cách 

để học trò được tiếp tục học tập. Tối hôm nay, tôi rất vui chia sẻ với quý vị kế hoạch của chúng tôi sẽ 

cho phép tất cả học sinh của chúng ta hoàn tất tốt đẹp năm học này - cho dù các viên chức y tế công 

cộng có chấp thuận việc trở lại giảng dạy tại trường hay không. 

 

Tôi hy vọng quý vị và gia đình quý vị đã có cơ hội tận dụng được các bài vở biên soạn học trực tuyến mà 

chúng tôi đã tải lên mạng hồi tuần rồi. Những tài liệu học tập được soạn kỹ lưỡng này sẽ cung cấp cho 

học sinh việc học tập vững chắc trong những ngày trước kỳ nghỉ mùa xuân, sẽ bắt đầu vào cuối tuần 

này. Một đường dẫn đến các tài liệu này được đặt ở đây: 

https://sites.google.com/sandi.net/sdusdinstructionalcontinuity/home  

 

Ngay sau kỳ nghỉ mùa xuân, vào ngày 6 tháng Tư, Học Khu Thống Nhất San Diego sẽ tải lên mạng một 

chương trình học điều chỉnh trực tuyến bao gồm nhiều tương tác hơn với các nhà giáo dục chuyên 

nghiệp, cũng như việc hỗ trợ thêm cho phụ huynh. Các thầy cô giáo nào sẵn sàng bắt đầu làm việc trực 

tuyến với học sinh của mình sẽ tiếp tục làm việc như vậy, trong khi các đồng nghiệp của họ sẽ được 

nhận sự huấn luyện cần thiết để cung cấp các cơ hội giảng dạy thật tốt cho học sinh. 

 

Trong lần phát sóng lên mạng gọn nhẹ lần này cho chương trình học tập từ xa, các bài tập của học sinh 

sẽ không được chấm điểm, nhưng các bài học sẽ góp phần vào sự thành công của học sinh trong mọi 

lãnh vực học tập. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thời gian này để phát hiện xem có học sinh nào cần thêm 

tài liệu để việc học tâp từ xa được thành công tốt đẹp. 

 

Việc trở lại chính thức giảng dạy và chấm điểm - nhưng chưa phải là trở lại môi trường học đường thực 

sự -- sẽ được lên lịch vào ngày 27 tháng Tư cho 90% các học sinh của học khu theo lịch học truyền 

thống. 

 

Khác với các học sinh học theo lich truyền thống, 10% các học sinh học theo lịch quanh năm sẽ trải 

nghiệm việc học trực tuyến với môi trường học tập mới khi các em trở lại trường sau kỳ nghỉ mùa xuân, 

vào ngày 27 tháng Tư. Việc giảng dạy có chấm điểm đầy đủ sẽ được áp dụng trở lại vào ngày 11 tháng 

Năm. 

 

Kế từ khi bắt đầu khủng hoảng về sức khỏe công cộng, chúng tôi đã rất rõ ràng về hai cam kết chính 

yếu: học sinh của chúng tôi sẽ có cơ hội hoàn tất năm học tập, và cơ hội để đạt được điều đó sẽ luôn 

sẵn sàng cho tất cả các em, cho dù các em phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào. 

 

Còn có rất nhiều thử thách phía trước, và rất nhiều thử thách chưa được xác định, bao gồm thử thách 

lớn nhất chưa có câu trả lời đó là liệu có an toàn cho học sinh trở lại môi trường trường lớp thật sự năm 

nay không. Như đã nói, tôi tin rằng đã đến lúc phải thôi chú tâm vào cái chúng ta không biết chắc, và đã 

đến lúc phải chú tâm vào công việc chúng ta có thể làm tốt ngay lúc này. Đối với chúng tôi, công việc đó 

liên quan đến việc lên kế hoạch cho việc trở lại giảng dạy mọi học sinh vào tháng tới. Tôi mong được tiếp 

tục chia sẽ thêm nhiều chi tiết nữa trong những ngày và tuần lễ sắp tới. Cho đến lúc đó, cám ơn sự hỗ 

https://sites.google.com/sandi.net/sdusdinstructionalcontinuity/home


trợ của quý vị. Xin giữ gìn sức khỏe. 

 

Trân trọng, 

 

Cindy Marten, Giám đốc Học khu 

 


