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

 

Tôi mong mọi gia đình được an lành. Tôi xin cáo lổi vì lá thư khá dài, nhưng có rất nhiều tin tức 

cần chia sẽ. Đại dịch này đả thay đổi cách sống cơ bản của chúng ta như trường học trong huyện 

cũng như cả quốc gia và cộng đồng trên toàn cầu.  Chúng tôi nhớ những khuôn mặt của học sinh 

ở trường mỗi ngày, và thấu hiểu sự khó khăn của học sinh qua sự thay đổi từ cách dạy truyền 

thống chuyển sang tự học trên mạng. Chúng tôi biết rằng mỗi hoàn cảnh gia đình có cách ứng 

phó khác nhau với thực tế mới này. Ngoài cuộc khủng hoảng sức khỏe, có sự ảnh hưởng kinh tế 

của đại dịch COVID-19, đó là tác động mạnh mẽ đến nhiều gia đình. 

 

Nhà trường luôn luôn là nền tảng của cộng đồng, bao gồm đặc biệt  là Olympia, và rỏ ràng hơn 

trong thời điểm này. Chúng tôi hiểu sự khó khăn như thế nào trong thời gian đóng cửa trường dài 

hạn khi có tuyết, và bây giờ lại phải đối diện với đóng cửa vài tuần ngoài sự mong muốn, chúng 

tôi đang rất cố gắng để điều chỉnh. Như chúng tôi đã đề cập trong các tin cập nhật trước đây, cám 

ơn cho sự nỗ lực lớn lao của nhân viên Dịch vụ Thực phẩm, chúng tôi có một chương trình phân 

phát thực phẩm rất vững vàng. Tương tự, trong khi chưa hoàn chỉnh,chúng tôi phải cám ơn việc 

làm và quyết tâm của nhóm Công nghệ của chúng tôi, đại đa số học sinh và nhân viên đả có công 

nghệ để sử dụng. 

 

Và mặc dù đã có rất nhiều sự nổ lực của các giáo viên trên toàn quận trong vài tuần vừa qua, 

chúng tôi hiện đang hệ thống hóa phương thức về cơ hội học tập qua mạng lưới cho học sinh. 

 

Như mọi người đả biết, tuần vừa qua, chúng tôi đã yêu cầu giáo viên và nhân viên liên hệ với 

học sinh và gia đình để thăm hỏi sức khỏe và tình trạng của học sinh. Đồng thời, chúng tôi muốn 

thiết lập sự giao tiếp giửa giáo viên và học sinh cho các cơ hội học tập kế tiếp. Tuần này, chúng 

tôi  yêu cầu giáo viên tiếp tục xây dựng và trợ giúp học sinh thành lập thói quen và liên tục trong 

thời gian không ở trường. 

 

Chúng tôi rất muốn biết học sinh và gia đình nào gặp khó khăn, quý vị có thể giúp đở bằng cách 

nhắc nhở học sinh đọc tin cập nhật hàng ngày của giáo viên gởi qua email và các mạng lưới 

thông tin của trường, và nhắc nhở học sinh trả lời, để giáo viên biết rằng học sinh đả nhận 

được tin nhắn.  Nhiều trường đả liên lạc gia đình qua mạng Skyward. Rất là quan trọng khi quý 

vị giử chi tiết liên hệ đúng theo hiện tại trên mạng Skyward, để chúng tôi có thể liên lạc. 

 

Trong khi, mối liên lạc giửa gia đình, học sinh và giáo viên đả được thành lập, hiệu trưởng đả 

làm việc với giáo viên để lên kế hoạch học qua mạng, thời khóa biểu học cố định và thống nhất 

cấu trúc toàn trường và lớp. Tôi muốn chia sẽ những gì cha mẹ và học sinh có thể tiếp nhận sắp 

tới trong vấn đề học qua mạng, cũng như vài thông báo mới. 

 

Kế hoạch học qua mạng 

 

Kế hoạch học qua mạng chính thức của chúng tôi, bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 

2020, bao gồm cả ngày và thời gian giáo viên sẽ chính thức tiếp cận với học sinh và gia đình để 

cung cấp cơ hội học tập. Mặc dù sẽ có vài sự khác biệt, nhưng gia đình có thể biết được ngày và 

thời gian cụ thể, khi giáo viên sẽ có mặt chính thức để trả lời các câu hỏi và cung cấp ý kiến cho 

việc học. Cơ hội học tập sẽ dựa trên các khái niệm / nội dung đả được dạy trước khi trường đóng 



cửa, nhưng cũng có thể học thêm các khái niệm mới và/hoặc cũng là cơ hội học thêm các chủ đề 

liên quan đến các tiêu chuẩn lớp. Mặc dù hiện tại không bắt buộc cũng không được chấm điểm, 

các bài tập mới sẽ cho học sinh cơ hội tiếp tục học tập. Thời khóa biểu học qua mạng sẽ khác 

nhau tùy theo các trường / lớp, vì vậy trường sẽ liên lạc thông tin này trực tiếp với gia đình. 

 

Chúng tôi biết rằng việc cung cấp hỗ trợ và tiện nghi cho nhu cầu của một số học sinh, sẽ rất khó 

khăn trong môi trường học mới này. Chúng tôi đang nỗ lực để tăng thêm thông tin liên lạc và tìm 

thêm sáng kiến nhằm cung cấp thêm hỗ trợ và cải cách phương thức hướng dẫn một cách tốt 

nhất, và tiếp tục theo dõi, hỗ trợ bổ sung khi cần thiết. Vì vậy, nhân viên hổ trợ học sinh đang 

liên lạc với các gia đình có học sinh đang nhận các dịch vụ đặc biệt (Special services) và dịch vụ 

ngôn ngữ (ELL). 

 

Học sinh lớp 12 

 

Như đã đề cập trong thông tin tuần vừa qua của quận Chúng tôi biết rằng học sinh phổ thông, đặc 

biệt là học sinh lớp 12, có những nhu cầu cần thiết tùy thuộc vào điểm đạt được của niên học, và 

các yêu cầu khác để tốt nghiệp. Không phải chỉ riêng học sinh phổ thông của chúng ta. Đây là 

một vấn đề toàn quốc và các hệ thống giáo dục sẽ phải tìm ra phương hướng để đáp ứng nhu cầu 

của học sinh để có thể tốt nghiệp hoặc được lên cấp lớp tiếp theo. Nhân viên của chúng tôi đã lên 

kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên, có vài cuộc họp quan trọng với cấp bậc tiểu bang vào tuần tới, 

chúng tôi sẽ được biết kế hoạch về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng sẽ có một thông báo vào đầu 

tuần tới về việc gia hạn ở nhà dài hạn của  Ông Thống Đốc sẻ ảnh hưởng niên học như thế nào. 

Đồng thời, Hội đồng Giáo dục Tiểu bang sẽ có buổi họp vào ngày 8 tháng 4, để quyết định việc 

miễn điểm sẽ giải quyết như thế nào đối với học sinh phổ thông. 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. Tất cả chúng ta đều cùng nhau giải quyết,  nếu bạn chưa nghe qua tin 

nhắn của Tổng Giám Đốc Giáo dục Cộng Đồng, Chris Reykdal, ông có vài lời đặc biệt dành 

riêng cho học sinh lớp 12, quý vị nên đón  xem. Xem video 

 

Những thông báo khác: 

 

• Bao thực phẩm trưa và sáng miễn phí (dịch vụ liên tục trong thời gian nghỉ xuân 

(spring break): Số địa điểm cung cấp thực phẩm cho học sinh và thanh thiếu niên tiếp 

tục tăng triển, và thực phẩm đóng gói, ăn trưa, và ăn sáng cho ngày hôm sau, sẽ được tiếp 

tục sau khi nghĩ xuân (Tháng 4, từ ngày 6 -10). Xem trang mạng địa điểm phân phối thực 

phẩm và chi tiết của Sở Giáo Dục. 

• Dịch vụ giữ trẻ cho công nhân thiết thực (dịch vụ sẽ tiếp tục trong thời gian nghĩ 

xuân (spring break): Những nhân viên cộng tác trong công đồng sẽ tiếp tục phục vụ 

dịch vụ giữ trẻ trong thời gian nghĩ xuân. Thêm chi tiết, xin vào trang mạng của Sở Giáo 

Dục. 

• Truy cập Internet miễn phí cho gia đình: Chúng tôi khuyến khích những gia đình vẫn 

đang cần điểm truy cập Internet, tìm hiểu thêm về kế hoạch cung cấp truy cập Internet 

thiết thực của công ty Comcast .Thêm chi tiết, xin vào trang web Tài liệu cộng đồng trên 

trang web của Sở Giáo Dục 

 

https://youtu.be/YVC7Dtq8c2E
https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/meal_distribution_sites_during_school_closure
https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/meal_distribution_sites_during_school_closure
https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/services_offered_during_school_closure
https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/services_offered_during_school_closure
https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/community_resources_for_youth_and_families
https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/community_resources_for_youth_and_families


Sở Y tế và Dịch vụ Xã hội của Quận Thurston cũng đã yêu cầu Giám Đốc Sở Giáo Dục nhắc nhở 

thanh thiếu niên về việc giữ gìn khoảng cách khi giao thiệp đúng theo chỉ dẩn, trong thời gian 

cách ly, giữ sức khỏe, theo lệnh ban hành của Ông Thống Đốc, Inslee. Thông tin này có thể tìm 

thấy trên trang web TCPH. 

 

Chúng tôi cũng biết rằng gia đình muốn biết về kế hoạch của chúng tôi về các hoạt động thường 

xảy ra vào thời gian này trong năm,chẳng hạn như ghi danh học sinh mới. Một số trường đã gửi 

tin tức ghi danh bằng điện tử về nhà, và nhiều tin tức sẽ gởi từ các trường thuộc Sở Giáo Dục 

khác, trong một hay hai tuần tới. Chúng tôi cũng đang tìm ra phương cách thay đổi, để thay thế 

buổi họp mặt phụ huynh học sinh cho học sinh cấp một, mà đã bị hoãn lại trong tuần này. Vì vậy, 

xin hãy theo dõi để biết thêm thông tin này. Chuyễn từ cách làm việc truyền thống ở trường sang 

qua mạng lưới, rất rõ ràng là một sự thay đổi lớn với tất cả mọi người. Cũng như ở trường học 

của chúng ta. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cải tiến với hết sức nỗ lực . 

 

Cám ơn, và xin tiếp tục giử an toàn 

 

Patrick Murphy 

Superintendent 

https://www.thurstoncountywa.gov/phss/Pages/coronavirus.aspx

