
Kính chào toàn thể gia đình, 

 

Chúng tôi viết bản tin này hôm nay, nhằm chia sẽ những tài liệu học bổ sung mà Sở Giáo Dục 

Quận Olympia đả đăng trên mạng web, cho học sinh và gia đình truy cập tại nhà trong thời gian 

đóng cửa trường. 

 

Những cung cấp tài liệu học tập đăng trên mạng web của chúng tôi hôm nay, nhằm giúp cho học 

sinh duy trì hoạt động trí óc, cung cấp sự lựa chọn, khám phá và tìm hiểu thêm các chủ đề, tạo 

điều kiện cho học sinh thực hành các kỷ năng.  Tất cả tài liệu này không có ý định thay thế cho 

cách giảng dạy thông thường của chúng tôi.  Những hoạt động đính kèm với các tài liệu này 

không yêu cầu và sẽ không bị chấm điểm. Trong khi chúng tôi tích cực khai triển thêm các tài 

liệu cho tất cả học sinh, chúng tôi đồng thời cần phải đảm bảo, đáp ứng các luật liên bang và tiểu 

bang về quyền truy cập giáo dục bình đẳng cho tất cả học sinh. 

 

Chúng tôi đang thực hiện các bước kế tiếp, nhằm bảo đảm cung cấp nhu cầu máy thiết bị vi tính 

(Chromebook), hoặc điểm truy cập Wi-Fi, cho tất cả học sinh từ K -12.  Những thông tin thêm 

về tài liệu học bổ sung, cũng như địa chỉ mạng (link) để điền đơn yêu cầu cung cấp máy vi tính 

hoặc Wi-Fi ,đả được đăng trên mạng web của Sở Giáo Dục. Nếu quý vị biết gia đình nào cần 

Wi-Fi , xin vui lòng yêu cầu họ gọi điện thoại vào văn phòng chính của Quận tại 360-596-6100. 

Chúng tôi theo dỏi tin nhắn hàng ngày. 

 

Để trả lời những câu hỏi có liên quan về học vấn như là : trường kết thúc bế giảng đúng thời hạn 

không? và học sinh có ra trường tốt nghiệp phổ thông đúng thời hạn không? Chúng tôi đả đăng 

câu hỏi và trả lời trên mạng web của Sở Giáo Dục trong mục lục thường xuyên hỏi và giải đáp. 

 

Một lần nửa, đây là lần đầu tiên và hiện tại mà chúng tôi cung cấp tài liệu học bổ sung cho học 

sinh.  Nếu với hết sức nổ lực, đảm bảo cung cấp nhu cầu thiết bị công nghệ cho học sinh thành 

công , chúng tôi sẻ tìm cách mở rộng và dồi dào thêm nhiều sự lựa chọn cho học sinh.  Giáo viên 

và nhân viên giáo dục của chúng tôi rất mong muốn phục vụ học sinh và gia đình trong thời gian 

đóng cửa dài hạn chưa từng xảy ra trước đây.  Chúng tôi sẽ thông tin về vai trò của giáo viên và 

nhân viên giáo dục cho chương trình học tự chọn này trong một ngày rất gần, nhưng chúng tôi 

muốn chia sẻ tài liệu đầu tiên này ngay từ bây giờ. 

 

Ngoài các nhà giáo dục tận tâm và nhiệt tình của chúng tôi, có rất nhiều thành viên khác cũng đả 

cống hiến sự hổ trợ trong khi chúng tôi đáp ứng nhu cầu của học sinh và gia đình, trong thời 

điểm đại dịch vi khuẩn cúm coronavirus (COVID-19) này.  Chúng tôi rất trân trọng mọi người 

đả tiếp cận, và chúng tôi sẻ thông tin khi có cơ hội. 

 

Trong thời điểm này, hảy chăm sóc bản thân và gia đình của quý vị. 
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