
Kính chào toàn thể gia đình Quận Olympia 

Sau đây là thông tin cập nhật về vi khuẩn Corona (COVID-19) chúng tôi đả gởi cho gia đình quý 
vị đêm qua.

Đóng cửa trường toàn Quận.
Tại thời điểm này, tất cả trường thuộc Sở Giáo Dục Olympia sẻ đóng cửa từ Thứ hai, 16 tháng 3 
năm 2020 đến Thứ sáu, 24 tháng 4 năm 2020. Đây là khoảng thời gian 6 tuần quy định đóng cửa 
của ông Thổng Đốc Inslee cho các Quận King, Snohomish và Pierce. Nếu có bất cứ thay đổi về 
lịch trình, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho quý vị.

Hoạt động trước và sau giờ học bị hủy bỏ
Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ sinh hoạt trước và sau giờ học, hoặc các buổi họp mặt nào 
trong thời gian đóng cửa. Tất cả các hoạt động thể thao và các sinh hoạt khác cũng đều bị hủy bỏ 
trong thời gian đóng cửa.

Kế hoạch phục vụ thức ăn
Thức ăn nhận và đi -Grab-and-Go meals- (buổi trưa và buổi sáng cho ngày hôm sau) sẽ chuẩn bị 
sẵn để nhận từ 11:00 a.m đến 1:00 p.m tại các trường tiểu học thuộc Sở Giáo Dục Olympia, bao 
gồm Olympia Regional Learning. Ngoài ra, thức ăn cũng sẽ chuẩn bị sẵn tại trường trung học 
Jefferson. Sở Giáo Dục đang tìm thêm cách phân phối  thức ăn tại công viên hoặc các địa điểm 
khác, ngoài trường học ra, nếu cần thiết. Chúng tôi sẽ thông tin thêm về các địa điểm này trong 
những ngày sắp đến bằng email và tin nhắn điện thoại.

● Tất cả thức ăn đều miễn phí. Trẻ em và thanh thiếu niên sẽ không bị hỏi tên, trình giấy 
ID, tình trạng ghi danh học, thuộc trong chương trình ăn miễn phí và giảm giá, hoặc tên 
trường đang học.

● Mỗi trẻ em hoặc thanh thiếu niên có thể nhận thức ăn trưa cho ngày hôm đó và thức ăn 
sáng cho ngày hôm sau miễn phí.

● Thức ăn chuẩn bị sẵn sẽ được phân phát với hạn chế tiếp xúc với học sinh và nhân viên 
phục vụ thực phẩm. Trường cũng có thể phân phát thức ăn cho học sinh trong xe hơi và 
cho các học sinh đi bộ.

● Học sinh trung học và phổ thông có thể đến trường tiểu học gần nhà nhất hoặc đến trường 
trung học Jefferson để nhận thức ăn. Học sinh có thể nhận thức ăn ở bất kỳ địa điểm nào. 
(Thực tế, học sinh có thể đến địa điểm khác nhau mỗi ngày để nhận thức ăn.)

● Tất cả thức ăn đều được đóng hộp/gói (thức ăn trưa và sáng) và đáp ứng theo hướng dẩn 
dinh dưỡng của USDA.

● Thức ăn sẽ có sẳn vào ngày đầu tiên đóng cửa trường, thứ hai, ngày 16 tháng 3, cho đến 
khi kết thúc thời hạn đóng cửa. Thời gian này bao gồm ngày nghỉ xuân (6 - 10 tây tháng 
4).

● Quận đang phối hợp với Trung tâm phân phối thực phẩm Quận Thurston (Thruston 
County Food Bank) tiếp tục chương trình thực phẩm đóng gói vào Thứ Sáu (thực phẩm 



tự đóng gói để cung cấp cho học sinh vào cuối tuần). Những bao thức ăn này chỉ có tại 
các trường tiểu học.

● Nhân viên phục vụ thực phẩm của chúng tôi luôn tuân theo các tiêu chuẩn thực phẩm an 
toàn. Nhân viên sẽ thực hiện các biện pháp an toàn một cách tích cực để đảm bảo thực 
phẩm hợp vệ sinh.

● Quận đang tìm thêm các địa điểm khác để phân phối thức ăn, và sẽ lập tức thông báo cho 
quý vị.

Kế hoạch chăm sóc trẻ em
Chúng tôi đang phối hợp với các hội viên chăm sóc trẻ em trước và sau giờ học, nhằm lên kế 
hoạch, bằng cách nào để cung cấp dịch vụ giử trẻ. Tổng Giám đốc Giáo Dục Công cộng tiểu 
bang, Chris Reykdal đã chỉ đạo các Sở Giáo dục làm việc với các hội viên trong địa phương về 
vấn đề này, và chúng tôi đả và đang thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo các thông tin mới liên 
quan đến việc chăm sóc trẻ em trong những ngày sắp đến.

Kế hoạch học tiếp tục
Chúng tôi biết có rất nhiều câu hỏi, nếu và bằng hình thức học nào, học sinh có thể tiếp tục học 
trong thời gian đóng cửa. Chúng tôi đang làm việc với nhân viên và các quan chức nhà nước về 
vấn đề này. Thông tin thêm về vấn đề này sẽ được gửi ra trong tương lai gần đây.

Tại sao Sở Giáo Dục quyết định đóng cửa Thứ hai ngày 16 tháng 3?
Quyết định đóng cửa trường toàn Quận của chúng tôi đồng cùng mục tiêu với quan chức nhà 
nước: ngăn chận sự lan truyền của COVID-19 bằng biện pháp ngăn ngừa tập họp, tụ tập, tiếp xúc 
trong khoảng cách gần. Quận của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi vài trường hợp bệnh đả được 
chuẩn đoán, đồng thời chúng ta kế bên Quận Pierce (một trong những quận mà các trường học đả 
bị chỉ định đóng cửa trong sáu tuần). Vì vậy, chúng tôi tin rằng, quyết định đóng cửa trường là 
quyết định hợp lý và chủ động trước tình hình hiện tại. 

Thành thật cảm ơn sự hiểu biết cùa quý vị.


