
Thông điệp từ Tổng Giám Đốc 

 

Kính chào toàn thể gia đình thuộc Sở Giáo dục Olympia, 

 

Vào ngày hôm nay, Sở y tế công cộng và Dịch vụ xã hội của quận Thurston đả thông báo rằng, 

dựa trên tình trạng nhiễm dịch COVID-19 hiện tại trong cộng đồng của chúng ta, Sở y tế không 

khuyến nghị các Sở Giáo dục học trực tiếp vào tháng 9 này. Do đó, chúng ta sẽ bắt đầu khai 

giảng vào ngày 9 tháng 9 theo mô hình học trực tuyến qua mạng toàn thời gian. 

 

Tôi, cũng như tất cả các phụ huynh, đã rất mong muốn học sinh và nhân viên trở lại học và làm 

việc tại trường một cách an toàn vào mùa thu này, vì vậy, rất là khó cho chúng tôi gởi đi bản 

thông tin mà quý vị có thể không mong đợi này. Và đồng thời, thông tin này cũng có thể làm 

giảm căng thẳng tinh thần hơn cho nhiều gia đình, vì tốc độ truyền nhiễm của vi khuẩn COVID-

19 đang tăng cao trong khu vực của chúng ta và trên toàn tiểu bang. Nhân viên của chúng tôi 

rất nhớ và đã hằng mong được gặp lại các học sinh, và chúng tôi cũng biết rằng học sinh, 

ngược lại cũng rất nhớ thầy cô giáo và mong muốn được gặp bạn bè cùng lớp tại trường.  
 

Trong lá thơ gởi đến cho Tổng Giám Đốc của tất cả Sở giáo dục thuộc quận Thurston, Cán bộ 

quản lý Y tế Quận Thurston, Tiến sĩ Dimyana Abdelmalek có đoạn viết, “Để ngăn chặn và kiểm 

soát sự lây nhiểm của COVID-19 ,trong phạm vi quyền hạn của tôi, tại thời điểm này, tôi rất 

mong muốn và đề nghị tất cả Các trường K-12 vẫn tiếp tục đóng cửa không dạy trực tiếp cho 

học kỳ mùa thu 2020 này, và sử dụng các phương thức giảng dạy trực tuyến”. 

 

Cán bộ Y tế đã chia sẻ rằng, kể từ ngày 1 tháng 7, Quận Thurston có 273 trường hợp nhiễm 

dịch được xác nhận. Tính đến ngày hôm qua, 29 tháng 7, số lượng nhiễm dịch đã được xác 

nhận tăng đến 630, với tỷ lệ 60,5 trường hợp nhiểm dịch mới trên số lượng 100.000 người 

trong toàn quốc gia chỉ trong vòng hai tuần qua, nói cách khác, hơn 100 trường hợp nhiểm dịch 

mỗi tuần. Tỷ lệ tăng một cách đáng kể, cao hơn tỷ lệ 25 trường hợp nhiễm dịch trên số lượng 

100.000 người trong hai tuần, tỷ lệ mà các quận có thể dựa vào để mở cửa lại cho giai đoạn 3. 

Tiến sĩ Abdelmalek viết tiếp,” Tại thời điểm này, tôi không tin rằng chúng ta có thể mở trường 

học để học trực tiếp một cách an toàn.” 

 

Chúng tôi không thể dự đoán được thời gian học sinh sẽ duy trì học trực tuyến toàn thời gian. 

Điều này sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ lây nhiễm, và chúng tôi sẽ tiếp tục dựa vào hướng dẫn từ các 

quan chức y tế và giáo dục, để tư vấn cho chúng tôi khi nào an toàn để mở lại trường học. Khi 

chúng tôi mở cửa trở lại, chương trình học kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến (hybrid 

model) chắc chắn sẽ là mô hình giảng dạy.  Chúng tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị mô hình kết 

hợp này cho các trường học trong vài tháng qua, vì vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị cho việc này. 

 

Chúng tôi đã cân nhắc từ ý kiến phản hồi của quý vị, học kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến của 

mùa xuân vừa qua, và đang cải thiện và thiết lập một chương trình học trực tuyến cho tất cả 

các trường học của chúng ta, bao gồm nhiều cấu trúc hơn như là thời khóa biểu và có nhiều 

tương tác trực tuyến mổi ngày. Kế hoạch của chúng tôi bao gồm: 

  



● Những trải nghiệm học tập vừa đồng bộ (tất cả học sinh học cùng một lúc) và không 

đồng bộ (học sinh không tương tác trong thời gian thực mà dựa trên sự hướng dẫn của 

giáo viên).  

● Lên kế hoạch đào tạo nhân viên trước khi trường bắt đầu khai giảng, bao gồm cách 

giảng dạy trực tuyến thật tốt, công bằng và đảm bảo sức khỏe tình cảm tinh thần và xã 

hội. 

● Thiết bị kỹ thuật công nghệ cho mỗi học sinh ở tất cả các lớp. 

● Đào tạo kỷ năng sử dụng công nghệ cho gia đình. 

 

Chúng tôi sẽ cung cấp ba chương trình học trực tuyến khác nhau để gia đình có thể chọn một 

chương trình phù hợp nhất với nhu cầu của học sinh: Học trực tuyến kết nối với trường học của 

học sinh, học trực tuyến i-Connect và học tại nhà h-Connect. 

 

Chi tiết về kế hoạch của chúng tôi sẽ được trình với Hội đồng trường vào ngày 3 tháng 8. Cuộc 

họp Zoom trực tuyến bắt đầu lúc 6:30 chiều, chi tiết của buổi họp và links được đăng trên trang 

mạng web của trường. 

 

Đáng lẽ ra chúng tôi đã hy vọng chào đón học sinh tập trung vào mùa thu này, nhưng bây giờ, 

chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường thật thân thiện và những trải nghiệm học với chất 

lượng cao nhất có thể được. Công việc của chúng tôi, cũng như mọi khi, căn cứ trên thành quả 

học tập của học sinh. 

 

Cảm ơn sự kiên trì, nhẩn nại và tham gia hổ trợ của quý vị trong việc thiết lập kế hoạch mà 

chúng tôi đả hết sức nổ lực. Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cụ thể 

về chương trình giảng dạy trực tuyến mà học sinh và gia đình đang mong đợi. Chúng tôi rất 

mong được chào đón học sinh một niên học mới vào tháng 9 này. 

 

 

Patrick 

 

  


