
 

 

Kính gửi Quý phụ huynh học sinh Rocketship, 
 
Chúng tôi hy vọng quý vị đang tận hưởng kỳ nghỉ hè thú vị - một năm thật đáng nhớ! 
Chúng tôi rất tự hào về toàn bộ cộng đồng Rocketship liên quan đến cách mà toàn thể thầy 
cô đã nhanh chóng vượt qua khó khăn để cung cấp chương trình học từ xa chất lượng cho 
học sinh Rocketship giữa đại dịch toàn cầu. Cách đồng hành cùng học sinh 
Rocketship!Chúng tôi biết rằng vẫn còn rất nhiều thắc mắc về cách mà các trường sẽ mở 
cửa trở lại vào năm học tới. Hãy yên tâm! Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đang nổ lực hết 
sức để đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng cho mọi tình huống khi làm việc với các lãnh đạo 
khu vực, thành phố và quận nhằm tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe, an toàn và giáo 
dục. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin hàng tuần cho quý vị, bắt đầu từ bây giờ cho đến khi 
trường mở cửa trở lại. 
 
Thông tin cung cấp của quý vị vô cùng quý giá để giúp truyền tải các quyết định của chúng 
tôi cho năm học tới. Cảm ơn tất cả các bậc phụ huynh đã hoàn thành Khảo Sát Gia Đình 
Trở Lại Trường của chúng tôi.  
 
Sau đây là một vài thông tin cập nhật quan trọng để chia sẻ cùng quý vị: 
 
• Lưu Lại Ngày: Đánh dấu vào lịch của quý vị bởi vì trường sẽ bắt đầu mở cửa trở lại 
vào ngày 12 tháng 8 năm 2020! Truy cập Trang web COVID-19 tại California để biết lịch 
học năm 2020/2021. Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng những thông tin cập nhật quan trọng trên 
trang này cũng như ngày tổ chức chương trình Định Hướng & Cắm Trại Kinder. Những 
thông tin này cũng sẽ được đăng trong các nhóm Facebook của trường. 
• Truyền Thông Hàng Tuần: Theo bản khảo sát gia đình của chúng tôi, phần lớn các 
gia đình học sinh đều yêu cầu được cập nhật thông tin hàng tuần qua email. Trước tiên, 
chúng tôi sẽ gửi cho quý vị các email và tài liệu chứa thông tin về năm học tới, thông tin cập 
nhật về việc mở cửa trường học trở lại và những thông tin quan trọng khác. Chúng tôi cũng 
sẽ đăng những thông tin liên lạc này trong các nhóm Facebook của trường - hãy chắc chắn 
tham gia Nhóm Facebook của trường nếu quý vị chưa tham gia.  
• Chuẩn Bị Trở Lại Chương Trình Học Trực Tiếp:  Trong khi chưa hết tự hào về cách 
mà các giáo viên, học sinh và nhân viên của trường Rocketship đã chuyển sang giảng dạy 
và học tập từ xa vào tháng 3 năm ngoái, chúng tôi biết rằng chúng ta đã giảng dạy và học 
tập rất tốt khi toàn thể giáo viên và học sinh cùng tham gia vào các lớp học. Học Viện Nhi 
Khoa Hoa Kỳ (AAP) đồng ý và gần đây đã tuyên bố rằng mọi xem xét về chính sách cho 
năm học tới sẽ bắt đầu bằng mục tiêu giúp học sinh thực sự có mặt tại trường. Tầm quan 
trọng của chương trình học trực tiếp đã được ghi nhận rộng rãi, và đã có bằng chứng về 
những tác động tiêu cực đối với trẻ em vì đóng cửa trường học vào mùa xuân năm 2020.” 
Đó là lý do tại sao chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị kế hoạch mở cửa trở lại các cơ sở học 
tập cho năm học mới. 



 

• Biện Pháp Mới Về Sức Khỏe & An Toàn:  Trong hai tháng qua, chúng tôi đã tham 
khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế công cộng tại địa phương và trong nước, xem xét các 
hướng dẫn của CDC (Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) và đánh giá mức 
độ thành công mà hệ thống trường học tại các quốc gia khác đã mở cửa trở lại các cơ sở 
học tập.  Chúng tôi đang phát triển các hệ thống và đồ án nghiên cứu mới tạo ra nhiều lớp 
bảo vệ nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc Covid-19 tại các cơ sở học tập, đồng thời cũng mang 
lại trải nghiệm học tập tuyệt vời mà học sinh Rocketship xứng đáng được hưởng.  Toàn thể 
nhân viên và học sinh cấp mẫu giáo chuyển tiếp K-5 sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang tại 
trường. Có bằng chứng quan trọng rằng việc đeo khẩu trang toàn bộ sẽ giúp chống được 
sự lây lan của vi rút corona một cách hiệu quả. Bắt đầu tập đeo khẩu trang cho con em 
Rocketship của quý vị vào mùa hè này là ý tưởng tốt. Chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều chi tiết 
hơn về các kế hoạch sức khỏe và an toàn của nhà trường vào tuần tới, vì vậy quý vị hãy nhớ 
theo dõi. 
• Cung Cấp 100% Chương Trình Giảng Dạy Trực Tuyến: Chúng tôi rất vui mừng khi 
phần lớn phụ huynh đều cho rằng họ muốn con em mình quay trở lại lớp học vào năm tới - 
điều mà chúng tôi tin là trải nghiệm học tập tốt nhất cho học sinh Rocketship có thể đi học 
trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng một số gia đình sẽ yêu cầu lựa chọn học trực 
tuyến 100% vào năm tới. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện các kế hoạch giảng dạy lành 
mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu của số học sinh Rocketship này và sẽ chia sẻ thêm chi tiết về 
trải nghiệm học trực tuyến của trường trong các tuần tới. 
 
Cập Nhật Trong Thời Gian Tới: 
 
• Kế hoạch chi tiết về việc mở cửa trường học trở lại  
• Ngày tổ chức chương trình Định Hướng & Cắm Trại Kinder 
• Các đồ án nghiên cứu và quy trình về sức khỏe và an toàn 
• Tài nguyên thân thiện với trẻ em liên quan đến những gì được mong đợi ở trường 
vào năm tới 
 

Trân trọng, 
 
Kylie Alsofrom 
Director of Schools 
 
 
 


