
 
July 15, 2020 

 
 

 

 
Kính chào phụ huynh Rọcketship, 
 
Dựa trên sự hướng dẫn mới từ Thống đốc bang California Newsom và tỷ lệ lây nhiễm gia tăng 
trong cộng đồng của chúng ta. Vì vậy chúng tôi đang đánh giá lại các kế hoạch về việc mở cửa 
trường học lại mà chúng tôi đã chia sẽ vào thứ Sáu tuần trước. Chúng tôi cũng cần hoãn các cuộc 
họp cộng đồng trực tuyến qua mạng đã được lên kế hoạch trong tuần này vì chúng tôi phải 
làm  việc để sửa đổi kế hoạch cho phù hợp  với các điều kiện thay đổi nhanh chóng trong cộng đồng 
của chúng ta. 
 
Chúng tôi biết rằng đây là khoảng thời gian khó khăn cho tất cả gia đình và ngành giáo dục. Chúng 
tôi đánh giá cao sự hợp tác và sự kiên nhẫn của bạn khi chúng ta tiếp tục ứng phó với cuộc khủng 
hoảng trong thời gian này. Chúng tôi đang cố gắng làm việc hết khả năng để xây dựng một kế hoạch 
tốt nhất nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho tất cả học sinh và nhân viên của trường và tiếp 
tục cung cấp cho các Rocketeers của chúng ta những trải nghiệm học tập tốt nhất mà các em xứng 
đáng nhận được. 
 
Chúng tôi sẽ cung cấp cùng tất cả các gia đình vào tuần tới về những thay đổi của kế hoạch 
mở cửa trường học. Các cuộc họp cộng đồng qua mạng được dời lại theo lịch như sau: 
 
Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 vào lúc 5:30 chiều 
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 vào lúc  12:15 chiều & vào lúc 2:00 chiều 
 
Mỗi cuộc thảo luận sẽ có nội dung giống nhau vì vậy bạn chỉ cần tham gia vào một cuộc họp. Chúng 
tôi sẽ liên lạc với bạn vào tuần tới qua email và qua Facebook của trường để bạn liên kết Zoom link 
tham gia cuộc họp cùng chúng tôi.  
 
Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin và sẽ trả lời các câu hỏi cũng như thắc mắc của bạn  vào các 
cuộc họp cộng đồng qua mạng vào tuần tới,  tuy nhiên, như mọi khi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 
hoặc góp ý nào trước đó, vui lòng gửi phản hồi của bạn tại đây  here. 
 
Xin nhắc lại, quý vị tham gia lựa chọn cách học của học sinh tại đây  the placement selection form, 
kết quả lựa chọn sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 7, dữ liệu này sẽ giúp chúng tôi hiểu nhu cầu và ý 
kiến của quý vị giúp chúng tôi đưa ra quyết định về kế hoạch mở cửa trường học. 
 
Chân thành cám ơn,  
Maricela Guerrero,  
Vice President  of Schools  
Rocketship Public Schools 
 
Kylie Alsofrom 
Director of Schools, Bay Area 
Rocketship Public Schools 
 
 


