
 
Ngày 13 tháng 7 năm 2020 

 
 

 

Kính gửi các Gia đình Học sinh Rocketship,  

 

Trong ba tháng qua, chúng tôi đã và đang xây dựng các kế hoạch tái mở cửa trường cho 

năm học 2020-2021. Chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho học sinh, 

gia đình học sinh, nhân viên và cộng đồng trường Rocketship, đồng thời cung cấp cho học 

sinh Rocketship những trải nghiệm học tập tuyệt vời mà các cháu xứng đáng được hưởng.  

 

Chúng tôi đã và đang tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế cộng đồng trong nước và 

địa phương, xem xét các hướng dẫn từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh 

(CDC) và Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP), đánh giá mức độ thành công mà hệ thống 

trường học ở các quốc gia khác đã tái mở cửa và hợp tác với các giáo viên, nhân viên, phụ 

huynh và lãnh đạo mạng lưới trường học của chúng tôi. Kế hoạch tái mở cửa trường của 

chúng tôi được phác thảo ở đây đại diện cho những gì chúng tôi tin là giải pháp khả thi nhất 

cho cuộc khủng hoảng bất thường mà chúng ta đang phải đối mặt. Không có kế hoạch hoàn 

hảo cho một cuộc khủng hoảng chưa từng có và chúng tôi sẽ cần tiếp tục điều chỉnh giải 

pháp hiện tại khi nhận được bằng chứng mới và hướng dẫn cập nhật từ các cơ quan y tế. 

Nhưng nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng và hỗ trợ lẫn nhau, năm học 2020-2021 sẽ có 

nhiều hoạt động học tập, phát triển, cộng đồng và tiến bộ trong cuộc chiến vì sự công bằng 

xã hội và bình đẳng giáo dục.  

 

 

 Mô Hình Học Kết Hợp 
 

Kế hoạch tái mở cửa trường của chúng tôi dựa trên niềm tin mãnh liệt vào tầm quan trọng 

của chương trình học trực tiếp bất cứ khi nào có thể. Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) gần 

đây đã ban hành hướng dẫn rằng “mọi xem xét về chính sách cho năm học tới nên 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.” Tại Rocketship, chúng tôi biết rằng 

chúng tôi đang ở trạng thái giảng dạy và học tập tốt nhất khi giáo viên và học sinh tham dự 

lớp học cùng nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã và đang nổ lực soạn thảo kế hoạch chào 

đón học sinh Rocketship trở lại trường an toàn trong năm học 2020-2021! 
 
Mô hình học của chúng tôi trong năm nay sẽ bao gồm cả số ngày học trực tiếp tại trường 

và số ngày học từ xa tại nhà. Chúng tôi không có đủ khả năng ở trường để giảm mật độ học 

trong trường và tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội cho tất cả học sinh, vì vậy chúng 
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tôi đã thiết kế một mô hình học kết hợp bao gồm khoảng 50% học sinh học trực tiếp tại 

trường bất cứ lúc nào. Mô hình này sẽ giúp chúng tôi vừa bảo vệ sức khỏe và sự an toàn 

cho tất cả học sinh và nhân viên của trường, đồng thời cũng đảm bảo học sinh tiếp tục 

được hưởng lợi từ chương trình học trực tiếp tại trường. Điều quan trọng cần lưu ý là 

chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh mô hình học này bất cứ khi nào các cơ quan địa phương, 

tiểu bang và liên bang ban hành hướng dẫn mới.   

 

Để tuân thủ hướng dẫn từ các cơ quan y tế cộng đồng địa phương, mô hình học kết hợp 

của chúng tôi sẽ chia tổng số học sinh của trường thành hai nhóm. Chúng tôi sẽ gọi hai 

nhóm học sinh này là Mở đường và Tiên phong (các trường riêng lẻ có thể chọn tên khác 

nhau cho các nhóm học sinh tại trường). Mỗi nhóm sẽ bao gồm khoảng 17 học sinh cho mỗi 

lớp. 

 

Chúng tôi sẽ sắp xếp một lịch học tuần xen kẽ. Trong tuần 1, nhóm học sinh Mở đường sẽ 

học tại trường trong khi nhóm học sinh Tiên phong tham dự chương trình học từ xa tại 

nhà. Trong tuần 2, nhóm học sinh Tiền phong sẽ đến trường trong khi nhóm học sinh Mở 

đường sẽ học tại nhà. Vào các ngày thứ Sáu, tất cả học sinh sẽ tham dự chương trình học 

từ xa tại nhà trong khi các giáo viên của chúng tôi sẽ chủ động theo dõi sự an toàn của học 

sinh trực tuyến và chuẩn bị cho cả hai nhóm học sinh.  Chúng tôi sẽ tiếp tục theo lịch học 

tuần xen kẽ này trong suốt năm học cho đến khi có thông báo mới. 

 

 

TUẦN 1 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Nhóm mở 
đường 

học tại trường 

Nhóm mở 
đường 
học tại 
trường 

Nhóm mở 
đường 

học tại trường 

Nhóm mở 
đường 
học tại 
trường 

Nhóm mở 
đường 

học từ xa 

Nhóm tiên 
phong 

học từ xa 

Nhóm tiên 
phong 

học từ xa 

Nhóm tiên 
phong 

học từ xa 

Nhóm tiên 
phong 

học từ xa 

Nhóm tiên 
phong 

học từ xa 
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TUẦN 2 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Nhóm mở 
đường 

học từ xa 

Nhóm mở 
đường 

học từ xa 

Nhóm mở 
đường 

học từ xa 

Nhóm mở 
đường 

học từ xa 

Nhóm mở 
đường 

học từ xa 

Nhóm tiên 
phong 

học tại trường 

Nhóm tiên 
phong 
học tại 
trường 

Nhóm tiên 
phong 

học tại trường 

Nhóm tiên 
phong 
học tại 
trường 

Nhóm tiên 
phong  

học từ xa 

 
Đồ Án Nghiên Cứu Mới Về Sức Khỏe & An Toàn 
 

Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho tất cả học sinh, nhân viên và gia đình học sinh, chúng 

tôi đang thực hiện một loạt các đồ an nghiên cứu mới về sức khỏe và an toàn. Chúng tôi 

không thể loại bỏ nguy cơ lây lan COVID-19 trong các trường của chúng tôi, nhưng nhiều 

lớp bảo vệ mà chúng tôi đang thực hiện sẽ giảm đáng kể nguy cơ nhiễm COVID-19 trong 

trường. Chúng tôi cần tất cả học sinh, gia đình học sinh và nhân viên đồng lòng tuân thủ 

các đồ án nghiên cứu này và giúp chúng tôi giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh cho mọi người. 

 
Yêu cầu ở tại nhà:  Mỗi và mọi người trong cộng đồng trường học của chúng ta - học sinh, 

nhân viên, phụ huynh - sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp giảm nguy cơ lây lan 

bệnh ở trường. Chúng tôi cần mọi người theo dõi cẩn thận sức khỏe bản thân và sức khỏe 

của con em mình tại Rocketship và ở tại nhà khi có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào sau 

đây: sốt (100 độ F trở lên), ho, khó thở, đau họng, sổ mũi, tiêu chảy, nôn mửa, nhức đầu 

và/hoặc mất vị giác hoặc mùi. Ngoài ra, nếu ai đó đã tiếp xúc trực tiếp với người có kết quả 

dương tính với COVID-19, họ sẽ được yêu cầu ở tại nhà cho đến khi được xác định rõ để 

trở lại trường. Những học sinh Rocketship đang tạm thời ở nhà vì lý do sức khỏe hoặc do 

tiếp xúc với COVID-19 sẽ có thể tham dự chương trình Học Từ Xa trong suốt thời gian 

không đến trường.   
 
Đo nhiệt độ hàng ngày:  Chúng tôi sẽ đo nhiệt độ của tất cả những ai đi vào trường học 

bằng nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc mỗi ngày. Nếu bất kỳ ai có nhiệt độ từ 100 độ F 

trở lên, họ sẽ không được phép vào trường.   

 

Kiểm tra sức khỏe hàng ngày:  Khi đến trường, tất cả nhân viên và học sinh/phụ huynh sẽ 

được yêu cầu trả lời khảo sát ngắn về các yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19.  Tất cả 
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nhân viên và học sinh phải trả lời “không” cho mọi câu hỏi về yếu tố nguy cơ để được vào 

trường.   

 

Thiết lập các nhóm học sinh ổn định: Học sinh sẽ vẫn ở trong cùng một lớp học với cùng 

nhóm bạn học và cùng một giáo viên giảng dạy trong ngày học. Chiến lược “nhóm ổn định” 

này là một yếu tố quan trọng trong các yêu cầu tái mở cửa trường từ tất cả các quận ở 

California nơi chúng tôi đang hoạt động (Quận Santa Clara, Quận San Mateo và Quận 

Contra Costa). Điều này có nghĩa là học sinh sẽ không còn được luân chuyển đến các lớp 

học khác nhau trong ngày học. Học sinh cũng sẽ ăn trưa ngay trong lớp học. Giáo viên môn 

Ngữ văn, STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), Phòng Thí nghiệm Học tập 

và môn Tăng cường của chúng tôi sẽ được luân chuyển vào các lớp học.   

 
Đeo khẩu trang bắt buộc:  Các cơ quan y tế hiện khẳng định rằng đeo khẩu trang là cách 

hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của vi rút. Tất cả học sinh từ cấp mẫu giáo đến lớp 5 đều 

bắt buộc phải đeo khẩu trang. Học sinh trường Rocketship sẽ được phép tháo khẩu trang 

trong thời gian “giải lao không khẩu trang” khi ngồi tại bàn trong giờ học và trong giờ ăn 

trưa. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có vấn đề về hô hấp hoặc rối loạn xử 

lý cảm giác. Tất cả nhân viên cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang và có thể chọn chuyển 

sang dùng tấm che mặt trong suốt trong khi ở phía trước phòng làm việc của mình - cách xa 

với học sinh. Phụ huynh và người giám hộ cũng sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến và 

rời trường. Rocketship sẽ cung cấp cho nhân viên và học sinh một hộp khẩu trang vải gồm 

năm chiếc có thể tái sử dụng vào đầu năm học. Khẩu trang cụ thể này không phải là một 

phần trong yêu cầu đồng phục của chúng tôi - thay vào đó, học sinh và nhân viên có thể tự 

đeo khẩu trang riêng nếu thích. Chúng tôi cũng sẽ có sẵn khẩu trang dùng một lần nếu học 

sinh quên mang theo khẩu trang riêng. 

 

Rửa & vệ sinh tay:  Rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây luôn được ưu tiên bất cứ 

khi nào có thể. Để tăng cường thói quen rửa tay thường xuyên, học sinh cũng sẽ sử dụng 

gel rửa tay khô trong suốt cả ngày. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và nhắc nhở học sinh trường 

Rocketship về cách vệ sinh tay đúng cách và xây dựng các giờ giải lao vệ sinh tay thành 

thói quen thường ngày trong trường. Rửa tay hoặc vệ sinh tay sẽ được ưu tiên khi học sinh 

vào trường, bất cứ khi nào các cháu vào lớp và ra khỏi lớp, trước và sau khi ăn sáng và ăn 

trưa, sau tất cả các lần đi vệ sinh, sau giờ học thể dục, sau giờ ra chơi và trước khi đeo hoặc 

tháo khẩu trang. Thực hành vệ sinh tay tốt là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa 

nhiễm bệnh. Hãy củng cố những thói quen này với con em Rocketship của quý vị ở nhà. 

 

Giãn cách xác hội: Chúng tôi sẽ thực hành giãn cách xã hội trong khuôn viên trường để đảm 

bảo tất cả học sinh và nhân viên đều giữ khoảng cách an toàn với nhau nhằm giúp hạn chế 

sự lây lan của vi rút corona. Thực hành này cũng được gọi là giãn cách xã hội, nhưng chúng 
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tôi muốn nhấn mạnh rằng sự giãn cách xã hội không giới hạn khả năng tương tác xã hội 

lành mạnh và an toàn của chúng ta trong khuôn viên trường. Hỗ trợ học sinh phát triển kỹ 

năng xã hội và cảm xúc là một thành phần thiết yếu trong mô hình giáo dục mà chúng tôi sẽ 

tiếp tục chú trọng trong năm học tới. Để thúc đẩy giãn cách xá hội trong khuôn viên 

trường, chúng tôi sẽ đặt các miếng dán sàn cách đều nhau trong tất cả các lớp học, hành 

lang, lối vào và các không gian khác nơi mọi người thường tụ tập. Bàn học sẽ được đặt cách 

đều nhau trong tất cả các lớp học.  Và chúng tôi sẽ dán bảng chỉ dẫn ở các vị trí nổi bật 

trong toàn trường để nhắc nhở học sinh và nhân viên luôn thực hành giãn cách xã hội. 

 

Giờ ra chơi và thể dục: Thời gian tập thể dục và vui chơi thoải mái trong giờ ra chơi là cần 

thiết cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cả giờ ra chơi và 

thể dục trong năm học này với một vài sửa đổi. Chúng tôi sẽ tạo ra “các vòng tròn chơi” lớn 

mà các lớp có nhóm ổn định bắt buộc phải duy trì trong giờ thể dục và ra chơi. Các cấu trúc 

vui chơi sẽ được kết thúc cho đến khi có thêm thông báo, và việc sử dụng bất kỳ thiết bị vui 

chơi nào sẽ cần có sự chấp nhận trước của nhân viên giám sát.  

 

Vệ sinh khuôn viên trường:  Theo CDC, chế độ lây lan chính đối với bệnh COVID-19 là 

thông qua tiếp xúc gần từ người sang người. Mặc dù ít có khả năng xảy ra, nhưng có khả 

năng là ai đó có thể nhiễm COVID-19 bằng cách chạm lên bề mặt hoặc vật dụng chứa vi rút 

và sau đó chạm lên mặt của mình. Để giảm nguy cơ lây lan trên bề mặt, chúng tôi đã tăng 

cường các đồ án nghiên cứu cách khử trùng khuôn viên trường trong năm nay. Mỗi buổi 

tối sau giờ học, chúng tôi sẽ khử trùng toàn bộ khuôn viên trường. Trong ngày học, tất cả 

các vùng “bị chạm nhiều” sẽ được khử trùng ít nhất hai lần mỗi ngày.  Các vùng bị chạm 

nhiều bao gồm: tay nắm cửa, vòi phòng tắm, công tắc đèn, lan can, mặt bàn, v.v... Chúng tôi 

đang huấn luyện toàn thể giáo viên về cách khử trùng hiệu quả trong lớp học của mình và 

những vùng nào cần khử trùng thường xuyên trong ngày học. Cuối cùng, chúng tôi đang 

đầu tư mua hệ thống “máy phun khử trùng tĩnh điện” mới tiên tiến giúp khử trùng tất cả 

các bề mặt triệt để và hiệu quả hơn so với cách phun và lau thủ công.  
 

Theo dõi:  Phần lớn học sinh có các triệu chứng COVID-19 sẽ không có khả năng mắc 

COVID-19, mà thay vào đó là cảm lạnh hoặc cúm thông thường. Tuy nhiên, chúng tôi phải 

kiểm soát cẩn thận mọi nguy cơ lây lan tiềm ẩn trong trường. Chúng tôi đã phát triển một 

đồ án nghiên cứu chi tiết về cách theo dõi các phép chẩn đoán, triệu chứng COVID-19 và 

khả năng tiếp xúc giữa các học sinh và nhân viên.   Chúng tôi đã thiết lập các yêu cầu rõ 

ràng cho thời điểm khi các cá nhân có nguy cơ nhiễm COVID-19 được xác định rõ để trở lại 

trường. Nếu bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào được xét nghiệm dương tính với COVID-

19, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các gia đình dùng chung không gian sinh hoạt với cá 

nhân bị nhiễm bệnh trong bảy ngày qua. Học sinh có các triệu chứng hoặc yếu tố nguy cơ 
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đang chờ được xác định rõ để trở lại trường sẽ được hỗ trợ đầy đủ để tiếp tục tham dự 

chương trình Học Từ Xa tại nhà.  

 

Các lớp bảo vệ:  Các biện pháp an toàn và sức khỏe mới được mô tả ở trên tạo ra nhiều lớp 

bảo vệ trong khuôn viên trường của chúng tôi. Phụ huynh không nên lo lắng nếu thấy học 

sinh tháo khẩu trang trong khuôn viên trường hoặc nhìn thấy các em không thực hành giãn 

cách xã hội khi chơi cùng nhau vào giờ ra chơi.  Chúng tôi hiểu rằng chúng ta không thể 

mong đợi trẻ nhỏ tuân thủ tất cả các biện pháp này 100%. Bằng cách tạo ra nhiều lớp bảo 

vệ, hệ thống bảo vệ của chúng tôi không dễ bị sự cố nếu biện pháp duy nhất được mô tả ở 

trên không được tuân thủ mọi lúc bởi tất cả học sinh.  Giải pháp này sẽ cho phép chúng tôi 

tiếp tục tạo ra một môi trường học tập tích cực và vui vẻ trong khi vẫn bảo vệ được sức 

khỏe và sự an toàn cho cộng đồng của chúng tôi. 

 

Máy Tính Chromebook Được Trang Bị Cho Mọi Học Sinh 
 

Để hỗ trợ chương trình học tập của học sinh Rocketship tại trường và ở nhà trong năm 

nay, mỗi học sinh sẽ được cấp một máy tính cá nhân Chromebook để sử dụng trong suốt 

năm học 2020-2021. Nếu con em quý vị đã có máy tính Chromebook của Rocketship tại 

nhà, quý vị cần phải gửi trả lại cho trường để máy có thể được cập nhật cho năm học mới. 

Trường của con em quý vị sẽ liên hệ trực tiếp với quý vị để cung cấp thông tin về thời điểm 

và cách quý vị có thể gửi trả lại máy tính Chromebook.  

 

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có quyền truy cập vào công nghệ để 

nâng cao việc học tập của các cháu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đầu tư mua máy tính cá 

nhân Chromebook cho tất cả học sinh của trường trong năm nay. Nhưng chúng tôi cần sự 

hỗ trợ của quý vị để tận dụng tối đa khoản đầu tư này vào việc giảng dạy cho con em quý vị. 
Xin lưu ý rằng máy tính cá nhân Chromebook của con em quý vị là tài sản của nhà trường 

và chúng tôi mong quý vị giúp đảm bảo con em mình bảo quản tốt máy tính khi học tại nhà. 

 
Chăm Sóc Trước & Sau Giờ Học 
 

Chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu các lựa chọn chương trình chăm sóc học sinh trước và sau 

giờ học vốn tuân thủ các hướng dẫn y tế cộng đồng địa phương. Chúng tôi sẽ cung cấp 

thông tin về các lựa chọn chăm sóc học sinh trước và sau giờ học trong bản tin cập nhật 

tuần sau. 
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Mô Hình Học Tùy Chọn: Học Từ Xa 100% 
 

Chúng tôi nhận thấy rằng một số học sinh trường Rocketship sẽ không thể quay lại học 

trực tiếp vào đầu năm học. Đặc biệt, những học sinh có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn khiến 

các em có nguy cơ mắc COVID-19 có thể chọn không tham gia học trực tiếp mà sẽ tham 

dự chương trình học từ xa toàn thời gian. Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các gia đình học 

sinh chọn mô hình học ưa thích trước ngày 22 tháng 7. Vui lòng trả lời yêu cầu về mô hình 

học được gửi đến địa chỉ email của quý vị. Nếu quý vị không nhận được yêu cầu lựa chọn 

mô hình học, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường của con em mình. 

 

Nếu quý vị chọn mô hình Học Từ Xa 100%, con em quý vị sẽ bắt buộc phải duy trì chương 
trình Học Từ Xa toàn thời gian cho học kỳ một của năm học này. Để vận hành thành công 

hai mô hình học khác nhau trong năm nay, chúng tôi cần giảm thiểu những thay đổi về cách 

bố trí học sinh vượt ngoài những thay đổi dự kiến do các yếu tố nguy cơ về sức khỏe và 

COVID-19 đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ tạo danh sách chờ cho những học sinh bắt đầu năm 

học bằng chương trình học từ xa và muốn thay đổi sang mô hình học kết hợp của trường 

trước khi kết thúc học kỳ một. Chúng tôi không thể đảm bảo mọi thay đổi về mô hình học 

sẽ có sẵn trong học kỳ này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của quý 

vị. Tất cả các gia đình học sinh sẽ có cơ hội thay đổi mô hình học của con em mình trong học 

kỳ hai của năm học này. 

 

Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng Học Từ Xa toàn thời gian sẽ gây áp lực nặng nề cho các bậc 

phụ huynh và người giám hộ - những người giúp tạo điều kiện thuận lợi cho con em mình 

học tập tại nhà. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết về lựa chọn Học Từ Xa 100% trong bản 

tin cập nhật tuần sau nhằm đảm bảo rằng quý vị nhận được mọi thông tin cần thiết để đưa 

ra lựa chọn tối ưu cho con em và gia đình mình. 

 
Mô Hình Học Tùy Chọn:  Học Trực Tiếp Tại Trường 100% 
 

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng một số gia đình muốn con em mình tham dự lớp học trực 

tiếp tại trường mỗi tuần. Học sinh có IEP (Chương trình Giáo dục Cá nhân) cần sự hỗ trợ 

học trực tiếp, phụ huynh là Công nhân Thiết yếu và nhân viên trường Rocketship - những 

người bắt buộc phải có mặt tại trường toàn thời gian - có thể thích học trực tiếp tại trường 

100% hơn. Chúng tôi đang nổ lực để đáp ứng nhu cầu của các gia đình muốn con em mình 

tham dự lớp học trực tiếp toàn thời gian tại trường. Tất cả các gia đình phải chọn mô hình 

học ưa thích của mình trước ngày 22 tháng 7. Vui lòng trả lời yêu cầu về mô hình học được 

gửi đến địa chỉ email của quý vị. Nếu quý vị không nhận được yêu cầu lựa chọn mô hình 

học, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường của con em mình. 
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Để tuân thủ yêu cầu y tế cộng đồng về “nhóm ổn định” như mô tả ở trên, chúng tôi không 

thể đảm bảo khả năng có sẵn chương trình học toàn thời gian tại trường. Nếu đây là lựa 

chọn ưa thích của quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ quý vị và gia đình quý vị.  
 
Trại Hè Mẫu Giáo 
 

Bắt đầu đi học có thể là sự điều chỉnh lớn cho những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng tôi. 

Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp chương trình Trại Hè Mẫu Giáo cho các học sinh 

chuyển tiếp mẫu giáo (TK) và học sinh mẫu giáo mới của Rocketship. Tất cả học sinh TK và 

mẫu giáo sẽ đến trường để gặp giáo viên chủ nhiệm, xem lớp học và thăm quan trường học 

của mình (trước khi các học sinh lớp lớn đi học). Trong thời gian diễn ra Trại Hè Mẫu Giáo, 

các học sinh Rocketship nhỏ tuổi nhất của chúng tôi sẽ học cách điều chỉnh thói quen ngày 

học mới và chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường! 

 

Trại Hè Mẫu Giáo sẽ được chia thành hai nhóm trong năm học này. Nhóm A sẽ đi học vào 

ngày 6 và 7 tháng 8, và Nhóm B sẽ đi học vào ngày 10 và 11 tháng 8.  Các gia đình sẽ được 

chỉ định một nhóm tại buổi họp định hướng của trường. 

 

Định Hướng Phụ Huynh  
 

Năm nay chương trình Định Hướng Phụ Huynh của chúng tôi sẽ được tổ chức trực tuyến. 

Trường của con em quý vị sẽ cập nhật thông tin về ngày và giờ tổ chức chương trình dành 

riêng cho nhóm của con em quý vị. Tại chương trình Định Hướng Phụ Huynh, quý vị sẽ 

nhận được thông tin quan trọng về các đồ án nghiên cứu sức khỏe và an toàn và chi tiết về 

chương trình Học Từ Xa. Tham dự chương trình Định Hướng Phụ Huynh là rất quan trọng 

để đảm bảo rằng quý vị và con em mình có được trải nghiệm năm học tích cực và thành 

công.  
 
 

Hãy Theo Dõi 
 

Rõ ràng sẽ có rất nhiều thay đổi trong thời gian sắp tới cho năm học 2020-2021. Nhưng có 

một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp cho 

con em quý vị chương trình giáo dục an toàn và tuyệt vời mà các cháu xứng đáng được 

hưởng. Chúng tôi chắc chắn sẽ đối mặt với những thách thức mới khi tái mở cửa các 

trường học vào tháng 8 sắp tới. Nhưng khi ba tháng cuối năm học vừa qua đã rõ rằng, các 

nhà lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của chúng tôi sẽ vượt qua mọi 

thử thách ở phía trước. Khi quận yêu cầu các trường đóng cửa vào tháng 3 năm ngoái, 

chúng tôi đã triển khai chương trình Học Từ Xa chỉ trong 24 giờ sau đó. Chúng tôi đã hành 
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động bằng sự khẩn trương, tình thương và cam kết liên tục để phục vụ (các) con em quý vị 
một cách tuyệt vời. Bất kể điều gì xảy ra, hành động đó sẽ không bao giờ thay đổi.   

 

Mỗi tuần chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin cập nhật với các gia đình. Và khi các cơ quan 

giáo dục và y tế địa phương cập nhật hướng dẫn cho các trường, chúng tôi sẽ tiếp tục sửa 

đổi các kế hoạch tái mở cửa trường khi cần.  

 

Cuối cùng, chúng tôi sẽ tổ chức ba cuộc họp cộng đồng trực tuyến cho các gia đình vào 

tuần sau để xem xét kế hoạch của chúng tôi và trả lời bất kỳ thắc mắc nào. Chúng tôi sẽ gửi 

chi tiết về cách tham dự các cuộc họp cộng đồng trực tuyến này vào tuần sau. Các cuộc 

họp này là tùy chọn và phiên thảo luận sẽ giống nhau ở mỗi cuộc họp, vì vậy quý vị chỉ cần 

tham dự một cuộc họp.   
 

Cuộc họp 1:  Thứ Năm, ngày 16 tháng 7 lúc 5h30 chiều 
Cuộc họp 2: Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 lúc 8h45 sáng 
Cuộc họp 3:  Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 lúc 3h chiều 
 

Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp tục phục vụ (các) con em Rocketship và gia đình của quý 

vị trong năm học này. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi 

cơ hội cung cấp cho (các) con em quý vị chương trình giáo dục tiểu học tuyệt vời mà các 

cháu xứng đáng được hưởng.   

 

 

 

Trân trọng,  

Maricela Guerrero  

Phó Hiệu trưởng  

Trường Công Lập Rocketship 

 

Kylie Alsofrom 

Giám đốc các Trường và Trưởng nhóm Công tác Khu vực, Khu vực Vịnh San Francisco 

Trường Công Lập Rocketship 


