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March 13, 2020 

 

Dear Orchard School District Staff and Community,  

The safety and wellness of students, families, and school personnel are the highest priorities of all 
Santa Clara County schools and districts. The Santa Clara County Superintendent of Schools and all 
County District Superintendents have decided to close schools for three weeks from Monday, March 16, 
2020, through April 3, 2020. This closure is to plan for the implementation of guidance from the Santa 
Clara County Department of Public Health.  

 

During this closure, we will have the time we need to create long-term plans and operate in ways that 
facilitate social distancing, provide necessary hygiene and cleaning supplies. Under the guidance of the 
Public Health Department, all districts in our County will determine adequate staff time and resources, 
and create plans to address the possibility that a significant portion of staff could be impacted and 
unable to work for a variety of reasons. At this time we have been told to adhere to our approved 
calendars for spring break, which will be April 13-17. 

 

The Department of Public Health has reported that COVID-19 may be present in our community for 
months to come. It is our goal that our school will develop plans quickly in order to operate in a 
manner that complies with all applicable public health guidance, such that we can reopen as soon as 
possible.  

 

The negative effects of school closure on children, families, and communities are significant, and 
children have not been shown to be a high-risk group for serious illness from this virus. As much as 
possible, we encourage students to continue their learning, and while engaging in daily activities we 
urge everyone to adhere to the social distancing guidance that has been provided. Consistent with 
the Department of Public Health’s recommendation to everyone in the community, groups of students 
should not congregate in public places.  

 

We will continue to work in close partnership with the Department of Public Health and local school 
districts to support the children, parents, and essential workforce of Santa Clara County.  

 

Lastly, we know that there are still many questions that require answers soon. We will be sending 
additional updates to staff and parents as soon as more information is available. We know many 



 

 

families have used the family resource center. If you have hardships related to food or resources, 
please email DistrictOffice@orchardsd.org. 

 

Sincerely, 
Wendy Gudalewicz 

Superintendent  
 

  

13 de marzo de 2020 

Estimado personal y comunidad del distrito escolar de Orchard: 

La seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias y el personal escolar son las principales 

prioridades de todas las escuelas y distritos del condado de Santa Clara. El Superintendente de 

Escuelas del Condado de Santa Clara y todos los Superintendentes del Distrito del Condado han 

decidido cerrar las escuelas durante tres semanas desde el lunes 16 de marzo de 2020 hasta el 3 de 

abril de 2020. Este cierre es para planificar la implementación de la orientación del Departamento del 

Condado de Santa Clara de salud pública. 

Durante este cierre, tendremos el tiempo que necesitamos para crear planes a largo plazo y operar 

de manera que facilite el distanciamiento social, proporcione los suministros necesarios de higiene y 

limpieza. Bajo la guía del Departamento de Salud Pública, todos los distritos de nuestro Condado 

determinarán el tiempo y los recursos adecuados del personal, y crearán planes para abordar la 

posibilidad de que una porción significativa del personal pueda verse afectada y no pueda trabajar 

por una variedad de razones. En este momento se nos ha dicho que cumplamos con nuestros 

calendarios aprobados para las vacaciones de primavera, que serán del 13 al 17 de abril. 

El Departamento de Salud Pública ha informado que COVID-19 puede estar presente en nuestra 

comunidad en los próximos meses. Nuestro objetivo es que nuestra escuela desarrolle planes 

rápidamente para operar de una manera que cumpla con todas las pautas de salud pública 

aplicables, de modo que podamos volver a abrir lo antes posible. 

 

Los efectos negativos del cierre de la escuela en los niños, las familias y las comunidades son 

significativos, y no se ha demostrado que los niños sean un grupo de alto riesgo de enfermedades 

graves por este virus. En la medida de lo posible, alentamos a los estudiantes a que continúen su 

aprendizaje, y al participar en actividades diarias, instamos a todos a adherirse a la orientación de 

distanciamiento social que se les ha proporcionado. De acuerdo con la recomendación del 

Departamento de Salud Pública a todos en la comunidad, los grupos de estudiantes no deben 

congregarse en lugares públicos. 

mailto:DistrictOffice@orchardsd.org


 

 

Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública y los 

distritos escolares locales para apoyar a los niños, los padres y la fuerza laboral esencial del 

Condado de Santa Clara. 

Por último, sabemos que todavía hay muchas preguntas que requieren respuestas pronto. 

Enviaremos actualizaciones adicionales al personal y a los padres tan pronto como haya más 

información disponible. Sabemos que muchas familias han usado el centro de recursos familiares. Si 

tiene dificultades relacionadas con alimentos o recursos, envíe un correo electrónico a 

DistrictOffice@orchardsd.org. 

 

Sinceramente, 

Wendy Gudalewicz 

Superintendente 

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2020 

Kính gửi nhân viên và cộng đồng học khu Orchard, 

Sự an toàn và sức khỏe của học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường là những ưu tiên cao nhất 

của tất cả các trường và học khu trong Hạt Santa Clara. Trưởng phòng cùa các trường học trại Hạt 

Santa Clara và tất cả các Quản nhiệm của Học khu đã quyết định đóng cửa các trường học trong ba 

tuần từ Thứ Hai ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 4 năm 2020. Việc đóng cửa này là 

để lên kế hoạch thực hiện hướng dẫn từ Sở Y tế công cộng hạt Santa Clara. 

 

Trong thời gian đóng cửa này, chúng tôi sẽ có thời gian cần thiết để tạo ra các kế hoạch dài hạn và 

điều hành để tạo điều kiện cho việc giữ khoảng cách khi giao tiếp, cung cấp các vật tư vệ sinh và làm 

sạch cần thiết. Theo hướng dẫn của Sở Y tế Công cộng, tất cả các học khu trong Hạt của chúng tôi 

sẽ xác định đủ thời gian và nguồn lực của nhân viên và tạo ra các kế hoạch để giải quyết khả năng 

một số nhân viên có thể bị ảnh hưởng và không thể làm việc vì nhiều lý do. Tại thời điểm này, chúng 

tôi đã được yêu cầu tuân theo lịch nghỉ xuân đã được phê duyệt, và đó sẽ là ngày 13 - ngày 17 tháng 

4. 

Sở Y tế Công cộng đã báo cáo rằng COVID-19 có thể có trong cộng đồng của chúng ta trong nhiều 

tháng tới. Mục tiêu của chúng tôi là trường của chúng tôi sẽ phát triển các kế hoạch một cách nhanh 

chóng để hoạt động theo tất cả các hướng dẫn y tế công cộng hiện hành, để chúng tôi có thể mở 

trường lại càng sớm càng tốt. 

Những tác động tiêu cực của việc đóng cửa trường học đối với trẻ em, gia đình và cộng đồng là rất 

đáng kể và trẻ em chưa được chứng minh là nhóm có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do vi-

rút này. Chúng tôi khuyến khích học sinh tiếp tục học tập và trong khi tham gia vào các hoạt động 



 

 

hàng ngày, chúng tôi kêu gọi mọi người tuân theo các hướng dẫn về việc giữ khoảng cách khi giao 

tiếp mà đã được cung cấp. Phù hợp với khuyến nghị của Sở Y tế Công cộng cho mọi người trong 

cộng đồng, các nhóm học sinh không nên tụ tập ở những nơi công cộng. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Sở Y tế Công cộng và các học khu địa phương để hỗ trợ 

trẻ em, phụ huynh và lực lượng lao động thiết yếu của Hạt Santa Clara. 

Cuối cùng, chúng tôi biết rằng quý vị vẫn còn nhiều câu hỏi cần được trả lời. Chúng tôi sẽ gửi thông 

tin cập nhật bổ sung cho nhân viên và phụ huynh ngay khi chúng tôi có. Chúng tôi biết nhiều gia đình 

đã sử dụng trung tâm tài nguyên gia đình. Nếu quý vị gặp khó khăn liên quan đến thực phẩm hoặc tài 

nguyên, xin vui lòng gửi email cho DistrictOffice@orchardsd.org. 

 

Trân trọng, 

Wendy Gudalewicz 

Giám đốc 


