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Kính gửi các gia đình của Orchard  

Tôi rất hân hạnh khi viết thư này về sự phấn khích của tôi khi tham gia vào cộng đồng Orchard. Tôi bị lôi 
cuốn đến Orchard vì cộng đồng nhỏ và chặt chẽ này luôn tập trung vào việc hỗ trợ tất cả các học sinh. 
Đó là tâm lý gia đình khiến tôi vui lên khi tôi nói với bất kỳ ai về quận này, và đó là điều tôi tin chắc tạo 
nên một cộng đồng thịnh vượng. Orchard là một phần quan trọng của cộng đồng này và là một phần mà 
tôi sẽ đón nhận.  

Tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm học hành và chăm sóc toàn bộ 
trung tâm là tất cả công việc của tôi trong giáo dục. Khi trở lại trường học sau ngần ấy thời gian, rõ ràng 
là chưa bao giờ có thời điểm quan trọng hơn để tập trung vào việc học.Theo nhu cầu của học sinh, 
chúng tôi bảo đảm cung cấp càng nhiều cơ hội để các em tham gia vào việc học của mình và giúp các em 
xây dựng mối quan hệ bền chặt với bạn bè và cộng đồng của mình là điều cần thiết.  

Đội ngũ nhân viên đặc biệt của chúng tôi đã và đang chuẩn bị đều đặn cho việc mở cửa trở lại hoàn toàn 
vào mùa thu. Chúng tôi đã và đang làm sạch tất cả các không gian, mở rộng giới hạn khuôn viên trường, 
cập nhật cơ sở vật chất, tăng cường và đảm bảo hệ thống thông gió thích hợp, và quan trọng hơn là xác 
định các cách để giúp học sinh của chúng tôi tham gia trở lại với việc học trực tiếp.  

Học sinh của chúng tôi sẽ trở lại trường học vào ngày 12 tháng 8. Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc 
học sinh trở lại trường và có thể ở lại trường. Do đó, Orchard sẽ tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của 
tiểu bang và quận hạt về việc giảm thiểu nguy cơ COVID. Nhân viên và học sinh sẽ được yêu cầu đeo 
khẩu trang, việc dọn dẹp hàng ngày trong toàn bộ khuôn viên trường sẽ tăng lên, các chính sách đón và 
trả học sinh mới sẽ được thực hiện và chỉ những khách thăm quan thiết yếu theo sự chấp thuận của 
nhân viên Học khu mới được phép vào khuôn viên trường. Chúng tôi vô cùng quan tâm đến học sinh của 
chúng tôi và về việc duy trì môi trường học tập lành mạnh.   

Tôi thiết tha nhìn thấy các học sinh của chúng tôi trở lại và gặp gỡ từng người. Vui lòng liên lạc với nhóm 
của chúng tôi và cá nhân tôi; Tôi mong muốn được phục vụ các học sinh và gia đình ở Orchard.  
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