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Kính thưa các gia đình Orchard, 

Tuần trước, chúng tôi đã rất buồn phải tuyên bố rằng trường học của chúng tôi sẽ không mở lại 

cho đến năm học tới. Tất cả trẻ em ở California và hầu hết trẻ em ở Hoa Kỳ sẽ kết thúc năm học 

2019-20 tại nhà của các em. Việc xa trường, và công việc cho những người lớn chăm sóc trẻ em, 

là điều thật căng thẳng. Các nhân viên của Orchard cũng trải qua sự căng thẳng này. Nhiều giáo 

viên của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày để tiếp tục kết nối với quý vị và con quý vị 

trong khi đang cố gắng chăm sóc và dạy dỗ con cái của họ. Điều tôi biết là nhân viên của chúng 

tôi đã rất giỏi trong việc điều chỉnh để thích nghi với chương trình dạy học từ xa. 

Tôi chắc chắn nhiều quý vị đang tự hỏi điều gì sẽ đến tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp 

cơ hội học tập cho con của quý vị. Một số quý vị đã có thể đến lấy các tập tài liệu học tập mà 

chúng tôi đã tạo ra cho mỗi cấp lớp vào tuần trước. Nếu quý vị chưa làm điều đó, xin vui lòng 

lấy một tập tại trường Orchard trong giờ đến lấy bữa ăn vào buổi trưa. 

Bây giờ việc đến lấy bữa ăn trưa sẽ xảy ra một lần mỗi tuần, vào thứ Hai từ 11:30 đến 

12:30. Trong các thứ Hai, bữa ăn cho 3 ngày sẽ được cung cấp. Các bữa ăn cho thứ Năm và thứ 

Sáu vẫn sẽ xảy ra tại Phòng Giáo dục hạt Santa Clara, tức là Santa Clara County Office of 

Education trên đường Ridder Park Drive. Giáo viên của chúng tôi sẽ tạo các tập tài liệu học tập 

mới trong một vài tuần kể từ bây giờ. Họ cũng đang kết nối với quý vị bằng cách sử dụng những 

công cụ như Class Dojo, Zoom và Google Classroom. Giáo viên của chúng tôi muốn giao tiếp 

với quý vị. Xin vui lòng gửi email cho giáo viên của quý vị nếu quý vị chưa làm như thế. 

Một số quý vị có lẽ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với điểm số GPA toàn khóa của học sinh. Trên khắp 

Hạt của chúng ta, các học khu đang điều chỉnh cách chấm điểm toàn khóa do tình hình 

hiện tại. Chúng tôi đã đồng ý về cách chấm điểm tốt nhất tại thời điểm này. Ở cấp trung học cơ 

sở, chúng tôi sẽ kết thúc năm học bằng cách cho điểm “Pass”(“Thi đậu”) hay “Incomplete” 

(“Chưa hoàn tất môn học”). Giáo viên trung học sẽ liên lạc với gia đình của những học sinh hiện 

chưa thi đậu. Điều quan trọng là khuyến khích con quý vị hoàn thành các bài tập được giáo viên 

giao. Ở cấp tiểu học, điểm số sẽ không được phân phối. Tất cả học sinh sẽ được vào lớp mới 

trong năm tới.  

Khi chúng tôi mở cửa trường vào mùa thu, chúng tôi sẽ tập trung vào việc đánh giá học sinh và 

xác định nhu cầu của các em. Tất cả các học sinh trong Tiểu bang của chúng ta rõ ràng sẽ không 

tiến bộ về mặt học thuật so với khi các em được đến trường mỗi ngày với giáo viên. Khoảng 

cách này sẽ tồn tại bất kể những gì chúng ta đang làm bây giờ. Một số học khu đã tạo ra lịch 

trình học tập mạnh mẽ hàng ngày và đã có thể cung cấp cho mỗi học sinh một máy tính. Tuy 

nhiên, điều tôi biết là việc giảng dạy sẽ khác nhau giữa các học khu và thậm chí bên trong mỗi 

học khu. Mỗi học khu, mỗi trường đều cố gắng hết sức, nhưng tất cả chúng ta đều biết năm tới 

chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn để bù đắp cho những tháng ngày học tập đã bị mất. Vai trò của 

chúng tôi trong lúc đi về phía trước sẽ là xác định các khoảng cách và giải quyết vấn đề đó. 



 

 

Chúng tôi sẽ điều chỉnh năm học hiện tại của chúng tôi. Tuần tới, ngày 13 tháng 4 đã được lên kế 

hoạch là kỳ nghỉ xuân của trường. Chúng tôi sẽ chuyển kỳ nghỉ xuân này sang ngày 28 tháng 

5 đến ngày 3 tháng 6.  Chúng tôi làm điều này vì chúng ta không cần có kỳ nghỉ ngay bây giờ. 

Bằng cách chỉnh lại kỳ nghỉ, ngày bế giảng sẽ là ngày 27 tháng Năm thay vì ngày 3 tháng 6. Kết 

thúc năm học một tuần trước đó sẽ là điều tốt nhất cho mọi người. 

Tôi muốn cảm ơn tất cả các quý vị đã kiên nhẫn và giúp đỡ con quý vị học tập. Tuần này quý vị 

sẽ nhận được một thời khóa biểu để quý vị có thể làm theo với con của quý vị. Chúng tôi khuyến 

khích quý vị làm theo thời khóa biểu đó hoặc một thời khóa biểu tương tự nếu quý vị đã tạo ra 

một thời khóa biểu cho gia đình. Chúng tôi cũng muốn thừa nhận rằng sẽ có những ngày con quý 

vị có thể cần nghỉ ngơi và điều đó không sao. Chúng tôi không muốn các bài tập của trường gia 

tăng sự căng thẳng mà con quý vị có lẽ đang trải qua. Chúng ta có hai tháng học còn lại và sau 

đó chúng ta có thể mong đợi vào năm học tới và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng được đến 

trường. Trong thời điểm này, chúng ta có thể gặp nhau trên mạng. Xin quý vị hãy nhớ kiểm tra 

trang mạng của chúng tôi để thường xuyên biết các cập nhật tại www.orchardsd.org. Tất cả 

chúng tôi rất mong nhớ quý vị và các em! 
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