
 

Ngày 24 tháng 3 năm 2021 
  
Học Khu Thống Nhất Santa Ana (SAUSD) sẽ tiếp tục học tại nhà với kế hoạch mở rộng Phòng thí 
nghiệm Học tập để mang đến các khu học xá rộng rãi hơn cho những học sinh cần nhu cầu kết nối trực 
tuyến với giáo viên của các em. 
  
Học khu tin rằng đây là cách học tập tốt nhất trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt mà học khu SAUSD 
phải đối mặt. Việc duy trì trong thời gian học tại nhà sẽ cung cấp cho học sinh những trải nghiệm học 
tập chất lượng cao nhất trong số tất cả các lựa chọn hiện có sẵn cho Học khu xem xét số tuần còn lại 
trong năm học.  
  
Học khu có kế hoạch mở rộng lên ít nhất 212 Phòng thí nghiệm Học tập sau Kỳ Nghỉ Mùa Xuân, vào 
Thứ Hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021. Các Phòng thí nghiệm Học tập này nhằm hỗ trợ các học sinh gặp 
vấn đề về kết nối mạng tại nhà, ưu tiên cho các em học sinh được xác định là không an toàn về nhà ở, 
thanh thiếu niên được nuôi dưỡng bởi người khác, Các em học sinh chưa thông thạo Anh Ngữ, và các 
học sinh khuyết tật. Kế hoạch ban đầu là cung cấp Phòng Thí Nghiệm (Learning Labs) phục vụ gần 
3.000 em học sinh, nhưng điều này có thể sẽ mở rộng khi các hạn chế từ các cơ quan chăm sóc sức 
khỏe của tiểu bang và liên bang tiếp tục được nới lỏng..   
  
Các Phòng thí nghiệm Học tập này đã cung cấp một môi trường an toàn và được giám sát để học sinh 
kết nối và tương tác trực tuyến với giáo viên trong lớp của các em. Các em sẽ được  đảm bảo giữ 
khoảng cách thích hợp. Đeo khẩu trang và các quy trình an toàn khác là các thành phần bắt buộc của 
Phòng thí nghiệm học tập. Với những thực tiễn này, chúng tôi tiếp tục tin rằng Phòng thí nghiệm học tập 
của chúng tôi sẽ là một trong những nơi an toàn nhất cho các em trong cộng đồng của chúng tôi. 
  
Một cách thức học tập kết hợp vào thời điểm này sẽ yêu cầu học sinh tiểu học trở lại để được giảng dạy 
trực tiếp hai ngày một tuần và một ngày một tuần ở các lớp trung học cấp. Thời gian còn lại, học sinh sẽ 
tự học một mình hoặc tự học ở nhà mà không có sự tương tác của giáo viên. Học khu tin rằng việc tiếp 
tục theo cách thức học tại nhà năm ngày một tuần với sự trợ giúp của các giáo viên hàng ngày và việc 
mở rộng Phòng thí nghiệm Học tập sẽ cung cấp cách thức học tập hiện tại hiệu quả nhất. 
  
Học khu vẫn cam kết và tiếp tục làm việc hàng ngày để đưa tất cả các học sinh trở lại giảng dạy trực 
tiếp khi an toàn nhất. Điều này bao gồm bắt đầu từng giai đoạn giảng dạy trực tiếp trong các chương 
trình học hè của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết them những thông tin cần thiết sau này nếu có. 
Xin thành thật cám ơn quý vị 
  
Trân trọng, 

 
 Jerry Almendarez 
Giám Đốc Học Khu SAUSD 
 

 

 

 

 


