
 

Ngày 25, Tháng 8, 2020 
 
Kính gửi Phụ Huynh và Cộng Đồng của Học Khu Thống Nhất Sana Ana ( SAUSD), 
 
Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020 là ngày đầu tiên mà Quận Cam được loại khỏi danh sách giám sát 
COVID-19 của Bộ Y tế của tiểu bang California. Đây là một sự phát triển vô cùng tích cực và là minh chứng 
cho việc cộng đồng địa phương đã cùng nhau gắn bó để củng cố hiệu quả che mặt và đứng khoãng cách. Vì 
vậy đã mang lại cho các trường học trong quận của chúng tôi một bước gần hơn để tiếp tục giảng dạy trực 
tiếp tại trường.  
 
Nhưng chúng tôi vẫn chưa được mở cửa trường . Quận Cam phải nằm ngoài danh sách theo dõi của tiểu bang 
trong 14 ngày liên tục, theo danh sách hiện tại trong khu vực của chúng tôi , đưa chúng ta vượt qua ngày cuối 
tuần của Ngày Lao động. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các quan chức y tế quận đang cảnh báo rằng 
tốc độ truyền tiếp tục vượt quá mức thăm dò của tiểu bang trong các vùng cụ thể, bao gồm nhiều vùng trong 
thành phố Santa Ana, cho nên các vùng này vẫn tiếp tục học trực tuyến tại nhà và sẽ có cung cấp  đường phát 
sóng nhanh (hot spots) cho các em học sinh sử dụng và các vùng này không khuyến khích giảng dạy trực tiếp 
vào lúc này. 
 
Ưu tiên hàng đầu của Học khu và Hội đồng Giáo dục của chúng tôi là duy trì sự an toàn và sức khỏe của học 
sinh, phụ huynh, nhân viên và cộng đồng nói chung. Bất kỳ quyết định nào chúng tôi đưa ra để tiếp tục giảng 
dạy trực tiếp phải tính đến các nhu cầu và thách thức riêng mà cộng đồng của chúng tôi phải đối mặt trong 
những lần chưa từng gặp phải. Để Học khu của chúng tôi tiếp tục bất kỳ giảng dạy trực tiếp nào, tỷ lệ trường 
hợp COVID-19 phải giảm xuống mức an toàn hơn. Chúng tôi đang tuân theo lời chỉ dẫn của sở y tế khuyến 
khích cho cộng đồng để đạt được mục tiêu này. Và khi chúng tôi làm như vậy, học sinh của chúng tôi sẽ bắt 
đầu quay trở lại khuôn viên trường của chúng tôi. 
 
Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tiếp tục làm việc để cung cấp một mô hình đào tạo học tại nhà nghiêm 
ngặt cho tất cả học sinh của chúng tôi, cùng với việc cung cấp công nghệ và hỗ trợ cần thiết để học sinh có 
thể tiếp tục học một cách an toàn ở nhà. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị các cơ sở của mình để được 
giảng dạy trực tiếp. Chúng tôi đang lắp đặt dải phân cách bằng thủy tinh, máy lọc không khí, trạm khử trùng 
tay và các biện pháp phòng ngừa an toàn khác. Chúng tôi có một kho dự trữ khẩu trang, găng tay và khăn che 
mặt sẵn sàng cho học sinh và nhân viên của chúng tôi khi các em học sinh  trở lại trường. 
 
Tôi biết nhiều phụ huynh và thành viên cộng đồng muốn biết thời gian khi nào các em  SAUSD có thể quay 
trở lại trường. Nhưng hiện tại, đó là những điều mà chúng tôi không thể cung cấp bây giờ. Nhưng tôi có thể 
đảm bảo với quý vị rằng chúng tôi đang làm việc không ngừng để hướng tới mục tiêu này. 
 
Trân trọng,  

 
Jerry Almendarez 
Tổng Giám Đốc SAUSD 
 
 
 
 


