
 

Kính Gửi Cộng Đồng Trường Học Khu Thống Nhất Santa Ana,  
 

Vì lo ngại về an toàn công cộng trong đợt bùng phát COVID-19, Thống đốc Gavin Newsom, 
Tổng Giám đốc Hướng dẫn Công cộng Tony Thurmond và Giám đốc Học khu Orange County, Tiến 
sĩ Al Mijares đã khuyến nghị các khu học chánh hủy bỏ việc đi học trong khuôn viên trường cho đến 
hết năm học và tập trung vào học tại nhà. 

Kết quả của sự hướng dẫn này và sức khỏe chung cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ hủy bỏ sự 
giảng dạy tại trường cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2020, kết thúc năm học 2019-20. Tuy nhiên, chúng 
tôi sẽ tiếp tục cung cấp cả tài liệu học tập trực tuyến và in tài liệu ra trong những lần đóng cửa này để 
đảm bảo rằng tất cả học sinh có cơ hội tham gia vào việc học có ý nghĩa.  

Chúng tôi cũng hủy bỏ tất cả các sinh hoạt cuối năm, bao gồm các buổi lễ ra trường cho các em 
trung học lớp 12, vì sự an toàn của tất cả mọi người chúng ta. Chúng tôi biết đây là thời điểm đặc biệt 
trong năm đối với các em lớp 12 ra trường năm nay và là những kỷ niệm để ghi nhớ suốt những năm 
tháng trau dồi học tập và thành quả tốt này.   

Mặc dù các trường học của chúng tôi tạm thời đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cam kết 
phục vụ và gắn bó với các em học sinh và cộng đồng của chúng tôi trong thời gian này.  
●  Chúng tôi vẫn phân phát các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cho tất cả trẻ em ba lần một tuần tại 

13 địa điểm trường đã chọn. Để biết lịch trình, xin hãy truy cập vào trang mạng 
www.sausd.us/coronavirus. 

●  Chúng tôi đã biên soạn các gói bài làm học tập bổ sung cho học sinh trong các lớp PreK-12. 
Để tải chúng xuống, hãy truy cập vào www.sausd.us/studentportal. 

●  Chúng tôi đã kiểm tra thông tin về các kho chứa thực phẩm, các gói Wi-Fi và nhiều hơn nữa 
để giúp đỡ cộng đồng của chúng tôi. Để truy cập, xin vào trang mạng 
www.sausd.us/covid19resoures hoặc gọi (714) 558-5677 để kết nối. 

●  Chúng tôi đã tạo ra một đường dây nóng để cung cấp cho các học sinh của chúng tôi có những 
tài nguyên về sức khỏe tâm thần và tư vấn qua điện thoại. Các em có thể gọi 657-290-9527 để 
được hỗ trợ.  
Thay mặt Hội đồng Giáo dục, tôi xin cảm ơn quý vị đã tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và kiên nhẫn. 

Chúng tôi đang theo dõi các khuyến nghị về sức khỏe được đưa ra bởi các cơ quan nhà nước, địa 
phương và quốc gia và sẽ cập nhật cho quý vị về bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến cộng đồng 
SAUSD.  

Tại thời điểm này, chúng tôi đang dự định có các chương trình học hè để các em có cơ hội phát 
triển tiềm năng. Xin phụ huynh nhớ kết nối với giáo viên và trường học của con quý vị, và theo dõi 
SAUSD trên phương tiện truyền thông xã hội, để nhận được các cập nhật quan trọng .  

Tôi thực sự tin rằng, bằng cách đoàn kết và tiếp tục làm việc cùng nhau vì lợi ích của các học 
sinh, chúng ta có thể làm được từ tình huống này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.  
 
Trân trọng,  
Jerry Almendarez 
Superintendent of Schools  
 


