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13 Tháng Ba, 2020
Kính gửi Cộng đồng Học Khu Cypress:
Sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng là điều quan trọng nhất. Tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Ủy thác
vào chiều nay, Hội đồng đã áp dụng Nghị quyết 190-16, cho phép Giám đốc Học khu thực hiện tất cả các hành
động phù hợp để chống lại đại dịch do coronavirus chủng mới (COVID-19) gây ra. Do vậy, trên tinh thần hết sức
thận trọng, học sinh sẽ được cho nghỉ học vào Thứ Hai, 16 Tháng Ba, đến Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, 2020, và tất cả
các hoạt động liên quan đến trường học sẽ bị hủy. Các cuộc họp phụ huynh được xếp lịch vào tuần sau sẽ được
thực hiện qua điện thoại. Trường quý vị sẽ thực hiện các cuộc gọi này. Kỳ nghỉ xuân vẫn theo lịch cũ 23-27 Tháng
Ba, 2020, đối với các trường theo lịch truyền thống. Landell sẽ nghỉ xuân từ 23 Tháng Ba đến 15 Tháng Tư, 2020.
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bổ sung nếu cần kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ học ở trường tới sau kỳ nghỉ
xuân.
Cần lưu ý rằng việc cho học sinh nghỉ học là một biện pháp cẩn trọng thuần túy. Tính đến nay, chưa có trường hợp
nào nhiễm COVID-19 ở Học khu Cypress hay bất kỳ học khu nào khác ở Quận Orange.
Học khu chúng tôi đang có những biện pháp để giảm nhẹ tác động của việc cho học sinh nghỉ học đối với học sinh
và gia đình các em. Để hỗ trợ việc học của học sinh trong giai đoạn này, các bài học và tài liệu giáo dục sẽ được
cung cấp cho tất cả học sinh, ở cả dạng điện tử và bản in. Ngoài ra, học khu sẽ cung cấp bữa ăn tại trường để học
sinh có thể tiếp cận đến bữa sáng và bữa trưa trong tuần bắt đầu từ ngày 16 Tháng Ba. Học khu sẽ báo thông tin
chi tiết về cách mà các gia đình có thể tiếp cận các nguồn trợ giúp này trong vài ngày tới.
Hiện tại, các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang, và địa phương khuyên học sinh nên nghỉ ở nhà và giảm thiểu tiếp
xúc xã hội nhiều nhất có thể để giúp những người chăm sóc và các thành viên gia đình là người lớn được an toàn.
Mặc dù trẻ em không được cho là có nguy cơ cao bị mắc bệnh nặng do COVID-19, những biện pháp này là rất quan
trọng để hỗ trợ sức khỏe cộng đồng do trẻ em có thể lây virus cho những người dễ bị tổn thương nhất.
Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thông tin cập nhật cho các gia đình thông qua School Messenger về bất kỳ diễn biến nào
có tác động đến việc học sinh tới trường. Thông tin cũng sẽ được đăng trên mục News and Announcements (Tin
tức và Thông báo) trên trang web học khu.
Cảm ơn quý vị đã hợp tác và hỗ trợ chúng tôi trong việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng trường
học của chúng tôi.
Trân trọng,
Anne Silavs
Giám Đốc Học Khu
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