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Kính gửi Cộng đồng Học khu Công lập Jeffco,
Tôi muốn bắt đầu thư bằng việc thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với sự trợ giúp, kiên nhẫn, và lòng
tin của quý vị trong một tình huống chưa từng có đối với học khu và cộng đồng chúng ta.
Đối với các học sinh, gia đình, và nhân viên – trường học là trung tâm của sự tồn tại của chúng ta. Trong
vài tuần tới (và trong thời gian không xác định sau đó) nhiều khía cạnh của cuộc sống của chúng ta sẽ bị
ảnh hưởng đáng kể. Cuộc sống mà chúng ta vẫn quen sẽ khác đi. Chúng tôi sẽ nhớ các học sinh và gia
đình. Chúng tôi sẽ nhớ các bạn bè và đồng nghiệp. Các trải nghiệm đáng trân quý và những sự kiện
đánh dấu sự trưởng thành có thể sẽ rất khác hoặc không hề diễn ra.
Đây là một sự mất cân bằng không mong đợi và không mong muốn. Đây cũng là một cơ hội.
Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ triển khai “kế hoạch học tập và làm việc từ xa”. Chúng tôi đã chia sẻ
các chi tiết về kế hoạch này trong thông điệp gửi tới các gia đình vào Thứ Sáu tuần trước. Các giáo viên,
học sinh, nhân viên, và gia đình sẽ phải làm việc cùng nhau để định nghĩa lại việc học tập. Giữa cuộc
khủng hoảng y tế công cộng này, chúng ta có cơ hội để đột phá về cách học tập của cả cộng đồng trẻ
em và các chuyên gia. Chúng ta không thể bỏ lỡ thời khắc này.
Tôi biết có nhiều thắc mắc về việc chuẩn bị và cách mà tổ chức của chúng tôi sẽ tiếp tục vượt qua giai
đoạn này ra sao. Tôi hy vọng video ngắn này sẽ giúp quý vị bớt lo lắng. Chúng tôi cũng đã lập ra một
trang web về Coronavirus COVID-19 để đăng thông tin cập nhật nhất.
Chúng tôi sẽ thực hiện mọi bước có thể để biến Học khu Công lập Jeffco thành một lực lượng ổn định
trong giai đoạn bất ổn này. Các nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục được trả lương (bao gồm nhân viên
trả lương theo giờ và nhân viên dạy thay) và chúng tôi sẽ cung cấp các bữa sáng và bữa trưa dạng
“Nhận và Mang Đi” cho bất kỳ học sinh nào có nhu cầu tại bảy địa điểm trường bắt đầu từ hôm nay.
Chúng tôi cũng đang tìm cách để tiếp tục hỗ trợ các học sinh dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi và
những học sinh cần dịch vụ chuyên biệt.
Cuộc khủng hoảng y tế này, với nhiều điều bất định và các hướng dẫn nhanh chóng, sẽ ảnh hưởng đến
tất cả thành viên cộng đồng chúng ta theo những cách khác nhau. Nhiều người trong chúng ta sẽ phải
vừa chăm sóc, làm việc, và đảm nhiệm các trách nhiệm gia đình theo những cách thức mới. Một số
trong chúng ta sẽ phải làm tất cả những điều đó trong khi chúng ta bị ốm. Tình thương và sự tử tế sẽ
không bảo vệ được chúng ta khỏi virus này, nhưng sẽ giúp cuộc sống dễ chịu hơn, trong thời gian khó
khăn này.
Với lòng biết ơn và tôn trọng,
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