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Phụ Huynh/Giám Hộ và Học Sinh Thân Mến:
V/v Kế Hoạch Tiếp Tục Học Tập
Khi kỳ nghĩ Xuân kết thúc, chúng tôi muốn cám ơn tất cả học sinh và gia đình v ì sự kiên
nhẫn của họ khi chúng tôi phát triển những kế hoạch tiếp tục học tập. Chúng tôi biết rằng
đây sẽ là một thời gian khó khăn cho tất cả chúng ta, khi phải đối phó và thích nghi với
những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, do cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang
phát triển. Chúng tôi muốn trấn an quý vị rằng quận trường của chúng tôi sẽ ở đây để hổ trợ
các gia đình trong những tuần và tháng tới, mà sức khỏe và an toàn là ưu tiên hàng đầu của
chúng tôi.
Như quý vị đã biết từ một bản cập nhật trước đó, tỉnh bang đã đình chỉ tất cả mọi học tập
trong-lớp cho đến khi có thông báo mới vào ngày 17 tháng 3. Quận trường Langley sẽ cung
cấp cho quý vị một cái nhìn tổng thể về Kế Hoạch Tiếp Tục Học Tập của học khu mà
chúng ta sẽ thực hiện điều đó trong một tương lai gần. Xin vui lòng xem kế hoạch đính kèm
bao gồm những mong đợi, thời gian và thông tin để giúp mọi người chuyển sang một nền
giáo dục thực tiển mới.
Chúng tôi đã dành hai tuần lể qua để phát triển cách tiếp cận chu đáo, nhạy bén và linh hoạt.
Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu căn bản của học sinh và gia đình, tập
trung vào việc cung cấp các hổ trợ về sức khỏe và an toàn. Là nhà giáo dục, chúng tôi nhận
ra rằng nếu những nhu cầu căn bản này không được đáp ứng, việc học không thể diễn ra.
Tiếp theo, mục tiêu giáo dục của chúng tôi là cho học sinh làm nhiều hơn là chi duy trì việc
học. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chuyển đổi việc học, tìm cơ hội cho việc giáo dục mới ,
và truyền cảm hứng cho sự đổi mới khi nào và ở đâu khi có thể.
Để giúp các gia đình chuẩn bị cho việc học tập tại nhà, các giáo viên sẽ bắt đầu liên lạc
với gia đình qua điện thoại và điện thư vào tuần tới. Mục đích là thu thập những thông tin
cần thiết để tiếp tục lập kế hoạch. Hãy sẵn sàng trả lời các câu hỏi căn bản chung quanh
những nhu cầu và sự hổ trợ dành cho con quý vị và gia đình của quý vị (thí dụ: chăm sóc trẻ
em cho những nhân viên làm dịch vụ thiết yếu, nhu cầu học tập đa dạng, nhu cầu công
nghệ). Đối với những gia đình mà cha mẹ/giám hộ được xác định là nhân viên làm dịch vụ
thiết yếu, quận trường sẽ làm việc với các dịch vụ chăm sóc trẻ em để tiếp tục đáp ứng nhu
cầu của họ. Có nhiều việc cần thiết hơn trong việc lập kế hoạch và cung cấp dịch vụ này.
Đối với những gia đình muốn tới trường để lấy vật dụng của các em, tài liệu và dụng cụ học
tập, việc này sẽ được tổ chức thông qua nhân viên quản trị nhà trường. Các trường sẽ truyền
tải thông tin này sau khi kế hoạch và lịch trình được hoàn tất. Trong tuần lễ đầu tiên này,
học sinh và phụ huynh sẽ không đến trường vì bất kỳ lý do gì, trừ khi được sắp xếp
trước với nhà trường.
Trong tuần lể ngày 6 tháng 4, quý vị có thể chờ đợi các cuộc gọi và/hoặc điện thư từ (các)
giáo viên của con quý vị để chia sẽ những tài liệu chung quanh việc học trực tuyến và những
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thông tin về việc tiếp tục học tập . Vào tuần lễ của ngày 14 tháng 4, chúng tôi dự định cung
cấp các cơ hội học tập cho học sinh dựa trên những thông tin đã thu thập được trong hai
tuần lễ trước.
Như chúng tôi đã làm trong hai tháng qua, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi cho quý vị các cập nhật
hàng tuần từ quận trường, cũng như những thông tin mới từ Bộ và Cơ Quan Y Tế Fraser khi
có sẵn. Ngoài ra, quý vị có thể chờ đợi để nhận những thông tin cập nhật từ giáo viên và
trường học như thường lệ. Nếu bất cứ lúc nào có câu hỏi hay thắc mắc, xin vui lòng đừng
ngần ngại gọi tới giáo viên của con quý vị và ban quản trị của trường. Chúng tôi tiếp tục
hoạch định, nên nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến quận trường, xin vui
lòng gởi điện thư tới feedback@sd35.bc.ca. Chúng tôi yêu cầu quý vị nhẫn nại và lưu ý rằng
ban quản trị, giáo viên và nhân viên của chúng tôi có thể không có tất cả các câu trả lời
trong tuần lể đầu tiên. Như chúng ta đã biết, đây là một thời gian chưa từng xảy ra, và chúng
tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để hổ trợ cho học sinh và gia đình.
Tôi cũng muốn quý vị biết rằng quận trường đang làm việc với tổ chức Nền Tảng Học Khu
Langley trong việc tiếp tục cung cấp chương trình Thực Phẩm Tư Duy. Họ sẽ tiếp tục cung
cấp cho các hộ gia đình có nhu cầu được xác định bằng thẻ quà tặng cho các cửa hàng tạp
hoá. Nếu quý vị muốn giúp đỡ các gia đình này, vui lòng vào trang mạng quyên góp trực
tuyến cho các chương trình tại đây.
Chúng tôi đã thấy tất cả những hổ trợ và quan tâm đến từ cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi
khuyến khích quý vị tiếp tục xây dựng những phẩm chất này. Chúng tôi biết học sinh, nhân
viên và gia đình của chúng ta rất kiên cường và tôi tự tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm
việc để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Trân trọng,

Gord Stewart,
Tổng Giám đốc Học Đường

