
 
 

Thông tin cập nhật của Giám đốc Học khu gởi cho gia đình học sinh và nhân viên nhà 

trường 

 

Ngày 22 tháng 7, 2020 

 

Các gia đình học sinh và nhân viên Trường công Quận Loudoun thân mến: 

 

Tôi hy vọng quí vị và gia đình được an toàn khi đọc thư này. 

 

Tối hôm qua, tôi đã đề nghị và Hội đồng Giáo dục Quận Loudoun đã tán thành một kế 

hoạch để Các trường Công lập Quận Loudoun bắt đầu niên khóa mới với việc cung cấp 

việc học từ xa 100% cho tất cả học sinh, với một số ngoại lệ có giới hạn, và để sau đó 

áp dụng mô hình học tập hỗn hợp theo từng giai đoạn. 

 

Gần như tất cả học sinh sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày 8 tháng 9 và tham gia 

những lớp học từ xa, với việc sử dụng những công cụ điện tử để dự những lớp học 

trực tiếp, đồng bộ và những buổi họp lớp, đồng thời tham gia việc học tập được cơ cấu 

thông qua những nguồn lực trên mạng và những công cụ học tập khác do LCPS cung 

cấp. Hầu hết các học sinh sẽ không đến nhà trường để học vào lúc bắt đầu niên khóa 

mới.  

 

Đây là một sự thay đổi từ các kế hoạch gần đây nhất của chúng tôi. Chúng tôi biết là 

các gia đình của 38 phần trăm của những học sinh của chúng tôi mới đây đã chọn tùy 

chọn hỗn hợp (học đích thân cộng với học từ xa), và tôi biết rằng kế hoạch mới làm cho 

một số gia đình cảm thấy thất vọng. Tôi cũng tin, và Hội đồng Giáo dục đồng ý, rằng 

đây là mô hình giảng dạy tốt nhất, an toàn nhất mà LCPS có thể cung cấp vào lúc bắt 

đầu năm học mới. Điều trước tiên và quan trọng nhất của chúng tôi là phải bảo vệ sức 

khỏe và phúc lợi của các học sinh, nhân viên nhà trường, và cộng đồng nói chung, 

trong lúc hoàn thành sứ mạng giáo dục của mình với cách thức tốt nhất trong lúc xảy ra 

đại dịch COVID-19. 

 

Chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng những quyết định sẽ được căn cứ trên những điều 

kiện, nhất là điều kiện y tế công cộng, và những kế hoạch có thể sẽ phải thay đổi, bởi vì 

có nhiều điều chưa biết về vi rút này và sự hiểu biết dựa trên khoa học về vi rút này còn 

đang tiếp diễn. Đề nghị ngày hôm qua của chúng tôi được dựa trên những thông tin 

mới và những sự hiểu biết có được từ ba tuần vừa qua: 

  



• Chúng tôi đã hiểu rõ hơn về những thách thức của việc học đích thân an toàn 

sau khi chúng tôi bắt đầu cung cấp cơ hội học đích thân cho một số ít học sinh 

có khuyết tật vào ngày Thứ hai, 13 tháng 7; 

• Chúng tôi biết rằng sự gia tăng các ca bệnh trên cả nước, nhất là ở miền nam, 

đã làm chậm trễ thời gian xử lý các cuộc xét nghiệm COVID-19, và điều này tạo 

trở ngại cho những nỗ lực để nhà trường hoạt động một cách an toàn và có hiệu 

quả; 

• Những thông tin bổ sung từ các viên chức y tế công cộng về việc khi nào họ sẽ 

đề nghị học sinh và nhân viên cách ly kiểm dịch và cách ly, cũng như việc đóng 

cửa nhà trường, đã làm sáng tỏ một vấn đề là sẽ xảy ra một sự gián đoạn rất lớn 

cho việc học tập trừ phi những khuyến nghị về giãn cách thể chất và đeo khẩu 

trang được áp dụng với sự nhất quán ở mức độ hết sức cao;  

• Trong lúc các nhà quản trị cấp học khu và các vị hiệu trưởng trên khắp học khu 

làm việc về những kế hoạch cấp trường học, chúng tôi biết rõ hơn về những 

thách thức mà các giáo viên, các nhân viên khác ở nhà trường và học sinh sẽ 

phải đối mặt hàng ngày trong lúc tham gia việc học tập đích thân có phẩm chất 

cao; và 

• Những dữ liệu mới có liên quan tới vấn đề giữ trẻ và số người có thể xin tạm 

nghỉ đã làm rõ hơn những khó khăn để thỏa mãn những nhu cầu về nhân viên 

ngõ hầu chúng tôi có thể phục vụ các học sinh một cách tốt đẹp nhất. 

 

Những chi tiết về những vấn đề này và những yếu tố mới khác liên quan tới quyết định 

tối hôm qua đã được nêu rõ trong buổi thuyết trình mới nhất của tôi cho hội đồng giáo 

dục.  

 

Bây giờ tôi muốn dành một ít thời giờ để tập trung nói tới những ích lợi mà chúng tôi 

nhìn thấy đang xuất hiện từ quyết định này, ngay cả trong lúc chúng tôi tiếp tục soạn 

thảo các kế hoạch của mình. Điều trước tiên và quan trọng nhất, việc bắt đầu năm học 

với sự học tập từ xa 100% và áp dụng mô hình hỗn hợp theo giai đoạn giúp chúng tôi 

bảo vệ tốt hơn sức khỏe của học sinh, nhân viên nhà trường và cộng đồng qua việc 

nâng cao khả năng của LCPS để áp dụng một cách nhất quán những biện pháp phòng 

ngừa thiết yếu về y tế công cộng, bao gồm biện pháp giãm cách thể chất và đeo khẩu 

trang. Phương pháp này giúp cho học khu có thể gia tăng qui mô của việc thực thi 

những biện pháp phòng ngừa y tế công cộng trong vài giai đoạn, thay vì thực thi với qui 

mô đầy đủ ngay tức khắc. Mỗi giai đoạn gia tăng qui mô sẽ tùy thuộc vào sự đánh giá 

đối với sự thực thi trong giai đoạn trước, cũng như những điều kiện y tế công cộng và 

những dữ liệu khác có được vào lúc đó, giúp cho việc nới rộng qui mô được an toàn và 

thành công hơn. Phương pháp này cũng giúp chúng ta có thêm thời giờ để có thể có 

sự giảm thiểu của thời gian hiện nay về xử lý xét nghiệm, là việc hỗ trợ cho sự truy tìm 

những người có tiếp xúc với người nhiễm vi rút. 

 

Điều thứ nhì, sự áp dụng mô hình hỗn hợp theo giai đoạn cũng sẽ cung cấp cho học 

sinh những cơ hội học tập nhất quán hơn và có phẩm chất cao hơn, dựa trên những 

thông tin mới mà chúng tôi đã nhận được liên quan tới những tình huống mà cách ly 

kiểm dịch, cách ly, và đóng cửa trường học sẽ xảy ra. Chúng tôi biết rằng những tình 



huống này sẽ dễ xảy ra hơn (và tạo ra rất nhiều trở ngại cho sự học hành của học sinh) 

nếu không áp dụng mô hình hỗn hợp theo từng giai đoạn để có thể làm gia tăng sự 

nhất quán trong việc thực thi những biện pháp phòng ngừa y tế công cộng, nhất là 

những biện pháp liên quan tới giãn cách thể chất và đeo khẩu trang. Việc bắt đầu năm 

học mới với mô hình học từ xa 100% cũng sẽ cho phép các nhân viên giảng huấn có 

thể tập trung nhiều hơn vào việc tăng cường giá trị giảng dạy của mô hình học từ xa, 

bao gồm sự ứng dụng các bài học đã học được trong thời gian học tập từ xa vào mùa 

xuân vừa qua.  

 

Điều cuối cùng, việc áp dụng mô hình hỗn hợp theo từng giai đoạn làm gia tăng khả 

năng là LCPS có thể thỏa mãn những nhu cầu về nhân viên ngõ hầu có thể đáp ứng 

các nhu cầu của học sinh một cách tốt đẹp hơn. Những mối quan tâm về vấn đề nhân 

viên bao gồm tình trạng cung ứng dịch vụ giữ trẻ cho nhân viên, cũng như khả năng 

cung cấp một môi trường an toàn để giáo viên có thể tập trung vào công việc của mình 

thay vì vào những mối rủi ro về sự phô nhiễm với vi rút COVID. Ngay cả trong trường 

hợp chỉ có một số nhỏ nhân viên nhà trường xin tạm nghỉ hoặc xin về hưu vì vấn đề giữ 

trẻ hoặc vì những mối lo ngại về sức khỏe, điều đó sẽ đe dọa tới khả năng của chúng 

tôi nhằm bổ nhiệm những người hội đủ điều kiện vào các vị trí ở nhà trường. 

 

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm những chi tiết về niên khóa mới trong lúc chúng tôi tiếp tục 

công việc lập kế hoạch, bao gồm những thông tin về các chi tiết của những giai đoạn, 

chẳng hạn như những học sinh nào sẽ học đích thân trong giai đoạn nào. Chúng tôi 

biết rằng đây không phải là giải pháp mà một số gia đình ở Loudoun muốn có, và chúng 

tôi hiểu rằng mô hình này tạo ra những thách thức mới cho nhiều người. Ưu tiên của 

LCPS tiếp tục là học đích thân 100%, nếu chúng tôi có thể cung cấp những trải nghiệm 

học tập một cách an toàn và phù hợp với những đòi hỏi và những khuyến nghị của các 

viên chức của tiểu bang và các viên chức y tế công cộng. Chúng tôi ai nấy đều mong 

cho sớm tới ngày mà chúng tôi có thể mở cửa trường học trở lại với sự học tập đích 

thân cho mọi học sinh. Cám ơn quí vị. 

 

Kính chào, 

 

Eric Williams, Tiến sĩ Giáo dục 

Giám đốc Học khu 

 


