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Xin chào, tôi là Denise Juneau-Tổng Giám Đốc Học Khu. Với nhiều thay đổi nhanh chóng trong vài tuần
qua, tôi muốn dành một chút thời gian để phản ảnh về những gì cộng đồng của chúng ta đã đạt được chỉ
trong một khoảng thời gian ngắn kể từ khi các trường học trên toàn tiểu bang đều đóng cửa để ứng phó
với COVID-19.
Tôi như được khích lệ từ những hành động nhỏ của lòng tử tế được thấy trên khắp Thành phố của
chúng ta trong những thời điểm không chắc chắn này. Tôi tự hào là một thành viên của cộng đồng này
khi TẤT CẢ chúng ta bước lên để hỗ trợ cho nhau. Và, Trường Công lập Seattle cam kết đóng góp vai trò
của mình trong sự phản hồi của cộng đồng. Điều này bao gồm nhân viên dịch vụ dinh dưỡng của chúng
tôi đã cung cấp hơn 12,000 bữa ăn tới cho học sinh và gia đình.
Mặc dù chúng tôi đang gặp phải một số chậm trễ trong việc tuân thủ và phải điều chỉnh kế hoạch của
mình, chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ những người làm việc ở tuyến đầu bằng cách mở lại các địa điểm
chăm sóc giữ trẻ cho nhân viên cấp cứu, nhân viên y tế và gia đình cách xa nền giáo dục công bằng. Khi
chúng tôi đi vào hoạt động vững chắc, chúng tôi sẽ có thêm các đối tác hơn để mở rộng dịch vụ quan
trọng này.
Trường công lập Seattle là một tổ chức học tập tiên phong và đầu tiên. Các nhà giáo và nhân viên của
chúng tôi đã thực hiện một công việc đáng kinh ngạc đưa ra các giải pháp sáng tạo cho một vấn đề chưa
từng xảy ra. Các nhà giáo của chúng tôi là một trong những người ưu tú trong cả nước. Họ biết rằng
trong những lúc như thế này, học sinh của họ cần họ nhất. Hiện tại, chúng tôi đã yêu cầu giáo viên tiếp
tục hỗ trợ và liên hệ với các học sinh ít nhất hai lần một tuần về công việc họ có thể làm ở nhà. Nếu vì
một lý do nào đó, quý vị chưa nghe gì từ phía giáo viên dạy con em của quý vị, vui lòng liên hệ với hiệu
trưởng trường học. Chúng tôi đang tạo ra một chương trình học tập thiết thực hơn và sẽ thông báo khi
nó được sẵn sàng.
Tôi biết đây là một thời điểm chưa từng xảy ra và có rất nhiều câu hỏi về điểm số, tín chỉ và học thuật.
Chúng tôi cũng vẫn đang tìm hiểu thêm khi việc đóng cửa này tiếp tục. Cuộc khủng hoảng này kêu gọi
chúng ta làm những điều khác biệt, và các nhà giáo của chúng ta đang gia tăng sự thách thức. Tôi cảm
kích sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị khi chúng tôi làm việc để hỗ trợ các nhu cầu mới nổi lên trong
cộng đồng và học sinh của chúng tôi và cùng nhau lèo lái qua vùng biển chưa được khám phá này.
Để bổ sung các hoạt động học tập từ các giáo viên, khu học chánh đang cung cấp chương trình giáo dục
trên SPS TV trên kênh địa phương 26, kênh truyền thông xã hội và trang web của chúng tôi bắt đầu từ
hôm nay. Những video ngắn đoạn này có các nhà giáo của Trường Công lập Seattle hỗ trợ việc học tập ở
nhiều môn học và cấp lớp khác nhau. Chúng tôi cũng đang cung cấp tài liệu học tập được in ra tại các địa
điểm phân phối bữa ăn tại trường cho những ai không có điều kiện truy cập vào máy tính, TV hoặc
internet. Một trong những đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi đã tập hợp để in ấn và phân phát 6,500 tập
gói giáo dục tại các địa điểm phân phát bữa ăn của chúng tôi. Những nguồn hỗ trợ này cũng có thể được
tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tôi hiểu rằng có rất nhiều việc không chắc chắn và sự lo lắng tác động xung quanh việc đóng cửa kéo dài
này sẽ gây ảnh hưởng cho học sinh của chúng tôi, đặc biệt là các học sinh lớp 12. Tuần trước, Thống đốc
Inslee đã ký một dự luật trong số những điều khác, cung ứng miễn trừ tiềm năng cho các yêu cầu tốt
nghiệp của Khóa 2020. Chúng tôi đang làm việc với các cố vấn viên, hiệu trưởng và những người khác để
xác định làm thế nào chúng tôi có thể thực hiện điều đó và nên sớm có hướng dẫn của cơ quan giáo dục
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nhà nước. Ngoài ra, Ủy ban Giáo dục Tiểu bang đang soạn thảo các quy tắc cho những miễn trừ này, mà
họ dự định sẽ hoàn tất vào cuối tháng Tư. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật ngay khi chúng có sẵn.
Khi tôi phản ảnh về những gì cộng đồng và khu học chánh đã đạt được trong vài tuần qua, tôi rất biết ơn
vì sự chăm chỉ và cống hiến của đội ngũ nhân viên tuyệt vời đã quan tâm, sáng tạo và liên tục trong cách
tiếp cận của họ để hỗ trợ học sinh và gia đình, và tôi rất tự hào khi được làm việc cùng với họ.
Gửi các em học sinh và các quý phụ huynh của chúng tôi, xin cảm ơn đã làm việc với chúng tôi trong quá
trình chuyển đổi này. Chúng tôi đang làm việc để tìm một phương thức bình thường mới với quý vị, ngay
cả khi mọi thứ tiếp tục thay đổi. Cảm ơn đã chia sẻ mối quan ngại của quý vị với chúng tôi, giúp chúng
tôi có trách nhiệm hỗ trợ tốt hơn, và nhiều phụ huynh đã chủ động liên lạc để thể hiện sự tương trợ của
mình trong thời điểm khó khăn này.
Công việc này còn lâu mới kết thúc, nhưng tôi được khuyến khích bởi sự can đảm và sự đồng cảm mà
cộng đồng của chúng tôi đã thể hiện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các nhân viên, học sinh và gia
đình đã làm việc cùng nhau.

