ORANGE COUNTY HEAD START, INC.
2501 S. Pullman Street Suite 100
Santa Ana, CA 92705
714- 241-8920
www.ochsinc.org

Ngày 13 Tháng 1, 2021
Kính gửi Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ,

Chúng tôi hy vọng quí phụ huynh và gia đình đều an toàn và khỏe mạnh. Chúng tôi viết thư này để chia sẻ một số
thông tin quan trọng liên quan đến các Lớp học tại trường sau Kỳ nghỉ Đông. Tại OCHS, chúng tôi liên tục theo dõi
tỷ lệ COVID-19 tích cực của Quận để chúng tôi có thể thực hiện các cải tiến đối với hệ thống và lịch trình của mình
khi cần thiết. Chúng tôi đã thấy một sự gia tăng đáng kể về số lượng các trường hợp dương tính Covid19 sau những
ngày lễ nghỉ Đông và năm mới. Dựa vào những số liệu đó, OCHS đã đưa ra quyết định tiếp tục cung cấp Dịch vụ
Lớp học Online cho TẤT CẢ trẻ em cho tới ngày 29 tháng 1 năm 2021. Chúng tôi có thể hiểu được những hạn chế
và ảnh hưởng tới quí Phụ Huynh từ quyết định này, chúng tôi cam kết giữ an toàn cho nhân viên và trẻ em của chúng
tôi trong khi vẫn cung cấp dịch vụ trong hai tuần đó. Lịch trình mới sẽ như sau:
Ngày
Ngày 18 tháng 1, 2021

Ngày 5 Tháng 1, 2021 tới
Ngày 29 Tháng 1, 2021

Ngày 1 tháng 2, 2021

Sự Kiện
Lễ Martin Luther King

Lớp Học Online

Lớp Học Tại Trường bắt đầu trở lại
(Cho những Gia đình đủ tiêu chuẩn)

Kế
Trường Học đóng cửa theo lịch trình
Lớp học Online dành cho TẤT CẢ trẻ
em và gia đình. Nhân viên OCHS sẽ có
mặt tại Trường, tuy nhiên tất cả trẻ em
sẽ tham gia học Online trong Bốn tuần lễ
này. Giáo viên của bạn sẽ liên hệ với bạn
để sắp xếp các Lớp học Zoom của con
bạn.
Các lớp học tại Trường sẽ bắt đầu lại
cho những gia đình hiện đang nhận các
dịch vụ tại Trường. Lớp học Online sẽ
tiếp tục cho tất cả trẻ em và gia đình
khác.

Nếu bạn muốn thay đổi các lớp học hiện tại của con mình từ taị Trường sang Online hoặc Online thành Tại
Trường, vui lòng liên hệ với Giám đốc Trung tâm của bạn để xem bạn có đủ điều kiện không.
Một lưu ý khác, chúng tôi biết rằng các gia đình thường đi du lịch ra khỏi Tiểu bang hoặc Quốc gia trong Kỳ để nghỉ
Đông. OCHS khuyến khích bạn làm theo các khuyến nghị của Bộ Y tế Công cộng California hiện đang nêu rõ:

Người dân California được khuyến khích ở nhà hoặc trong khu vực của họ và tránh đi du lịch không cần
thiết đến các tiểu bang hoặc quốc gia khác. Tránh đi du lịch có thể giảm nguy cơ lây truyền vi rút và mang
vi rút trở lại California.


“Du lịch không thiết yếu” bao gồm du lịch dã ngoại được coi là du lịch hoặc giải trí về bản chất.



“Du lịch thiết yếu” bao gồm: làm việc và học tập, hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng, các dịch vụ kinh tế và
chuỗi cung ứng, y tế, chăm sóc y tế ngay lập tức, an toàn và an ninh.

Lời cuối cùng, chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm của quí phụ huynh khi chúng tôi tiếp tục làm việc
chăm chỉ để giữ an toàn cho trẻ em và nhân viên của chúng tôi trong khi cung cấp cho gia đình bạn những
dịch vụ thiết yếu, chúng tôi hiểu và rất buồn trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh tới các gia
đình. Chúng tôi thực sự biết ơn vì chúng tôi có thể hợp tác với quí phụ huynh mỗi ngày.

Bảo trọng,
Colleen Versteeg
Tổng Giám Đốc

