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Kính gửi Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ,
Tôi hy vọng quý vị và các thành viên trong gia đình quý vị an toàn và mạnh khoẻ. Vì Quận Cam ra khỏi danh sách
theo dõi COVID-19 và chuyển sang giai đoạn mở trường tiếp theo, toàn bộ hay một phần, tôi vui mừng thông báo
rằng Orange County Head Start, Inc. (OCHS) cũng đã sẵn sàng để bắt đầu phục vụ trẻ em tại các trung tâm của
chúng tôi.
Do các chỉ thị của Tiểu bang, OCHS sẽ chỉ có thể phục vụ giới hạn một số trẻ em tại trung tâm. Tùy thuộc vào độ
tuổi của trẻ em, Tiểu bang California sẽ chỉ cho phép chúng tôi phục vụ từ 8- 12 trẻ em trong một lớp học vào thời
điểm này. Với quy mô lớp học thông thường là 8 và 10, tất cả trẻ em lớp Ấu Nhi - Early Head Start (EHS) (0-3 tuổi)
ghi danh học tại trường, nguyên ngày sẽ có thể đến trung tâm học. Thật không may, yêu cầu về giới hạn sĩ số lớp học
này sẽ làm giảm đáng kể số lượng trẻ em lớp Mầm Non - Head Start (3-5 tuổi) mà chúng tôi có thể phục vụ tại trung
tâm. Để OCHS đáp ứng về quy mô lớp học của Tiểu bang trong các lớp học Head Start, chúng tôi phải lập ra một hệ
thống ưu tiên dựa trên các tiêu chí được chỉ định. Trước hết, chỉ những trẻ em học Head Start hiện đủ tiêu chuẩn và
đã ghi danh nhập học lớp cả ngày mới có cơ hội đến trung tâm học lúc này. Ngoài tiêu chí đó, các tiêu chí được chỉ
định bổ sung, bao gồm cả ưu tiên của phụ huynh, đã được áp dụng để xác định em nào học cả ngày sẽ được chọn vào
các lớp học tại trung tâm và em nào sẽ học các lớp trên mạng vào thời điểm này. Cuối cùng, vì số lượng lớp học và
chỗ hạn chế, tất cả các em học lớp Head Start nửa ngày sẽ được học các lớp trên mạng ba (3) lần mỗi tuần cho đến
khi chúng tôi có thể đem tất cả các em lớp Head Start trở lại lớp học của chúng tôi.
Thầy cô giáo của con quý vị và/hay Hiệu Trưởng và/hay Giám Sát Trung Tâm sẽ gọi điện để thông báo cho quý vị
về việc con quý vị có thể học các lớp tại trung tâm hay học trên mạng để bắt đầu năm học hay không. Trước khi nhận
được một trong hay dịch vụ, (các) thầy cô giáo của con quý vị cũng sẽ thực hiện một buổi Hướng Dẫn Trên Mạng
với quý vị. Phụ huynh của những em dự kiến nhận các dịch vụ tại trung tâm cũng sẽ phải đến trung tâm để được
Hướng Dẫn Tại Trung Tâm. Thầy cô giáo của con quý vị sẽ gọi quý vị để sắp xếp (các) buổi hướng dẫn. Điều cực kỳ
quan trọng là quý vị phải dành thời gian để thực hiện những buổi hướng dẫn này vì chúng tôi không thể bắt đầu dạy
con quý vị trên mạng hay tại trung tâm mà không tiến hành (các) buổi hướng dẫn.
Chúng tôi thành thật mong muốn rằng chúng tôi có thể đem tất cả các em trở lại trung tâm vào lúc này và hy vọng
rằng chúng tôi sẽ sớm có thể thực hiện được điều này. Trong thời gian chờ đợi, dưới đây là một số ngày quan trọng
quý vị cần lưu ý:
Lớp Ấu Nhi - Early Head Start
Ngày
Bắt đầu 9/2/2020
Đầu tuần 9/1/2020
Tuần lễ từ
9/14 – 9/21, 2020
Ngày 9/22/2020

Hoạt động/Nhiêm vụ/Sự kiện
Bắt đầu Hướng Dẫn Trên Mạng cho phụ huynh các em EHS học Tại Trung Tâm
Các em EHS Học Tại Nhà - Bắt đầu Thăm Gia Đình Trên Mạng cho Tất Cả Gia
Đình
Hướng Dẫn Tại Trường
(Chỉ cho các Gia đình của lớp EHS học Nguyên Ngày Tại Trung Tâm)
Ngày Khai Giảng cho các em lớp EHS học Tại Trung Tâm

Lớp Mầm Non - Head Start
Ngày
Bắt đầu 9/2/2020
Đầu tuần 9/8/2020
Tuần lễ từ
9/14 – 9/21, 2020
Bắt đầu 9/21/2020
Ngày 9/22/2020

Hoạt động/Nhiệm vụ/Sự kiện
Bắt đầu Hướng Dẫn Trên Mạng cho Tất Cả Phụ huynh của các em lớp
HS Nửa Ngày và Nguyên Ngày Học Tại Trung Tâm
Các em học HS Tại Nhà - Bắt đầu Hướng Dẫn Trên Mạng cho Tất Cả Gia Đình
Hướng Dẫn Tại Trung Tâm
(Chỉ cho Các Gia Đình của lớp HS Nguyên Ngày Tại Trung Tâm)
Lớp học Trên Mạng Bắt đầu cho Các em học Nửa Ngày và Nguyên Ngày Không
Thể Tham Gia các Lớp Học Tại Trung Tâm Vào Thời Điểm Này
Ngày Khai Giảng cho các em lớp HS Học Tại Trung Tâm

OCHS đã, đang và sẽ tiếp tục tuân theo các khuyến nghị về sức khỏe và an toàn của Tiểu bang và Liên bang đối với
các cơ sở chăm sóc trẻ em và trường học. Chúng tôi luôn áp dụng mạnh mẽ các quy trình an toàn và sức khỏe, và đã
tăng cường các quy trình này hơn nữa để ứng phó với đại dịch. Với sự hỗ trợ của quý vị, chúng tôi sẽ có thể giữ con
quý vị, quý vị và nhân viên của chúng tôi có thể được an toàn nhất. Khi quý vị tham dự buổi Hướng Dẫn Tại Trường
của mình, cho dù là trong hai tuần tới hay trễ hơn, chúng tôi sẽ cho quý vị thấy tất cả các biện pháp chúng tôi đang
thực hiện để giữ an toàn cho học sinh, gia đình, và nhân viên chúng tôi, và các trung tâm của chúng tôi luôn sạch sẽ
và được vệ sinh khử trùng. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các lớp học và dịch vụ tại trung tâm hay
trên mạng, xin vui lòng gọi cho Hiệu Trưởng/Giám Sát Trung Tâm của mình bất kỳ lúc nào!
Chúng tôi mong đợi được bắt đầu năm học của chúng tôi và rất trông mong được gặp quý vị và (các) con quý vị!
Cho đến lúc đó, chúc quý vị bình an và mạnh khỏe và cho chúng tôi biết chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ quý vị!
Kính chào,

Colleen Versteeg
Tổng Giám Đốc

