
Thân gởi các em học sinh Trung học cùng Gia đình trong khu học chánh Beaverton,  
  

Vào thứ tư tuần qua, Thống đốc Kate Brown thông báo quyết định đóng cửa tất 
cả các trường học trong tiểu bang từ đây cho đến hết năm học. Mặc dù điều này đã 
được dự đoán trước, nhưng thông báo vẫn làm chúng ta không khỏi bàng hoàng vì 
những tác động nghiêm trọng của nó. Đây là lá thư chung của các hiệu trưởng trường 
trung học, khu học chánh Beaverton muốn gởi đến quý phu huynh. Chúng tôi đều có 
chung một mong muốn đó là truyển tải một cách rỏ ràng những thông tin đến với tất cả 
phụ huynh học sinh.  

 
  Như mọi người đều biết học sinh đến trường không chỉ học thêm về kiến thức 
mà còn là nơi các em có những cơ hội để phát triển nhân cách; hoà đồng với mọi 
người; nuôi dưỡng tâm hồn cũng như thể chất. Thật khó khăn vô vàn khi điều này bị  
mất đi do dịch bệnh, cho nên việc thiết lập mối quan hệ với học sinh và gia đình trở nên 
vô cùng quan trọng bởi vì học sinh và giáo viên là những điều đáng quý, đáng trân 
trọng nhất. Chúng tôi yêu mến các em cũng như đồng nghiệp của mình và thật không 
thể chờ đến một ngày mà những ngôi trường của chúng ta lại rộn ràng tiếng cười nói 
của học sinh và thầy cô. Cùng nhau chúng ta có thể vượt qua thời khắc khó khăn này. 
Chúng tôi tin rằng việc Học từ xa (Remote Learning) là một cách để giúp các em có thể 
tiến bộ trong hành trình tìm kiếm kiến thức dài lâu.  
 
  Bộ Giáo dục Oregon (ODE) có đưa ra hướng dẫn thực hiện cho hai tháng cuối 
của năm học để tất cả các trường công lập phải làm theo. Nó bao gồm các phương 
thức cho học sinh lớp 12 có thể lấy tín chỉ (credit) và tốt nghiệp đúng thời hạn. Tóm lại, 
các em lớp 12 nào vào thời điểm 13 tháng ba, đã lấy những lớp theo đúng chương 
trình, sẽ có đủ tín chỉ và tốt nghiệp. Còn ai vẫn chưa lấy đủ lớp, sẽ có các cơ hội để 
kiếm thêm tín chỉ và tốt nghiệp. Tất cả học sinh cuối cấp sẽ được cố vấn liên lạc trước 
ngày 30 tháng tư để thảo luận từng trường hợp một. Khu học chánh cũng sẽ có thông 
tin về các chương trình đặc biệt như IB, AP, và khoá học Dual Credit. 
 
  Với tình hình hiện nay, chúng tôi sẽ không thể nào tổ chức các buổi lể/sự kiện 
chúc mừng cho các em học sinh lớp 12 như đã lên kế hoạch trước đây. Dù vậy nó 
cũng không thể nào ngăn cản chúng ta công nhận cũng như chúc mừng lớp 2020 tuyệt 
vời này. Chúng tôi đang tìm hiểu thêm về vấn đề hoặc là trì hoãn lễ tốt nghiệp, cho đến 
khi các hướng dẫn giãn cách xá hội cho phép, hoặc làm lễ ra trường trực tuyến. Ngoài 
ra, chúng tôi cũng đang xem xét lại những sự kiện ăn mừng ngày ra trường để có các 
phương cách sáng tạo khác thay thế.  
 
  Hiện tại, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện Phần 3 của kế hoạch Học từ xa. Tất cả 
các học sinh của khối lớp 9, 10 và 11 sẽ tiếp tục học từ xa cho tất cả các lớp từ đây cho 



đến hết năm học. Giáo viên sẽ tiếp tục có những sáng kiến về các phương cách tiếp 
cận học sinh để có thể giảng dạy hầu giúp các em tiến bộ. Chúng tối sẽ làm hết khả 
năng nhằm đảm bảo các em học sinh không bị nguy hại trong suốt thời gian dịch bệnh.   
  
Thân mến,  
 
Matt Casteel, Aloha High School  
Michael Crandall, Early College High School 
Todd Corsetti, Mountainside High School 
Andrew Cronk, Beaverton Academy of Science and Engineering 
Anne Erwin, Beaverton High School 
John Huelskamp, Sunset High School 
David Nieslanik, Southridge High School 
Jill O’Neill, International School of Beaverton 
Bjorn Paige, Arts & Communication Academy 
Matt Pedersen, Westview High School 
Rachel Sip, Merlo Station High School 
 
 
 
 
 


