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Chào buổi sáng các gia đình CSCE, 

  

Tôi muốn cung cấp cho bạn một bản cập nhật quan trọng liên quan đến kế hoạch đóng cửa trường 

học. Học sinh sẽ tiếp tục được an toàn, được giáo dục và được chăm sóc bởi các nhân viên tại CSCE 

hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, cho đến 6 giờ chiều (nếu đăng ký vào Ngày Mở rộng). 

  

Trường cộng đồng dành cho giáo dục sáng tạo sẽ tạm thời đóng cửa do lo ngại về sự bùng phát của 

coronavirus / COVID-19, bắt đầu từ thứ Hai ngày 16 tháng 3. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch mở lại vào 

thứ Hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020, sau khi nghỉ Xuân theo kế hoạch. 

  

Chúng tôi sẽ đánh giá lại vào khoảng ngày 1 tháng 4, liệu việc đóng cửa có cần được kéo dài qua Spring 

Break hay không và sẽ liên lạc với các gia đình vào thời điểm đó.  

  

Đây là một biện pháp chủ động được đưa ra cho đến nay tại Hạt Alameda. Không có trường hợp nghi 

ngờ hoặc xác nhận COVID-19 tại trường của chúng tôi.  Chúng tôi đang đóng cửa trường học để bảo vệ 

sức khỏe của học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi, bởi vì Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật đã nói rõ rằng một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút là 

lây lan xã hội Mùi.  Dựa trên hướng dẫn này, các trường học trên khắp California đang đóng cửa để 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng.  Các biện pháp phân tán xã hội bao gồm hạn chế các nhóm người đến với 

nhau, đóng cửa các tòa nhà và hủy bỏ các sự kiện. 

  

Vui lòng tìm thấy các gói học tập từ xa của Kèm theo.  Giáo viên của con bạn sẽ là người liên lạc chính 

của bạn trên các gói này và sẽ làm việc với các gia đình để đăng ký qua điện thoại hoặc internet. Hỗ trợ 

bổ sung có thể có sẵn khi cần thiết cho sinh viên để hoàn thành các gói này. 

  

Điều cực kỳ quan trọng là con bạn phải ở trong nhà hoặc ở nhà của một thành viên trong gia đình 

trong thời gian đóng cửa này  và KHÔNG sử dụng thời gian để đi ra ngoài và trong cộng đồng (ví dụ: đi 

xem phim, mua sắm, v.v.). Chúng tôi khuyên bạn không nên đi du lịch là tốt. Vi-rút lây lan như cảm lạnh, 

và mọi người cần cách người ta hắt hơi và ho 6 feet. Virus có thể tồn tại trên bề mặt trong vài giờ, tiếp 

tục rửa tay thường xuyên và tránh chạm vào mặt nếu bạn đi ra cửa hàng hoặc đi xe công cộng. Virus 

này đặc biệt khó đối với những người trên 60 tuổi và những người có vấn đề về hô hấp hoặc tim mạch 

hoặc mắc bệnh tiểu đường. Chúng tôi khuyến khích bạn sắp xếp để con bạn có cơ hội tham gia chơi và 

tập thể dục ngoài trời - nhưng không phải trong các nhóm lớn. Ngoài ra, tránh những khu vực mà 

nhiều người đi qua không được dọn dẹp thường xuyên.   Mục đích của việc đóng cửa trường học là giữ 

an toàn cho trẻ em và người lớn. Bằng cách hạn chế các cuộc tụ họp lớn, đặc biệt là trong nhà, virus 

ít có cơ hội lây lan. 
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Nhóm chúng tôi vẫn đang làm việc trong thời gian đóng cửa; xin vui lòng liên hệ với các nhân viên sau 

nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần bất kỳ hỗ trợ. Chúng tôi hiểu rằng cuộc khủng hoảng này sẽ gây 

khó khăn cho các gia đình và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào. 

  

Nhu cầu giáo dục:  Vui lòng liên hệ trực tiếp với giáo viên của con bạn. 

Câu hỏi của Văn phòng Tổng hợp (Giờ làm việc hàng ngày từ 3 / 16-3 / 26 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 

tối):  Bà Yolanda Cordova, Giám đốc Văn phòng & Liên lạc Gia đình: (510-686-4131) 

yolandaa@communityschoolforcreativeeducation.org 

Mối quan tâm về nhà ở:  Ông Raul Alcantar, Trưởng khoa Văn hóa học đường: 510.359.7309 hoặc 

raula@communityschoolforcreativeeducation.org 

  

Dịch vụ ăn uống:  Khu học chính thống nhất (OUSD) sẽ cung cấp dịch vụ bữa ăn "lấy và đi" từ các địa 

điểm trường sau bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16 tháng 3 đến thứ Sáu, ngày 3 tháng Tư. Phân phối bữa ăn 

sẽ diễn ra vào thứ Hai và thứ Năm từ 8:00 sáng - 12:00 tối. Vào thứ Hai, mỗi đứa trẻ có thể nhận được 

3 bữa sáng và 3 bữa trưa. Vào thứ năm, mỗi đứa trẻ có thể nhận được 2 bữa sáng và 2 bữa trưa. 

OUSD khuyên bạn nên mang theo túi hoặc máy làm mát để vận chuyển những bữa ăn này. 

  

Trường tiểu học Sankofa - 581 - Đường 61 

Trường tiểu học Hoover - 890 Brockhurst 

Trường trung học West Oakland - 991 - Đường 14 

Trường trung học Oakland - 1023 Đại lộ MacArthur 

Trường tiểu học Garfield - 1640 - Đại lộ 22 

Trường trung học Bret Harte - 3700 Đại lộ Coolidge 

Life Academy / United for Thành công - 2102 - Đại lộ 35 

Học viện dự bị đại học Coliseum - 1390 - Đại lộ 66 

Madison Park Upper - 400 Capistrano Drive 

Trường trung học Fremont - 4610 Đại lộ Foothill 

Trường trung học Castlemont - 8601 Đại lộ MacArthur 

Elmhurst United - 1800 - Đại lộ 98 

  

Bất kỳ trẻ em từ 18 tuổi trở xuống có thể đến một trang web cho các bữa ăn để mang về nhà với họ. 

Điều này bao gồm tất cả trẻ em trong thành phố Oakland. Một lần nữa, vui lòng mang theo túi hoặc 

máy làm mát để vận chuyển các bữa ăn. 

  

Chúng tôi chúc bạn và gia đình bạn có sức khỏe tốt trong cuộc khủng hoảng này và sẽ cung cấp cho bạn 

thông tin cập nhật liên tục qua email, trang web của chúng tôi và Facebook để thông báo cho bạn. 

  

Trân trọng, 

Monique F. Brinson 

Monique Brinson 

Hiệu trưởng 
 


