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Kính chào các Gia Đình và Nhân viên FCPS
Chiều nay Thống đốc Northam đã tuyên bố rằng tất cả các trường học của mọi cấp lớp
từ mẫu giáo đến lớp 12 ( K-12 schools) sẽ đóng cửa trong những ngày còn lại của niên
học. Tôi biết tin này làm rất thất vọng, nhưng đó cũng là một quyết định có thể hiểu
được trong tình huống hiện tại, trong khi tất cả chúng ta đang góp phần làm suy giảm
và ngăn chận sự lây nhiễm của dịch vi-rút.
Hội đồng Giáo dục Quận Fairfax sẽ họp bàn khẩn cấp chiều nay. Tôi sẽ làm việc mật
thiết với họ nhằm định liệu những bước kế tiếp mà cùng đương đầu với thử thách chưa
từng thấy này.
Tuyên bố từ Thống đốc cũng có nghĩa thật đáng tiếc rằng tất cả các hoạt động ngoại
khóa, chương trình thể thao và sinh hoạt cộng đồng cũng bị hủy bỏ trong những ngày
còn lại của năm học.
Mặc dù trường sở đóng cửa nhưng mục tiêu của chúng ta vẫn là tiến hành tiếp tục việc
học tập của học sinh. Trong ngày tới đây, Bộ Giáo dục Tiểu bang Virginia ( DVOE) sẽ
chỉ đạo thêm về phương hướng tiếp tục học tập sao cho mang tính công bình và hợp
lý. Thêm vào đó, Bộ sẽ ra chỉ đạo về các yêu cầu cho việc học sinh tốt nghiệp cùng là
điểm hạng và việc hoàn thành niên khóa.
Chúng ta đang lèo lái trong một hiện tình chưa từng có và tôi rất hãnh diện về mọi
người chúng ta đang dấn bước đối diện với thử thách này. Xin mọi người hãy bảo trọng
và giữ an toàn. Tôi tin rằng chúng ta sẽ kiên trì trải qua thời gian khó khăn này.
Quản trị trưởng Scott Brabrand
Hệ Trường Công Quận Fairfax

