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Xin chào các vị phụ huynh và người giám hộ HIDOE (Hawaii Department of Education [Phòng Giáo dục bang Hawaii]) 

và chào mừng đến với năm học 2021-22! 

 

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đảm nhận vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình học tập của con em 

quý vị. Tôi đánh giá cao sự cống hiến của quý vị trong những năm học đầy thử thách do ảnh hưởng bởi 

đại dịch này. 

 

Với tư cách là Giám đốc Lâm thời, ưu tiên cao nhất của tôi là đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội trở lại lớp học 
một cách an toàn. Ngoài các lợi ích về giảng dạy, việc học trực tiếp đóng góp vào sức khỏe thể chất và tinh thần 

một cách toàn diện cho các keiki của chúng ta - từ sự sẵn có của các nguồn hỗ trợ cả về tinh thần và xã hội đến 
an toàn thực phẩm được cung cấp thông qua các chương trình bữa ăn học đường. 

 

Các trường học của chúng tôi đã chứng minh rằng học trực tiếp là một phương thức giảng dạy an toàn. Gần một 

phần ba các trường công lập đã chào đón học sinh trở lại để học trực tiếp hoàn toàn trong quý cuối cùng của 
năm học trước, và hơn 26.000 học sinh đã ghi danh vào các cơ hội học tập trong mùa hè, với hầu hết học sinh 

tham gia học trực tiếp. 
 

Chúng ta vẫn đang ở trong đại dịch nhưng sẽ vẫn tiếp tục hoạt động như vậy. Việc tuân thủ nhất quán các quy 

trình an toàn đã giúp hạn chế việc lây truyền vi-rút tại các cơ sở của Phòng Giáo dục và chúng tôi cam kết giữ 
nguyên như vậy. Tuy nhiên, bởi vì trường học là sự phản ánh cộng đồng, chúng tôi biết sẽ có sự tăng nhẹ các ca 

nhiễm khi chúng tôi đưa nhiều học sinh trở lại trường. 
 

Việc tăng tỷ lệ tiêm chủng của Hawaii là một trong những cách tốt nhất giúp chúng ta có thể bảo vệ chống lại và 

giảm nguy cơ nhiễm COVID-19. Để tạo điều kiện tiếp cận thuận tiện nhất có thể cho học sinh và gia đình, chúng 
tôi đã tổ chức hơn 100 phòng y tế tại trường học trên toàn tiểu bang kể từ đầu tháng Năm. Chúng tôi đang hợp tác 

với Phòng Y tế Bang (Department of Health, DOH) và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để tổ chức thêm 
các phòng y tế ngay khi vắc xin được chấp thuận cho trẻ em. Chúng tôi cũng đang tìm cách mở rộng khả năng tiếp 

cận với xét nghiệm nhanh thông qua một chương trình được liên bang hỗ trợ, cung cấp xét nghiệm tại trường hàng 
tuần hoặc phiếu xét nghiệm. 

 

Hướng dẫn được cập nhật gần đây của DOH tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược thiết yếu 
cốt lõi mà các trường học của chúng ta đã và đang thực hiện kể từ năm học trước: Tăng cường tiêm chủng 

cho nhân viên và học sinh đủ điều kiện, ở nhà khi bị ốm, đeo khẩu trang nhất quán (tất cả học sinh và nhân 
viên phải đeo khẩu trang khi ở trong tòa nhà), và khử khuẩn tay đúng cách. 

 

Việc mở cửa trở lại trường học đòi hỏi sự cam kết chung của tất cả chúng ta để ngăn chặn và giảm thiểu sự lây 
lan của COVID-19. Mahalo vì đã chung tay. 

 

Trân trọng, 
 

Keith T. Hayashi Giám 

đốc Lâm thời 
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