
Kính gửi các Gia Đình và Nhân Viên Nha Học Chánh Keller, 
 
Sau khi tư vấn với giới chức Y Tế Quận Tarrant, nha học chánh Keller sẽ cùng với các nha 
học chánh lân cận dời thời hạn đóng cửa đến ngày Thứ Sáu, 17 tháng 4 để ngăn ngừa sự 
truyền nhiễm của COVID-19. Chương trình học qua máy vi tính (elearning) và dịch vụ phân 
phát thực phẩm sẽ vẫn tiếp tục trong suốt thời gian đóng cửa này. 
 
Cho đến ngày hôm nay, tiểu bang Texas đã có 1,500 trường hợp nhiễm bệnh trong 92 quận, và 
Hoa Kỳ đã vượt qua cả hai nước Trung Hoa và Ý về số người nhiễm bệnh COVID-19. Cộng 
đồng chúng ta cần thêm thời gian để kềm chế sự lây lan nhanh chóng của COVID-19. Xin quý 
vị hãy hợp tác với chúng tôi cùng nha học chánh Keller tuân  theo những luật lệ khẩn cấp, cũng 
như những phương thức cách ly trong xã hội được đặt ra bởi thành phố, quận, cũng như tiểu 
bang. Cùng nhau, chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể kềm chế được vi rút này và giúp đỡ 
hệ thống y tế của chúng ta.    
 
Trường học được dựng lên không phải để bỏ trống không, vắng lặng. Nhân viên điều hành, 
giáo viên, và các nhân viên hỗ trợ đều nhớ đến các em học sinh. Chúng tôi đang cố gắng hết 
sức để mang đến những giáo dục học vấn trên mạng, cũng như những hỗ trợ cố vấn để tiếp 
tục phục vụ các học sinh. Những nhân viên trong ban Kỹ Thuật và Dịch Vụ Dinh Dưỡng cho Trẻ 
Em đã cố gắng vượt bực để mang thực phẩm cũng như liên kết với Internet. Những hình ảnh 
và tin nhắn trên mạng đã cho thấy một cộng đồng kiên trì trong nghịch cảnh và tương trợ lẫn 
nhau trong lúc khó khăn. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cùng chúng tôi tán dương 
(#CelebrateKISD) trong giai đoạn đóng cửa này. 
 
Xin cám ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý phụ huynh trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi 
rất hãnh diện là một phần tử của cộng đồng cố gắng vươn lên để giúp đỡ lẫn nhau trong lúc 
cần thiết nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý vị những thông tin mới nhất trong thời 
kỳ tạm đóng cửa, và trông mong đến ngày mở cửa để chào đón các em học sinh trở lại trường.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


