
Kính gửi các Gia Đình và Nhân Viên Nha Học Chánh Keller, 
 
Để tuân theo lệnh của Thống Đốc tiểu bang Texas Greg Abbott, tất cả các trường học và cơ sở 
của Keller ISD sẽ đóng cửa cho đến ngày Thứ Hai, 4 tháng 5. 
  
Thống Đốc Abbott tuyên bố trong buổi họp báo vào ngày Thứ Ba, 31 tháng 3 là tất cả các 
trường học trong tiểu bang sẽ đóng cửa cho đến hết ngày 30 tháng 4, và sẽ mở cửa vào ngày 
4 tháng 5. Lệnh Điều Hành này dựa theo lời thông báo của Tổng Thống Donald Trump. 
 
Mặc dù Keller ISD đã theo sự hướng dẫn của Bộ Y Tế Quận Tarrant, Lệnh Điều Hành mới này 
sẽ chính thức gia hạn ngày đóng cửa của Giáo Hạt từ 17 tháng 4 tới ngày mùng 4 tháng 5. 
Chương trình giáo dục trực tuyến (eLearning) sẽ tiếp tục cho đến hết những ngày đóng cửa, và 
phụ huynh cũng đã nhận được thông tin vào ngày thứ Hai vừa qua về phương thức sắp hạng, 
điểm cho Chín-Tuần thứ tư. Keller ISD cũng sẽ tiếp tục dịch vụ phân phát thực phẩm cho các 
gia đình mỗi ngày, những gia đình nào cần sự giúp đỡ kỹ thuật (để kết nối lên mạng Internet) 
trong thời kỳ đóng cửa xin hãy liên lạc với hiệu trưởng của trường. 
 
Nha Học Chánh cũng đã đóng cửa các sân chơi và khuyến khích các gia đình hãy ở tại nhà, 
tránh tiếp xúc với những người khác gần hơn sáu thước tây (feet), cũng như tuân theo những 
lời chỉ dẫn của các nhân viên thành phố, quận, và tiểu bang cho những sinh hoạt cần thiết của 
mình. Xin quý vị tiếp tục theo dõi mạng COVID-19 tại www.KellerISD.net/Coronavirus để được 
biết những thông tin về phản ứng của KISD với đại dịch này, cũng như những khuyến cáo và 
thông tin cập nhật cho những thắc mắc chung. 
 
Xin cám ơn sự kiên nhẫn, hỗ trợ và hợp tác của quý vị trong thời điểm vô tiền khoáng hậu này. 
  
 
 


