
Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ của Các Trường Công Lập Shakopee:  

Kể từ ngày 19 tháng 3, Các Trường Công Lập Shakopee đã bắt đầu thực hiện sát với lệnh “ở nhà”, 
được ban hành bởi Thống Đốc Tim Walz. Nhiệm vụ thiết yếu của Các Trường Công Lập Shakopee 
là cung cấp chương trình học tập từ xa, phân phát thực phẩm trên toàn học khu, và chăm sóc con em 
của các nhân viên dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra các nhiệm vụ thiết yếu khác nữa là nhân viên chăm sóc 
của chúng tôi giữ an toàn và sạch sẽ cho các cơ sở, và chúng tôi tiếp tục các hoạt động chính của học 
khu một cách hiệu quả (tài chính, công nghệ, v.v.). Khi một nhân viên đang làm việc tại địa điểm, 
phải có lý do thuyết phục liên quan đến nhiệm vụ thiết yếu và hoạt động chính của học khu, phù hợp 
với chỉ thị “ở nhà” của Thống Đốc.  

Ủy Viên Giáo Dục Tiểu Bang Minnesota, với sự hỗ trợ của Thống Đốc, đã kéo dài thời gian học tập 
từ xa, phân phối thực phẩm trên toàn học khu và chăm sóc con em của các nhân viên dịch vụ thiết 
yếu cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Ủy Viên cũng chia sẻ kế hoạch hiện tại là sẽ để nhân viên 
trường học quay lại trường vào ngày 1 tháng 5 và ngày 4 tháng 5 để chuẩn bị cho việc học trở lại. Dĩ 
nhiên, kế hoạch quay lại trường học tùy thuộc vào tình hình khủng hoảng và có thể thay đổi.  

Tôi vô cùng tự hào và đánh giá cao đội ngũ Các Trường Công Lập Shakopee, những người đang làm 
việc tại học khu của chúng tôi, và cách họ đáp ứng nhu cầu cộng đồng trong thời gian đầy thử thách 
này. Tôi chắc chắn họ sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu một cách chuyên nghiệp và thông cảm trong 
thời gian khủng hoảng này. Cùng với đó, cộng đồng của chúng tôi sẽ đối mặt những thách thức bằng 
sự khoan dung, tự trọng và lòng trắc ẩn với những người láng giềng. 

Bằng sự tự hào mạnh mẽ, 

Mike Redmond, Giám Đốc Học Khu 

 


