
Học sinh nghỉ học ngày 19 Tháng Ba, 2020 

 

26 Tháng Hai, 2020 

 

Kính gửi các Gia đình, Nhân viên, và Cộng đồng của Học khu Công lập Jeffco, 

 

Học khu Công lập Jeffco sẽ cho học sinh nghỉ học vào Thứ Năm, 19 Tháng Ba, 2020 do không có đủ nhân viên. 

 

Học khu Công lập Jeffco sẽ thay đổi lịch học của học khu vào Thứ Năm, 19 Tháng Ba, do nhiều giáo viên được báo 

cáo là sẽ vắng mặt để tham gia “Ngày Hành động của Nhà giáo” (CEA). Chúng tôi đưa ra quyết định này bởi vì số 

lượng nhân viên giảng dạy hiện đang nộp đơn vắng mặt đã vượt quá số lượng nhân viên vắng mặt tối đa có thể 

được thay thế bởi các giáo viên dạy thay của chúng tôi. Ngay cả khi bố trí nhiều người dạy thay nhất có thể, chúng 

tôi vẫn sẽ không thể tiến hành các chương trình học tập và việc thiếu nhân viên sẽ tạo ra một môi trường học đường 

không an toàn. 

 

Vì lý do đó, học sinh sẽ nghỉ học vào Thứ Năm, 19 Tháng Ba. Học sinh sẽ nghỉ học tại tất cả các trường, bao gồm 

cả các trường mầm non. 

 

Mặc dù học sinh không đi học, đây vẫn sẽ là một ngày làm việc bình thường của học khu đối với tất cả các nhân 

viên; thời gian nghỉ phép phải được sử dụng một cách thích hợp nếu nhân viên không làm việc vào ngày hôm đó. 

Nhân viên có nguyện vọng tham dự Ngày hành động CEA phải sử dụng thời gian nghỉ phép cá nhân cho việc này - 

không được phép sử dụng thời gian nghỉ ốm. 

 

Các hoạt động ngoại khóa sẽ được tiến hành theo lịch trình, trừ khi quý vị nghe được thông tin khác trực tiếp từ 

trường của quý vị. Các trường đặc quyền có thể sẽ không đóng cửa; vui lòng kiểm tra lại với trường của quý vị. 

Học sinh sẽ không phải học bù trừ khi có nhiều ngày nghỉ do tuyết rơi dày hơn trước khi kết thúc năm học. Chúng 

tôi sẽ thông báo cho các gia đình thời điểm học bù hoặc nếu điều đó trở thành mối quan ngại. 

 

Trường sẽ tiếp tục hoạt động như thường lệ vào Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, và tất cả học sinh và nhân viên cần có mặt 

như bình thường. 

 

Hiệp hội Nhà Giáo Colorado (CEA) đang xúc tiến một ngày hành động để các nhà giáo có thể tập hợp lại tại Tòa 

nhà Quốc hội Tiểu bang Colorado (Colorado State Capitol) vì “các học sinh của Colorado xứng đáng có một hệ 

thống giáo dục được tài trợ đầy đủ, và trong đó các nhà giáo đủ điều kiện kinh tế ở lại với nghề”.  CEA đã thông 

báo rằng họ đang đặt mục tiêu thực hiện các điều sau: (1) đảm bảo mức lương đủ sống cho các nhà giáo, (2) thông 

qua sáng kiến về vấn đề bỏ phiếu toàn tiểu bang vào năm 2020 để khắc phục yếu kém trong hệ thống tài trợ giáo 

dục và (3) loại bỏ Yếu tố Ổn định Ngân sách (thước đo mức độ tài trợ cho các trường thấp hơn bao nhiêu so với 

trước suy thoái kinh tế) vào trước năm 2022. 

 

Giáo viên ở các học khu khác trên toàn tiểu bang cũng sẽ tham gia ngày hành động này, mặc dù có thể không phải 

tất cả các học khu đều bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của giáo viên ở cùng mức độ giống như chúng tôi đang trải 

qua tại Học khu Công lập Jeffco.  

 

Chúng tôi hiểu rằng sự thay đổi bất ngờ này là điều bất tiện cho các gia đình. Chúng tôi đưa ra quyết định này ngay 

khi chúng tôi đã đạt đến ngưỡng không thể thay thế một cách hợp lý các giáo viên vắng mặt dự kiến. Xin hiểu rằng 

chúng tôi đã sử dụng hết tất cả các nguồn lực trước khi quyết định cho học sinh nghỉ học. Chúng tôi đưa ra thông 

báo này bây giờ là để các gia đình có thể lên kế hoạch cho sự thay đổi này.  

 

Học khu Công lập Jeffco 

 

https://actionnetwork.org/events/ceamarchoncapitol?source=direct_link&
https://www.coloradoea.org/

