
 
 
Ngày 31 tháng 8 năm 2020 
 
Kính gửi các Nhân Viên, Gia đình, và Cộng đồng Ritenour 
 
Chúng tôi nhận thấy rằng ngày khai giảng ảo đầu tiên của năm học hôm nay bao gồm một số 
cơ hội để cải thiện.  Chúng tôi đã nghe thấy sự thất vọng từ một số gia đình của chúng tôi rằng 
học sinh con em của họ không thể kết nối với một số lớp học do nhiều lý do. 
 
Các chuyên gia và nhân viên của bộ phận công nghệ tại tất cả các trường học của chúng tôi đã 
làm việc cật lực để giải quyết các cuộc gọi và email để khắc phục các sự cố, nhưng chúng tôi 
biết rằng một số gia đình đã không nhận được phản hồi kịp thời do số lượng tin nhắn mà chúng 
tôi nhận được quá nhiều.  Nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết từng tin nhắn mà 
chúng tôi nhận được trong thời gian nhanh nhất có thể để mọi học sinh có thể kết nối với các 
lớp học của mình và bắt đầu vô học. 
 
Chúng tôi cảm ơn sự kiên nhẫn và thái độ hòa nhã của quý vị khi tất cả chúng ta làm quen 
trong ông tuần đầu tiên của việc học ảo.  Xin hãy biết cho rằng chúng tôi ở đây là để hỗ trợ mọi 
học sinh và mọi gia đình trong những tình huống khó khăn có thể gặp phải khi mà chúng ta sử 
dụng các công cụ mới để kết nối với học sinh của mình. 
 
Xin nhắc lại, quý vị có thể yêu cầu được hỗ trợ công nghệ bằng cách gửi email tới 
techsupport@ritenourschools.org.  Các chuyên gia công nghệ đang kiểm tra hòm thư này và 
giải quyết các mối quan tâm và trả lời các thắc mắc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. 
Các gia đình cũng có thể gửi email cho giáo viên của con mình, cố vấn, hoặc hiệu trưởng và 
hiệu phó của trường.  Mặc dù có thể có sự chậm trễ trong việc phản hồi, nhưng hãy biết rằng 
chúng tôi đảm bảo là mọi mối quan tâm sẽ được giải quyết. 
 
Mỗi ngày sẽ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta cố tiến về phía trước, và tôi tin rằng trong vòng 
một tuần các vấn đề của các gia đình nào gặp khó khăn trong việc kết nối ảo sẽ được giải quyết 
Xin cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và duy trì sự kiên nhẫn khi chúng ta tiến về phía trước. 
 
Trân Trọng, 
 

 
Tiến sĩ Chris Kilbride, Tổng Giám Đốc Học Khu 
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