
 
 

Kính gửi quý phụ huynh, 

 

Theo tình hình dịch cúm Tàu (Covid-19) đang lan tỏa chưa kiểm soát được nên Liên Đoàn xin thông báo đến 

quý vị như sau: 

- Chúng ta không trở lại sinh hoạt bình thường vào ngày Apr. 5, 2020 cho đến khi LĐ có thông báo mới. 

- Hủy bỏ Ngày Song Thân vào Apr. 26 2020.  Hủy bỏ trại Memorial Weekend vào May 23-25, 2020. 

 

Trong thời gian này chúng tôi vẫn làm việc qua online hoặc conference calls trong các việc cần thiết để chuẩn bị 
cho sinh hoạt LĐ khi mùa dịch qua đi.  
LĐ theo dõi tình hình dịch và sẽ có những thông báo đến quý vị trong các việc liên quan đến sinh hoạt của LĐ. 

 

Kính chúc tất cả sức khoẻ và bình an! 

 

San Jose ngày 27 tháng 3 năm 2020 

TM LĐRK 

Ngô Đình Chuyên, LĐTr. 

 

**************************** 

 

Dear Parents,  

 

We hope you are staying well and healthy. As you know, much has changed since our last communication. 

Following the state's order to shelter in place, as well as our Scout council's COVID-19 guidelines, we are 

acting accordingly to modify our activities calendar. 

 

It seems as though the situation will likely not improve by next week. Therefore, Scout meetings will be 

canceled indefinitely and will not resume on April 5th as we had hoped. Parents' Day, Memorial Weekend 

Camp-out which we planned for April 26th and May 23-25, are also canceled.  

 

Our group now has the ability to host online meetings, and will do so as needed to keep in touch and to ensure 

that Scouts are able to continue with Scout activities.  

 

We will continue to monitor the COVID-19 situation and will communicate with you if any changes occur in 

relation to Scout activities.  

 

Thank you and wish you all the best!  

 

San Jose, Mar. 27 2020 

Ra Khoi Viet Scout Group leader 

Chuyen Dinh Ngo 

 

 
(This announcement is also posted on our website: www.rakhoi.org and on our LDRK Facebook page) 

 


