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Các Gia đình BPS thân mến, 

 

Hy vọng rằng năm học này sẽ khởi đầu thật tốt đẹp. Tôi đã có thể chào đón nhiều học sinh và 

giáo viên trong vòng hai tuần đầu tiên của năm học mới này và rất vui mừng khi được nhìn thấy 

niềm vui và nghe thấy tiếng cười khi các em học sinh được kết nối lại với nhau và với nhân viên 

nhà trường.  

 

Tôi viết thư này để thông báo một vài thông tin cập nhật quan trọng. 

 

Xét nghiệm COVID-19 cho học sinh:  

 

Chúng tôi vô cùng biết ơn khi Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học Tiểu bang sẽ lại hỗ trợ xét 

nghiệm COVID-19 miễn phí cho học sinh trong năm nay. Chúng tôi biết đây là một phần quan 

trọng nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên của mình.  

 

Đã có một vài khó khăn để việc xét nghiệm được bắt đầu thực hiện. Tôi và đội ngũ của mình đã 

nhiều lần nói chuyện với Tiểu bang và nhà cung cấp đã chọn của họ, CIC Health, để giải quyết 

vấn đề trong thời gian thực, nhưng chúng tôi thấy rằng một số gia đình đang nản lòng và CIC 

phải làm nhiều việc hơn để đảm bảo việc xét nghiệm diễn ra suôn sẻ.  

 

Tiểu bang và CIC Health đã thông báo cho chúng tôi rằng việc bố trí nhân viên của họ đang bị 

chậm trễ đáng kể. Tuần này, họ nói rằng gần đây họ đã thuê thêm nhân viên và sẽ đào tạo nhập 

môn cho họ trong tuần tới. Chúng tôi cũng đã quyết định sẽ không tiếp tục sử dụng xét nghiệm 

hai mẫu gạc. Thay vào đó, CIC Health sẽ sử dụng xét nghiệm gộp một mẫu gạc rồi sau đó, nếu 

mẫu gộp dương tính, CIC Health sẽ cử một nhóm thực hiện xét nghiệm PCR nhanh để xác định 

ai dương tính trong mẫu gộp đó. Ưu điểm của việc thực hiện xét nghiệm hai mẫu gạc (một mẫu 

gạc cho kết quả xét nghiệm gộp và một mẫu gạc cho kết quả riêng) là thu được kết quả nhanh 

hơn, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng việc này tốn rất nhiều thời gian ở các trường học và sẽ phải 

hỗ trợ phòng thí nghiệm. Chúng tôi dự đoán sẽ nhận được kết quả nhanh hơn bằng cách lấy mẫu 

gạc một lần và sau đó tiến hành xét nghiệm PCR nhanh nếu kết quả dương tính.  

 

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với ban lãnh đạo của Tiểu bang và CIC Health để hiểu rõ hơn phạm vi 

của ảnh hưởng đến hoạt động xét nghiệm tại các trường học của chúng tôi. Vui lòng cân nhắc lựa 

chọn cho con quý vị tham gia xét nghiệm nếu chưa đăng ký, quý vị có thể truy cập vào biểu mẫu 

cho phép trên trang web BPS tại đây hoặc liên hệ với trường học của con quý vị. Trong thời gian 

chờ đợi, theo cam kết về tính minh bạch, chúng tôi sẽ báo cáo tất cả các trường hợp dương tính 

đã được xác nhận của học sinh và nhân viên trên trang web của chúng tôi tại 

bostonpublicschools.org/coviddashboard.  

 

Dịch vụ đưa đón: 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8754
http://www.bostonpublicschools.org/coviddashboard
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Tôi biết Dịch vụ đưa đón vẫn là khó khăn đối với một số gia đình. Chúng tôi đang nỗ lực để giải 

quyết tình trạng thiếu hụt tài xế xe buýt trường học trên toàn quốc với các đối tác của chúng tôi 

tại Transdev. Chúng tôi đã thuê thêm trên 50 tài xế xe buýt và tiếp tục phỏng vấn các ứng viên. 

Chúng tôi cũng đã chuyển 30 tài xế đang nghỉ phép trở lại trạng thái làm việc tích cực. Từ bây 

giờ, nếu tất cả các tài xế xe buýt của chúng tôi đều đi làm, chúng tôi sẽ có đủ tài xế để chạy các 

tuyến đường hàng ngày của mình. Những khó khăn của chúng tôi phát sinh khi tài xế vắng mặt 

không phép hoặc đột xuất. Chúng tôi đã đổi thời gian thông báo mọi khó khăn thành 6:00 - 6:15 

sáng và sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin cập nhật với quý vị. Dù tôi rất vui vì chúng tôi đã có nhiều 

tiến bộ và cải thiện thành tích về đúng giờ trong năm nay, vượt qua cả việc đến đúng giờ trong 

mỗi ngày của năm học vừa qua, những tôi biết rằng một chuyến xe buýt bị chậm trễ là quá nhiều 

và tôi cam kết sẽ cải thiện.  

 

Đeo khẩu trang: 

 

Ủy ban Y tế Công cộng Boston (BPHC) khuyến nghị rằng chúng tôi nên yêu cầu mọi người đeo 

khẩu trang khi đưa và đón học sinh, cũng như cho bất kỳ sự kiện lớn ngoài trời nào. Tôi biết đây 

là một thay đổi so với hướng dẫn mà chúng tôi đã chia sẻ trước đây, nhưng chúng tôi tin rằng 

đây là một bước cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng của chúng ta. BPS sẽ cung cấp 

cho các trường học bảng chỉ dẫn để cho biết cần đeo khẩu trang xung quanh các tòa nhà của 

trường học. 

 

Dạy kèm trực tuyến: 

 

Tôi rất vui mừng khi được thông báo quyền truy cập 24/7 mới đến hỗ trợ học tập thông qua công 

ty dạy kèm trực tuyến Paper. Học sinh có thể kết nối với gia sư trực tuyến để hỏi bất kỳ câu hỏi 

nào trong hơn 200 môn học cũng như nhận phản hồi về bất kỳ bài tập viết nào. Dịch vụ dạy kèm 

trực tuyến theo yêu cầu và an toàn này không có giới hạn thời gian hoặc giới hạn phiên truy cập 

cho bất kỳ học sinh nào và sẽ là một phần quan trọng trong cách chúng tôi làm việc với những 

học sinh đang bị cách ly. Quyền truy cập sẽ được cung cấp ở chín ngôn ngữ bổ sung. Paper cung 

cấp các phiên thông tin trực tiếp dành riêng cho các gia đình. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về dịch 

vụ này, quý vị có thể đăng ký phiên Hỏi và Đáp dành cho Phụ huynh tại đây hoặc liên hệ theo 

địa chỉ parents@paper.co và trao đổi trực tiếp với một thành viên của nhóm Paper. Quý vị sẽ 

nhận được thông báo từ trường của con quý vị về cách truy cập dịch vụ này. 

 

Nhằm mục tiêu nhắc nhở, chúng tôi sẽ đăng các thông tin cập nhật tại 

www.bostonpublicschools.org/backtoschool.  

 

Hợp tác, 

 
Dr. Brenda Cassellius 
Superintendent 

https://pages.paper.co/webinars-for-parents-and-guardians
mailto:parents@paper.co
http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool

