
Office of the Superintendent 

Dr. Brenda Cassellius, Superintendent  
Bruce C. Bolling Municipal Building 

2300 Washington Street, 5th Floor  superintendent@bostonpublicschools.org  
Roxbury, Massachusetts 02119            617-635-9050 www.bostonpublicschools.org 

 

 

Boston Public Schools                       Boston School Committee City of Boston 

Dr. Brenda Cassellius, Superintendent                      Alexandra Oliver-Dávila, Chair Kim Janey, Mayor 
 

Ngày 26/05/2021 

 

 

Cộng đồng Hệ thống Trường Công lập Boston thân mến: 

 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị vì đã tiếp tục kiên nhẫn và linh hoạt trong suốt một 

năm đầy thử thách này. Do chúng ta sắp kết thúc năm học 2020-2021, tôi viết thư này để gửi 

tới quý vị một số cập nhật và sửa đổi đối với các thủ tục của chúng tôi do hướng dẫn y tế công 

cộng gần đây có những thay đổi. 

 

Hướng dẫn y tế công cộng khi học trực tiếp 

 

BPS đã tham khảo ý kiến của Ủy ban Y tế Công cộng Boston (BPHC), cơ quan này đã tư vấn 

rằng BPS nên duy trì các hướng dẫn hiện có về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Cho đến 

cuối năm học, tất cả học sinh và nhân viên của BPS đều phải đeo đồ che mặt trong tất cả các 

hoạt động trong nhà và ngoài trời, kể cả giờ giải lao và hoạt động thể thao.  

 

Lên lớp và Lưu ban  

 

Gần đây, BPS đã chia sẻ với các lãnh đạo nhà trường những hướng dẫn tạm thời về việc lên 

lớp và lưu bạn của học sinh cho năm học này. Chúng tôi hiểu rằng khoản thời gian học tập kết 

hợp và/hoặc từ xa kéo dài mang lại nhiều thách thức cho cả học sinh và gia đình. Các chuyên 

gia giáo dục và lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo tất cả học sinh đều sẵn 

sàng cho năm học tiếp theo và sẽ thảo luận về khả năng lưu ban của học sinh với các phụ 

huynh và người chăm sóc. Hiệp hội Nhà tâm lý Học đường Quốc gia cho rằng việc giữ một đứa 

trẻ ở lại “không có khả năng giải quyết các vấn đề mà trẻ đang gặp phải” và việc cho trẻ lên lớp 

“mà không hỗ trợ thêm cũng không thể là một giải pháp hiệu quả”. Nhìn chung, nhiều nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ bị giữ lại không tiến bộ dần theo thời gian. Chúng tôi cam kết 

hỗ trợ tất cả học sinh của chúng tôi bằng mọi cách khi chúng ta thoát khỏi đại dịch này một 

cách mạnh mẽ hơn và sẽ tiếp tục làm việc với các bậc phụ huynh để đưa ra lựa chọn đúng đắn 

cho con họ cùng với giáo viên và lãnh đạo nhà trường.  

 

Lễ tốt nghiệp  

 

Chúng tôi rất vui khi được tuyên dương các học sinh tốt nghiệp năm 2021 của BPS bằng các 

buổi lễ tốt nghiệp trực tiếp trong những tuần tới. Dù vẫn đang hoàn thiện các thông tin chi tiết 

của một số sự kiện, chúng tôi đã cung cấp ngày và giờ cho các buổi lễ theo kế hoạch tại 

bostonpublicschools.org/graduations. Tất cả các buổi lễ tốt nghiệp của BPS sẽ được tổ chức 

ngoài trời. BPS sẽ tuân thủ những hướng dẫn khi trao bằng của tiểu bang, trong đó quy định 

khách dự lễ tốt nghiệp phải đeo đồ che mặt và duy trì giãn cách vật lý khi có thể. BPS yêu cầu 

tất cả khách tham dự lễ tốt nghiệp phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi có thể. 

https://drive.google.com/file/d/18FW32c8m4s1XJ1zEUz3Gmhb9GAquVym1/view?usp=sharing
http://bostonpublicschools.org/graduations
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Học hè 

 

Cuối cùng, chúng tôi đang rất mong chờ một mùa hè vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh! BPS sẽ 

tổ chức nhiều chương trình học hè phong phú cho học sinh. Để đăng ký chương trình hè của 

BPS, vui lòng truy cập summer.bostonpublicschools.org. Để biết thêm thông tin về tất cả các cơ 

hội Mùa hè của BPS như trại hè và việc làm mùa hè cho thanh thiếu niên, vui lòng truy cập 

bostonpublicschools.org/summer.  

 

Nếu quý vị có học sinh ở bậc trung học phổ thông cần học cải thiện tín chỉ, vui lòng liên hệ với 

cố vấn hướng dẫn của con quý vị, người này có thể hỗ trợ đăng ký. Nếu có bất kỳ câu hỏi cụ 

thể nào về các chương trình mùa hè dành cho học sinh của mình, quý vị vui lòng liên hệ với 

trường học của con. 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi kết thúc năm học. Xin cảm ơn quý vị một 

lần nữa vì sự hợp tác giúp cho năm học này thành công. 

 

Trân trọng, 

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 

Tổng Giám thị 

 

http://summer.bostonpublicschools.org/
https://www.bostonpublicschools.org/summer

