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Ngày 08 tháng 10 năm 2020 
 
Kính gửi các thành viên cộng đồng Hệ thống Trường Công lập Boston: 
 
Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả quý vị vì đã luôn kiên nhẫn và thích ứng linh hoạt trong 
những thời điểm không chắc chắn này. Trong quá trình tiếp tục theo dõi các hướng dẫn về y tế 
cộng đồng và xác định phương hướng hành động vì lợi ích tốt nhất của con em chúng ta, chúng 
tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin cập nhật cho gia đình để quý vị có thể đưa ra lựa chọn tốt 
nhất cho con mình. Chúng tôi viết thư cho quý vị hôm nay để đảm bảo quý vị có thông tin chính 
xác nhất về kế hoạch mở cửa trở lại và lịch trình của chúng tôi.  
 
Hôm qua, Thị trưởng Walsh và tôi đã thông báo rằng, do tỷ lệ xét nghiệm dương tính COVID-19 
trung bình hàng tuần trên toàn thành phố tăng lên 4,1%, chúng tôi sẽ lùi thời điểm cho học sinh 
đi học dần trở lại trực tiếp ở trường. Theo lịch mới, các học sinh từ lớp K0-3 đã chọn tham gia 
mô hình học kết hợp giờ đây sẽ trở lại trường không sớm hơn Thứ Năm, ngày 22 tháng 10, cho 
Nhóm B và Thứ Hai, ngày 26 tháng 10, cho Nhóm A. Chúng tôi biết đây là tin không mong 
muốn đối với nhiều quý vị và tất cả chúng ta. Chúng tôi mong sớm được chào đón thêm các em 
học sinh trở lại trường. 
 
Tuy nhiên, tất cả các trường BPS đều mở cửa cho những học sinh đã quay trở lại để học 
trực tiếp. Những học sinh trước đây được xác định là có nhu cầu cao và đủ điều kiện để trở lại 
trường sẽ vẫn tiếp tục có lựa chọn học trực tiếp. Học sinh tại các trường ban ngày McKinley, 
Carter và Horace Mann sẽ có tùy chọn học trực tiếp 4 ngày một tuần không sớm hơn Thứ Ba, 
ngày 13 tháng 10. Tất cả các gia đình khác trước đây đã chọn học trực tiếp 4 ngày/tuần sẽ được 
thông báo ngay khi chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của quý vị, nhưng không sớm hơn Thứ 
Năm, ngày 22 tháng 10. 
 
Quyết định của chúng tôi trong việc tiếp tục duy trì việc học ở trường cho những học sinh đã trở 
lại học trực tiếp đồng thời tạm lùi bước tiếp theo trong lịch trình học tập kết hợp an toàn, có trách 
nhiệm cũng nhất quán với quyết định của chúng tôi trong việc ưu tiên những học sinh có nhu cầu 
cao nhất trong kế hoạch này. Các gia đình đã chọn tham gia mô hình học tập kết hợp luôn có thể 
quyết định chuyển sang hình thức học tập hoàn toàn từ xa bằng cách liên hệ với trường học của 
con quý vị hoặc điền vào biểu mẫu được đăng tại bostonpublicschools.org/reopening. 
 
Ủy ban Y tế Công cộng Boston (BPHC) đã xác định rằng BPS sẽ vẫn an toàn khi tiếp tục duy trì 
học trực tiếp cho các học sinh có nhu cầu cao nhất của chúng tôi. Ngoài ra, BPS cũng đã tham 
khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước về y tế công cộng và giáo dục và được thống nhất với 
quyết định duy trì mở cửa trường học. Nhân viên BPS đã nỗ lực không ngừng trong vài tháng 
qua để cải thiện cơ sở vật chất, sửa chữa cửa sổ và lắp thêm quạt để tăng lưu thông không khí, 
nâng cấp nhà vệ sinh, lắp đặt các trạm rửa tay ở lối vào và lối ra, mua khẩu trang và các thiết bị 
bảo hộ khác, sắp xếp đồ đạc và dán các biển báo về giãn cách xã hội, mua sắm các bình khử 
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khuẩn phun sương tĩnh điện, và cung cấp thêm các sản phẩm, dụng cụ vệ sinh và khử khuẩn cho 
mỗi trường.  
 
Ngoài các quy trình vệ sinh nghiêm ngặt, BPS từ lâu đã phối hợp với Văn phòng Bệnh Truyền 
nhiễm BPHC, cơ quan cung cấp nền tảng vững chắc cho việc xây dựng và triển khai các quy 
trình phòng chống COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, nhân viên và gia đình. Tất cả 
các quy trình an toàn liên quan đến COVID đều được nêu trong Kế hoạch mở lại BPS. Xin nhắc 
lại, tất cả nhân viên và gia đình cần hoàn thành Danh mục kiểm tra sức khỏe tại nhà của BPS 
trước khi đi học mỗi ngày. Thông tin thêm về việc mở lại BPS luôn có sẵn tại 
bostonpublicschools.org/reopening. 
 
Xin lưu ý rằng tất cả chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ học sinh và gia đình trong thời gian nhiều 
biến động này và sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị về bất kỳ diễn biến nào. Cảm ơn Quý phụ huynh 
đã luôn phối hợp hỗ trợ. 
 
Đoàn kết,  
 

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 
Tổng Giám thị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


