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21 Tháng Mười 2020
Kính gửi các thành viên cộng đồng Hệ thống Trường Công lập Boston:
Sáng nay, Ủy ban Y tế Công cộng Boston (BPHC) đã công bố dữ liệu cho thấy tỷ lệ dương tính với
COVID-19 trong bảy ngày của thành phố đã tăng lên 5,7%. Đây là mức tăng so với tỷ lệ 4,5% của tuần
trước và 4,1% của hai tuần trước.
Dữ liệu hiện tại đang cho thấy xu hướng gia tăng của COVID-19 ở Thành phố Boston, với tinh thần hết
sức thận trọng, Thị trưởng Walsh và tôi đã quyết định đình chỉ việc học trực tiếp đối với tất cả học sinh.
Quyết định có hiệu lực vào ngày mai, Thứ Năm, ngày 22 tháng 10, tất cả học sinh BPS sẽ học từ xa
cho đến khi dữ liệu sức khỏe cộng đồng cho thấy có xu hướng giảm trong các trường hợp dương
tính với COVID-19.
Chúng tôi tiếp tục cam kết cung cấp các cơ hội học tập trực tiếp cho các em học sinh ngay khi thấy an
toàn và sẽ tiếp tục ưu tiên những học sinh có nhu cầu cao nhất cho việc học trực tiếp. Một khi tỷ lệ dương
tính COVID-19 trong bảy ngày trên toàn thành phố dưới 5% trong hai tuần liên tiếp, chúng tôi sẽ bắt đầu
chào đón những học sinh có nhu cầu cao nhất trở lại học trực tiếp. Khi tỷ lệ dương tính COVID-19 trong
bảy ngày trên toàn thành phố dưới 4% trong hai tuần liên tiếp, chúng tôi sẽ bắt đầu lại giai đoạn học trực
tiếp tiếp theo bắt đầu từ những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta.
Một số gia đình đã nhận được thông báo trong tuần trước về ngày khai giảng trực tiếp của con em họ.
Thông tin đó bây giờ đáng tiếc đã thay đổi do tin tức này. Tất cả học sinh BPS sẽ học từ xa bắt đầu có
hiệu lực vào Thứ Năm, ngày 22 Tháng 10. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị bất kỳ thông tin cập nhật
nào đối với các kế hoạch của chúng tôi ngay sau khi được xây dựng. Ngoài ra, nhà trường sẽ làm việc với
các gia đình có thể cần lấy đồ công nghệ hoặc các vật dụng cá nhân khác mà học sinh có thể đã để lại
trường. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu các lựa chọn để cung cấp dịch vụ cho học sinh khuyết tật phức tạp
và sẽ cập nhật thêm thông tin cho các gia đình trong những ngày tới.
Thành phố Boston đã tăng cường các nỗ lực xét nghiệm và tiếp cận với các vùng lân cận bị ảnh hưởng.
Thông tin thêm về COVID-19, bao gồm các cơ sở xét nghiệm và tài nguyên dành cho cộng đồng, được
đăng tại boston.gov/coronavirus. Để biết thêm thông tin về việc học tập trực tuyến, tài nguyên công nghệ
và các địa điểm cung cấp bữa ăn miễn phí, vui lòng truy cập bostonpublicschools.org/reopening.
Tôi hiểu rằng đây là thời điểm mà không có một điều gì chắc chắn. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý vị vì
sự kiên nhẫn, linh hoạt và cộng tác của tất cả quý vị khi chúng ta đều nỗ lực để cung cấp trải nghiệm học
tập phong phú cho các em học sinh của chúng ta trong thời gian đầy thử thách này. Chúc quý vị mạnh
khỏe và an toàn.
Trân trọng,
Tiến sĩ Brenda Cassellius
Tổng Giám thị
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