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Kính gửi quý phụ huynh BPS,
Chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ kể từ thư trước của tôi và tôi có một vài cập nhật muốn được chia
sẻ cùng quý vị.
Đầu tiên, chúng tôi đang hoàn thiện kế hoạch đưa học sinh trở lại học tập trong ngày tại bốn trường học
giáo dục đặc biệt mà tôi đã đề cập vào tuần trước: Carter, McKinley, Trường dành cho Trẻ khiếm thính và
Nghe kém Horace Mann và Henderson. Những học sinh đã được xác định có nhu cầu cao nhất sẽ bắt đầu
học trực tiếp tại các trường đó vào ngày Thứ Hai, 16 tháng 11. Chúng tôi đã làm việc với Lãnh đạo
Trường, giáo viên và các đối tác trong lĩnh vực y tế cộng đồng để hoàn thiện kế hoạch. Chúng tôi cũng đã
nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Y tế Công cộng Boston (BPHC) để mở lại các tòa nhà trường học
này.
Tiếp theo, như quý vị có thể đã biết, Thống đốc Baker, Bộ trưởng Peyser và Ủy viên Riley đã công bố
hướng dẫn mới vào chiều thứ Sáu, phác thảo cách tiếp cận mới của tiểu bang để tính toán và báo cáo dữ
liệu y tế công cộng. Họ cũng đặt ra nhiệm vụ cho các khu học chánh đưa càng nhiều học sinh trở lại học
tập trực tiếp càng nhanh càng tốt. BPHC đang xem xét chặt chẽ cách tiếp cận mới của tiểu bang để đo
lường tỷ lệ lây nhiễm và tác động của chúng đối với khả năng chào đón các em học sinh và nhân viên của
trường vào tòa nhà. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để hiểu đầy đủ về cách tính mới và sẽ cung
cấp một bản cập nhật bổ sung vào tuần tới.
Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tiếp tục gặp gỡ Lãnh đạo Trường, lãnh đạo khu học chánh và công
đoàn để thảo luận về phương án tốt nhất để quay trở lại học tập trực tiếp. Chúng tôi đã nghe nhiều ý kiến
trong số các bạn cho biết mặc dù việc học từ xa đã được cải thiện rất nhiều, nhưng đối với nhiều học sinh,
học tập trực tiếp là phương pháp tốt nhất. Chúng tôi cam kết mở lại các tòa nhà trường học trong thời gian
sớm nhất có thể, với sự cộng tác của Thành phố và các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi đã thành lập một
Lực lượng Đặc nhiệm — bao gồm Lãnh đạo Nhà trường, BTU, phụ huynh, học sinh và đại diện khu học
chánh — để cố vấn về kế hoạch mở cửa lại trường học một cách an toàn. Chúng tôi vẫn phối hợp chặt chẽ
với BPHC trong quá trình tiếp tục nỗ lực để đảm bảo sự sẵn sàng về sức khỏe và an toàn của chúng ta
theo các kết luận khoa học và hướng dẫn cập nhật gần đây.
Tôi mong được cung cấp các bản cập nhật mới trong thời gian sắp tới.
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