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Kính gửi các Gia đình BPS, 

 

Tôi hy vọng tất cả quý vị đã có cơ hội để suy ngẫm và gửi lời cảm ơn của mình trong kỳ nghỉ tuần trước. 

Tôi vẫn biết ơn sâu sắc đối với toàn bộ cộng đồng BPS này. 

 

Trở lại Học trực tiếp 

 

Như tôi đã lưu ý trong bản cập nhật tuần trước, chúng tôi đang làm việc hướng tới kế hoạch đưa thêm các 

học sinh trở lại nhà trường bắt đầu sớm nhất có thể. Chúng tôi đã tiếp tục họp vào tuần trước với Ban lãnh 

đạo Nhà trường, giáo viên và lãnh đạo từ Ủy ban Y tế Công cộng Boston (BPHC) cũng như nhân viên 

văn phòng trung tâm của Các Trường Công lập Boston (BPS) để hoàn thiện lịch trình đưa nhóm học sinh 

tiếp theo trở lại học trực tiếp. 

 

Sau khi các học sinh trở lại các trường chú trọng vào giáo dục đặc biệt cách đây ba tuần, chúng tôi dự 

định sẽ đưa nhóm học sinh tiếp theo trở lại vào Thứ Hai, ngày 14 tháng Mười hai.  

 

Nhóm này sẽ bao gồm những học sinh khuyết tật phức tạp và có nhu cầu về ngôn ngữ, những học sinh 

này được xác định là có ưu tiên cao cho việc học trực tiếp. Chúng tôi đang liên lạc trực tiếp với các gia 

đình cùng với sự phối hợp với lãnh đạo nhà trường để vạch ra các bước tiếp theo.  

 

Nhóm này bao gồm khoảng 1.700 học sinh thuộc 28 trường (bao gồm cả những học sinh bổ sung trở lại 

Trường Henderson đã mở cách đây ba tuần). Các kế hoạch này dựa trên việc các gia đình đã chọn hình 

thức học tập kết hợp cho học sinh của mình và dựa trên khả năng đón nhận học sinh và nhân viên trở lại 

học trực tiếp của mỗi tòa nhà. Chúng tôi sẽ bổ sung các máy lọc không khí dạng đứng tại các tòa nhà 

trường học không có hệ thống HVAC để lưu thông luồng không khí, như được nêu dưới đây.  

 

Các trường học sẽ đón học sinh trở lại bao gồm: 

 

1. Blackstone Innovation School 

2. Boston Community Leadership Academy 

3. Boston Green Academy 

4. Boston International Newcomers Academy 

5. Brighton High School 

6. Charlestown High School 

7. Community Academy of Science and Health 

8. Condon K-8 School 

9. Curley K-8 School 

10. East Boston High School 

11. Eliot K-8 Innovation School 

12. The English High School 

13. Excel High School 
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14. Frederick Pilot Middle School 

15. Haley Pilot School 

16. Harvard/Kent Elementary 

17. Hennigan K-8 School 

18. Jackson/Mann K-8 School 

19. Kilmer K-8 School 

20. King K-8 School 

21. Lee K-8 School 

22. Madison Park Technical Vocational High School 

23. Mario Umana Academy 

24. Mattahunt Elementary School 

25. Mildred Avenue K-8 School 

26. Ohrenberger School 

27. TechBoston Academy 6-12 

28. Tynan Elementary 

 

Các bước Tiếp theo dành cho Học trực tiếp 

 

Tiếp tục lập kế hoạch cho nhóm học sinh tiếp theo trở lại trường và chúng tôi sẽ đưa ra mốc thời gian mở 

cửa trở lại tất cả các tòa nhà trường học vào đầu năm 2021. 

 

Bộ lọc, Máy lọc và Kiểm tra Không khí 

 

Chúng tôi đã và đang làm việc để duy trì sự sẵn sàng của các tòa nhà trường học của chúng tôi. Chúng tôi 

đang tuân theo hướng dẫn từ báo cáo Schools for Health (Trường học vì Sức khỏe) của Trường Y tế Công 

cộng T.H. Chan thuộc Harvard (nhấp để tải xuống báo cáo bằng cách cung cấp tên và địa chỉ email).  

 

Hướng dẫn trong báo cáo nêu rõ độ thay đổi không khí lý tưởng mỗi giờ (ACH) là biện pháp chính để 

thông gió. Theo báo cáo, ACH trong các lớp học nên đạt từ 3 trở lên, đây được coi là chỉ báo loại luồng 

không khí cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong không khí. Để đạt được ACH tối ưu 

trong các tòa nhà trường học, chúng tôi đang nâng cấp các bộ lọc trong các tòa nhà bằng hệ thống HVAC 

và bổ sung máy lọc không khí trong các tòa nhà không có HVAC. Chúng tôi mong đợi sẽ tiếp nhận 5.000 

máy lọc không khí thông qua quan hệ đối tác với Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học và có đơn đặt hàng 

bổ sung từ nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi hiện có 400 máy trong kho của mình.  

 

BPS đã thuê một nhà thầu độc lập để kiểm tra chất lượng không khí của các tòa nhà nơi học sinh hiện 

đang học và sẽ tiếp tục kiểm tra không khí trong tất cả các tòa nhà nơi các học sinh và nhân viên đang 

tham gia chương trình học kết hợp thông qua Nhóm Dịch vụ Môi trường của chúng tôi phối hợp với 

BPHC. 

 

Cập nhật về COVID-19 

 

Tôi muốn nhắc nhở mọi người tiếp tục tuân theo hướng dẫn y tế công cộng để ngăn chặn sự lây lan thêm 

của COVID-19 trong thành phố của chúng ta. Điều đó có nghĩa là mọi người cần phải đeo khẩu trang, rửa 

tay, giữ khoảng cách an toàn với người khác và quan trọng nhất là hãy ở nhà khi cảm thấy ốm. Vui lòng 

xem các liên kết sau đây để biết thông tin về các địa điểm xét nghiệm trên khắp Thành phố Boston và 

khắp Massachusetts. 

 

https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8435
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eba3f0395451430b9f631cb095febf13
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BPS đã báo cáo chín ca nhiễm mới vào tuần trước, nâng tổng số ca nhiễm của chúng tôi kể từ khi trở lại 

trường học vào tháng Mười lên 48 ca. Xin lưu ý rằng vì chưa có trường nào của chúng tôi ghi nhận trên 

năm ca nhiễm nên chúng tôi vẫn chỉ báo cáo dưới dạng số liệu tổng hợp. Cũng cần lưu ý rằng mặc dù 

chúng tôi có bốn tòa nhà trường học đang tiến hành học trực tiếp, nhiều giáo viên và nhân viên khác vẫn 

tiếp tục báo cáo về tòa nhà của họ để chia sẻ bài học trong ngày với những học sinh đang học từ xa, vì vậy 

bất kỳ ca dương tính nào được ghi nhận không nhất thiết có liên quan đến các tòa nhà nơi đang diễn ra 

hình thức học trực tiếp.  

 

Vắc-xin phòng ngừa cúm 

 

Trong mùa hè, Bộ Y tế Công cộng Massachusetts đã công bố các yêu cầu mới về vắc-xin đối với tất cả 

học sinh hiện đang đi Nhà trẻ - Lớp 12 phải được tiêm vắc-xin phòng ngừa cúm hàng năm trước ngày 31 

tháng 12. Tôi biết rất nhiều Y tá Trường học và Ban lãnh đạo Nhà trường đã liên lạc trực tiếp với quý vị 

nhưng tôi đề cập đến thông tin cập nhật trong thư này bởi vì việc tiêm vắc-xin phòng ngừa cúm năm nay 

quan trọng hơn bao giờ hết để bảo vệ cộng đồng của chúng ta khỏi bệnh cúm và giúp giảm gánh nặng cho 

các bệnh viện địa phương của chúng ta trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19.  

 

Mỗi trường học đều có một y tá toàn thời gian sẵn sàng hỗ trợ nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo lắng về 

vắc-xin phòng ngừa cúm hoặc các vấn đề sức khỏe khác. 

 

Từ các đối tác của chúng tôi tại BPHC: 

Có nhiều phương án chủng ngừa cúm, hầu hết đều được bảo hiểm y tế chi trả hoàn toàn:  

● Nhà cung cấp Dịch vụ chăm sóc Chính: Hầu hết các chương trình bảo hiểm y tế đều bao trả chi 

phí vắc-xin phòng ngừa cúm từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị và không yêu 

cầu đồng thanh toán.  

● Hiệu thuốc: Nhiều hiệu thuốc cung cấp vắc-xin phòng ngừa cúm miễn phí cho bệnh nhân. Đối 

với các hiệu thuốc, chúng tôi khuyên các cá nhân nên gọi điện trước để xác nhận tình trạng còn 

hàng và bất kỳ tài liệu bắt buộc nào. 

Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế, hoặc nếu gặp khó khăn trong vấn đề đồng thanh toán, chúng tôi 

khuyến khích quý vị gọi Đường dây Y tế của Thị trưởng theo số (617) 534-5050 hoặc số điện thoại miễn 

phí (800) 847-0710. BPHC, thông qua Đường dây Y tế của Thị trưởng, sẽ cung cấp phiếu mua vắc-xin 

phòng ngừa cúm miễn phí cho người lớn không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm dưới mức, phiếu này có thể 

được đổi tại bất kỳ hiệu thuốc nào của Walgreens. 

   

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hợp tác và cộng tác với chúng tôi. Tôi hy vọng quý vị và những người thân yêu 

của quý vị luôn an toàn và khỏe mạnh. 

 

Trân trọng, 

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 

Giám đốc học khu 

 

https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations
https://www.bphc.org/whatwedo/infectious-diseases/flu-information-center/Pages/Flu-Information-Center.aspx

