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Kính gửi các thành viên cộng đồng Hệ thống Trường Công lập Boston: 

 

Tôi viết thư này để cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật về kế hoạch mở cửa lại trường học 

vào mùa thu. Tôi cùng các đồng nghiệp đã và đang phát triển các kế hoạch trong suốt mùa hè để 

đảm bảo khởi đầu năm học mới an toàn và thành công. Trong mọi kế hoạch của mình, chúng tôi 

đều ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, nhân viên và các gia đình của Hệ thống 

Trường Công lập Boston (BPS). 

 

Nhóm của chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của phụ huynh, giáo viên và nhiều bên liên quan trong 

quá trình tiếp tục xác định phương án tốt nhất cho thời gian tới. Nhờ quá trình tham vấn này, 

chúng tôi đã xác định rằng không có một cách duy nhất nào phù hợp với mọi gia đình. Chúng ta 

cần phải linh hoạt để có thể đáp ứng những nhu cầu đa dạng của cộng đồng. 

 

Đầu mùa hè này, các cơ quan tiểu bang đã thông báo rằng yêu cầu thời gian học thông thường 

180 ngày của học sinh sẽ được giảm xuống còn 170 ngày cho năm học 2020-2021. Điều này sẽ 

giúp giáo viên và nhân viên có thêm thời gian đào tạo và chuẩn bị cho những tình huống đặc biệt 

của năm học sắp tới. BPS đang đề nghị bắt đầu năm học vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 cho các 

lớp 1-12 và vào Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 đối với các học sinh pre-K và mầm non. Chúng tôi sẽ 

chính thức thông báo với quý vị về bất kỳ thay đổi nào trong lịch trình sau khi ngày khai giảng 

năm học được xác nhận. 

 

Hướng dẫn của tiểu bang cũng chỉ đạo các khu học chánh nộp kế hoạch cho năm học vào Thứ 

Sáu, ngày 14 tháng 8. Do đó, BPS gần đây đã phát hành dự thảo thứ hai về kế hoạch mở cửa lại 

trường học trong đó bao gồm các thông tin cập nhật và phản hồi quan trọng từ giáo viên, lãnh 

đạo nhà trường, học sinh, phụ huynh và các bên liên quan của chúng tôi. Những thay đổi so với 

bản dự thảo đầu tiên được đánh dấu màu vàng, chúng tôi đang tổ chức thông dịch các bản thảo 

kế hoạch bằng chín ngôn ngữ, sẽ được đăng tải trên trang web 

bostonpublicschools.org/reopening ngay sau khi hoàn thành. 

 

Cũng giống như bản dự thảo đầu tiên về kế hoạch của chúng tôi, ý kiến đóng góp của cộng đồng 

sẽ đóng vai trò trung tâm trong bản dự thảo cập nhật này. Ngoài các cuộc họp cộng đồng trực 

tuyến của chúng tôi, Hội Giáo chức Boston và BPS đã thành lập các nhóm công tác bao gồm 

giáo viên, lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo văn phòng trung tâm để phối hợp và đóng góp ý kiến 

cho dự thảo thứ hai. Một số điểm nổi bật trong bản dự thảo thứ hai của kế hoạch mở cửa trở lại 

bao gồm: 

 

● Tăng cường nỗ lực kết nối và phối hợp với các gia đình để thực hiện các chuyến tham 

quan, khảo sát trực tuyến/trực tiếp tới nhà của học sinh và cung cấp hỗ trợ công nghệ  

● Đẩy nhanh tiến độ học tập để bù đắp thời gian học ở trường đã mất 
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● Thiết kế ngày học để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các cấp mầm non, tiểu học và trung 

học, bất kể mô hình học tập nào 

● Xác định cách thức hỗ trợ tốt nhất cho học sinh khuyết tật và học sinh Anh ngữ 

 

Các tổ công tác này sẽ tiếp tục phối hợp để đảm bảo học sinh được chăm sóc và bảo đảm an 

toàn, chúng tôi sẽ hành động với tinh thần trách nhiệm để mọi học sinh đều học tập tốt và có trải 

nghiệm công bằng, hoàn hảo nhất.  

 

Mặc dù đã xây dựng kế hoạch cho cả mô hình kết hợp cũng như học tập từ xa, chúng tôi vẫn 

chưa đi đến quyết định cuối cùng do nhận được nhiều ý kiến phản hồi khác nhau và mong muốn 

tôn trọng sự lựa chọn của phụ huynh. Chúng tôi tin rằng việc ưu tiên nhu cầu của những học sinh 

dễ bị tổn thương nhất là cần thiết và đúng đắn, đảm bảo công bằng là yếu tố cốt lõi trong kế 

hoạch của chúng tôi, từ đó xem xét ảnh hưởng của mọi quyết định đến học sinh khuyết tật, học 

sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh da màu, học sinh Anh ngữ và học sinh cần được hỗ 

trợ bổ sung. 

 

Chúng tôi ý thức rằng gia đình, giáo viên và nhân viên đều có những lo lắng khi mở cửa trở lại 

trường học. Chúng tôi cũng ghi nhận những hậu quả ngoài ý muốn của việc nghỉ học kéo dài đối 

với những học sinh khó khăn nhất của chúng tôi. Thành công về mặt tình cảm, xã hội và học tập 

cũng như cuộc đời của các em phụ thuộc vào việc chúng ta nhận định đúng đắn điều này. Những 

khoảng cách về cơ hội và khả năng tiếp cận đã tồn tại từ rất lâu trong cộng đồng của chúng ta 

trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 và chúng ta có trách nhiệm nhanh chóng tìm ra giải pháp 

mới để giảm thiểu sự gia tăng bất bình đẳng đó.  

 

Chúng tôi sẽ căn cứ vào các thông tin y tế cộng đồng để đi đến quyết định cuối cùng, bởi vì ưu 

tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi sẽ sớm 

liên hệ với các gia đình bằng đường dẫn liên kết tới biểu mẫu cá nhân hóa cho từng học sinh nếu 

có thắc mắc về mô hình học tập ưu tiên của quý vị, cũng như nhu cầu đưa đón bằng xe buýt 

trường học vào mùa thu này. Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ nhu cầu cá 

nhân của các gia đình chúng ta, và cũng sẽ định hướng cho quá trình tiếp tục lập kế hoạch sắp 

tới. 

 

Cảm ơn quý vị đã luôn hợp tác và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình tiếp tục nỗ lực hướng tới một 

khởi đầu thành công cho năm học mới. 

 

Đoàn kết, 

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 

Tổng Giám thị 
 


