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Ngày 21 tháng 8 năm 2020
Kính chào Quý phụ huynh Hệ thống Trường Công lập Boston:
Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và hỗ trợ. Với sự giúp đỡ của quý vị, chúng tôi đã lên kế
hoạch trong suốt mùa hè vừa rồi cho việc khai giảng năm học mới an toàn và thành công. Trong
học kỳ mùa thu này, Hệ thống Trường Công lập Boston (BPS) sẽ tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn
cập nhật về y tế cộng đồng và tôn trọng lựa chọn của gia đình khi chúng tôi chào đón học sinh
quay trở lại trường.
Năm học của chúng ta sẽ bắt đầu bằng phương thức trực tuyến dành cho các lớp K0-12 vào thứ
Hai, ngày 21 tháng 9. Tất cả nhân viên trường học sẽ bắt đầu quay trở lại trường từ Thứ Ba, ngày
8 tháng 9, để tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn và bắt đầu liên lạc cũng như chào
đón học sinh và các gia đình của chúng ta.
Tôi và Thị trưởng Walsh đã lắng nghe và tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế công cộng, giáo
viên và nhân viên, các cơ quan chính quyền thành phố, đồng thời thu thập ý kiến góp ý từ hàng
ngàn thành viên cộng đồng thông qua hàng chục cuộc họp trực tuyến. Căn cứ vào những thông
tin đầu vào này, BPS đã quyết định rằng tất cả học sinh sẽ bắt đầu năm học bằng phương thức
trực tuyến. Chúng tôi sẽ chuyển sang mô hình học tập kết hợp trực tiếp - trực tuyến trên cơ sở
đảm bảo trách nhiệm và an toàn bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 1 tháng 10. Mô hình kết hợp cho
phép học sinh học trực tiếp trên trường hai ngày một tuần và học trực tuyến ba ngày một tuần.
Các gia đình có học sinh chưa lựa chọn tham gia mô hình kết hợp mà học trực tuyến hoàn
toàn năm ngày một tuần, sẽ không bị mất chỗ trong lớp.
Sau khi tất cả học sinh bắt đầu học trực tuyến vào ngày 21 tháng 9, các giai đoạn để chuyển sang
học trực tiếp sẽ được mô tả cụ thể dưới đây. Hai ngày học tại trường sẽ được chia riêng cho
Nhóm A và Nhóm B. Thông tin thêm về cơ chế này sẽ được cập nhật tới quý vị trong những tuần
tới.
Thứ Năm, ngày 1 tháng 10: Học sinh có nhu cầu hỗ trợ cao nhất
Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 (Nhóm B) & Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 (Nhóm A): Lớp
K0, K1, K2
Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 (Nhóm B) & Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 (Nhóm A): Lớp
1-3
Thứ Năm, ngày 5 tháng 11 (Nhóm B) & Thứ Hai, ngày 9 tháng 11 (Nhóm A): Lớp 4
- 8 (các trường trung học cơ sở bắt đầu từ lớp 6 - 8)
Thứ Hai, ngày 16 tháng 11 (Nhóm A) & Thứ Năm, ngày 19 tháng 11 (Nhóm B): Lớp
9 - 12
Chúng tôi hiểu rằng hoàn cảnh gia đình có thể thay đổi; do đó, Quý phụ huynh có thể yêu cầu
thay đổi lựa chọn ban đầu ghi trong mẫu đơn gần đây của chúng tôi, được gửi đến các gia đình
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vào ngày 19 tháng 8. Vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 8, BPS sẽ bắt đầu gọi điện cho những gia đình
chưa điền hoặc có thể chưa nhận được mẫu đơn để hỗ trợ hoàn thành. Chúng tôi cũng sẽ gửi
email cho tất cả các gia đình để xác nhận lựa chọn, và sau đó sẽ cung cấp lịch học và thông tin
đưa đón bằng xe buýt trường học, nếu có.
Để biết thêm thông tin về các mô hình học tập, cũng như dự thảo cập nhật nhất về kế hoạch mở
lại trường học của chúng tôi, vui lòng truy cập bostonpublicschools.org/reopening. Trong trường
hợp cần được giải đáp thêm, vui lòng liên hệ địa chỉ email reopening@bostonpublicschools.org.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật cho các gia đình trong vài tuần tới. Cảm ơn quý
vị đã luôn hợp tác để cùng chúng tôi tập trung đảm bảo một năm học an toàn và khỏe mạnh.
Cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta và giúp các em sớm quay trở lại trường học
là thực hiện vai trò của mình bằng cách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 feet khi tiếp xúc,
tránh đám đông, ở nhà khi quý vị không cảm thấy khỏe và rửa tay thường xuyên. Bằng cách tuân
theo các hướng dẫn y tế này, chúng ta không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mà
còn giúp đỡ cộng đồng của chúng ta và giữ môi trường học đường an toàn cho con em mình.
Chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã kiên nhẫn hợp tác trong vấn đề này.
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