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Ngày 11 tháng 1 năm 2021
Các gia đình BPS thân mến,
Trong năm vừa qua, chúng tôi đã ưu tiên đặt an toàn của học sinh và nhân viên lên hàng
đầu. Chúng tôi đã cân bằng các quyết định rất khó khăn và phức tạp liên quan đến việc mở
cửa lại các tòa nhà trường học để phục vụ học trực tiếp. Chúng tôi biết điều này đã gây khó
khăn cho quý vị, và chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị. Hôm nay, chúng tôi viết
thư này để thông báo đến quý vị tiến trình cập nhật trong việc mở cửa lại và bổ sung dần
học sinh vào chương trình học trực tiếp.
Xuyên suốt đại dịch, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Marty Martinez, Giám đốc Y tế và
Dịch vụ Nhân sinh của Boston, và một đội của Ủy ban Y tế Công cộng Boston (BPHC) để xem
xét các yếu tố khoa học mới nhất và đảm bảo rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để
đảm bảo an toàn cho cộng đồng Boston Public Schools (BPS).
Thông qua hoạt động của Tổ Chuyên trách Ưu tiên Học trực tiếp (bao gồm các nhân viên
BPS, các thành viên của Hiệp hội Nhà giáo Boston, cùng phụ huynh và học sinh) và các giải
pháp sáng tạo được xác định bởi Lãnh đạo Nhà trường cùng các giáo viên, chúng tôi chuẩn
bị công bố giai đoạn tiếp theo, cũng như lịch trình dài hạn của kế hoạch trở lại học trực tiếp.
Trong lúc chờ các chỉ số sức khỏe cộng đồng được chấp nhận, BPS đang có kế hoạch chào
đón các học sinh ưu tiên học trực tiếp còn lại để bắt đầu học trực tiếp từ thứ Hai, ngày 1
tháng 2. Các học sinh quay lại là những em đã được xác định thuộc nhóm ưu tiên học trực
tiếp, bao gồm:
●
●
●
●
●
●

Học sinh nhu cầu cao / Học sinh khuyết tật cấp độ 4
Học viên Anh ngữ EL cấp độ 1 và 2
Học sinh đang được chăm sóc bởi Sở Trẻ em và Gia đình
Những học sinh đang trong tình trạng vô gia cư
Học sinh có trình độ giáo dục chính quy hạn chế hoặc bị gián đoạn
Học sinh được Tổ Hỗ trợ Học sinh (SST) của trường xác định là cần được học trực
tiếp bổ sung

Việc này sẽ đưa thêm 4.900 học sinh vào các tòa nhà trường học. Nhà trường sẽ liên hệ
trực tiếp với quý vị nếu con quý vị đủ điều kiện trở lại học trực tiếp.
Giai đoạn tiếp theo trong việc mở cửa lại các tòa nhà trường học là đưa các học sinh đã chọn
học kết hợp lần lượt trở lại theo các cấp lớp trong suốt tháng 3.
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Chúng tôi đang lên kế hoạch theo lịch trình dự kiến sau:
● Thứ Hai, ngày 1 tháng 3 & thứ Năm, ngày 4 tháng 3: Học sinh K0 - Lớp 3 (Nhóm A
& B)
● Thứ Hai, ngày 15 tháng 3 & thứ Năm, ngày 18 tháng 3: Học sinh Lớp 4 - 8 (Nhóm
A & B)
● Thứ Hai, ngày 29 tháng 3 & thứ Năm, ngày 1 tháng 4: Học sinh Lớp 9 - 12 (Nhóm
A & B)
Những học sinh không đủ điều kiện ưu tiên học trực tiếp sẽ được học ở trường hai
ngày mỗi tuần, học sinh Nhóm A học ở trường vào thứ Hai và thứ Ba, và học sinh
Nhóm B học ở trường vào thứ Năm và thứ Sáu. Tất cả các tòa nhà sẽ được vệ sinh và tẩy
uế hoàn toàn vào thứ Tư, ngày áp dụng phương pháp học tập từ xa cho toàn bộ học sinh.
Trường học của quý vị sẽ liên hệ với quý vị để thông báo chi tiết về kế hoạch trở lại học trực
tiếp. Trong những ngày tới, quý vị sẽ nhận được lời nhắc nhở về phân công nhóm và mô
hình học tập của con quý vị cùng hướng dẫn cập nhật tùy chọn mô hình học tập nếu muốn.
Cơ hội trở lại học trực tiếp của chúng tôi đã được BPHC, các nhân viên y tế công cộng Thành
phố Boston xem xét chặt chẽ. Họ đã xem xét các kế hoạch của chúng tôi và chấp thuận cách
tiếp cận của chúng tôi nhằm tối đa hóa sức khỏe và sự an toàn của học sinh, giáo viên và
nhân viên.
Truy cập bostonpublicschools.org/reopening để tìm hiểu thêm về các giao thức sức khỏe và
an toàn bổ sung cũng như các công việc đã hoàn thành trong năm học này.
Trong lúc chúng tôi chuẩn bị cho sự trở lại của học sinh, quý vị có thể giúp đỡ bằng cách
tuân thủ tất cả các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng. Vui lòng tiếp tục đeo khẩu trang bất
cứ khi nào rời khỏi nhà, rửa tay thường xuyên, ở nhà nếu không khỏe và thường xuyên xét
nghiệm COVID-19 tại bất kỳ điểm xét nghiệm miễn phí nào của Thành phố Boston. Để tìm
địa điểm xét nghiệm hoặc để biết thêm thông tin và nguồn lực COVID-19, hãy truy cập
boston.gov/covid.
Chúng tôi mong sớm được chào đón học sinh trở lại trường!

Brenda Cassellius
Tổng Giám thị
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