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Ngày 17 tháng 3 năm 2021 
 
 
Các Gia đình Boston Public Schools thân mến: 
 
Tôi hy vọng quý vị và gia đình đang tận hưởng ánh nắng mặt trời và những ngày dài hơn. Tôi 
viết thư để cập nhật với quý vị về kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi. BPS đang làm việc để 
cung cấp năm ngày học trực tiếp cho học sinh bắt đầu từ tháng 4 năm 2021. Chúng tôi cũng sẽ 
tiếp tục tôn trọng lựa chọn của gia đình và học tập từ xa vẫn sẽ là một lựa chọn trong suốt thời 
gian còn lại của năm học. 
 
Vào ngày 15 tháng 3, BPS đã gửi một email cho phụ huynh và người giám hộ để xác định các 
gia đình ưu tiên cho con em học từ xa hay học trực tiếp 5 ngày. Chúng tôi đề nghị các gia đình 
hoàn thành biểu mẫu trước ngày 22 tháng 3. Các gia đình cần điền một mẫu đơn cho mỗi trẻ 
BPS trong nhà.  
 
Chúng tôi sẽ tôn trọng tất cả các yêu cầu thay đổi mô hình học tập nhận được trước thứ Hai, 
ngày 22 tháng 3. Nếu quý vị yêu cầu thay đổi việc học trực tiếp cho con em sau ngày 22 tháng 
3 thì việc xử lý thay đổi có thể sẽ bị trì hoãn vài tuần. Nếu không nhận được email, quý vị có thể 
nhận thư qua đường bưu điện. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi Đường dây Trợ giúp Gia 
đình theo số 617-635-8873 hoặc gửi email đến reopening@bostonpublicschools.org. 
 
BPS sẽ tiếp tục chào đón các học sinh đã chọn học kết hợp trở lại trường theo lịch trình đã 
thông báo vào tháng 1. Học sinh lớp 9-12 trước đây đã chọn học kết hợp sẽ trở lại trường vào 
thứ Hai, ngày 29 tháng 3 (Nhóm A) hoặc thứ Năm, ngày 1 tháng 4 (Nhóm B). 
 
BPS vẫn đang làm việc để xác định thời hạn cho học sinh quay trở lại học trực tiếp năm ngày 
và có thể sẽ yêu cầu Tiểu bang miễn trừ để trì hoãn việc bắt đầu học trực tiếp hoàn toàn. 
Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị ngày con quý vị dự kiến sẽ trở lại học trực tiếp trước ít nhất 
hai tuần. Học sinh sẽ tiếp tục mô hình học tập hiện tại cho đến ngày trở lại cụ thể của cấp lớp 
của em. 
 
Để phục vụ thêm học sinh học trực tiếp, quy mô và bố cục lớp học sẽ được điều chỉnh trong 
một số trường hợp. Đối với học sinh học trực tiếp, các gia đình có thể an tâm rằng các nhà giáo 
dục sẽ trực tiếp giảng dạy trong lớp, mặc dù việc phân công có thể sẽ thay đổi. Các sửa đổi về 
cơ sở vật chất sẽ khác nhau tùy theo từng tòa nhà. Trường học có thể cần sử dụng các phòng 
lớn hơn trong tòa nhà cũng như không gian ngoài trời. Trong lớp học, bàn học sẽ kê cách nhau 
ít nhất ba feet. Giáo viên và nhân viên nên duy trì khoảng cách sáu feet với học sinh và các 
nhân viên khác khi có thể. BPS sẽ tiếp tục tuân thủ các quy trình về sức khỏe và làm sạch hiện 
đang áp dụng. 
 
Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị khi làm việc hướng tới mục tiêu này. Vui lòng hoàn thành biểu 
mẫu mô hình học tập trước thứ Hai, ngày 22 tháng 3. Phản hồi của quý vị sẽ giúp ích cho kế 
hoạch và tiến trình của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng cơ hội học tập trực tiếp 
cho học sinh và đánh giá cao sự kiên nhẫn, bao dung và linh hoạt của quý vị trong quá trình 
chúng tôi điều chỉnh lịch mở lại trường nhằm đạt đến mục tiêu đó. Cảm ơn quý vị đã hợp tác.  
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Trân trọng, 

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 
Tổng Giám thị 
 


