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Ngày 24 tháng 3 năm 2021 
 
 
Các Gia đình Boston Public Schools thân mến: 
 
Tôi hy vọng các bạn đang an toàn, khỏe mạnh và tận hưởng thời tiết ấm áp hơn. Tôi 
viết thư này để cung cấp một bản cập nhật ngắn gọn về kế hoạch mở cửa trở lại của 
Boston Public Schools (BPS). Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy nhiều học sinh hơn bên 
trong các tòa nhà trường học, và chúng tôi rất hào hứng chào đón các học sinh lớp 9-
12 trở lại với lịch trình học tập kết hợp vào thứ Hai, ngày 29 tháng 3 (Nhóm A) và thứ 
Năm, ngày 1 tháng Tư (Nhóm B).  
 
Đầu tháng này, Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học Massachusetts (DESE) đã yêu cầu 
tất cả các khu học chánh bắt đầu cung cấp lịch trình năm ngày học trực tiếp cho học 
sinh từ K0 - Lớp 8 bắt đầu từ tháng 4. Đầu ngày hôm nay, BPS đã nhận được sự chấp 
thuận của Tiểu Bang để bắt đầu thực hiện năm ngày học trực tiếp từ lớp K0 đến lớp 8 
vào thứ Hai, ngày 26 tháng 4. Học sinh sẽ tiếp tục học theo mô hình học tập hiện tại 
cho đến ngày trở lại cụ thể của cấp lớp.  
 
BPS là khu học chánh lớn nhất trong tiểu bang. Lịch trình cập nhật này giúp đảm bảo 
chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị các sửa đổi về cơ sở vật chất và phương tiện đi 
lại, đồng thời cho phép chúng tôi có thời gian thông báo thông tin cho các gia đình một 
cách kịp thời. Ngoài ra, càng ngày càng có nhiều nhân viên BPS được chủng ngừa 
COVID-19, điều này sẽ giúp cộng đồng trường học của chúng ta cảm thấy an toàn và 
thoải mái hơn đối với học sinh, nhân viên và gia đình. Lịch trình này cũng cho các nhà 
giáo dục BPS thời gian để lập kế hoạch điều chỉnh cách giảng dạy do học sinh chuyển 
đổi mô hình học tập. Đối với tất cả học sinh học trực tiếp, gia đình có quyền mong đợi 
các nhà giáo dục giảng dạy trực tiếp tại lớp học, mặc dù có thể sẽ có những thay đổi 
đối với phân công nhân sự. 
 
Như đã đề cập vào tuần trước, để đáp ứng việc có thêm học sinh học trực tiếp, quy mô 
và bố cục lớp học sẽ được điều chỉnh trong một số trường hợp. 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 sinh sẽ 
cách nhau ít nhất ba feet. Giáo viên sẽ duy trì khoảng cách sáu feet với học sinh và các 
nhân viên khác khi có thể. BPS sẽ tiếp tục tuân theo các quy trình vệ sinh và sức khỏe 
hiện đang được áp dụng. 
 
Cảm ơn tất cả mọi người đã hoàn thành bản khảo sát ưu tiên mô hình học tập mới đây 
được gửi tới toàn bộ các gia đình. Nếu quý vị chưa hoàn thành khảo sát, vui lòng kiểm 
tra email để xem tin nhắn mới đây từ Boston Public Schools. Chúng tôi đề nghị các 
gia đình chưa hoàn thành biểu mẫu cho biết ưu tiên của quý vị là học từ xa hay 
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học trực tiếp hoàn toàn trước thứ Hai, ngày 29 tháng 3. Nếu quý vị yêu cầu thay đổi 
việc học trực tiếp cho con sau ngày 29 tháng 3, có thể thay đổi sẽ bị chậm vài tuần 
trong quá trình xử lý. 
 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Đường dây Trợ giúp Gia đình BPS 
theo số (617) 635-8873 hoặc gửi email đến reopening@bostonpublicschools.org.  
 
Tôi đánh giá cao các nhà giáo dục, lãnh đạo trường học, nhân viên và các gia đình 
BPS vì sự kiên nhẫn, linh hoạt và hợp tác liên tục của quý vị. 
 
Cùng đoàn kết, 

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 
Tổng Giám thị 
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