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Kính gửi quý phụ huynh BPS,

Tôi hy vọng quý vị đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ xuân yên bình vào tuần tới và sẽ có cơ hội kết nối
với gia đình và những người thân yêu một cách an toàn. Khi thời tiết ấm dần lên và nhiều người
được tiếp cận vắc-xin hơn, tôi biết nhiều người trong chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu ra ngoài
nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải lưu ý tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe và an toàn
để giữ cho bản thân và mọi người xung quanh được an toàn.

Trong quá trình chuẩn bị cho việc bắt đầu học trực tiếp năm ngày một tuần bắt đầu từ 26 tháng
4, Hệ Thống Trường Công Lập Boston muốn chia sẻ với quý vị một vài thông tin cập nhật.

Thứ nhất, ngày hôm qua, chúng tôi đã gửi thông báo cho các gia đình về mô hình học tập mà
chúng tôi ghi nhận cho con quý vị: trực tiếp hoặc từ xa. Nếu quý vị muốn thực hiện bất kỳ thay
đổi nào đối với mô hình học tập hiện tại, quý vị có thể liên hệ với trường của con mình để thảo
luận về các lựa chọn. BPS chưa xác định ngày cụ thể cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 bắt đầu
học trực tiếp năm ngày một tuần. Chúng tôi dự kiến sẽ nhận được quyết định từ Tiểu Bang
trong tuần bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 và sẽ thông báo cho quý vị ngay khi chúng tôi biết.

Thứ hai, nếu quý vị có kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ mùa xuân, chúng tôi yêu cầu quý vị
tuân theo hướng dẫn mới do Thống Đốc ban hành, trong đó nêu rõ rằng bất kỳ ai “rời khỏi Tiểu
Bang đều được khuyến khích tự cách ly trong 10 ngày sau khi trở về”. Một số trường hợp ngoại
lệ bao gồm những người đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm COVID-19
âm tính khi trở lại Tiểu Bang. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang web của chúng tôi.

Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học đã ban hành hướng dẫn mới về chính sách chuyên cần.
Nội dung ngắn gọn là học sinh đăng ký học trực tiếp toàn thời gian cần thông báo cho trường
nếu vì lý do nào đó mà các em không thể tham gia các lớp học trực tiếp. Việc học từ xa tạm
thời có thể được áp dụng trong trường hợp cần phải cách ly hoặc các trường hợp đặc biệt
khác. Quý vị có thể đọc thêm về chính sách chuyên cần tại đây trên trang web của chúng tôi.

Đối với những phụ huynh có học sinh đi học trực tiếp, đây là một vài lời nhắc nhở:

● Hoàn thành danh sách kiểm tra sức khỏe tại nhà trước khi con quý vị đến trường
● Trong hầu hết các lớp học, chúng tôi sẽ tuân theo hướng dẫn của tiểu bang về giãn

cách an toàn 3 feet trong lớp học và 6 feet trong các không gian khác, chẳng hạn
như giờ ra chơi và trong bữa ăn

● Cần đeo khẩu trang tại mọi thời điểm, ngoại trừ khi ăn, khi ngủ trưa và trong thời gian
không phải đeo khẩu trang
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● Xem lại cam kết của chúng tôi về việc truy vết tiếp xúc khi có các ca dương tính với
COVID-19 được xác nhận trong trường học

● Đăng ký cho con quý vị tham gia xét nghiệm COVID-19 miễn phí, bí mật và dễ dàng ở
trường

● Tất cả thành viên cộng đồng có thể xem báo cáo hằng tuần và số liệu tổng hợp về các
ca dương tính đã được xác nhận trong trường học

● Để biết danh sách đầy đủ các biện pháp phòng ngừa an toàn mà BPS đã thực hiện
trong năm nay, vui lòng truy cập tại đây và tại đây.

● Để xem báo cáo sẵn sàng đi học cụ thể của trường con quý vị, vui lòng truy cập tại đây.

Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn và phối hợp trong suốt năm học này. Chúc quý vị và gia đình có
một kỳ nghỉ tháng Tư tuyệt vời.

Đoàn kết,

Tiến sĩ Brenda Cassellius
Tổng Giám thị
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