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Kính gửi các thành viên cộng đồng Hệ thống Trường Công lập Boston, 

 

Hệ thống Trường Công lập Boston (BPS) cùng với chính quyền thành phố và các cơ quan y tế đang tiếp 

tục theo dõi chặt chẽ cuộc khủng hoảng sức khỏe đang diễn ra liên quan đến virus corona. Thông báo 

dưới đây dựa trên những thông tin và khuyến nghị tốt nhất mà chúng tôi có được cho đến thời điểm này. 

Cùng với việc virus corona tiếp tục lan rộng, một số ít trường học và đại học trong cả nước, trong đó có 

các trường ở Massachusetts, đã đóng cửa trong một ngày hoặc hơn. Do đó chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu 

các gia đình có thể tự hỏi liệu Hệ thống Trường Công lập Boston có sớm đóng cửa một số hoặc tất cả các 

trường học của chúng ta.  

 

Theo thông tin chúng tôi nhận được cho đến nay, các chuyên gia y tế, bao gồm Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật (CDC), Centers for Disease Contro (BPHC) và Sở Y tế Công cộng Massachusetts (MDPH) 

không khuyến nghị đóng cửa trường học tại Boston vào thời điểm này. Các bác sĩ và nhân viên y tế công 

cộng là những người hiểu rõ nhất về phương thức bảo vệ người dân khỏi các mối lo ngại liên quan đến 

sức khỏe và chúng ta sẽ tiếp tục tin tưởng sự tư vấn và hướng dẫn từ họ. Để biết thông tin cập nhật nhất 

và các biện pháp phòng ngừa giữ gìn sức khỏe, xin vui lòng truy cập bphc.org hoặc 

bostonpublicschools.org/coronavirus.  

 

Chúng tôi hiểu rằng vì lo lắng, một số phụ huynh có thể lựa chọn phương án cho con nghỉ học ở nhà dù 

đã có những khuyến nghị này của các chuyên gia y tế công cộng. Nếu phụ huynh/người giám hộ quyết 

định không cho con đi học, xin vui lòng gửi thư hoặc email thông báo về việc vắng mặt cho trường của 

con quý vị. Lựa chọn nghỉ học này sẽ được trường chấp nhận.  

 

BPS cũng đang thực hiện các hành động bổ sung để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các tòa nhà và xe buýt của 

chúng tôi. Các trường học đang được tăng cường vệ sinh với các biện pháp phòng ngừa bổ sung cho việc 

chế biến thực phẩm tiêu chuẩn cao và đội ngũ nhân viên tận tâm luôn đề cao sự an toàn của học sinh lên 

trên hết. Tôi cũng đã yêu cầu các hiệu trưởng nhà trường kiểm tra nhà vệ sinh tối thiểu ba lần mỗi ngày để 

đảm bảo luôn có đủ xà phòng. Nếu hộp đựng xà phòng sắp hết hoặc bị hỏng, giáo viên, nhân viên nhà 

trường và học sinh nên thông báo cho giám thị hoặc nhân viên nhà trường. 

 

Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với chính quyền thành phố và các cơ quan y tế để thực hiện những biện 

pháp bảo vệ tốt nhất cho học sinh và gia đình cũng như sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có thông tin mới. 

 

Một lần nữa, chúng tôi xin được nhấn mạnh rằng: ưu tiên cao nhất của chúng tôi tại BPS là sức khỏe 

và hạnh phúc của học sinh và gia đình. Đây sẽ là trọng tâm chính của chúng tôi trong quá trình tiếp tục 

theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh với các chuyên gia y tế công cộng và xác định phương thức hiệu quả 

nhất để giải quyết mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng này. 

 

Thân mến,  

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 

Tổng Giám thị  

 

https://bphc.org/Pages/default.aspx
http://www.bostonpublicschools.org/coronavirus

