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Ngày 01 thá ng 5 năm 2020
Kính gửi các thành viên cộng đồng Hệ thống Trường Công lập Boston,
Tôi hy vọng quý vị và những người thân yêu vẫn được an toàn và khỏe mạnh.
Sau khi Thống đốc Baker thông báo tất cả các trường học ở Massachusetts sẽ đóng cửa cho đến
hết năm học này, Ủy viên Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học Massachusetts Massachusetts, Jeffrey
Riley gần đây đã đưa ra hướng dẫn cho các trường, nhấn mạnh việc tiếp tục duy trì học tập cho
học sinh, đồng thời đảm bảo ưu tiên cao nhất của chúng ta là sức khỏe và an toàn của các em.
Chúng tôi hiểu rằng đây là thời gian khó khăn cho tất cả chúng ta khi vừa phải cân bằng giữa công
việc, cuộc sống gia đình, chăm sóc người thân và giáo dục con cái vừa phải nỗ lực giữ an toàn
trong cuộc khủng hoảng y tế này.
Chúng tôi hiểu các em học sinh đang nhớ bạn, nhớ thầy cô và rất nhiều những hoạt động có ý
nghĩa khác. Chúng tôi cũng nhớ các em. Mặc dù không thể mô phỏng trải nghiệm lớp học một cách
đầy đủ trong thời gian này, chúng tôi vẫn có thể cung cấp các cơ hội học tập và kết nối giúp các em
tiến bộ.
Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của học sinh để tiếp tục học tập và hỗ trợ gia
đình. Tất cả chúng tôi đã tích cực nỗ lực để xây dựng kế hoạch và phối hợp với đội ngũ lãnh đạo
trường học nhằm đảm bảo học sinh được tiếp cận với các cơ hội học tập trong thời gian còn lại
của năm học này.
Kế hoạch sau đây sẽ có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 4 tháng 5 cho đến khi kết thúc năm học vào
tháng 6.
Lịch trình Từng trường sẽ chia sẻ lịch học với gia đình và học sinh.
Chuyên cần: Giáo viên sẽ ghi lại điểm chuyên cần hàng ngày mỗi tuần. Điểm chuyên cần bao gồm
việc hoàn thành các hoạt động học tập hoặc tương tác với giáo viên/nhân viên nhà trường. Giáo
viên lớp K0-5 sẽ ghi lại điểm chuyên cần hàng ngày. Giáo viên lớp 6-12 sẽ ghi lại điểm chuyên cần
theo môn học.
Chấm điểm: Học sinh sẽ được chấm điểm và nhận xét về các dự án và nhiệm vụ được giao. Học
sinh tiểu học (lớp K0-5) sẽ được chấm điểm học kỳ 3 theo các mức Đạt, Gần đạt hoặc Không đạt.
Học sinh trung học (lớp 6-12) sẽ được tính điểm theo hệ chữ cho học kỳ 3 nếu điểm số cao hơn
điểm trung bình của Học kỳ 1 và Học kỳ 2. Trong trường hợp điểm học kỳ 3 thấp hơn, học sinh
trung học sẽ nhận điểm Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành và điểm này sẽ không được tính vào
điểm cuối kỳ.
Lên lớp: Không học sinh nào sẽ bị ở lại lớp. Tất cả học sinh đều được lên lớp và sẽ có cơ hội học
hè cũng như hỗ trợ thêm vào mùa thu. Nếu phụ huynh cho rằng việc học lại sẽ tốt hơn cho con
mình, họ có thể yêu cầu một cuộc họp với giáo viên của con.
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Liên lạc với giáo viên: Lịch học của mỗi trường sẽ bao gồm thời gian học và một nhân viên của
trường sẽ liên lạc với từng học sinh ít nhất ba ngày một lần.
Học sinh khuyết tật: Học sinh sẽ nhận được các dịch vụ có thể được cung cấp một cách hợp lý
trong môi trường học tập từ xa bởi nhóm các nhà giáo dục được phân công liên quan đến những
mục tiêu được xác định trong bản IEP của học sinh.
Học sinh Anh ngữ: Học sinh sẽ được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) dựa trên trình độ
tiếng Anh của các em.
Tốt nghiệp: Tốt nghiệp là một dấu ấn kỷ niệm của học sinh cũng như của gia đình và cộng đồng
trường học. Chúng tôi đang xem xét một số cơ hội để kỷ niệm lễ tốt nghiệp năm nay cho toàn
thành phố và với mỗi trường. Chúng tôi mong được sớm chia sẻ thông tin tới quý vị.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đánh giá và thay đổi cách thức đáp ứng nhu cầu của học
sinh trong thời gian đóng cửa trường chưa từng có tiền lệ này dựa trên các góp ý nhận được. Hàng
tuần, tôi cùng các đồng nghiệp tổ chức Thảo luận Bàn tròn về Công bằng để lắng nghe ý kiến trực
tiếp và xác định những khó khăn mà các nhà giáo dục, phụ huynh, nhà cung cấp dịch vụ xã hội và
các đối tác cộng đồng chia sẻ để có thể điều hướng nguồn lực hỗ trợ cho những học sinh và gia
đình có nhu cầu.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các giáo viên, nhân viên cung cấp bữa ăn, nhân viên hỗ trợ kỹ
thuật và các nhân viên tuyến đầu khác đang nỗ lực không ngừng nhằm đảm bảo cho con cái chúng
ta có được những gì các em cần để học tập và duy trì sức khỏe. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến các
học sinh và gia đình và mong muốn tiếp tục kết nối chặt chẽ với tất cả quý vị khi chúng ta kết thúc
năm học trong những tuần tới. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin này, vui
lòng liên hệ với hiệu trưởng trường con quý vị.
Vui lòng giữ khoảng cách khi tiếp xúc nếu quý vị có việc phải đi ra ngoài và rửa tay thường xuyên.
Quý vị có thể xem thêm thông tin về hỗ trợ thực phẩm, công nghệ, học tập tại nhà và các nội dung
khác tại trang web bostonpublicschools.org/coronavirus
Tôi tin rằng chúng ta sẽ chỉ mạnh mẽ và tiến bộ hơn mỗi ngày. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý
vị và toàn thể cộng đồng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này.
Chúc quý vị khỏe mạnh và an toàn.
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