Cộng đồng Maryvale thân mến,
Như tất cả chúng ta đều biết, các tình huống chúng ta
đang đối mặt trong đại dịch này thay đổi rất nhanh chóng.
Chúng tôi đã bắt đầu năm học hoàn toàn từ xa và sau đó
đánh giá tình hình vào cuối tháng Chín khi chúng tôi quyết
định tiếp tục giảng dạy hoàn toàn từ xa cho đến sau Lễ Tạ
Ơn. Chúng tôi đã nêu lên những điều kiện cụ thể trong
phần dưới đây như các yếu tố để đưa ra quyết định đó:


Dữ liệu và tình trạng sức khỏe cộng đồng



Độ sẵn có của trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)



Khả năng mọi người được xét nghiệm và truy vết tiếp xúc kịp thời,
giúp giảm rủi ro tiếp xúc gần với những người có triệu chứng hoặc
nghi ngờ có triệu chứng



Khả năng học khu bố trí giáo viên cho tất cả các lớp học



Khả năng đưa đón học sinh giữa các tòa nhà

Tuy nhiên, chúng tôi đã thông báo và đẩy nhanh việc bắt
đầu quá trình học kết hợp cho các học sinh được xác định
là có nhu cầu đặc biệt bắt đầu từ ngày 19 tháng 10, một
quyết định được đưa ra dựa trên các yếu tố này, tình hình
và khả năng của chúng tôi trong việc đưa học sinh trở lại
lớp an toàn.
Cho đến hôm nay, các vấn đề xoay quanh những yếu tố này đã phát triển đến
mức chúng ta có thể xem xét để đẩy nhanh tiến trình bắt đầu mô hình học kết
hợp cho các học sinh còn lại. Đặc biệt là:


Dữ liệu về COVID ở Quận Erie đã dao động, nhưng vẫn còn giữ ở
mức chúng tôi có thể an toàn mở cửa trường học theo như các thông
số có trong Kế hoạch Mở lại– đặc biệt kể từ khi Sở Y tế Quận Erie
(ECDOH) vừa công bố cách đây chưa đầy một tuần (30/9/2020) rằng
bộ xét nghiệm nhanh hiện đã có cho các trường– điều này rất quan
trọng






Chúng tôi có tất cả các đồ bảo hộ cá nhân (PPE)
cần thiết– tấm chắn bàn, khẩu trang, nước khử trùng
tay v.v.
Cho đến nay, chúng tôi có thể bố trí giáo viên cho tất cả các lớp học
First Student đã cho biết rằng họ sẵn sàng và có thể chuyên chở học
sinh của chúng tôi

Do đó, nếu tất cả các yếu tố khác không đổi, chúng tôi sẽ
thực sự đẩy nhanh việc triển khai mô hình học kết hợp
như sau:


Mẫu giáo-Lớp 5: Học sinh bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 2 tháng 11



Lớp 6-12: Học sinh bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 11

Tuy nhiên, tôi muốn giải thích rõ rằng: Mặc dù chúng tôi đã có sự chuẩn bị và
sẵn sàng hiệu quả, nhưng khi chuyển sang mô hình học kết hợp– cho dù là
vào ngày 2 tháng 11 hay bất kỳ thời gian nào sau đó– chúng tôi sẽ không
được miễn trừ khỏi việc đối phó với COVID trong trường học và cộng đồng.
Khi có vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ xử lý các vấn đề như đã nêu trong kế
hoạch của chúng tôi và cũng phù hợp với hướng dẫn hiện hành của Sở Y tế
(DOH) để giữ cho tất cả các bên liên quan được an toàn nhất có thể.
Hiệu trưởng và đội ngũ thuộc trường của họ sẽ hoàn thành việc cải tiến các
mô hình học kết hợp được thiết kế trước đó và trình bày cho cha mẹ ở buổi
Họp Phụ Huynh vì hướng dẫn sẽ khác trong mô hình kết hợp so với mô hình
hoàn toàn từ xa và chúng tôi muốn phụ huynh hiểu điều này ngay từ lúc bắt
đầu giai đoạn học kết hợp. Các hiệu trưởng cũng sẽ đề cập đến các quy trình
sức khỏe trong những cuộc họp này.
Lịch trình Họp Phụ Huynh như sau:


Tiểu học: Ngày 14 tháng 10



Sơ cấp: Ngày 15 tháng 10



Trung học cơ sở: Ngày 26 tháng 10



Trung học phổ thông: Ngày 27 tháng 10

**Cha mẹ sẽ nhận được thông tin về cách tham dự các buổi Họp phụ
huynh này từ hiệu trưởng các trường.
Khi phụ huynh nghe thông tin về các mô hình học kết hợp này, họ sẽ có một
tuần để thông báo cho các trường nếu họ yêu cầu hình thức học hoàn toàn từ

xa cho đến hết tháng 1 màvào thời điểm đó họ sẽ có cơ hội khác để quay lại
mô hình học kết hợp hay giữ nguyên học từ xa cho đến hết năm học.
Chúng tôi rất hào hứng với triển vọng đưa học sinh trở lại mô hình học kết
hợp nhanh hơn dự kiến và chúng tôi đánh giá cao sự thấu hiểu của cộng
đồng rằng tình hình đại dịch này thay đổi rất thường xuyên nhưng chúng tôi
luôn được trang bị để điều chỉnh các kế hoạch và thực tiễn của mình nhằm
tiếp tục đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, an toàn và học tập của học sinh.
Cảm ơn quý vị vì đã luôn thấu hiểu và ủng hộ!
Trân trọng,
Joseph D'Angelo, Superintendent (Tổng giám đốc công huấn)

