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Kính gửi cộng đồng PSB,
Tôi hy vọng bạn và gia đình đã tận hưởng một cuối tuần mùa thu vui vẻ. Tôi viết thư cho
bạn tối nay thông báo một số cập nhật quan trọng về kế hoạch mở cửa trở lại RemotePlus.
Có rất nhiều thông tin trong thư này, vì vậy vui lòng liên hệ với lãnh đạo nhà trường
và/hoặc người giám sát nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Lãnh đạo học khu cũng sẽ cung cấp
chi tiết thông tin này cho Hội đồng nhà trường PSB vào thứ năm, ngày 8 tháng 10 lúc 6:00
chiều.
* Thông tin này chỉ áp dụng với học sinh từ lớp 1-12 RemotePlus. Ngày giờ và mô hình học
tập của BEEP và Remote Learning Academy sẽ giữ nguyên, không thay đổi. Xem ghi chú
bên dưới về Mẫu giáo.
Mô hình kết hợp PSB
Mô hình kết hợp PSB đã áp dụng cho các lớp 1-12, chia học sinh thành hai nhóm và tuân
theo lịch trình luân phiên 2,5 ngày trực tiếp/ 2 ngày từ xa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để
giữ anh chị em ruột ở cùng nhóm bất kể khối lớp. Học sinh sẽ phải đi học cả ngày trừ thứ
tư. Hiện tại, thứ tư sẽ là ngày nghỉ sớm (về lúc 12:00 trưa) và thứ sáu sẽ chuyển sang cả
ngày. Học sinh sẽ không ăn trưa tại trường vào các ngày thứ tư.
TUẦN 1
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

NHÓM A

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Từ xa

Từ xa

NHÓM B

Từ xa

Từ xa

Từ xa

Trực tiếp

Trực tiếp

(về lúc 12:00
trưa)
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Tuần 2
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

NHÓM A

Trực tiếp

Trực tiếp

Từ xa

Từ xa

Từ xa

NHÓM B

Từ xa

Từ xa

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

(về lúc 12:00
trưa)

*Lưu ý: Vì chúng tôi vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thời khóa biểu, nên lịch học cho lớp Mẫu
giáo có thể cần phải điều chỉnh phù hợp với các khối lớp còn lại. Thông tin cụ thể về ghi
chú này sẽ được cung cấp trong thời gian sớm nhất.
Ngày bắt đầu thời khóa biểu kết hợp
Học khu sẽ bắt đầu chuyển tiếp sang mô hình học tập kết hợp vào những ngày dưới đây.
Lớp

Ngày

Lớp 1-2
Lớp 9

20 tháng 10, 2020

Lớp 3-8

26 tháng 10, 2020

Lớp 10-12

9 tháng 11, 2020

**Lưu ý: Tất cả học sinh từ lớp 1-8 sẽ chuyển tiếp sang thời khóa biểu như trong mô hình
kết hợp vào ngày 20 tháng 10. Điều đó có nghĩa là, học sinh từ lớp 3-8 sẽ học theo thời khóa
biểu từ xa vào tuần 20 tháng 10 trước khi chuyển sang mô hình kết hợp ngày trực
tiếp/ngày từ xa vào 26 tháng 10.
Lều trại
Lều trại bắt đầu đến địa điểm trường học vào tuần trước. Tất cả các trường Baker, Lincoln
và Driscoll đã nhận được lều. Các trường khác vẫn đang chờ ngày giao hàng.
“Cộng thêm”
Lãnh đạo nhà trường đã tạo cơ hội “cộng thêm” cho học sinh và đang tiếp tục làm việc theo
lịch trình nhất quán để “cộng thêm” tiến về phía trước. Hầu hết các trường tổ chức “gặp gỡ
và chào mừng”, nơi học sinh gặp giáo viên của mình và nhận tài liệu. Các trường khác đã
bắt đầu đưa vào hoạt động xã hội hấp dẫn như đọc to vào thời gian “cộng thêm”. Cơ hội này
rất tuyệt vời với cả học sinh và nhân viên.
Khi lập kế hoạch các cơ hội “cộng thêm” theo lịch trình và nhất quán hơn, chúng tôi yêu cầu
tất cả các nhóm trong trường tiếp tục tuân thủ hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và đảm
bảo quyền tiếp cận công bằng cho học sinh ở ngoài học khu và/hoặc đi xe buýt đưa đón
đến trường và về nhà.
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Sức khỏe và An toàn



Hãy chắc chắn hoàn thành Giấy Chứng nhận Sức khỏe trước khi con bạn bắt đầu
vào các tòa nhà trường học. Những câu hỏi về giấy chứng nhận, hoặc lo ngại sức
khỏe và an toàn khác, có thể chuyển đến y tá trường học của trẻ.
Tất cả trường và lớp học sẽ được nâng cấp hệ thống điều hòa không khí và thông
gió thích hợp, vào thời điểm trở lại các tòa nhà trường học theo mô hình kết hợp.

Chuyển đổi RLA/RemotePlus
Như mô tả trong quá trình lập kế hoạch, vào cuối học kỳ đầu tiên các gia đình sẽ có cơ hội
thay đổi mô hình học tập của con họ. Các gia đình sẽ nhận được tin nhắn từ học khu vào
ngày 2 tháng 11 năm 2020 với nhiều thông tin hơn. Nếu bạn quyết định thay đổi mô hình
học tập cho con, sẽ bắt đầu xếp lớp vào ngày 16 tháng 11.
Bạn có thể tiếp tục tìm thấy thông tin cập nhật mở cửa trở lại trên trang web của chúng tôi.
Như mọi khi, sức khỏe và an toàn của cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu khi đưa ra
những quyết định này và chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn khi định hướng
trong thời điểm nhiều biến động này. Chúng tôi rất mong muốn học sinh quay trở lại
trường học và mong đợi những tuần sắp tới.
Trân trọng cảm ơn,

Jim Marini
Quyền tổng giám đốc

3

