Ngày 15 tháng 5 năm 2020
Kính gửi Phụ huynh/Giám hộ và Học sinh:
V/v: Bản thông tin COVID-19
Theo thông báo của tỉnh bang hôm nay, Quận Trường của chúng tôi sẽ trở lại hướng dẫn trong lớp trên cơ sở
bán thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Chúng tôi muốn nhấn mạnh việc chuyển đổi này là một lựa
chọn tự nguyện cho các gia đình; việc học tập và hỗ trợ cho các em hoc sinh của nhân viên dịch vụ thiết yếu sẽ
tiếp tục. Chúng tôi tiếp tục nhận chỉ đạo từ Bộ Giáo Dục và Sở Y Tế Tỉnh. Như mọi khi, chúng tôi luôn cam kết
sức khỏe và an toàn của học sinh, nhân viên và gia đình của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm theo tất cả các
hướng dẫn và quy trình được tư vấn bởi Bác sĩ Bonnie Henry và WorkSafeBC, như chúng tôi đã thực hiện hai
tháng qua. Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc với nhân viên nhà trường để thực hiện kế hoạch tỉnh. Quý vị
có thể đọc về kế hoạch tỉnh bang trong tài liệu toàn diện ở đây here.
Chúng tôi đã thấy tất cả những tiến bộ trong việc chiến đấu với COVID-19 ở tỉnh của chúng ta. Điều quan trọng
là các gia đình phải biết rằng chúng tôi đang quay trở lại giãng dậy trong lớp vì những lý do sau:
• Số lượng các trường hợp và tác động đến sức khỏe BC đang giảm.
• Học sinh dễ bị tổn thương là những em bị ảnh hưởng nhiều nhất và cần trường học chú trọng.
• Trường học là một phần quan trọng trong Kế hoạch Khởi động BC.
• Khởi động lại bây giờ để thiết lập giai doan cho tháng Chín.
Chúng tôi biết vài tuần tới sẽ còn nhiều thách thức hơn đối với học sinh, nhân viên và gia đình. Chúng tôi hiểu
rằng việc chuyển đổi trở lại một phần trong trường học này cho tất cả học sinh trên toàn quận đang gây ra một
số lo lắng và căng thẳng. Một số cha mẹ có thể cảm thấy muốn giữ con ở nhà vì sợ hãi. Chúng tôi nghe quý vị
Chúng tôi hỗ trợ quý vị. Chúng tôi muốn quý vị biết sự chọn lựa sẽ ở đó khi gia đình quý vị sẵn sàng. Nhân viên
của chúng tôi đã chuẩn bị trong nhiều tuần để phát triển và áp dụng các kế hoạch và quy trình về sức khỏe và an
toàn trong các trường học. Hệ thống của chúng tôi đã được chứng minh là thành công trong các trường học của
chúng ta. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hướng đi này khi chúng ta chuyển sang Giai đoạn 3, chuẩn bị, và sau
đó là chào đón học sinh của chúng ta trở lại học trong lớp.
Nguyên tắc hướng dẫn giai đoạn 3
Tôi muốn nêu lên các nguyên tắc của chúng tôi trong việc hướng dẫn chúng ta tiến về phía trước:
1. Duy trì môi trường lành mạnh và an toàn cho tất cả học sinh và gia đình và nhân viên.
2. Cung cấp dịch vụ để hỗ trợ trẻ em của nhân viên dịch vụ thiết yếu.
3. Hỗ trợ cho những hoc sinh có thể cần hỗ trợ đặc biệt.
4. Cung cấp liên tục các cơ hội giáo dục cho tất cả học sinh.
Giai đoạn 3 Sự mong đợi
Bảng dưới đây phác thảo số lượng tối thiểu của lớp hướng dẫn dự kiến trong Giai đoạn 3.
Trình độ lớp
K-5
Lớp 6-7
Lớp 8-12

Số ngày
2 đến 3 ngày mỗi tuần
1 ngày mỗi tuần
1 ngày mỗi tuần

Phần trăm ngày
Khoảng 50%
20%
20%
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Thu thập thông tin để giúp kế hoạch giai đoạn 3
Để giúp lập kế hoạch của chúng tôi, Quận Trường sẽ thu thập thông tin từ các gia đình vào tuần tới. Quận sẽ
liên lạc với các gia đình để biết được có bao nhiêu học sinh sẽ trở lại học trong lớp. Xin hãy làm hết sức mình để
cung cấp thông tin cần thiết theo thời hạn yêu cầu. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để bảo đảm chúng tôi có
thể tiếp tục hỗ trợ tất cả học sinh và gia đình của họ về nhu cầu sức khỏe, an toàn và giáo dục.
Chúng tôi không ngừng học hỏi và sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin với quý vị. Trước khi thực hiện Giai đoạn 3,
chúng tôi sẽ cập nhật cho các gia đình có thêm thông tin vào ngày 22 tháng 5. Chúng tôi biết gia đình có rất
nhiều câu hỏi. Chúng tôi yêu cầu sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi làm việc để tìm câu trả lời.
Giai đoạn 4 tiếp tục
Tuần này, Quận Trường của chúng tôi đã chào đón thêm trẻ em của các nhân viên dịch vụ thiết yếu. Chúng tôi
hiện đang hỗ trợ khoảng 400 học sinh trên toàn quận. Chúng tôi cảm ơn tất cả hoc sinh, nhân viên và gia đình vì
sự giúp đỡ của họ trong việc chuyển đổi suôn sẻ. Tuần tới, chúng tôi sẽ mở rộng hỗ trợ trực tiếp cho những
người học đa dạng. Giáo viên và nhân viên của chúng tôi đang tiếp tục cung cấp việc học từ xa cũng như cung
cấp các hỗ trợ về sức khỏe và an toàn.
Khi chúng ta đi vào cuối tuần nghi dài, xin vui lòng tận hưởng một số thời gian yên tĩnh với gia đình của quý vị
Cám ơn sự hỗ trợ liên tục của quý vị. Hãy giữ an toàn và tốt dep!

Trân trọng,

Gord Stewart
Tổng Giám Đốc Trường Học

