Sau đây là thông tin quan trọng về trường học của con bạn trong hai tuần tới. Đây là bản dịch ngắn gọn
của bức thư Sở Giáo Dục gửi cho các gia đình.

Do sự gia tăng các trường hợp biến thể Omicron trong cộng đồng, tỉnh bang đã thông báo những thay
đổi đối với hệ thống trường học K-12 bao gồm các biện pháp kiểm soát nâng cao và ngày bắt đầu đi học
lại cho học sinh K-12 là Thứ Hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022. Như đã thông báo, các trường học sẽ mở
cửa bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2022, cho nhân viên và chỉ cho trẻ em của Nhân viên Dịch vụ Cơ yếu,
học sinh có cách học đa dạng và những học sinh cần được hỗ trợ thêm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào,
vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường học của bạn.

Ngày 4 đến ngày 7 tháng 1 đối với học sinh được đến trường như thế nào?
Các giáo viên và nhân viên sẽ có mặt tại trường để chăm sóc con bạn, sẽ dạy đọc viết và cung cấp các
hoạt động học tập dựa trên cảm xúc xã hội. Theo Chỉ đạo của Bộ, không có chương trình giảng dạy mới
nào được dự kiến sẽ được chuyển giao trong tuần này. Tất cả các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn
COVID-19 trước kỳ nghỉ đông như đeo khẩu trang vẫn sẽ được áp dụng. Xe buýt của trường sẽ hoạt
động đưa đón những học sinh như bình thường.

Học sinh ở nhà từ ngày 4-7 tháng 1 sẽ như thế nào?
Học sinh ở nhà trong tuần này sẽ không nhận được bất kỳ hướng dẫn hoặc hoạt động học tập từ xa nào
từ trường. Học sinh sẽ có thể trở lại vào Thứ Hai, ngày 10 tháng Giêng với các biện pháp kiểm soát nâng
cao được áp dụng như được nêu trong các hướng dẫn cập nhật về sức khỏe và an toàn tại đây.

Cảm ơn sự kiên nhẫn và liên tục hỗ trợ của bạn.

