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Chào buổi sáng Học sinh và Gia đình DCPS - 
  
Các trường công lập DC (DCPS) tiếp tục đặt ưu tiên an toàn cho học sinh và nhân viên khi khu vực này đối phó với với 
dịch cúm coronavirus (COVID-19). Là một phần trong kế hoạch ứng phó khẩn cấp của DCPS, sẽ có sự thay đổi trong lịch 
học trong tuần vào ngày 16 tháng 3. Thông báo này ảnh hưởng đến cả giáo viên và học sinh. 
  
Ngày phát triển chuyên nghiệp theo lịch trình dành cho giáo viên vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 sẽ diễn ra vào thứ Hai 
ngày 16 tháng Ba. 
  
Các trường sẽ đóng cửa đối với học sinh vào thứ Hai, ngày 16 tháng 3, và các lớp học được nối lại trong phần còn lại 
của tuần. Học sinh sẽ không còn có ngày nghỉ vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 3. 
  

MỚI! 
Thứ Hai 16/3 Thứ ba 17/3 Thứ tư 18/3 Thứ năm 19/3 MỚI! 
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Sở Y tế DC tiếp tục báo cáo không có sự lây truyền rộng rãi COVID-19 trong cộng đồng và ưu tiên của chúng tôi vẫn là 
phòng ngừa. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi, do vậy chuẩn bị sẵn sàng là tối quan trọng mỗi ngày. Với suy nghĩ này, 
DCPS đang đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch với các giáo viên và lãnh đạo nhà trường để đảm bảo rằng các giáo viên của 
chúng ta được trang bị đầy đủ để hỗ trợ việc học từ xa khi cần thiết. Là một phần của Ngày phát triển chuyên môn vào 
tuần tới, giáo viên và lãnh đạo nhà trường sẽ tập trung vào kế hoạch học tập dự phòng phục vụ tốt nhất cho toàn bộ 
cộng đồng trường DCPS. 
  
Các kế hoạch dạy học dự phòng đang được tiến hành sẽ cho phép việc học có ý nghĩa và thiết thực diễn ra trong trường 
hợp các trường học bị đóng cửa trong một thời gian dài. Chúng tôi đang phát triển tài nguyên cho mọi cấp độ trong các 
lớp PK-8 và cho mỗi khóa học yêu cầu tốt nghiệp cho các lớp 9-12. Những tài nguyên này sẽ có sẵn cả ở dạng ấn phẩm và 
trực tuyến và có thể truy cập được cho mọi gia đình. 
  
Sự thay đổi trong các phiên của Ngày phát triển chuyên môn từ thứ Sáu đến thứ Hai chỉ là một phần của kế hoạch chuẩn 
bị khẩn cấp COVID-19 của DCPS. Vui lòng truy cập https://coronavirus.dc.gov/ để biết thông tin về COVID-19 mới nhất từ 
Sở Y tế DC. 
  
Cảm ơn bạn đã hiểu và cam kết liên tục để làm cho sự an toàn của học sinh, nhân viên và cộng đồng trường học của 
chúng ta luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi đến ceo.info@k12.dc.gov.    
  
Trân trọng,  
  
Lewis D. Ferebee , Ed.D.  
Giám đốc Sở Giáo dục DC 
  
  
 


