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Ngày 11 tháng 3 năm 2020 
  
Kính gửi cộng đồng DCPS: 
  
Theo hướng dẫn của Sở Y tế DC về việc hủy bỏ các cuộc tụ họp đông người không cần thiết, Trường 
Công lập DC (DCPS) đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa xung quanh việc đi lại và các sự kiện có sự 
tham dự của nhiều học sinh và nhân viên. 
  
Có hiệu lực ngay lập tức, DCPS ban hành các quy định như sau: 
  

• Hạn chế đối với các cuộc tụ tập lớn: Các sự kiện trường học cá nhân và toàn khu vực không cần 
thiết có sức chứa khoảng 500 người trở lên trong một phòng sẽ bị hủy cho đến ngày 31 tháng 3. 
Điều này có thể bao gồm các hội nghị, sự kiện thể thao và các chuyến đi thực tế. Vì vậy, chương 
trình Toán học hàng năm thứ 5 vào tối mai tại trường trung học Roosevelt bị hủy bỏ. Nhận thấy 
tình hình là năng động, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các cập nhật quan trọng xung quanh hướng 
dẫn này, khi cần thiết. 
  
• Du lịch học sinh: Du lịch học sinh được DCPS bảo trợ bên ngoài DC bị đình chỉ đến ngày 1 tháng 
Năm. Điều này bao gồm các chuyến đi ngoài tiểu bang và quốc tế . 
  
• Đi lại của nnhân viên du lịch: Việc đi lại của nhân viên do DCPS tài trợ chỉ giới hạn ở những 
nhiệm vụ thiết yếu. 

  
Nhắc nhở: Không có trường học cho học sinh vào thứ Hai, ngày 16 tháng 3 
  
Đầu ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã thông báo cho học sinh và gia đình về sự thay đổi trong lịch học 
của chúng tôi cho tuần tới. 
  
Học sinh sẽ không đi học vào Thứ Hai ngày 16 tháng 3 để tổ chức Ngày Phát triển Chuyên môn cho nhân 
viên để đảm bảo rằng các giáo viên của chúng ta được trang bị đầy đủ để hỗ trợ việc học tập từ xa khi 
cần thiết. Học sinh sẽ không còn có ngày nghỉ vào thứ Sáu ngày 20 tháng 3. 
  
Trại Ngày vui của DPR dự kiến ban đầu vào Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3, giờ sẽ diễn ra vào Thứ Hai, ngày 16 
tháng 3. Truy cập liên kết này để biết các địa điểm trên tất cả 8 phường . 
  
Các chương trình ngoài giờ của DCPS sẽ bị hủy vào Thứ Hai ngày 16 tháng 3, nhưng tiếp tục lịch trình 
bình thường từ Thứ Ba, 17 tháng 3 đến Thứ Sáu, 20 tháng Ba. Thông tin về các chương trình ngoài giờ 
do các tổ chức đối tác điều hành sẽ được truyền đạt trực tiếp đến các gia đình. 
  
Vui lòng xem biểu đồ dưới đây để biết lịch trình cập nhật cho tuần tới. 
 

  

MỚI! 
Thứ Hai 16/3 

Thứ ba 17/3 Thứ tư 18/3 Thứ năm 19/3 MỚI! 
Thứ Sáu 20/3 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://coronavirus.dc.gov/release/dc-health-advisory
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/TravelUpdate-English-March42020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/TravelUpdate-English-March42020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/DCPSScheduleChange-WeekofMarch16-English.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://dpr.dc.gov/page/dpr-fun-day-camp
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://dcps.dc.gov/afterschool
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Ngày PD dành cho 
giáo viên 

  
Không có trường 
học cho học sinh 

  
Ngày Trại Vui của 

DPR 
  

Không có chương 
trình ngoài giờ 

DCPS 

DCPS mở của cho 
giáo viên và học 

sinh 
  

Các chương trình 
ngoài giờ của 

DCPS mở 
  

Chương trình đối 
tác ngoài giờ mở 

DCPS mở của cho 
giáo viên và học 

sinh 
  

Các chương trình 
ngoài giờ của 

DCPS mở 
  

Chương trình đối 
tác ngoài giờ mở 

  

DCPS mở của cho 
giáo viên và học 

sinh 
  

Các chương trình 
ngoài giờ của 

DCPS mở 
  

Chương trình đối 
tác ngoài giờ mở 

  

DCPS mở của cho 
giáo viên và học 

sinh 
  

Các chương trình 
ngoài giờ của 

DCPS mở 
  

Kiểm tra với lãnh 
đạo trường và đối 
tác chương trình 

ngoài giờ 

  
  
Tài nguyên từ Sở Y tế DC 
  
Tôi khuyến khích bạn truy cập https://coronavirus.dc.gov/ để biết thông tin mới nhất từ Sở Y tế DC và 
tìm hiểu thêm về các mẹo phòng ngừa cho nhà bạn, cách xác định các triệu chứng và khi nào nên liên hệ 
với nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn. 
  
DCPS sẽ tiếp tục đăng thông tin cho các gia đình trên trang web của chúng tôi 
tại https://dcps.dc.gov/coronavirus và chia sẻ trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. 
  
Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự hiểu biết và cam kết liên tục của bạn để làm cho sự an toàn của học sinh, 
nhân viên và cộng đồng trường học của chúng ta là ưu tiên hàng đầu. 
  
Trân trọng,  
  
Lewis D. Ferebee, Ed.D.  
Giám đốc Sở Giáo dục DC 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://coronavirus.dc.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://dcps.dc.gov/coronavirus

