Cleveland Học sinh sẽ trở lại lớp học trực tiếp vào
18 tháng 1
Cộng đồng Cleveland thân mến,
Chúng tôi rất vui mừng thông báo với quý vị rằng Cleveland sẽ trở lại các lớp học trực tiếp vào
Thứ ba, ngày 18 tháng một. Chúng tôi nhận biết rằng việc đóng cửa khuôn viên nhà trường và
chuyển sang tạm thời học trực tuyến trên mạng đã tạo ra những khó khăn cho các gia đình,
nhưng sự gia tăng đáng kể về việc vắng mặt của các nhân viên và học sinh do biến thể Omicron
của COVID-19 gây ra đã khiến việc giữ cho khuôn viên nhà trường mở cửa được an toàn trở nên
quá khó khăn.
Nhân viên nhà trường rất vui mừng được chào đón các em học sinh trở lại với lịch học bình
thường. Xin vui lòng xem các thông tin liên lạc cụ thể từ nhóm nhà trường về việc chào đón các
em học sinh trở lại lớp học và các hoạt động khác của nhà trường.
Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành năm học với các lớp học trực tiếp tại trường học, việc này
đã được chứng minh là một phần quan trọng không chỉ cho khả năng học tập của học sinh, mà
còn cả cho sức khỏe tinh thần và việc giao tiếp cảm xúc-xã hội của các em. Dưới đây là những gì
mà quý vị và gia đình có thể làm để giúp duy trì các lớp học trực tiếp:
● Hãy chắc chắn rằng con em học sinh của quý vị có khẩu trang vừa vặn, phù hợp. Xin
vui lòng xem trang mạng thông báo các thông tin về khẩu trang gần đây của chúng tôi.
● Đưa tất cả mọi người đủ điều kiện (từ 5 tuổi trở lên) trong gia đình quý vị tiêm chủng
ngừa và mũi tăng cường để chống lại COVID-19. Sử dụng trang mạng tìm hiểu về nơi
chích ngừa vắc-xin và xét nghiệm của các Cơ quan Y tế Oregon.
● Theo dõi con em học sinh của quý vị về các triệu chứng của COVID-19 và giữ các em ở
nhà nếu các em có biểu hiện nào về các triệu chứng này.
Lưu ý cuối cùng: Khi chúng tôi chuyển một số trường học sang học tạm thời học trực tuyến trên
mạng, chúng tôi biết rằng một số gia đình không biết về các tin tức. Chúng tôi khuyên quý vị nên
cập nhật thông tin liên lạc của quý vị thông qua trang mạng ParentVue hoặc bằng cách liên lạc
với văn phòng trường học của quý vị. Chúng tôi cũng khuyên quý vị nên tham gia phương thức
nhận tin nhắn từ học khu bằng cách nhắn tin YES đến số 68453.
Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi, ý kiến hoặc mối quan tâm nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi
qua trang mạng Let's Talk. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng ta cùng
nhau hướng tới những thời điểm khó khăn này, như một cộng đồng.
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