Oregon Sửa Đổi Tiêu Chí COVID-19 Để Mở Cửa Lại Các
Trường Học
Ngày 30 Tháng 10 Năm 2020

Kính gửi Gia đình và Nhân viên PPS,
Đầu ngày hôm nay, Thống đốc Brown thông báo Governor Brown announced Tiểu Bang Oregon đang
nới lỏng các tiêu chí và từng bước để các trường học mở cửa lại giảng dạy trực tiếp, bắt đầu với các mô
hình kết hợp giữa học từ xa và học tập tại trường.
Chúng tôi vừa nhận được các tiêu chí cập nhật updated criteria và vẫn đang xem xét. Trong thời gian chờ
đợi, chúng tôi có thể cho quý vị biết điều này:
•

•

•

Các chỉ số cho việc mở lại hướng dẫn học tập trực tiếp đã thay đổi và ít bị hạn chế hơn. Điều này
bao gồm các tiêu chí liên quan đến các trường hợp bị nhiễm COVID-19 ở Quận Multnomah
(cũng như các Quận Washington và Clackamas, do nhiều nhân viên của chúng tôi là cư dân),
cũng như kiểm tra tỷ lệ bị nhiễm bịnh của các Quận.
Ngay cả với các chỉ số mới và nới lỏng hơn, các con số hiện tại ở Quận Multnomah vẫn ngăn cản
PPS từ việc mở lớp học đầy đủ cho học sinh, hoặc theo một mô hình kết hợp, cho đến khi số
lượng COVID được cải thiện.
Việc học tập toàn diện từ xa tại PPS sẽ tiếp tục đến hết Ngày 28 Tháng Giêng, như đã thông báo
trước đó.

Nhìn chung, các chỉ số cập nhật này cho chúng tôi cơ hội thực tế hơn trong việc cung cấp mô hình học
tập kết hợp hoặc hướng dẫn trực tiếp đầy đủ tiềm năng cho học sinh trong học kỳ hai, bắt đầu vào Ngày
2 Tháng 2.Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa ở đó; số lượng các chỉ số quận của chúng tôi vẫn còn chưa đáp
ứng và chúng tôi đang có chi số xu hướng chưa đúng. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để thay đổi
điều này. Tất cả chúng ta đều góp phần làm giảm số ca nhiễm COVID của cộng đồng.Mỗi khi quý vị đeo
khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với người khác hoặc tuân theo các phương pháp tốt nhất về sức
khỏe cộng đồng khác, đó là quý vị đang góp phần vào khả năng trong việc đưa các học sinh trở lại
trường học.
Cho đến khi chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn giảng dạy kết hợp hoặc trực tiếp hoàn toàn, chúng tôi
tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để đưa các nhóm nhỏ học sinh đến trường để thực hiện các hoạt động trực
tiếp có giới hạn, theo những gì chúng tôi đã bắt đầu với các trung tâm sức khoẻ học sinh, nhà trẻ và các
địa điểm đánh giá giáo dục đặc biệt, và đào tạo thể dục thể thao cho học sinh trung học.
Với tất cả những điều này, cam kết của chúng tôi đối với sự hỗ trợ của học sinh và gia đình student and
family supports vẫn vững vàng và chúng tôi tiếp tục được các chuyên gia y tế hướng dẫn như là khi

chúng tôi đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất cho sức khỏe và hạnh phúc của học sinh và nhân viên của
chúng tôi. Chúng tôi hết lòng mong muốn đưa các học sinh trở lại lớp học trên toàn thành phố ngay khi
chúng tôi có thể làm một cách an toàn.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bản cập nhật chi tiết hơn vào tuần tới. Cảm ơn quý vị vì sự kiên nhẫn và linh
hoạt của quý vị khi chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch. Kính chúc quý vị cuối tuần bình an.

