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Kính gửi gia đình Queen Bee,

Tôi hy vọng rằng quý vị vẫn khỏe và tận hưởng một mùa hè vui vẻ. Chúng tôi đã cố gắng chuẩn
bị cho Chương trình học hè và cho năm học sắp tới. Hôm nay, đánh dấu cho ngày đầu tiên của
Chương trình học hè, và chúng tôi vui mừng khi thấy có hơn 300 học sinh của chúng tôi trong
lớp cho ba tuần tiếp theo. Chúng tôi tự tin rằng các học sinh của chúng tôi sẽ có được nhiều lợi
ích từ chương trình mà chúng tôi đã cùng nhau phối hợp thực hiện, khoa và đội ngũ nhân viên
của chúng tôi đang mong đợi chào đón các em học sinh.

Chúng tôi đang đợi các thông tin cập nhật về các yêu cầu của y tế cộng đồng đối với giảng dạy
trực tiếp trong một thời gian, và chúng tôi được thông báo vào hôm thứ Sáu qua rằng Sở Giáo
dục Tiểu bang Illinois đã áp dụng thực hiện hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh
(CDC) khi được đưa ra. Các quy tắc hướng dẫn thể hiện sự hiểu biết về tác động của COVID-19
đối với học sinh trong môi trường trường học và các chiến lược giảm nhẹ theo mức độ tiếp tục
giúp trường học là một nơi an toàn cho học sinh và giáo viên khi các chiến lược giảm nhẹ này
được đưa vào thực hiện.

Hướng dẫn cập nhật khẳng định hầu hết những gì chúng tôi đã trải qua trong năm qua và cũng gỡ
bỏ hoặc nới lỏng một số hạn chế cho đến thời điểm này. Một số thay đổi quan trọng bao gồm:

1. Gỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang đối với những người đã tiêm vắcxin
2. Gỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng
3. Một sự linh hoạt lớn trong việc kiểm soát khoảng cách giữa các học sinh trong lớp và

trong nhà ăn.
4. Khả năng giúp các quyết định của địa phương về chiến lược giảm nhẹ theo mức độ lây

nhiễm và dương tính của địa phương.

Hướng dẫn tiếp tục đề nghị đeo khẩu trang trong nhà đối với những người chưa tiêm vắcxin và
tất cả những ai sử dụng xe buýt hoặc phương tiện công cộng. Chúng tôi sẽ có kế hoạch cho năm
tới, ưu tiên sự an toàn cho học sinh, gia đình và đội ngũ nhân viên trong khi tối đa cơ hội cho các
học sinh của chúng ta được học tập, phát triển và đạt được thành công trong lớp học. Kế hoạch
Giảng dạy trực tiếp của chúng tôi sẽ dựa trên chiến lược giảm nhẹ theo mức độ, bao gồm việc
tầm soát triệu chứng, tiếp tục kế hoạch vệ sinh và khử trùng nâng cao, đeo khẩu trang trong nhà
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theo khuyến nghị đối với những người chưa tiêm vắcxin, và cách ly theo yêu cầu khi có kết quả
xét nghiệm COVID-19 dương tính. Chúng tôi không tiếp tục thực hiện kiểm tra giám sát vì
không được khuyến nghị khi mức độ lây nhiễm thấp hoặc trung bình. Ngoài ra, chúng ta không
có trường hợp lây nhiễm giữa các học sinh trong trường chúng ta trong năm qua khi chiến lược
giảm nhẹ của chúng tôi có hiệu lực.

Kết quả của hướng dẫn cập nhật này, chúng tôi sẽ có thể đáp ứng tất cả các học sinh trong trường
của chúng tôi cho năm học tới. Chúng tôi sẽ không thực hiện lựa chọ Chỉ từ xa cho học sinh nữa,
nhưng chúng tôi sẽ Hỗ trợ và hướng dẫn từ xa cho học sinh cách ly trong suốt năm.  Vui lòng
liên hệ hiệu trưởng của con quý vị nếu quý vị tin rằng con của quý vị có vấn đề về y tế khiến trẻ
không tham gia Chương trình giảng dạy trực tiếp được.

Chúng tôi sẽ thông tin về kế hoạch cuối cùng và các chiến lược giảm nhẹ của chúng tôi khi bắt
đầu năm học mới, và quý vị nên liên hệ với hiệu trưởng của con quý vị nếu quý vị có bất cứ câu
hỏi nào hoặc liên hệ với tôi nếu quý vị có quan ngại cần tôi xem xét. Chúng tôi vui mừng được
tiếp tục trở lại các hoạt động bình thường an toàn, và chúng tôi vẫn cam kết cung cấp chương
trình Giảng dạy trực tiếp một cách an toàn nhất có thể.

Trân trọng kính chào,

Joseph R. Williams Ed. D. 
Trưởng ban học khu


