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Kính gửi Gia đình Queen Bee 16 và Cộng đồng, 

Tôi hy vọng rằng bạn và gia đình của bạn vẫn khỏe mạnh và an toàn. Hôm nay, Thống đốc Pritzker đã gia 

hạn Lệnh tạm trú ở nhà đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Điều này có nghĩa là các trường học của chúng 

tôi sẽ không mở cửa để giảng dạy trực tiếp cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2020. Điều này cũng có nghĩa là 

Queen Bee 16 sẽ tiếp tục giảng dạy hàng ngày cho học sinh và gia đình của chúng tôi theo Kế hoạch dự 

phòng học tập từ xa của chúng tôi bắt đầu lại vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. 

Tôi vô cùng tự hào về cách giáo viên, học sinh, quản trị viên và gia đình của chúng tôi đã vượt qua những 

thách thức được đưa ra cho chúng tôi và tôi tin tưởng rằng sự hợp tác liên tục của chúng tôi sẽ mang lại 

trải nghiệm giáo dục tốt nhất cho tất cả học sinh trong năm nay. Tôi không ngạc nhiên khi ngày đóng cửa 

được kéo dài và tôi muốn cho bạn biết rằng chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống này. Các giáo 

viên, huấn luyện viên hướng dẫn và quản trị viên của chúng tôi đã nỗ lực mở rộng việc sử dụng 

Blackboard Classroom, Zoom và các chương trình lớp học trên mạng khác và khái niệm mới thông qua 

Hướng dẫn từ xa. Tại thời điểm này, chúng tôi đang hoàn thiện một kế hoạch để đảm bảo truy cập kỹ 

thuật cho tất cả học sinh và gia đình của chúng tôi  cả Mẫu giáo và Lớp 1. Chúng tôi đang lên kế hoạch  

để có hai ngày đào tạo Học tập từ xa cho giáo viên của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng mọi 

nguồn lực sẵn để hỗ trợ và tạo điều kiện để giáo dục học sinh và chúng tôi đang khám phá mọi cơ hội để 

làm điều đó.  

Hiện tại, một trăm phần tram học sinh của chúng tôi từ Lớp 2 đến Lớp 8 có máy tính xách tay 

(Chromebook) cùng với sách bài tập dành cho học sinh đã được cấp cho học sinh. Chúng tôi đã cố gắng 

mua máy tính xách tay (Chromebook) cho mỗi học sinh ở Mẫu giáo và Lớp nhưng rất khó để chúng tôi 

có thể mua nhiều máy tính xách tay vào thời điểm này vì có nhiều thành phố lớn đang mua số lượng lớn. 

Bây giờ chúng ta có 150 thiết bị bổ sung và chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng mỗi gia đình có Học 

sinh lớp 1 có ít nhất một thiết bị trong nhà để hỗ trợ việc học của học sinh. Tôi tin rằng chúng ta có thể 

hoàn thành việc này và điều đó sẽ để lại cho chúng ta một con số khiêm tốn mà chúng ta có thể cấp cho 

các gia đình Mẫu giáo. Chuyên gia Công nghệ của chúng tôi sẽ giúp các gia đình muốn kết nối với Lớp 

học Google bằng các thiết bị cá nhân của họ và điều này sẽ giúp chúng tôi đảm bảo rằng mọi học sinh có 

thể sử dụng máy tính xách tay của trường học hoặc thiết bị cá nhân. 

Giáo viên của chúng tôi sẽ cần thời gian để chuẩn bị cho việc mở rộng Học tập từ xa này và biết sử dụng 

một số chương trình giúp họ kết nối với học sinh và gia đình theo cách tốt nhất. Điều này sẽ yêu cầu 

chúng tôi sửa đổi lịch trình của chúng tôi một chút bằng cách đặt trước ngày 9 tháng 4 và 17 tháng 4 để 

đào tạo giáo viên. Hiệu trưởng và giáo viên của con bạn sẽ chia sẻ chi tiết về lịch trình hàng ngày và hàng 

tuần của chúng tôi với bạn, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng bạn biết rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ giáo viên 

của chúng tôi vào những ngày đó để họ sẵn sàng sử dụng tất cả các nguồn lực có sẵn để hỗ trợ sinh viên 

của chúng tôi 

Bạn sẽ nhận được thêm thông tin từ chúng tôi trong vài ngày tới sẽ cung cấp thêm chi tiết về các kế 

hoạch của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả các sinh viên của chúng tôi đang nhận được nền giáo dục 



tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp. Tinh thần hợp tác và cam kết với các sinh viên của chúng tôi đảm 

bảo rằng chúng tôi sẽ vượt qua trở ngại này và sẽ nổi lên mạnh mẽ hơn. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với 

hiệu trưởng, giáo viên hoặc tôi nếu bạn có thắc mắc. 

 

Cảm ơn, 

Joseph R. Williams Ed. D. 

Giám thị 

 


