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Kính gửi Queen Bee 16 Gia đình, 
 
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ khi chúng tôi điều hướng thông qua đại dịch này với nhau.  Tôi 
vừa nhận được xác nhận rằng các số liệu y tế công cộng mà chúng tôi dựa vào để đưa ra quyết 
định đã cho thấy sự gia tăng đáng kể cả trên toàn quận và trong cộng đồng của chúng tôi.  Các 
trường hợp trên 100.000 trong quận của chúng tôi đã tăng lên trên con số 100, và điều này cho 
thấy rằng chúng tôi sẽ được nâng lên từ Nguy cơ lây truyền vừa phải đến nguy cơ lây truyền 
đáng kể.  Những con số mà chúng ta đang thấy trong cộng đồng của chúng tôi và trong suốt Mã 
Zip của chúng tôi thậm chí còn cao hơn trong bảy ngàyqua, và chúng tôi đã thấy sự gia tăng vắng 
mặt của sinh viên và nhân viên.  

Như là kết quả của một đánh giá của dữ liệu cộng đồng này, chúng   tôi sẽ được chuyển lai 
sinh viên của chúng tôi vào remote đầy đủ cho  tuần  tới, Thứ Hai Tháng 10/ 19   -  Thứ Sáu, 
Tháng Mười 23.  Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu có sẵn một lần nữa.  Học sinh lai sẽ 
không thay đổi giáo viên,cũng không thay đổi bạn cùng lớp hoặc lịch trình.  Kế hoạch của chúng 
tôi được xây dựng để phù hợp với các trường hợp khi dữ liệu y tế công cộng chuyển sang Rủi ro 
đáng kểvàgiáo viên và Hiệu trưởng của chúng tôi được chuẩn bị để đảm bảo rằng chúng tôi 
chuyển tiếp suôn sẻ trong thời gian tạm dừng Chương trình Lai của chúng tôi.  Lịch trình cho 
sinh viên chỉ từ xa của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tạm dừng này trong Chương trình 
Lai của chúng tôi.  

Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi đã không trải qua một đợt bùng phát trong khu vực của 
chúng tôi trong tháng qua, và học sinh và các thành viên trong nhóm của chúng tôi đang làm một 
công việc xuất sắc để giảm thiểu sự lây lan tiềm năng trong khi trong các tòa nhà trường học của 
chúng tôi.  Thực tế là sự lây lan trong quận và các cộng đồng trải qua sự gia tăng, như chúng ta 
đang có, là do sự tương tác vượt ra ngoài trường học của chúng tôi.  Ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn 
là sự an toàn của họcsinh và nhân viên của chúng tôi- và khả năng giảng dạy trực tiếp của chúng 
tôi phụ thuộc rất nhiều vào hành vi lành mạnh của mỗi thành viên trong xãchúngtôi.  Thường 
xuyên rửa tay, đeo khẩu trang,theo dõi triệu chứng và ở nhà khi bạn cảm thấy không khỏe là 
những điều mà tấtcả chúng ta có thể làm để làm chậm tốc độ lây truyền của cộng đồng và giúp 
giảm tỷ lệ nhiễm trùng.  

Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh của chúng 
tôi trong chỉ từ xa hoặc các chương trìnhlai, và chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn trực tiếp của 
chúng tôi thông qua Chương trình Hybrid ngay sau khi các số liệu y tế công cộng chỉ ra rằng nó 
là an toàn cho sinh viên và nhân viên của chúng tôi để làm như vậy.  Xin vui lòng chấp nhận lời 
xin lỗi của tôi cho bất kỳ sự bất tiện mà điều này có thể gây ra trong gia đình hoặc cuộc sống làm 

The mission of Queen Bee Schools is to set high standard to ensure that all students learn, grow and achieve. 
 



việc của bạn.  Đó là hy vọng chân thành của tôi rằng dữ liệu là thuận lợi cho tuần tới, vàchúng 
tôi có thể tiếp tục Lai của chúng tôi một tuần từ thứ hai.  

Xin vui lòng liên hệ với Hiệu trưởng của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm hoặc 
liên hệ trực  tiếp với tôi nếu có vấn đề cần sự chú  ý của tôi.  

 
 

Cảm ơn bạn, 

 

 

Joseph R. Williams, Ed. D.  

Tổng Giám Đốc Học Vụ  


