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Tôi hy vọng rằng lưu ý này tìm thấy bạn tốt và có sức khỏe tốt. Trường học mùa hè của chúng 

tôi đã bắt đầu trong tuần này và chúng tôi đã yên tâm khi nhóm giáo viên của chúng tôi tiếp tục 

công việc của họ với các học sinh của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi bị hạn chế trong Hướng 

dẫn từ xa. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành các nỗ lực xây dựng toàn diện liên 

quan đến Queen Bee 2020 và tôi vui mừng báo cáo rằng chúng tôi vẫn đúng tiến độ. Thời tiết 

chủ yếu là thuận lợi và các đối tác xây dựng của chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội để đưa các dự 

án của chúng tôi về phía trước. Các cải tiến trong lớp học, tu sửa văn phòng, thiết kế lại thư viện, 

sân chơi mới / vòng đỗ xe nâng cao sẽ sẵn sàng để bắt đầu năm mới, và phòng tập thể dục mới 

của chúng tôi tại Glen Hill và Americana sẽ được hoàn thành vào đầu mùa thu. 

Theo thư từ trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã làm việc để phát triển một kế hoạch giảng dạy 

cho năm học 2020-2021 nhằm tối đa hóa hướng dẫn trực tiếp và tuân theo các hướng dẫn an toàn 

được công bố để chúng tôi giữ cho học sinh và giáo viên của chúng tôi khỏe mạnh và an toàn. 

Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các lựa chọn chặt chẽ và chúng tôi sẽ có thể cung cấp cả chương 

trình Kết hợp và Học tập từ xa theo yêu cầu cho học sinh ở tất cả các cấp lớp. 

Đối với các gia đình sẵn sàng và có thể cho học sinh của mình tham dự trực tiếp, chúng tôi sẽ có 

thể cung cấp hai ngày giảng dạy đầy đủ liên tiếp mỗi tuần kết hợp với ba ngày Học từ xa. Các 

sinh viên chọn Hybrid sẽ được chia thành hai nhóm: nhóm Người trực tiếp Thứ Hai / Thứ Ba và 

nhóm Người trực tiếp Thứ Năm / Thứ Sáu. Thứ Tư sẽ là một ngày học tập từ xa cho tất cả học 

sinh và giáo viên, và tất cả các không gian giảng dạy sẽ được làm sạch và vệ sinh. Chúng tôi sẽ 

có thể cung cấp phương tiện giao thông dưới hình thức kinh doanh cho các học sinh đủ điều kiện 

và chúng tôi sẽ cung cấp bữa ăn trưa ở trường cho những học sinh đủ điều kiện cho Bữa trưa 

miễn phí hoặc giảm giá hoặc học sinh mua. Theo các hướng dẫn đã được thiết lập, tất cả các sinh 

viên sẽ được yêu cầu đeo mặt nạ và tất cả các sinh viên sẽ cách nhau 6 feet trở lên. Chúng tôi 

cũng sẽ cung cấp tấm chắn mặt cho học sinh của chúng tôi để sử dụng như là một bổ sung cho 

mặt nạ của họ. 

 

Đối với các gia đình có con không thể tham dự vì lý do y tế hoặc cá nhân đối với việc đi học trực 

tiếp, Queen Bee 16 sẽ cung cấp Hướng dẫn từ xa. Sinh viên tham gia Hướng dẫn từ xa sẽ được 

hỗ trợ bởi các giảng viên toàn thời gian của chúng tôi và có thể được bao gồm với sinh viên 

Hybrid khi sinh viên Hybrid không tham dự. Kế hoạch Học từ xa của chúng tôi đã có hiệu quả 



bởi sự cần thiết vào năm ngoái và chúng tôi đã thực hiện những cải tiến đáng kể cho phương 

pháp Từ xa trong mùa hè. 

Chúng tôi sẽ có thời gian để có một cuộc họp video với cộng đồng vào tuần tới, nơi chúng tôi sẽ 

thuyết trình trực tiếp qua Zoom cho tất cả phụ huynh theo trường. Người tham gia có thể truy 

cập cuộc họp từ trang web của chúng tôi khi chúng tôi có thời gian và ngày dự kiến. Tất cả 

những người tham gia sẽ có khả năng gửi câu hỏi riêng tư để được trả lời trong cuộc họp. 

 

Tôi hiểu rằng đây là một thời gian thử thách vô cùng cho mọi người và tôi biết ơn tinh thần hợp 

tác đã đưa chúng tôi vượt qua điều này cùng nhau. Tôi cũng hiểu rằng không phải ai cũng sẽ hài 

lòng cho đến khi chúng tôi có thể quay lại 5 ngày hướng dẫn trực tiếp mỗi tuần và tôi đồng ý. Đó 

là những gì chúng tôi đang làm việc hướng tới, và tôi hy vọng rằng bằng cách thực hiện tất cả các 

biện pháp phòng ngừa hợp lý mà chúng tôi có thể trở lại hướng dẫn trực tiếp một cách an toàn. 

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, ý kiến, hoặc hiểu biết để chia 

sẻ. Chúng tôi sẽ xuất bản ngày và giờ cho cuộc họp phụ huynh và cố gắng hết sức để đáp ứng tất 

cả những ai muốn tham gia. 
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