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Kính gửi các sinh viên và gia đình Queen Bee, 

Tôi hy vọng rằng lá thư này tìm thấy bạn khỏe mạnh, an toàn và nhìn về tương lai của chúng tôi với cả sự 

quyết tâm và lạc quan. Những thách thức mà chúng ta đã phải đối mặt cùng nhau như một cộng đồng, tiểu 

bang và quốc gia đã có ý nghĩa và đôi khi, gây nản lòng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho 

các thử thách và cung cấp một nền giáo dục xuất sắc cho con bạn trong mọi trường hợp, và tôi tiếp tục 

đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn với khu học chánh của chúng tôi khi chúng tôi đã tiến hành kế hoạch 

của chúng tôi và những cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện đã đi cùng. Những nỗ lực của học sinh và phụ 

huynh của chúng tôi không có gì đáng chú ý và tôi tiếp tục tự hào về công việc được thực hiện hàng ngày 

bởi các giảng viên và quản trị của chúng tôi. Chúng ta cùng nhau đang tiến về phía trước. 

Tôi muốn dành một chút thời gian cho bạn biết kế hoạch của chúng tôi cho việc kết thúc năm học, và 

trường hè, và năm tới. Tôi sẽ nói về những điều này theo thứ tự đó, vì đây là thứ tự mà chúng tôi sẽ cần 

phải hành động và thực hiện các kế hoạch của chúng tôi trong các tình huống phát triển. 

Kết thúc năm 

Năm học của chúng tôi kết thúc vào ngày 28 tháng 5 và ngày 27 tháng 5 sẽ là ngày cuối cùng cho việc 

học tập của sinh viên. Giáo viên và quản trị viên của chúng tôi sẽ làm việc để hoàn thành các bài tập, 

hoàn thành các dự án từ hôm nay đến 27 tháng Năm. Xin vui lòng kết nối với giáo viên hoặc hiệu trưởng 

của con bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bài tập hoặc báo cáo cuối cấp. 

Hiệu trưởng của chúng tôi hiện đang thực hiện kế hoạch trả lại các vật dụng cá nhân từ lớp học cho mỗi 

học sinh và lấy lại Chromebook từ học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 5. Học sinh lớp 6 và 7 sẽ giữ 

Chromebook của họ trong mùa hè như bình thường. Các học sinh lớp 8 hiện tại sẽ trả lại Chromebook của 

họ trong thời gian nghỉ theo lịch trình trước Lễ tốt nghiệp, sẽ được truyền hình vào ngày 30 tháng 5 lúc 

10:00 sáng. Tất cả những điều cần tra lại trường sẽ được đưa lên và thả xuống tại trường trung học 

Glenside. Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có sẵn để bảo vệ bạn, học sinh và các 

thành viên trong nhóm của chúng tôi và phương pháp này đã thành công cho đến nay. Hiệu trưởng con 

của bạn sẽ liên lạc với bạn với các chi tiết về quy trình này. 

Kế hoạch cho mùa hè 

Chúng tôi sẽ không thể tiến hành Trường học hè trực tiếp cũng như không kéo dài Năm học. Kế hoạch 

của Thống đốc chưa cho phép hướng dẫn trực tiếp, cũng như không có bất kỳ hướng dẫn y tế công cộng 

nào được hoàn thiện để trở lại hướng dẫn trực tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang thay đổi Trường hè và 

Năm học dài hơn, và chúng tôi sẽ có cơ hội học tập từ xa cho các học sinh của chúng tôi, những người sẽ 

được hưởng lợi từ việc giảng dạy mùa hè. Chúng tôi sẽ lấy một số bài học kinh nghiệm cho đến nay để 

cập nhật thực hành học tập từ xa và làm việc trong các nhóm ảo nhỏ hơn và tăng sự tương tác giữa người 

với người thông qua phần mềm video của chúng tôi. Hiệu trưởng con của bạn sẽ được chia sẻ chi tiết về 

việc học hè với bạn. 

Kế hoạch của chúng tôi cho tháng Tám 



Như bạn có thể đã biết, Thống đốc đã công bố một kế hoạch có tên là Khôi phục Illinois. Kế hoạch này 

phác thảo các điều kiện cần thiết cho cuộc sống để trở lại cảm giác bình thường hơn. Chúng tôi hiện đang 

ở Giai đoạn 2 của kế hoạch năm giai đoạn và chúng tôi không thể quay lại tập hợp 50 người trở lên cho 

đến Giai đoạn 4. Tôi không kiểm soát được tiến trình qua các giai đoạn và không có giới hạn về thời gian 

đối với tiến trình của chúng tôi qua các giai đoạn . Tiến bộ sẽ được xác định ở cấp Tiểu bang và Khu vực 

và tôi đang chờ các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng đã hứa mà chúng tôi sẽ cần thực hiện khi chúng tôi 

trở lại. 

Chúng tôi đã được Ủy ban Giáo dục Bang Illinois khuyên nên chuẩn bị cho ba trường hợp: 

 

1. Tiếp tục học từ xa 

2. Mô hình lai kết hợp giữa học tập cá nhân và từ xa 

3. Quay trở lại Hướng dẫn trực tiếp toàn thời gian 

 

Tôi sẽ làm việc với Hội đồng Giáo dục, Giáo viên, Quản trị viên và Gia đình của chúng tôi suốt mùa hè 

để chuẩn bị cho từng tình huống này để Queen Bee 16 tiếp tục sẵn sàng cho mọi thử thách được đưa ra và 

để sẵn sàng quay lại nhanh nhất có thể Hướng dẫn trực tiếp sớm nhất và an toàn nhất để làm điều đó. 

Tôi hiểu rằng tình hình hiện tại của chúng tôi vừa bực bội vừa phức tạp. Giống như bạn, tôi đang trải 

nghiệm điều này như là một phụ huynh có con của mình. Mặc dù tôi vô cùng biết ơn sức khỏe và sự an 

lành của chúng tôi, nhưng tôi không mất đi rằng con cái chúng ta đang trải qua một điều gì đó rất khác so 

với những gì được mong đợi. Tôi đã thực hiện cách tiếp cận phù hợp để thừa nhận các cơ hội bị bỏ lỡ vì 

chúng là có thật. Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng và có giá trị hơn đối với sinh viên và giảng viên của 

chúng tôi là bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì chúng tôi có và có thể làm, trong khi chúng tôi tìm kiếm 

những cách mới để làm những gì chúng tôi muốn làm Queen Bee 2020. 

 

Queen Bee 2020 

Một trong những điều mà tôi tiếp tục tiến trình của chúng tôi và những cải tiến đang được thực hiện cho 

tất cả các truong hoc của chúng tôi. Như bạn có thể thấy, chúng tôi đang tiến lên phía trước với các cải 

tiến bãi đậu xe, cải thiện sân chơi, tu sửa đáng kể và chúng tôi sẽ sớm bắt đầu công việc cơ bản trên các 

phòng tập thể dục tại Americana và Glen Hill. Hoàn cảnh đã có lợi cho chúng tôi vì chúng tôi đã đạt được 

các mục tiêu tài chính của chúng tôi và dự án vẫn còn hoặc trước thời hạn. Chúng tôi sẽ cập nhật trang 

web của chúng tôi với các kế hoạch, kết xuất và hình ảnh từ các thành phần khác nhau của dự án của 

chúng tôi để bạn có thể cập nhật về tiến trình của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng bạn và con bạn sẽ rất thích 

những thay đổi khi chúng tôi có thể trở lại. 

Tôi vẫn biết ơn sự tiếp tục hỗ trợ và hiểu biết của bạn khi chúng tôi cùng nhau đàm phán thử thách này và 

tôi tin rằng những nỗ lực của giáo viên và quản trị viên của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng học sinh của chúng 

tôi sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn thông qua trải nghiệm này. Xin vui lòng liên hệ với giáo viên và hiệu 

trưởng của con bạn hoặc liên hệ trực tiếp với tôi nếu bạn có một quan sát, quan tâm hoặc hiểu biết cần sự 

chú ý của tôi. 

Trân trọng, 

Joseph R. Williams, Ed. D 

Giám thị 


