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Ngày 3 tháng 8 năm 2021

Kính gửi các gia đình của Queen Bee,

Tôi hy vọng rằng quý vị đã có một kỳ nghỉ Hè vui tươi và hạnh phúc. Chúng tôi đã
chuẩn bị một số chương trình học hè cho các học sinh, chuẩn bị cho các trường học và
các lớp sẵn sàng cho ngày đầu tiên đến trường của học sinh vào ngày 24 tháng 8 năm
2021. Chúng tôi nóng lòng mong chờ ngày đầu tiên của năm học này vì cuối cùng
chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của các học sinh trong trường trong khi vẫn tuân
theo các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược
giảm nhẹ từng lớp để đảm bảo rằng chúng tôi có thể mở cửa và luôn mở cửa trường
học bằng cách ngăn chặn các đợt bùng dịch trong trường, hỗ trợ ở mức cao nhất cho
bất cứ học sinh nào có thể có COVID dương tính hoặc bị cách ly trong năm học. Tôi
muốn đem đến cho quý vị một cái nhìn tổng quan về tình hình sức khỏe cộng đồng hiện
tại, kế hoạch giảm nhẹ và kế hoạch của chúng tôi dành cho học sinh có thể phải cách
ly.
Cập nhật về tình hình sức khỏe cộng đồng
Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC), Bộ Sức Khỏe Cộng Đồng Illinois (IDPH) và Bộ
Y Tế Quận DuPage (DCHD) đều báo cáo rằng vi-rút COVID 19 ngày càng lan nhanh
vào mùa hè và Quận DuPage hiện là quận có Mức lây nhiễm cộng đồng đáng kể. Điều
này có nghĩa là COVID đang lây lan nhanh hơn so với tháng 5 hay tháng 6. CDC đã
công bố hướng dẫn thực hiện cho các trường công trong đại dịch và IDPH cũng như
DCHD đã áp dụng và ủng hộ quy tắc hướng dẫn này của CDC. Nói tóm lại, tất cả các
cơ quan sức khỏe cộng đồng từ Cấp Liên bang đến Quận đều khuyến nghị chúng tôi
tiếp tục áp dụng kế hoạch giảm thiểu từng lớp để giảm nhẹ sự lây lan COVID trong khi
mở cửa trường học. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng kết hợp các
chiến lược để ngăn chặn sự lây lan COVID trong học sinh và nhân viên đến mức cao
nhất có thể.
Kế hoạch giảm thiểu từng lớp
Chúng tôi đã thực hiện chiến lược từng lớp từ khi khởi đầu và chúng tôi đã nhận được
nhiều kết quả tích cực trong các trường học khi sự lây nhiễm COVID trong lớp được
ngăn chặn. Chúng tôi không ghi nhận một trường hợp lây nhiễm nào giữa học sinh ở
trường và đó là mục tiêu của chúng tôi. Việc bùng nổ dịch COVID hoặc bất kỳ vi-rút nào
khác có tính lây nhiễm cao trong trường học của chúng ta có thể dẫn đến việc đóng
cửa tạm thời và chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra. Những chiến lược
giảm thiểu của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây:
Sứ mệnh của Trường Queen Bee là đề ra tiêu chuẩn cao nhằm đảm bảo rằng mọi học sinh được học
tập, phát triển và thành công.
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Kiểm tra ccác triệu chứng đối với những người ra vào trường học mỗi ngày
Duy trì giãn cách xã hội 3 feet hoặc xa hơn khi ở trong nhà
Duy trì các nhóm học sinh ổn định hoặc không thay đổi đến mức có thể
Thường xuyên rửa tay và khử trùng trong suốt ngày học ở trường
Thường xuyên vệ sinh và khử khuẩn lớp học và các không gian học tập
Thường xuyên thay đổi bộ lọc không khí của các máy HVAC trong học khu
Đeo khẩu trang che mũi và miệng khi ở trong nhà

Chúng ta không còn phải đeo khẩu trang khi ở ngoài trời và quy định mới cho phép
trường học của chúng ta phục vụ bữa trưa với giãn cách xã hội 3 feet. Suốt mùa hè,
chúng tôi đã cố gắng tổ chức các lớp học để các học sinh vẫn có thể tuân theo quy định
giãn cách 3 feet hoặc xa hơn trong hầu hết các trường hợp vàa gần 3 feet trong tất cả
các trường hợp. Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn sự lây lan COVID trong trường
học bằng cách áp dụng những chiến lược giảm thiểu này và chúng tôi hy vọng rằng
chúng tôi sẽ thành công và mức độ lây nhiễm sẽ giảm dần theo thời gian.
Chúng tôi sẽ theo dõi tỷ lệ vắng mặt và các ca COVID dương tính hàng ngày và trong
suốt năm. Chiến lược từng lớp sẽ cho phép chúng tôi gỡ bỏ dần dần hoặc loại bỏ các
biện pháp giảm nhẹ khi chúng ta thực hiện nếu không có ca lây nhiễm nào trong các
trường học và mức độ lây nhiễm trong cộng đồng giảm đến mức thấp nhất. Chúng tôi
biết rằng một số gia đình có thể không đồng ý với phương án của chúng tôi trong khi
những người khác hoàn toàn tán thành. Chúng tôi luôn ưu tiên sự an toàn của học sinh
và nhân viên từ khi bùng phát dịch bệnh và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo quy
định hướng dẫn hiện có về sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm cơ hội để
phương án của chúng tôi phù hợp an toàn với tình hình sức khỏe cộng đồng mà chúng
ta đang trải qua cũng như nới nhẹ các biện pháp giảm thiểu khi cần thiết.
Kế hoạch dành cho học sinh cách ly
Chúng tôi dự kiến sẽ có một số học sinh chịu cách ly trong năm học. Chúng tôi đã
thành lập một Nhóm học từ xa để hỗ trợ các học sinh bị cách ly do kết quả xét nghiệm
COVID dương tính hoặc nếu trẻ là trường hợp tiếp xúc gần được xác nhận. Bất cứ học
sinh nào bị cách ly trong năm học sẽ làm việc đồng bộ với nhóm Giáo viên học từ xa để
hỗ trợ cho việc học của các em trong khi các em không thể đến trường. Việc hỗ trợ từ
xa này chỉ dành cho những học sinh bị cách ly.
Chúng tôi vẫn háo hức và lạc quan với năm học sắp tới. Thật nhẹ nhõm khi tất cả các
học sinh của chúng ta đều quay lại trường học trực tiếp và tôi tự tin rằng học sinh của
chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích từ việc đến trường và tham gia hoạt động cùng
các bạn và thầy cô. Tôi tin rằng chiến lược giảm thiểu từng lớp sẽ đem đến cho chúng
tôi cơ hội lớn nhất ngăn chặn sự lây lan COVID trong lớp và giữ vững khả năng duy trì
mở cửa trường học trong suốt năm học. Xin hãy liên lạc với hiệu trưởng của con quý vị
nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại hoặc gọi điện trực tiếp cho tôi nếu câu hỏi
hoặc quan ngại của quý vị cần sự chú ý của tôi.
Trân trọng kính chào,
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