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Ngày 16 tháng 3 năm 2020
Kính gửi các gia đình học khu Cypress:

Cám ơn quý vị đã kiên nhẫn và hỗ trợ trong khoảng thời gian đặc biệt bất thường này khi tất cả chúng ta đều
hướng tới đại dịch virus corona mới (COVID-19). Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là sức khỏe và an toàn cho cộng
đồng trường.
Như quý vị đã biết, học sinh của Học khu Cypress đã được nghỉ từ tuần này do COVID-19. Thư này chứa thông tin
quan trọng mà các gia đình cần biết trong tuần từ 16 đến 20 tháng 3 năm 2020.
•

Giáo viên và nhân viên đang chuẩn bị các bài học mà học sinh có thể làm trong thời gian nghỉ học từ tuần này.
Vui lòng kiểm tra email của quý vị để biết thông tin từ giáo viên dạy con của quý vị vào Thứ Tư, ngày 18 tháng
3.

•

Trong hầu hết các trường hợp, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy đã được học sinh mang về nhà vào thứ Sáu
để sử dụng ở nhà. Tuy nhiên, những học sinh mẫu giáo được nghỉ học sớm hơn, các học sinh lớp 6 đang trở
về từ hội trại và những học sinh vắng mặt không thể mang theo những tài liệu giảng dạy này về nhà vào thứ
Sáu. Phụ huynh của những học sinh này sẽ nhận được thông báo từ nhân viên văn phòng trường vào Thứ Ba,
ngày 17 tháng 3 về thời điểm họ có thể nhận những tài liệu này từ trường của con mình.

•

Toàn bộ các giáo viên và nhiều nhân viên hỗ trợ làm việc tại nhà trong tuần này, vì vậy cách duy nhất để liên
lạc với giáo viên dạy con của bạn là thông qua email của học khu hoặc các nền tảng dựa trên internet khác
được sử dụng trong lớp học của con quý vị.

•

Việc phân phối bữa ăn tại trường sẽ diễn ra tại tất cả các địa điểm của trường trong tuần này từ 11:30 sáng
đến 12:30 chiều cho bất kỳ trẻ nào từ 18 tuổi trở xuống (vui lòng xem tờ rơi đính kèm). Học sinh có thể nhận
các bữa ăn tại bất kỳ địa điểm nào của trường, không chỉ tại trường học của chúng. Học sinh sẽ không được
phục vụ bữa ăn trong tuần 23-27 tháng 3 do kỳ nghỉ xuân.

•

Toàn bộ các cuộc họp phụ huynh trong tuần này đều bị hủy.

•

Toàn bộ các cuộc họp về Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) trong tuần này đều bị hủy.

•

Các văn phòng của trường sẽ mở cửa từ 8:00 sáng đến 1:30 chiều, Thứ Ba, 17 tháng 3 đến Thứ Sáu, 20 tháng
3. Các văn phòng trường sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ xuân.

•

Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp nhận giấy tờ cho học sinh mới ghi danh cho năm học 2020/21 trong giờ làm việc của
trường.

•

Kỳ nghỉ xuân sẽ vẫn diễn ra như dự kiến từ ngày 23-27/3 cho các trường theo lịch truyền thống và từ 23 tháng
3 đến 15 tháng 4 cho Landell. Giáo viên cũng sẽ nghỉ và không sẵn sàng trả lời email phụ huynh trong thời gian
này.

Chúng tôi truyền cảm hứng và trao quyền. . . Mỗi sinh viên, mỗi thời khắc và
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•

Văn phòng học khu sẽ mở cửa từ 8:00 sáng đến 1:30 chiều. từ thứ ba, ngày 17 tháng 3, đến thứ năm ngày 26
tháng 3 và đóng cửa vào thứ Sáu ngày 27 tháng 3 cho một kỳ nghỉ của học khu.

•

Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về những tuần sau kỳ nghỉ xuân. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình
để xác định xem có tiếp tục kéo dài kỳ nghỉ xuân hay không. Các sự kiện của trường và học khu dự kiến vào
tháng Tư, bao gồm Open House (mở cửa cho phụ huynh thăm quan), cũng sẽ được xem xét lại vào thời điểm
đó. Tuy nhiên, theo khuyến nghị mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, có nhiều khả
năng sẽ tiếp tục hạn chế tiếp xúc và những sự kiện này sẽ bị hủy bỏ.

Chúng tôi cam kết thông báo cho các bên liên quan khi đại dịch COVID-19 tiếp tục phát triển và sẽ cập nhật thông
tin của học khu thông qua hệ thống Messenger của nhà trường. Vui lòng kiểm tra email của quý vị thường xuyên
trong suốt thời gian này để theo dõi các diễn biến.
Chúng tôi hiểu đây là một thời gian rất khó khăn và căng thẳng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng cần nhớ là
sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng địa phương của chúng ta phụ thuộc vào quyết định và hành động của mỗi
cá nhân. Theo khuyến nghị của tiểu bang và liên bang, trẻ em và gia đình được khuyến khích hạn chế tiếp xúc xã
hội bên ngoài nhà và thực hành tránh tiếp xúc xã hội ở mức tối đa có thể.
Cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của quý vị dành cho chúng tôi trong tình trạng khẩn cấp này.
Trân trọng,

Anne Silavs
Giám đốc Học khu

