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Ngày 14 tháng 9 năm 2020
Kính gửi các Gia đình / Người giám hộ của Học khu Bayless,
Trong những lần trao đổi trước đây, tôi đã chia sẻ rằng: “Tôi thực sự tin rằng không có gì thay thế được cho
việc giáo dục trực tiếp một đứa trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải xem xét cẩn thận hướng dẫn do các quan
chức y tế địa phương và Giám đốc điều hành Quận cung cấp cho chúng tôi ”.
Khi tỷ lệ vi-rút COVID-19 ở Quận St. Louis bắt đầu có dấu hiệu chậm lại, các quan chức địa phương hiện đã
chuẩn bị để cho phép các học sinh nhỏ tuổi hơn bắt đầu quay trở lại trường. Vào thứ Tư, ngày 9 tháng 9, tôi
nhận được thông báo từ Quyền Giám đốc Sở Y tế Công cộng Quận St. Louis Spring Schmidt. Trong thư, cô
ấy nói như sau:
Quận St. Louis đã tiếp tục giám sát việc truyền tải trong cộng đồng trong phạm vi quyền hạn của chúng
tôi cũng như các trường hợp tích cực trong giới trẻ của chúng tôi để cải tiến các đề xuất của chúng tôi
cho các đối tác trường học của chúng tôi. Chúng tôi đã thấy một số suy giảm khiêm tốn trong việc lây
truyền trong cộng đồng, điều này đáng khích lệ. Báo cáo gần đây nhất của chúng tôi cho thấy có một
ngưỡng dữ liệu riêng biệt về các trường hợp diễn ra ở giai đoạn đầu tuổi vị thành niên và các trường hợp
trên đường đó cao hơn đáng kể so với các trường hợp trẻ hơn. Sau nhiều cuộc thảo luận, chúng tôi tin
rằng ngưỡng đó tạo cơ hội cho các học khu và các nhà lãnh đạo trường học khám phá các lựa chọn để
học trực tiếp cho học sinh tiểu học.
Bắt đầu từ Thứ Năm, 24 Tháng Chín, Trường Tiểu Học Bayless sẽ bắt đầu hướng dẫn học sinh Mẫu giáo,
Học sinh Lớp Một và Lớp Hai trong khuôn viên trường bằng cách sử dụng “phương pháp kết hợp”, bao gồm
hai ngày giảng dạy trực tiếp và ba ngày giảng dạy ảo mỗi tuần (xem hình minh họa phía dưới).
Nếu điều kiện COVID-19 tiếp tục được cải
thiện ở Quận Nam và khu vực, chúng tôi hy
vọng sẽ mở rộng hướng dẫn trực tiếp cho
các học sinh BSD khác càng sớm càng tốt.
Sở y tế quận tiếp tục khuyến nghị hướng dẫn
ảo cho học sinh trung học cơ sở và trung học
phổ thông, những người được cho là chiếm
phần lớn các trường hợp thanh thiếu niên
mới ở Quận St. Louis.
Ngày mai, Hiệu Trưởng Aaron Kohler của
Trường Tiểu Học Bayless sẽ gửi một lá thư
chi tiết cho phụ huynh K-2, giải thích những
học sinh nào sẽ tham dự và khi nào, khám
sức khỏe hàng ngày và các thủ tục khác sẽ
được thực hiện.
Chúng tôi mong muốn sinh viên quay trở lại trường. BSD sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để giữ an
toàn cho con bạn và giảng viên / nhân viên của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục việc học trực tiếp.
Trân trọng,
Ronald J. Tucker
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Should COVID-19 conditions continue to improve in South County and the region, we hope to expand in-person
instruction for other BSD students as soon as possible. The county health department continues to recommend
virtual instruction for junior high and high school students, who reportedly make up the bulk of the new youth
cases in St. Louis County.

