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Ngày 6 tháng 8 năm 2020
Cộng đồng Bayless thân mến,
Với một trái tim nặng trĩu, tôi tuyên bố Bayless sẽ bắt đầu năm học này ở định dạng hoàn toàn ảo. Ngày
bắt đầu đi học đã thay đổi thành Thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Những thay đổi này là kết quả của
các đề xuất của tôi cho Hội đồng Giáo dục Bayless, được phê duyệt vào Thứ Tư, ngày 5 tháng 8.
Như tôi đã chỉ ra trong các lá thư trước đây gửi cho bạn, tỷ lệ COVID-19 tiếp tục lan rộng trong khu
vực St. Louis đã khiến Sở Y tế St. Louis phải hành động và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến các
trường học. Tất cả các nhà lãnh đạo trường học St. Louis đã nhận được một lá thư từ Sở Y tế Quận St.
Louis vào ngày 30 tháng 7. Bức thư, một phần, đã nêu:
Với thực tế là hầu hết các trường học tại St. Louis County bắt đầu năm học của họ trong một
vài tuần, không có khả năng sự lây lan của virus sẽ được kiểm soát đầy đủ để gần 300.000 học
sinh và 25.000 giáo viên đến trường toàn thời gian mà không gặp rủi ro của sự bùng phát đáng
kể. Do đó, khuyến nghị mạnh mẽ của Bộ Y tế Công cộng là tất cả các trường bắt đầu học kỳ
dưới dạng ảo trong môi trường nhất có thể để bảo vệ học sinh, nhân viên và gia đình.
Chúng tôi nhận thấy sự thất vọng cảm thấy bởi những người bạn đã dự đoán và chọn tùy chọn giáo dục
trực tiếp. Các quản trị viên BSD và đội ngũ giáo viên đã làm việc không mệt mỏi trong những tuần qua
trong nỗ lực để thực hiện điều đó. Chúng tôi hiểu rằng nơi tốt nhất để học sinh học hỏi và phát triển là
trong một lớp học trực tiếp với một giáo viên có trình độ cao và sự hỗ trợ xã hội của bạn bè.
Mặc dù tin tức này gây thất vọng cho tất cả chúng tôi, các giáo viên và hiệu trưởng của chúng tôi vẫn
cam kết đảm bảo rằng Bayless cung cấp cho sinh viên của mình trải nghiệm giáo dục tốt nhất có thể
trong các tình huống. Hiệu trưởng sẽ chia sẻ thêm thông tin cụ thể về tòa nhà, cũng như mẫu đăng ký,
vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 8.
Mẫu đăng ký bạn sẽ nhận được từ hiệu trưởng của bạn chứa thông tin quan trọng để giúp chúng tôi lên
kế hoạch. Một số thông tin có thể đã được hỏi trước đó. Nhưng do hoàn cảnh thay đổi, thông tin cập
nhật rất quan trọng vì chúng tôi làm việc để cung cấp cho (các) học sinh của bạn trải nghiệm giáo dục
tốt nhất có thể.
Trong thời điểm khó khăn nhất này, tôi được nhắc nhở rằng Bayless có những học sinh, gia đình và
nhân viên tốt nhất. Sự kiên nhẫn và hiểu biết của bạn, khi chúng tôi điều hướng đại dịch này, được công
nhận và đánh giá cao.
Sincerely,
Ronald J. Tucker

