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Ngày 2 tháng 8 năm 2020
Cộng đồng Bayless thân mến,
Tôi muốn cung cấp cho bạn một bản cập nhật ngắn gọn về các quy trình ra quyết định của chúng tôi khi
chúng tôi làm việc để xác định lợi nhuận tốt nhất để hướng dẫn vào mùa thu này khi chúng tôi đối phó
với đại dịch. Tôi cũng muốn cảm ơn bạn vì sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi làm việc cùng nhau
trong suốt thời gian bất thường nhất này.
Như tôi đã lưu ý trong lá thư ngày 20 tháng 7 của mình, Bayless đang cung cấp cho phụ huynh một sự
lựa chọn về cách học sinh của họ sẽ nhận được hướng dẫn khi an toàn để trở lại việc học trực tiếp .
Trong tuần qua, Sở Y tế Quận St. Louis và Ban Điều hành Quận St. Louis đã tiếp tục kêu gọi các
trường học thận trọng khi quay trở lại giáo dục cá nhân khi trường học mới tiếp cận.
Là một nhà giáo dục, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng không có sự thay thế thích hợp cho việc giáo dục trực
tiếp của một đứa trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải xem xét cẩn thận hướng dẫn được cung cấp cho
chúng tôi bởi các quan chức y tế địa phương và Ban Điều hành Quận.
Tuần trước, phụ huynh Bayless đã có cơ hội ghi danh (các) học sinh của họ vào Học viện ảo trực tuyến.
Bayless hiện đang gia hạn thời hạn ứng dụng Tất cả ảo cho đến Thứ Tư, ngày 5 tháng 8. Đến nay, kết
quả cho thấy hơn 40% phụ huynh của chúng tôi đã chọn Học viện ảo cho (các) học sinh của họ.
Do sự gia tăng của các trường hợp COVID ở Quận St. Louis và các khuyến nghị từ Quận St. Louis, đây
là những gì chúng tôi biết về việc bắt đầu năm học này:
• Bayless đang xem xét các lựa chọn nhân sự của chúng tôi và khả năng của một mô hình đoàn hệ
A / B nếu / khi tham dự trực tiếp được khuyến khích theo các quy tắc của Quận. Một mô hình đoàn
hệ A / B sẽ cho phép một nửa số học sinh của chúng tôi đến trường vào các ngày xen kẽ, với một
ngày mỗi tuần dành riêng cho việc học trực tuyến.

Các quan chức của Học khu Bayless hiện đang xem xét công đức của việc bắt đầu năm học với
Mô hình Học tập ảo cho tất cả học sinh .
•

Một quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra liên quan đến phương pháp giảng dạy nào sẽ được sử
dụng để bắt đầu năm học trong tương lai gần.
•

Một lần nữa, tôi cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi vượt qua thời gian vô cùng khó khăn này.
Chúng tôi sẽ sớm tiếp cận.
Trân trọng,
Ronald J. Tucker

