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Kính gửi học sinh, gia đình và nhân viên Lowell Public Schools, 
  
Chúng tôi rất mong đợi đến thứ hai này, khi nhiều học sinh hơn nữa từ lớp K-5 sẽ trở lại học trực tiếp 
toàn thời gian. Cảm ơn bạn vì mọi hợp tác, hỗ trợ và phản hồi khi chuẩn bị trường học cho ngày đầu 
tiên trong khuôn viên trường cho một số học sinh trong hơn một năm qua. 
  
Thứ hai này chắc chắn sẽ là một ngày thú vị. Để hướng dẫn các gia đình trong quá trình chuyển đổi trở 
lại học trực tiếp này, chúng tôi đã tổng hợp danh sách những cập nhật và lời nhắc, bao gồm thông tin 
về phương tiện đưa đón, dịch vụ bữa ăn, chương trình xét nghiệm gộp mẫu COVID-19 và các biện 
pháp an toàn khác đang thực hiện. Hãy xem những nguồn tài nguyên này đăng trên trang web của Học 
khu: https://www.lowell.k12.ma.us/inpersonlearning 
 
Trong sự phấn khích xây dựng mở rộng học trực tiếp, nếu bạn là gia đình lựa chọn tiếp tục học từ xa 
cho đến cuối năm học này, hãy nhớ rằng chúng tôi cam kết duy trì chất lượng môi trường học từ xa. 
Giáo viên và nhân viên hỗ trợ đã tham gia khóa đào tạo bổ sung khi chuẩn bị phục vụ cả người học 
trực tiếp và từ xa cùng lúc vào thứ hai. Và chúng tôi ưu tiên sự ổn định và liên tục trong danh sách lớp 
học để duy trì mối quan hệ mà giáo viên và học sinh đã xây dựng từ đầu năm đến nay nhiều nhất có 
thể. 
 
Tôi muốn nhắc lại lòng biết ơn vì sự hợp tác không ngừng, nhẫn nại, linh hoạt và thấu hiểu của bạn 
trong suốt quá trình này khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhằm cung cấp chất lượng giáo dục cao nhất cho 
học sinh của mình, bất kể mọi môi trường. Thứ hai này sẽ là ngày đầu tiên áp dụng mô hình trường 
học mới, không chỉ đối với nhiều học sinh, mà còn cả nhân viên - và khi cùng nhau định hướng một 
môi trường mới khác, chúng tôi cam kết hợp tác với bạn trên mọi chặng đường. 
 
Chúc các bạn an toàn và khỏe mạnh. Chúng tôi rất mong chờ đến thứ hai! 
 
 
Trân trọng,  
 
 
 
 
Tiến sĩ Joel D. Boyd  
Giám đốc học khu 
 
 


