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Kính gửi các gia đình Lowell Public Schools, 

Tôi hy vọng tất cả mọi người đều an toàn và mạnh khỏe trong thời gian khó khăn này. Kể từ 19 tháng 10, 
97% số học sinh đã học từ xa do tỷ lệ COVID-19 tăng vọt ở Lowell. Trong khi đó, một phần nhỏ học sinh 
trong các lớp giáo dục đặc biệt cơ bản riêng tiếp tục có quyền lựa chọn tham gia học trực tiếp trong khuôn 
viên trường kể từ ngày đầu tiên đi học. Trải qua cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có này, chúng tôi ưu tiên 
đưa những học sinh dễ bị tổn thương nhất vào khuôn viên trường vì nhu cầu chuyên môn cao và mức độ 
dịch vụ, giảng dạy liên quan họ nhận được mỗi ngày. 

Chúng tôi vẫn tin tưởng mức độ an toàn của các tòa nhà trường học với quy trình nghiêm ngặt được áp 
dụng, nhưng sự lây lan COVID-19 rộng rãi trong cộng đồng - đã tăng lên hơn 100 ca trên 100.000 cư dân 
Lowell trong tuần qua - đang và sẽ tiếp tục có tác động ngày càng đáng kể hơn đến nhân viên thay thế do 
tiếp xúc và cách ly. Với thực trạng hiện tại, tốc độ lây truyền COVID-19 trong toàn cộng đồng chắc chắn sẽ 
ảnh hưởng đến tính bền vững của chương trình học trực tiếp trong những ngày sắp tới vì chúng tôi buộc phải 
cách ly từng lớp học và trường học. Do đó, để cung cấp cho các gia đình nhiều thông báo nhất có thể và loại 
bỏ trường hợp có thể phải thay đổi chuyển sang học từ xa trong đêm (điều này cần phải có bởi quy trình cách 
ly của chúng tôi), tất cả chương trình giáo dục đặc biệt cơ bản riêng hiện đang có trong khuôn viên 
trường sẽ chuyển sang học từ xa trong một phần của tuần trước kỳ nghỉ đông, bao gồm:  

Thứ hai, 21 tháng 12 
Thứ ba, 22 tháng 12 
Thứ tư, 23 tháng 12 

Những học sinh này sẽ tiếp tục đến trường trực tiếp trong tuần sắp tới từ 14 đến 18 tháng 12, và chúng tôi 
dự định đưa những học sinh này trở lại học trực tiếp sớm nhất có thể sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông, với ngày 
đầu tiên trở lại trường hiện đang được lên lịch vào thứ hai, ngày 4 tháng 1. 

Chúng tôi hiểu rõ tác động của những quyết định khó khăn này đối với học sinh và gia đình, vì vậy lá thư này 
nhằm cung cấp thông báo nhiều nhất có thể, cho phép các gia đình lập kế hoạch cho ba (3) ngày học từ xa 
nêu ở trên. 

Đối với những học sinh còn lại đang học từ xa, chúng tôi sẽ tiếp tục kế hoạch học từ xa hiện tại đến khi có 
thông báo mới. Chúng tôi có kế hoạch cung cấp thông tin cập nhật cho các gia đình trước kỳ nghỉ đông. 

Một lần nữa, cảm ơn sự hợp tác liên tục và linh hoạt của quý vị khi chúng tôi nỗ lực giữ an toàn cho học sinh, 
gia đình và nhân viên trong những thời điểm khó khăn và bất trắc này. 

Trân trọng,  

Tiến sĩ Joel D. Boyd  
Giám đốc học khu


