
 LOWELL PUBLIC SCHOOLS 
Văn Phòng Quản Trị Henry J. Mroz 

155 Merrimack Street 
Lowell, MA 01852 

 

 

 
 

Ngày 25 tháng Một, 2021 
 

Cập Nhật về Tình Hình Học Tập Có Mặt Trực Tiếp 
 
 
Kính Gửi Học Sinh, Gia Đình và Nhân Viên Lowell Public Schools,  
 
Trong khi chúng tôi tiếp tục kế hoạch quay trở lại mô hình học tập có mặt trực tiếp một cách an toàn, Ủy 
Ban Học Đường đã tổ chức một cuộc họp kết hợp với Ban Y Tế Lowell vào thứ Hai, ngày 25 tháng Một 
để thảo luận về tình hình hiện tại của COVID-19 tại Lowell này. 
 
Sau khi cân nhắc tất cả các yếu tố - bao gồm xu hướng mới nhất về dữ liệu COVID-19 tại địa phương và 
những nguy cơ về sức khỏe và an toàn liên quan với học sinh, nhân viên, và cộng đồng rộng lớn hơn - 
Ủy Ban Học Đường đã bỏ phiếu để lùi các ngày mục tiêu sẽ bắt đầu để học sinh quay trở lại hình thức 
giảng dạy có mặt trực tiếp từ ngày 1 tháng Hai sang ngày 22 tháng Hai.  
 
Do đó, tất cả các học sinh của Lowell Public Schools sẽ tiếp tục học tập từ xa cho đến tối thiểu là tuần 
nghỉ lễ tháng Hai, cùng các ngày mục tiêu đã được sửa đổi sau đây liên quan đến việc học sinh quay trở 
lại hình thức giảng dạy có mặt trực tiếp: 
 

• Ngày 22 tháng Hai - Học sinh thuộc các chương trình giáo dục đặc biệt trong hoàn cảnh hoàn 
toàn riêng biệt, những em trước đó đang tham gia mô hình học tập có mặt trực tiếp 

  
• Ngày 1 tháng Ba - Những học sinh không thuộc chương trình giáo dục đặc biệt trong hoàn cảnh 

hoàn toàn riêng biệt, nhưng trước đó đã được phục vụ theo hình thức có mặt trực tiếp trong năm 
học này, một phần trong kế hoạch ban đầu của chúng tôi liên quan đến việc mở cửa trường học 
trở lại 
  

• Ngày 1 tháng Tư - Mở rộng các nhóm học sinh tham gia mô hình học tập có mặt trực tiếp, trong 
đó bao gồm những học sinh không thuộc nhóm được phân công học tập theo hình thức có mặt 
trực tiếp vào đầu năm học này 

 
Điều quan trọng cần nhắc lại là những mốc ngày tháng này chưa phải là cố định. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
xem xét các dữ liệu về COVID-19 và tham vấn với Ban Y Tế. Và chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp cho 
quý vị các thông tin cập nhật bất kỳ khi chúng tôi lên kế hoạch học tập tiếp theo.  
 
Chúng tôi luôn cảm ơn vì quý vị luôn hợp tác và linh hoạt trong khi chúng ta làm việc với những điều 
không chắc chắn trong cuộc khủng hoảng sức khỏe chưa từng xảy ra này.  
 
 
Trân trọng,  
 
 
 
 
Tiến Sĩ Joel D. Boyd  
Tổng Giám Đốc Học Khu 


