Cập nhật năm học 2020-2021 Học khu Franklin-McKinley 2020-2021
Cộng đồng Franklin-McKinley thân mến,
Tôi hy vọng quý vị và gia đình quý vị khỏe mạnh. Mục đích của thư này là để cập nhật cho
quý vị về năm học 2020-2021. Thống đốc Newson hôm nay đã thông báo rằng các trường
học sẽ phải đóng cửa bởi vì số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trong quận hạt của chúng ta. Hội
đồng Giáo dục FMSD đã bỏ phiếu vào ngày thứ tư 15 tháng 7 để mở cửa trường học với hình
thức Học Từ xa Hoàn toàn bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, 2020 (ngày đầu tiên của năm học).
Chúng tôi chia sẻ cập nhật rất quan trọng này với quý vị vì các gia đình cần thông tin để lên
kế hoạch cho năm học mới. Chúng tôi biết ơn tất cả quý phụ huynh, nhân viên, các học sinh
và cộng đồng đã cung cấp cho chúng tôi những phản hồi quan trọng cho đến lúc này, tuy
nhiên chúng tôi phải ưu tiên sự an toàn của các học sinh và nhân viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục
theo dõi tỷ lệ người nhiễm COVID-19 trong khu vực chúng ta và sẽ điều chỉnh các kế hoạch
học tập sao cho thích hợp.
Trong cập nhật trước đây, chúng tôi đã thảo luận về những Hình thức học Hỗn hợp và học
Ảo như là sự đề nghị cho năm học mới. Tất cả học sinh bây giờ sẽ tham gia Học Từ xa Hoàn
toàn với giáo trình của học khu và các giáo viên giảng dạy trực tuyến. Chúng tôi sẽ bảo đảm
mỗi học sinh có thiết bị và kết nối cần thiết để tham gia thành công trong việc Học từ xa
Hoàn toàn này.
Học khu Franklin-McKinley sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thành kế hoạch để bắt đầu năm
học mới. Tất cả các chi tiết quan trọng sẽ được chia sẻ trong những tuần lễ sắp tới với cộng
đồng chúng ta và sẽ chú trọng vào những ưu tiên của Học khu:

Các buổi họp toàn thể phụ huynh sẽ được lên lịch trong tương lai gần để chia sẻ thông tin và
trả lời các câu hỏi. Xin nhắc lại, chúng tôi muốn cám ơn tất cả các phụ huynh, nhân viên, học
sinh, và các thành viên cộng đồng đã chia sẻ ý kiến đóng góp với những người lãnh đạo học
khu khi chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch cho năm học mới. Chúng tôi biết ơn sự linh động của
quý vị khi chúng tôi tiếp tục định hướng trong thời gian khó khăn của đại dịch COVID-19.
Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng qua việc cùng nhau làm việc, chúng ta sẽ tiếp tục cung
cấp những kết quả công bằng cho tất cả các học sinh và cung cấp cơ hội cho tất cả các học
sinh để học tập và phát triển.
Trân trọng,

Juan Cruz
Giám đốc Khu Học Chính

