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Ngày 23 tháng 2 năm 2021 
 
Kính gửi Phụ huynh / Người giám hộ: 
 
Vào tối Thứ Hai, ngày 22 tháng Hai, Ủy ban Trường học Carver đã bỏ phiếu để đưa học sinhtrở lại lớp K-2 mô                        
hình học trực tiếp hoàn toàn vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 3 và trả học sinh lớp 3 5 đến một mô hình học tập                          
trực tiếp đầy đủ vào Thứ Hai, ngày 29 tháng 3. Trong mô hình này, học sinh sẽ đến trường trực tiếp trong bốn                        
ngày; Thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu và có một nửa ngày hướng dẫn từ xa vào các ngày thứ Tư.  

 
Mô hình trực tiếp đầy đủ sẽ cho phép khoảng cách xã hội tối thiểu là 3 feet và bàn trong mỗi lớp học sẽ được                          
thiết lập để quay mặt về phía trước. Nếu không, chúng tôi sẽ tuân theo các chiến lược giảm thiểu tương tự                      
mà chúng tôi đã tuân theo trong suốt năm học bao gồm: 
 

 
Bộ Giáo dục Massachusetts đã cập nhật hướng dẫn vận chuyển của họ kể từ ngày 11 tháng 2 năm 2021. Hướng                      
dẫn cập nhật loại bỏ giới hạn sức chứa trên xe buýt miễn là học sinh đeo khẩu trang, ngồi trong chỗ ngồi                       
được chỉ định và cửa sổ luôn mở. Hướng dẫn mới sẽ cho phép chúng tôi đưa đón tất cả học sinh đến trường                        
bằng một chuyến xe buýt.  
 
Có một số thông tin quan trọng mà học khu cần thu thập để hoàn thiện kế hoạch thực hiện mô hình trực tiếp                        
toàn diện vào ngày 15 tháng 3 cho học sinh lớp K-2 và ngày 29 tháng 3 cho học sinh lớp 3-5. Chúng như sau: 
Yêu cầu chuyển đổi ứng dụng mô hình    |   Mẫu yêu cầu vận chuyển    |  Yêu cầu Duy trì Giáo viên Hiện tại 

 
1. Các Trường Công lập Carver sẽ cho phép phụ huynh và gia đình lựa chọn tham gia vào chương                   

trình học chỉ từ xa nếu họ muốn. Chúng tôi cũng sẽ cho phép sinh viên hiện đang ở xa hoàn toàn                      
chuyển sang học trực tiếp hoàn toàn. Các gia đình có ý định cho học sinh chuyển đổi mô hình,                    
sang học từ xa hoặc từ học từ xa sang học trực tiếp hoàn toàn phải hoàn thành Đơn Yêu cầu                     
Chuyển đổi Mô hình .  

 
2. Hướng dẫn vận chuyển mới của DESE vẫn khuyến khích các gia đình chở học sinh của họ nếu                   

có thể. Nếu bạn cần phương tiện chuyên chở cho (các) học sinh của mình, học khu sẽ cung cấp                    
dịch vụ này. Để đảm bảo chúng tôi tiếp cận tất cả các gia đình và đáp ứng nhu cầu của họ, mọi                       
người được yêu cầu để hoàn thành Mẫu Yêu cầu Vận chuyển , ngay cả khi bạn đang hỗ trợ học                    
khu bằng cách đưa (các) học sinh của bạn đến và từ trường. 

 

Phổ cập đeo khẩu trang ở các lớp K-5 
Rửa tay thường xuyên và Vệ sinh tay 
Thường xuyên làm sạch và khử trùng tòa nhà Theo

dõi liên hệ 

Duy trì 6 bước cách xa xã hội vào bữa trưa 
Tuân theo các hướng dẫn cách ly và cách ly 
Yêu cầu học sinh và nhân viên ở nhà khi bị ốm 

https://forms.gle/f6FqymjDbV2myRpU8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8TwqsvWRfExxUa0e1Ax7_afHknSCy83eLvSBJP5iu1dXbaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45Xtv1kxSvSnR10Eo8eLCI3_albjMTxWE-7JZ4gy4oCU0Eg/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/f6FqymjDbV2myRpU8
https://forms.gle/f6FqymjDbV2myRpU8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8TwqsvWRfExxUa0e1Ax7_afHknSCy83eLvSBJP5iu1dXbaw/viewform?usp=sf_link


 

3. Do chuyển sang mô hình trực tiếp hoàn toàn, một số học sinh sẽ phải thay đổi giáo viên. Nếu bạn                     
muốn đưa ra một yêu cầu chính thức để không thay đổi giáo viên của học sinh của bạn dựa trên                     
các trường hợp bất thường, vui lòng hoàn thành Yêu cầu Duy trì Hình thức Giáo viên Hiện tại .                   
Học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong các lớp học hòa nhập sẽ ở lại với nhóm                      
hòa nhập, vì vậy bạn không cần phải điền vào biểu mẫu để yêu cầu học sinh của mình ở lại lớp                      
học hòa nhập của họ. Ngoài ra, sẽ không có thay đổi nào xảy ra trong các lớp học riêng biệt. Xin                      
lưu ý rằng học khu có thể không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu. Nếu giáo viên của con bạn thay                       
đổi, ban giám hiệu trường tiểu học sẽ thông báo cho bạn trước Thứ Ba, ngày 9 tháng Ba.  

 
Tất cả các hình thức trên có thể được hoàn thành trực tuyến. Bạn cũng có thể in và hoàn thành tất cả các biểu                         
mẫu và gửi email đến RussellG@carver.org, gửi qua đường bưu điện, hoặc gửi lại trực tiếp cho tòa nhà Văn                    
phòng Trung tâm của Trường Công lập Carver tại 3 Carver Square Blvd. Các phiên bản in của các ứng dụng                     
này có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi tại www.carver.org trong tab menu “Thông tin về Năm                     
học 2020-2021” và cũng có sẵn tại sảnh trên lầu của các văn phòng trung tâm của chúng tôi. Tất cả các biểu                       
mẫu áp dụng cho bạn và gia đình bạn cần phải được hoàn thành và gửi lại vào cuối ngày thứ Năm, ngày 25                        
tháng 2 năm 2021. Bằng cách đó, bạn đang hỗ trợ học khu trong quá trình chuyển tiếp suôn sẻ sang học trực                       
tiếp hoàn toàn tại Trường Tiểu học.  
 
Chúng tôi cũng sẽ cần sửa đổi các thủ tục đưa và đón tại Trường Tiểu học dựa trên số học sinh sẽ đi xe buýt                          
của trường. Chúng tôi sẽ cung cấp cho phụ huynh và cộng đồng thủ tục cập nhật trong tuần của ngày 8 tháng 3                        
để chuẩn bị cho các thủ tục mới bắt đầu với việc chuyển sang học trực tiếp vào thứ Hai, ngày 15 tháng Ba.  
 
Mặc dù Ủy ban Nhà trường đã bỏ phiếu để trở lại học trực tiếp cho tất cả học sinh trong Trường Tiểu học                        
vào ngày 29 tháng 3, nhưng thực tế là chúng tôi có thể chuyển đổi trở lại mô hình kết hợp hoặc sang mô hình                         
hoàn toàn từ xa vào một thời điểm nào đó trong thời gian còn lại của năm học nếu tình hình đảm bảo. Chúng                        
ta sẽ cần tiếp tục hợp tác với tư cách là một cộng đồng trường học để đáp ứng tốt nhất nhu cầu giáo dục của                          
học sinh đồng thời đưa ra các quyết định để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên và học sinh của                           
chúng ta.  
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 

 
 
 
 

Scott E. Knief 
Superintendent 
 
 

www.carver.org 
“Học vấn Xuất sắc Thông qua Cải tiến Liên tục” 
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