Kế hoạch trở lại việc học tập - Dịch từ kịch bản video
Kính chào quý ông bà phụ huynh! Tôi là Dr. Robert Kobylski, giám đốc của khu trường học cộng
đồng Davenport.
Hơn 100 thành viên của khu trường học cộng đồng Davenport đã làm việc chăm chỉ trong vài
tuần qua để tạo ra một kế hoạch hoàn hảo cho việc trở lại học tập.
Mỗi quận trong tiểu bang Iowa phải nộp một “kế hoạch trở lại việc học tập” cho tiểu bang
trước ngày 01 tháng 7. Trong bản kế hoạch chúng tôi phải giải thích cách sẽ làm sao đối phó với
sự gián đoạn học tập do đóng cửa từ COVID-19, cũng như xác định các hành động quan trọng
trong các nhu cầu xã hội và tình cảm của học sinh, sức khỏe và an toàn, lịch trình chi tiết và lịch
trình, nhu cầu công nghệ, và cách triển khai việc học tăng tốc trong tương lai.
Đội ngũ trường học Davenport của chúng tôi đã làm việc dựa trên những điểm quan trọng này
để xây dựng một kế hoạch “Return to Learn - trở lại học” bao gồm ba trường hợp có thể xảy ra
trong tương lai: học tập ở tại trường , yêu cầu học tập qua trực tuyến (online), hoặc là một sự
hỗn hợp của cả hai cách trên.
Xin quý ông bà phụ huynh vui lòng biết rằng, sự an toàn của học sinh, giáo viên, nhân viên và
cộng đồng của chúng ta là vô cùng quan trọng với chúng tôi khi đưa ra quyết định về cách học
tập sẽ diễn ra trong năm học 2020-2021. Quyết định cuối cùng của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng
bởi tình trạng của tiểu bang Iowa do thống đốc Reynolds, bộ y tế công cộng Iowa, và Trung tâm
kiểm soát bệnh tật và sở y tế địa phương của chúng ta - những người mà chúng tôi gặp gỡ hàng
tuần.
Bất kỳ phương pháp giảng dạy học tập nào sẽ diễn ra, tất cả các học sinh khu trường cộng đồng
Davenport sẽ bắt đầu việc học tập vào thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020.

Chúng tôi biết rằng quý ông bà sẽ có nhiều câu hỏi về kế hoạch trở lại học hỏi, và làm thế nào
khu trường học cộng đồng Davenport chuẩn bị các tòa nhà vật lý của mình để học sinh có thể
trở lại trường học vào tháng tám an toàn nếu đó là quyết định.
Trong những tuần tới, quý ông bà sẽ nhận được những thông tin quan trọng liên quan đến
nhiều câu hỏi và lo ngại về việc “Kế hoạch trở lại việc học tập” của các em học sinh.
Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo mỗi gia đình trong khu trường cộng đồng Davenport có các
công cụ và tài nguyên cần thiết để nhận được những thông tin liên lạc quan trọng này.
Xin hãy theo dõi trang web của Davenport, các tài khoản truyền thông xã hội, và email của quý
ông bà để biết thêm nhiều thông tin quan trọng giúp trả lời các câu hỏi của quý ông bà và tạo
cơ hội để cung cấp thông tin phản hồi.
Chúng tôi mong đợi sự trở lại việc học tập vào thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020.
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