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Do những quan ngại về COVID-19 (Coronavirus), các trường học trong khối Columbia Public Schools sẽ đóng 
cửa từ ngày thứ 4, ngày 18/3. Hiện tại, chúng tôi có kế hoạch mở cửa các trường học trở lại vào thứ 2, ngày 
13/4. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi khi chúng ta có những thông tin mới liên quan tới loại virus này. Xin 
quý vị hãy cập nhận thông tin từ nguồn địa phương và trang web của CPS. Các quyết định của Columbia 
Public Schools được đưa ra theo các chỉ dẫn từ giới chức thành phố, tiểu bang và liên bang. 
  
Con em của quý vị sẽ được giao bài tập để hoàn thành tại nhà. Các cháu được yêu cầu hoàn thành phần học 
trên lớp tại nhà riêng. Dưới đây những yêu cầu theo từng bậc học: 
  
Mầm non tới lớp 4: học sinh sẽ được giao các tập bài tập để làm. Chúng tôi sẽ giao những tập giấy cho học 
sinh vào thứ 3 ngày 17/3. Nếu con của quý vị không đi học hôm thứ ba, phụ huynh có thể để trường từ nay 
tới ngày thứ 6 ngày 20/3 để nhận bài vở. Chúng tôi sẽ giao thêm bài tập nếu Columbia Public Schools vẫn 
phải đóng cửa sau ngày 13/4 và chúng tôi sẽ gửi thông báo tới gia đình về việc nhận được các giấy tờ đó. 
  
Từ lớp 5 tới lớp 12: tất cả bài tập sẽ được đưa lên ứng dụng Schoology, chương trình học trên mạng của các 
em. Con của quý vị đã biết sử dụng chương trình này nhưng nếu các cháu có câu hỏi, xin hãy gửi email tới 
giáo viên.  
  
Các cháu sẽ bắt đầu học tại nhà kể từ thứ hai, ngày 30/3. Trong thời điểm này, xin hãy khuyến khích các cháu 
đọc và chơi các trò chơi mang tính giáo dục trên mạng.  
  
Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thông báo tới phụ huynh qua email và qua ứng dụng Schoology của học sinh. Phụ 
huynh cần kiểm tra email của mình thường xuyên và nếu có câu hỏi xin hãy gửi tới giáo viên. Nếu quý vị 
không đọc được tiếng Anh, xin hãy nhờ bạn bè 
giúp đỡ. 
  
Quý vị cần làm theo các chỉ dẫn từ chính phủ liên 
bang và tiêu bang trong tình huống này. Xin hãy ở 
nhà nếu có thể. Xin đừng đến chỗ đông người. 
Nếu quý vị ốm - dù rất nhẹ - xin đừng đi làm hoặc 
đi bất cứ đâu. Xin hãy lên mạng tìm hiểu thông tin 
về loại virus này bằng ngôn ngữ của quý vị. Trang 
web của CPS cũng đăng tải những thông tin này và 
quý vị có thể tìm đọc bằng ngôn ngữ của mình 
bằng cách tùy chọn “ngôn ngữ” ở đầu trang. 
  
Thông dịch viên của chúng tôi sẽ không liên lạc với 
quý vị mỗi khi nhà trường cần gửi thông báo. 
Thông dịch viên chỉ liên lạc với quý vị khi có những 
thông báo quan trọng như thế này. Với những 
thông tin khác, xin hãy thường xuyên kiểm tra 
email của quý vị. Columbia Public Schools và ban 
EL xin chúc quý vị sức khỏe dồi dào trong thời gian 
này.  

 


