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 Ngày 14 tháng 4 nam 2020 

 

Kính thưa gia đình của Trường công lập St. Louis, 

Vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, chúng tôi đã tuyên bố kết hợp với Thống đốc rằng các 

trường học trong học khu sẽ đóng cửa cho đến cùi năm học. Quyết định khó khăn này 

được đưa ra cùng với các trường hiến chương St. Louis City, các trường Công giáo, 

các trường độc lập và các trường St. Louis County để đảm bảo đáp ứng phối hợp trên 

toàn khu vực. 

Thời điểm quan trọng này sẽ thay đổi tất cả các cách chúng ta ủng hộ dạy và học. Biết 

rằng Trường Công lập Saint Louis không ngừng cam kết để... 

 duy trì và củng cố mối quan hệ của chúng tôi với con bạn, mặc dù chúng tôi không 

có thể gặp nhau trong trường như bình thường 

 cung cấp máy để học tập có kết nối internet cho mọi học sinh cần sử dụng 

 thu hút sinh viên của chúng tôi trong kinh nghiệm học tập trên mạng 

 cung cấp hỗ trợ cho gia đình bạn về mặt học thuật và tình cảm, để bạn không điều 

hướng những thay đổi này một mình. 

 bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi. 

 tận dụng các nguồn lực của chúng tôi một cách công bằng để mọi người, kể cả 

những sinh viên dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi, có thể phát triển mạnh. 

 phấn đấu hướng tới sự xuất sắc, ngay cả trong thời gian thử thách không thể chối 

cãi này, để chúng ta tái hiện tốt hơn và mạnh mẽ hơn khi kết thúc. 

 

Tình huống thay đổi nhanh chóng này có nghĩa là chúng ta phải vượt qua những thách 

thức phức tạp bởi các nhiệm vụ an toàn của coronavirus. Cho đến nay, chúng tôi đã nhận 

được gần 10,000 yêu cầu cho iPad hoặc các điểm internet và phân phối hơn 5,400 thiết 

bị. Chúng tôi đang làm việc nhanh chóng, nhưng yêu cầu sự kiên nhẫn của bạn, vì chúng 

tôi xử lý tất cả các yêu cầu. Nếu gia đình bạn vẫn cần một thiết bị hoặc điểm phát sóng, 

vui lòng hoàn thành khảo mẫu đơn tại www.slps.org/tech hoặc liên hệ với hiệu trưởng 

hoặc Phòng Giáo dục Đặc biệt theo số 314-633-5325 hoặc 314-345-2491. 

Các nhà giáo dục của chúng tôi đang làm việc không mệt để viết lại kế hoạch bài học để 

học trên mạng, cập nhật trang web của trường, thích nghi với việc học công nghệ mới và 

liên lạc với mọi học sinh thường xuyên. Như bạn có thể tưởng tượng, đây là một sự điều 

chỉnh lớn và sẽ mất thêm một chút thời gian để hoàn thiện quy trình, nhưng cam kết nâng 
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cấp công nghệ và kỹ năng của chúng tôi sẽ tác động tích cực đến cách chúng tôi dạy và 

cách học sinh học cả hiện tại và trong tương lai. Trong lúc này, xin vui lòng đừng ngại 

tiếp cận với giáo viên hoặc hiệu trưởng của bạn để đặt câu hỏi hoặc nhận thông tin cập 

nhật. Nếu bạn không thể liên lạc, vui lòng gọi đến số 314-437-8430 để được hỗ trợ. 

Trong những tuần tới, bạn có thể mong đợi thông tin liên lạc thường xuyên từ cả Văn 

phòng chánh của Học khu và trường của con bạn về các bài tập học tập, truyền thống 

cuối năm như vũ hội và tốt nghiệp, học hè và năm học 2020-2021. Trang web của chúng 

tôi sẽ luôn có thông tin mới nhất, nhưng chúng tôi cũng sẽ sử dụng các cuộc gọi tự động, 

email và phương tiện truyền thông xã hội để đưa ra thông báo. Vui lòng đảm bảo rằng 

hiệu trưởng của con bạn có số điện thoại và địa chỉ email hiện tại của bạn, để bạn không 

bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. 

Chúng tôi biết đây là một thời gian căng thẳng và cảm xúc, chúng tôi cũng cảm thấy như 

vậy. Chúng tôi nhớ việc có thể chào đón bạn vào các trường học và văn phòng của chúng 

tôi và cung cấp trải nghiệm học tập mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi là cung 

cấp một nền giáo dục chất lượng cho tất cả học sinh vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ 

gặp lại bạn ở trường ngay khi chúng tôi được phép mở lại các trường học và văn phòng. 

Cho đến lúc đó, hãy để tất cả cùng làm việc để giữ an toàn trong khi chúng ta cùng nhau 

học tập tại nhà. 
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