
 

 

 

Ngày 10 tháng 8, 2021 

Kính gửi các gia đình của Everett Public Schools:  

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có một mùa hè đáng nhớ và chuẩn bị cho một năm học tuyệt vời. 

Chúng tôi biết bạn đã có nhiều câu hỏi kể từ khi chúng tôi thông báo sẽ mở trường học trực 

tiếp 100% vào mùa thu. Tôi hy vọng bạn cũng hào hứng như chúng tôi khi được học trực tiếp.  

Chúng tôi vừa có một tuần đào tạo và phát triển chuyên môn với hiệu trưởng và hiệu phó của 

bạn. Và tôi có thể thành thật nói rằng, tất cả chúng tôi đều nóng lòng muốn nhìn thấy con bạn 

đi học trở lại vào tháng 9, sẽ là lần đầu tiên từ trước đến nay cho một số học sinh!  

Chúng tôi hy vọng lá thư này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho một mùa thu tuyệt vời. Phần lớn thời 

gian của ngày học sẽ giống với những gì bạn đã trải qua trước khi đại dịch đòi hỏi học tập ảo, 

nhưng có một vài điểm khác biệt: 

Khẩu trang 

Chúng tôi hiểu rằng có nhiều triết lý khác nhau về việc yêu cầu học sinh và nhân viên đeo 

khẩu trang khi đến trường. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn 

của học sinh và nhân viên. Với số lượng các trường hợp COVID ngày càng tăng và biến thể 

Delta của COVID có khả năng lây truyền cao, tổng giám sát các trường học và thống đốc 

bang của chúng ta đã bắt buộc phải đeo khẩu trang đến trường khi chúng ta bắt đầu học vào 

tháng 9, 2021. Đây là yêu cầu đối với tất cả học sinh và nhân viên mà đang làm việc ở nơi trẻ 

em có mặt bất kể tình trạng tiêm chủng. Đây là yêu cầu của luật pháp và không theo quyết 

định của hội đồng trường địa phương, giám sát viên hoặc hiệu trưởng địa phương, do đó, học 

sinh và nhân viên của Everett Public Schools (khi có mặt trẻ em) sẽ phải đeo khẩu trang. 

Tương tự như năm ngoái, sẽ có những điều chỉnh nếu học sinh bị khuyết tật khiến các em 

không thể che mặt. 

Giãn cách xã hội 

Trong khi học sinh đang ở trường, sẽ có phương thức giãn cách xã hội được áp dụng. Yêu 

cầu đối với các trường học là “duy trì khoảng cách từ 3 feet trở lên giữa các học sinh trong 

một lớp học ở mức độ có thể và hợp lý, cho phép tất cả học sinh được học toàn thời gian, và 

trực tiếp” (yêu cầu của Bộ Y tế đối với trường mẫu giáo-12). Các lớp học của chúng tôi sẽ 

được thiết lập để có thể duy trì ít nhất ba (3) feet giãn cách xã hội.  

Các biện pháp an toàn bổ sung 

Theo yêu cầu của tất cả các học khu, hệ thống thông gió của trường học được kiểm tra, làm 

sạch và sửa chữa khi cần thiết. Phòng vệ sinh cũng được tăng cường thông gió. Có các chỗ 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf


 

 

khử trùng tay ở khắp các trường học, và các quy trình thực hiện trong trường hợp một đứa trẻ 

bị ốm ở trường. Thông tin chi tiết sẽ có trước khi khai giảng.   

Những dịch vụ đặc biệt  

Học sinh nhận được các dịch vụ đặc biệt sẽ được phục vụ trong trường. Tất cả các gia đình 

cũng có thể đăng ký Học Viện Ảo Everett nếu đang học lớp mẫu giáo-8.   

Bữa ăn 

Vâng, một lần nữa, các bữa ăn của trường năm nay được cung cấp miễn phí cho tất cả học 

sinh ở trường! Chương trình bữa ăn do liên bang tài trợ và USDA hoàn trả chi phí bữa ăn. 

• Thực đơn – Để tìm hiểu thực đơn cho bữa sáng và bữa trưa tại trường học của con 

bạn, vui lòng truy cập trang web "Thực đơn trường học”. 

• Đơn đăng ký bữa ăn miễn phí và giảm giá – Mặc dù các bữa ăn được miễn phí trong 

năm nay, các gia đình vẫn được khuyến khích điền vào đơn đăng ký bữa ăn miễn phí 

và giảm giá. Các đơn đăng ký bữa ăn miễn phí và giảm giá được phê duyệt giúp tài trợ 

cho các chương trình khác và cũng có thể giúp miễn các khoản phí khác cho gia đình 

bạn.  

o Đơn đăng ký online bữa ăn miễn phí và giảm giá  

o Đơn đăng ký bằng giấy thì có sẵn tại trường học của con bạn 

Khi nào chúng ta có lịch học? 

Lịch học 2021-22 là một phần trong quá trình đàm phán hợp đồng của chúng tôi trong năm 

nay. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi lịch được hoàn thành. Tuy nhiên, chúng tôi có thể 

chia sẻ: 

• Ngày khai giảng: từ xưa đến nay, ngày khai giảng là thứ Tư sau ngày lễ Labor Day. 

• Kỳ nghỉ đông: từ xưa đến nay, kỳ nghỉ đông là hai tuần cuối cùng của tháng 12, bao 

gồm cả ngày New Year. Nó thay đổi tùy theo thời điểm diễn ra ngày New Year. 

• Kỳ nghỉ xuân: từ xưa đến nay, đó là tuần đầu tiên của tháng 4. 

Tận hưởng những tuần cuối cùng của mùa hè: Chúng ta chỉ còn khoảng một tháng nữa là gặp 

mặt trực tiếp! Chúng tôi sẽ có thêm thông tin chi tiết khi tháng 9 đến gần hơn.  

Hãy giữ an toàn và sức khỏe, 

Dr. Ian Saltzman 

Tổng giám sát 

Everett Public Schools 

https://www.everettsd.org/everettvirtualacademy
https://www.myschoolmenus.com/instance/206/district/229
https://frapps.horizonsolana.com/EVEP01

