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Ngày 12 tháng Ba, 2020
Kính Gửi Các Gia Đình của Malden Public Schools,
Tôi đang viết về những thông tin quan trọng liên quan đến những hành động mà học khu sẽ thực
hiện để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của học sinh, nhân viên, và các gia đình của chúng tôi
trong khi tình hình xung quanh vi-rút Corona đang tiếp tục tiến triển.
Dựa trên các tình hình đang đang tiến triển với đợt bùng phát COVID-19 đang diễn ra ở khắp
tiểu bang, sau khi tham vấn với các viên chức của Thành Phố Malden, Malden Public Schools
đã đưa ra quyết định đóng cửa tất cả các trường học của Malden Public Schools, bắt đầu từ ngày
mai, thứ Sáu, 13 tháng Ba, 2020. Do tình hình vẫn còn có nhiều biến chuyển, Malden Public
Schools sẽ được đóng cửa trong thời gian chưa được xác định cụ thể.
Quyết định đóng cửa trường học không hề được chúng tôi đưa ra một cách khinh suất. Chúng
tôi hiểu rõ những ảnh hưởng nghiêm trọng mà hành động này mang đến. Chúng tôi hiểu rằng
đây là một tình huống cực kỳ khó khăn mà các gia đình phải đối mặt. Tuy nhiên, chúng tôi tin
rằng những bước đi này là cần thiết dựa trên những thông tin mà chúng tôi thu thập được từ
những chuyên gia của địa phương và tiểu bang trong một vài ngày vừa qua.
Với những người đang đọc thư này là các nhân viên, trong một vài ngày tới, Tổng Giám Đốc
Học Khu sẽ cùng làm việc và hợp tác với Hiệp Hội Giáo Dục Malden để đưa ra kế hoạch chính
thức cho các bước sau đó. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình cho nhân viên và các gia đình trong
một vài ngày tới khi có thêm thông tin về các kế hoạch của chúng tôi.
Chúng tôi mong quý vị linh hoạt, hỗ trợ, và thấu hiểu khi chúng tôi làm việc để giải quyết được
tốt nhất các nhu cầu của cộng đồng chúng ta trong thời điểm khó khăn này.
Trân trọng,
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