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Phó giám đốc học khu

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, 

Kính gửi các Nhân viên, Học sinh và Gia đình trường Malden Public Schools. 

Chúng tôi hy vọng thông báo này sẽ giúp bạn an toàn và khỏe mạnh trong tình trạng khẩn cấp chính thức 
đầu tiên “không đến trường”. Như nhiều bạn đã nghe trong diễn văn của Thống đốc Baker tối qua, chúng ta 
có thể thấy trường học khắp Massachusetts sẽ đóng cửa ít nhất đến ngày 7 tháng 4. Chúng ta đang trong thời 
điểm chưa từng có và làm nhanh nhất có thể để xử lý thông tin từng phút, đặt câu hỏi thích hợp và sau đó 
nhận thông tin cho gia đình và nhân viên. Chúng tôi hiểu bạn có thể có nhiều câu hỏi, lo lắng và quan ngại 
khi chúng ta cân bằng yêu cầu tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng với mong muốn tiếp tục cuộc 
sống bình thường cùng nhà trường và học tập. Thông báo ngắn gọn này hy vọng sẽ cung cấp bối cảnh những 
điều đã xảy ra tại học khu trong ba ngày vừa qua và đưa ra hỉnh ảnh tổng quan những điều mong đợi trong 
những ngày tới. 

Như bạn đã biết, thứ năm tuần trước chúng tôi đã tạm hoãn chương trình phát triển chuyên môn cho các nhà 
giáo dục. Quyết định này được đưa ra dựa trên tình hình phát triển nhanh chóng liên quan đến COVID-19. 
Ngày thứ sáu, chúng tôi dành làm việc chặt chẽ với Văn phòng Thị trưởng cũng như tổ chức nhiều cuộc gọi 
hội nghị với nhân viên văn phòng trung tâm, tiếp thu lượng thông tin khổng lồ đến từ cơ quan y tế địa 
phương và tiểu bang, Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học (DESE), và Đội quản lý khẩn cấp Malden. 

Bữa ăn cho học sinh

Sau những cuộc điện thoại vào thứ sáu, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo học sinh có bữa sáng và 

bữa trưa. Trân trọng cảm ơn Omar Hernandez của Whitson’s, (nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm) và nhân 

viên dịch vụ thực phẩm riêng có mặt lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho tất cả học sinh có nhu cầu. 

Những bữa ăn này miễn phí cho TẤT CẢ học sinh Malden, bất kể mức thu nhập hay địa điểm bạn đi 

học. Các bữa ăn có sẵn tại các thời điểm và địa điểm sau: 



Bữa ăn Thời gian (Thứ hai-Thứ sáu) Địa điểm 

Ăn sáng 7:30 sáng - 9:00 sáng
Salemwood, cả nhà ăn trên và 
dưới 
MHS, cả hai nhà ăn  

Ăn trưa 11:00 sáng - 1:00 chiều 
Salemwood, cả nhà ăn trên và 
dưới 
MHS, cả hai nhà ăn 

Học tập và Cam kết 

Chúng tôi sẽ làm việc với Hiệp hội Giáo dục Malden và Giám đốc Chương trình giảng dạy của chúng tôi 

trong tuần này để bắt đầu cung cấp tài liệu cho các gia đình. Đây sẽ là nỗ lực phối hợp từ văn phòng trung 

tâm và bạn không nên mong đợi thấy trao đổi với từng giáo viên. Bạn sẽ thấy danh sách tài liệu được 

đăng vào thứ năm tuần này. Ngoài ra, DESE đang làm việc với các đối tác cộng đồng để phát triển cơ hội 

học tập có thể tiếp cận thông qua đài truyền hình địa phương. Chúng tôi sẽ có thêm thông tin về những nỗ 

lực này trong những ngày tới. 

Tuần tới, khi tình hình tiếp tục phát triển, bạn sẽ nhận được thông tin bổ sung những gì có thể mong đợi về 

cam kết tiến triển. 

Công nghệ  

Chúng tôi nhận thấy nhiều gia đình có thể không tiếp cận công nghệ tại nhà. Chúng tôi đang nỗ lực xác 

định phương pháp để các gia đình tiếp cận công nghệ và sẽ liên hệ thêm về khả năng này trong tương lai 

gần. 

Giữ liên lạc liên tục 

Chúng tôi sẽ làm việc với MATV để phát thông báo và cập nhật quan trọng liên quan đến trường Malden 

Public Schools. Ngoài ra, bạn sẽ thấy nhiều cập nhật như thế này tối thiểu một lần mỗi tuần, cộng với liên 

hệ thêm thông qua truyền thông xã hội, gọi điện tự động đến cộng đồng học tập và trang web của chúng 

tôi. Vui lòng theo dõi chúng tôi trên Twitter @MaldenPublic và trang web www.maldenps.org.

Rất mong được làm việc cùng bạn trong những ngày sắp tới.  

Kính chúc bạn sức khỏe, 

John Oteri

Giám đốc học khu 


