Tuần tin tức từ BSD – 22 tháng hai, 2021
Thông tin về chương trình Hybrid (Kết hợp)
Đầu tiên chúng tôi muốn gởi lời cảm ơn đến quý vị đã luôn kiên nhẫn và thông cảm trong khi
chúng tôi cố gắng thích nghi với một hoàn cảnh luôn thay đổi. Chỉ trong vòng một vài tuần vừa
qua chúng ta thấy Thống đốc và Bộ giáo dục Oregon đã có những thay đổi lớn về yêu cầu chỉ
số an toàn sức khoẻ liên quan đến COVID-19. Giáo viên được ưu tiên chích ngừa trước. Quận
hạt chúng ta chuyển từ trạng thái rủi ro rất cao (Extreme Risk) xuống còn rủi ro cao (High Risk).
Những điều đề cập trên sẽ ảnh hưởng đến các quyết định thay đổi dành cho học sinh cấp hai
và ba của chúng ta.
Chúng tôi sẽ KHÔNG thực hiện chương trình BSD Connect vào ngày 19 tháng tư như đã thông
báo trước đây. Thay vào đó chúng tôi dự định sẽ bắt đầu Giảng dạy trực tiếp bán thời gian
(In-Person Hybrid Instruction) cho học sinh của cấp hai, ba và trường chuyên muốn đi học
trở lại. Hiện tại các chi tiết của kế hoạch đang được tính toán, nhưng chúng tôi dự định sẽ thực
hiện việc giảng dạy song song (simultaneous instruction).
Nói một cách đơn giản là giáo viên sẽ giảng dạy trực tiếp từ trường cho tất cả các em học sinh
cho dù ở trường hay ở nhà. Học sinh lựa chọn học tại nhà (CDL) sẽ được giáo viên giảng dạy
trực tuyến qua máy tính. Học sinh nào chọn lựa học Hybrid (kết hợp) sẽ được chia thành hai
nhóm. Các em sẽ được học từ sáng đến chiều trong hai ngày tại trường và ba ngày còn lại học
online ở nhà, do bởi các quy thức an toàn nhà nước bắt buộc thực hiện lúc này là không cho
phép tất cả các học sinh đến trường cùng lúc. Giảng dạy trực tiếp và online sẽ được thực hiện
đồng thời trong nửa thời gian đầu của mỗi tiết học, nửa thời gian sau các em học sinh sẽ làm
bài tập về những gì vừa được học qua, giáo viên hổ trợ trực tiếp cho các em tại lớp. Các ngày
thứ tư sẽ học CDL như hiện nay. Nhưng xin nhớ rằng tất cả các kế hoạch liên quan đến việc
thay đổi điều kiện làm việc phải được thương lượng với công đoàn của nhân viên chúng tôi.
Theo dự định ngày bắt đầu sẽ là ngày 19 tháng tư. Trong những tuần tới đây, chúng tôi sẽ yêu
cầu gia đình lựa chọn giữa việc học CDL hoặc Kết hợp (Hybrid) cho khoảng thời gian từ bây
giờ cho đến hết năm học. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết về các mô hình cũng như quy tắc an
toàn trước khi quý vị cần phải đưa ra quyết định.
Xin chú ý: Học sinh cấp hai tại các trường K-8 sẽ theo thời khoá biểu Hybrid của cấp tiểu học
chứ KHÔNG học theo thời khoá biểu dành cho học sinh cấp hai ở các trường bình thường
khác. Sắp tới sẽ có thêm thông tin đặc biệt gởi đến quý phụ huynh.
Hiện tại tất cả học sinh cấp hai và ba sẽ tiếp tục học CDL. Ngoài ra, các em sẽ được bắt đầu
tham gia những hoạt động giao tiếp xã hội tại trường. Quý vị sẽ nhận được thêm thông tin từ
trường nơi con em đang theo học.
Kế hoạch học Hybrid mới sẽ không giống như trước đây, nhưng chúng tôi nghĩ đây sẽ là những
bước đi đúng đắn. Xin gởi lời cảm ơn đến tất cả quý bà con Oregon đã góp sức để giúp giảm

con số lây nhiễm COVID-19. Sự cố gắng của quý vị đã giúp chúng tôi có thể thực hiện các
bước tiến quan trọng này.
Tổng giám thị
Don Grotting

Vận hành & chỉnh sửa HVAC (Hệ thống sưởi, thông gió và điều hoà không khí)
Phòng Bảo trì (Facilities Department) của chúng tôi đã có chuẩn bị một memorandum (báo
cáo) tóm tắt công việc vận hành và chỉnh sửa HVAC để chuẩn bị cho việc giảng dạy
LIPI Phần 2 và Giảng dạy kết hợp trực tiếp (In-Person Hybrid Instruction). Ngoài ra quý
vị có thể đọc thêm thông tin giải thích về hệ thống HVAC trên trang mạng của trường.
Hy vọng của chúng tôi là báo cáo này sẽ giải thích rỏ ràng các bước mà Học khu đã áp
dụng để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 ở các cơ sở vật chất của chúng ta.

