Ngày 15 tháng 3, 2020
Re: Các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong thời gian đóng cửa trường do mối đe dọa của COVID-19
Kính gửi phụ huynh, người giám hộ hoặc học sinh tuổi trưởng thành,
Trong thư gửi các gia đình của Trường Công lập Portland, Giám thị Botana chia sẻ rằng Trường Công lập
Portland đã đưa ra quyết định đóng cửa tất cả các trường từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 do nhu cầu
gia tăng gần đây liên quan đến mối đe dọa của virút Corona. Trong bức thư đó, ngày 16 tháng 3 và 17 tháng 3
được ghi nhận là những ngày học sinh được nghỉ (như ngày bão) để cho phép giáo viên và nhân viên chuẩn bị
cho các kinh nghiệm học tập từ xa cho học sinh.
Giáo viên, chuyên viên và nhà trị liệu cùng với các ban nghành của trường đang lên kế hoạch học tập để học
sinh tiếp tục việc học hành trong những tuần đóng cửa trường; có thể bao gồm các thay đổi phù hợp và dịch vụ
trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP). Các ban sẽ làm việc về các kế hoạch này vào Thứ Hai và Thứ Ba, và
sẽ thông báo kết quả vào cuối thứ Ba, ngày 17 tháng 3. Những điều có thể mong đợi:




Liên lạc với người quản lý trường hợp của con mình về cách IEP sẽ được thực hiện trong thời gian 2
tuần đóng cửa trường học này
Liên lạc từ các nhà cung cấp dịch vụ cho con mình (Ngôn ngữ trị liệu, OT, PT, Công tác xã hội) về cách
các dịch vụ sẽ được cung cấp hoặc thay thế trong thời gian 2 tuần đóng cửa trường học này
Thông tin về cách gia đình sẽ được liên lạc trong hai tuần này cùng các tài liệu và hoạt động học tập sẽ
được cung cấp cho con mình như thế nào.

Chúng tôi đang tích cực tìm cách để giữ cho học sinh tham gia vào việc học trong thời gian đóng cửa trường
học này. Vui lòng liên hệ với người quản lý trường hợp của con mình nếu có thắc mắc hoặc quan tâm. Nếu có
nhu cầu, quý vị có thể liên hệ với văn phòng học khu của chúng tôi theo số dưới đây để nói chuyện với tôi hoặc
một trong những Trợ lý Giám đốc của chúng tôi.
Nếu con quý vị đang tham gia vào một trường học đặc biệt ngoài các trường học của chúng tôi, trường đó sẽ
thông báo bất kỳ sự đóng cửa hoặc thay đổi lịch trình. Nhiều trường học trong khu vực trực tiếp của chúng tôi
đang đưa ra quyết định về việc đóng cửa. Chúng tôi sẽ gửi thông tin liên lạc cá nhân đến gia đình của học sinh
trong các trường đặc biệt ngay sau khi chúng tôi có thông tin đó.
Giám thị Botana sẽ tiếp tục liên lạc thường xuyên với các gia đình trong thời gian đóng cửa này. Tôi cũng sẽ
cung cấp thông tin cập nhật và liên lạc thường xuyên về các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong thời gian đóng cửa.
Hãy giữ gìn sức khỏe và liên hệ với Phòng Dịch vụ Học sinh nếu có thắc mắc hoặc quan tâm về giáo dục đặc
biệt cho con mình.
Sincerely,

Deborah Mullis
Giám đốc Dịch vụ Học sinh
Portland Public Schools
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