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16 tháng 6 năm 2020

Thưa các bậc cha mẹ và người giám hộ,
Theo Virginia di chuyển vào giai đoạn Il của kế hoạch mở lại của thống đốc Northam, trường
học hiện nay được cho phép để mang lại cho các nhóm nhỏ của sinh viên trong hướng dẫn
trong người bao gồm cả sinh viên ở lớp PreK-3, sinh viên với nhu cầu giáo dục đặc biệt, và
người học Anh ngữ. Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp cận các sinh viên được chọn để tham
gia vào các cơ hội giáo dục này. Trong mọi tình huống, chúng tôi sẽ tôn trọng các hướng dẫn xã
hội và các thực hành khác để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 và thúc đẩy sự an toàn của tất
cả nhân viên và học sinh. Các trường công lập quận Campbell sẽ phát triển một chương trình
sức khỏe theo quy định của bộ y tế Virginia (VDH), và nó sẽ được đăng trên trang web của
chúng tôi để xem cộng đồng trước khi bất kỳ hướng dẫn bắt đầu.
Các trường trung học cũng được phép tiếp tục thực hành hạn chế và điều hòa cho vận động
viên của chúng tôi. Một chương trình sức khỏe cũng sẽ được tạo ra và được đăng trên trang
web của chúng tôi để giảm thiểu mối quan tâm COVID-19. Mỗi trường cũng sẽ có một kế hoạch
tại chỗ đó là đội ngũ cụ thể để bảo vệ các vận động viên và HLV của chúng tôi.
Mở cửa lại lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi là trong quá trình tạo ra kế hoạch mở cửa lại
trường của chúng tôi cho mùa thu và chúng tôi sẽ giữ cho bạn thông báo như kế hoạch mở ra.
Trong suốt quá trình này, chúng tôi sẽ làm việc hướng dẫn có trong người cũng cung cấp một
cách mạnh mẽ phân phối học tập hướng dẫn để hỗ trợ các tình hình phát triển, theo các hướng
dẫn được cung cấp bởi bộ giáo dục Virginia, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, và bộ y tế Virginia.
Mục tiêu số một của chúng tôi trong suốt quá trình này là để trở lại một lịch trình bình thường
càng sớm càng tốt trong khi giữ an toàn cho mọi người.
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ của các nỗ lực của chúng tôi khi chúng tôi di chuyển về phía
trước.
S incerely,

Robert. Johnson

Giám đốc trường học

Trao quyền cho sinh viên hôm nay cho cơ hội Endless ngày mai
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