
 

Holbrook Public Schools  Julie S. Hamilton 
Superintendent of Schools 

245 South Franklin Street  Holbrook, MA 02343-1460  Telephone:  781-767-1226  Fax:  781-767-1312 
Email: hamilton@holbrook.k12.ma.us 

 

 
 
 

Thưa quý phụ huynh / người giám hộ,  

Khi chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch mở lại trường, tôi muốn chạm vào căn cứ xung 

quanh một vài món đồ. Các lực lượng đặc nhiệm dựa trên tòa nhà và toàn quận đã 

họp để xây dựng ba kế hoạch do Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học ủy nhiệm 

(hoàn trả đầy đủ, lai và từ xa đầy đủ). Các nhóm của chúng tôi đã làm việc không 

mệt mỏi để tạo ra các kế hoạch chu đáo kết hợp các hướng dẫn của DESE về an 

toàn và trong hầu hết các trường hợp, đã vượt quá các hướng dẫn này.Chúng tôi đã 

thêm vào nhân viên điều dưỡng của chúng tôi, đặt mua và nhận thiết bị bảo vệ cá 

nhân (PPE), thông qua khả năng đăng ký trực tuyến cho học sinh mới, tăng số 

lượng thiết bị công nghệ của chúng tôi để đảm bảo quyền truy cập cho tất cả học 

sinh, và đã chạy cả chương trình giáo dục đặc biệt mở rộng mùa hè cũng như 

chương trình chăm sóc ban ngày Champions của chúng tôi , trực tiếp, trong khuôn 

viên trường. Các bước tiếp theo sẽ bao gồm việc đệ trình các kế hoạch mở lại của 

chúng tôi lên DESE để phê duyệt, thông qua kế hoạch mở lại cuối cùng của Ủy ban 

Trường Holbrook và sau đó công bố kế hoạch đã chọn với thông tin cụ thể về việc 

học sinh và nhân viên sẽ thất bại như thế nào. 

Ủy viên Giáo dục MA đã công bố tuần trước (* không phải là quyết định của địa 

phương), rằng 10 ngày khi bắt đầu năm học sẽ được sử dụng (ở tất cả các quận) để 

cho phép chuẩn bị và huấn luyện về các giao thức mới, các biện pháp an toàn và 

hướng dẫn cho nhân viên . Đây là công việc quan trọng, nhưng sự thay đổi sẽ ảnh 

hưởng đến ngày bắt đầu ban đầu của sinh viên trên lịch của chúng tôi. Tôi sẽ cung 

cấp cho bạn thông tin về ngày bắt đầu mới của chúng tôi càng sớm càng tốt. Như 

mọi khi, cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ Trường Công lập Holbrook. 

Cảm ơn bạn,  

Julie Hamilton 

 
 
 


