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Kính gửi Phụ huynh và Người giám hộ,
Chúng tôi viết thư này nhằm cung cấp thông tin cập nhật về quá trình lập kế hoạch để mở
cửa lại các trường học vào mùa thu. Thật khó để tin rằng chỉ vài tuần trước, chúng ta đã kết
thúc những gì chắc chắn sẽ được coi là năm học đầy thử thách và đáng nhớ nhất từ trước
đến nay. Chúng ta đã chuyển từ việc cùng nhau học tập trong các tòa nhà xây bằng gạch và
vữa, tự do tham gia vào các hoạt động thường ngày sang việc học từ xa chỉ trong khoảng
thời gian vài ngày. Cùng nhau, chúng ta đã có thể tiếp tục học tập trong suốt thời gian đóng
cửa trường học do COVID-19. Chúng tôi vô cùng tự hào về những nỗ lực của học sinh,
phụ huynh và các nhà giáo dục của chúng ta khi họ điều hướng thành công môi trường mới
này.
Với việc năm học bắt đầu chỉ trong vài tuần nữa, giờ đây chúng tôi đã chuyển sự chú ý
sang việc chào đón học sinh và nhân viên của chúng ta trở lại lớp học vào tháng Chín. Nhờ
có gần 700 phản hồi mà chúng tôi nhận được trong một cuộc khảo sát liên quan đến tuyển
sinh, chúng tôi đã có thể hiểu rõ hơn về hy vọng và mong muốn của cộng đồng đối với việc
giáo dục cho học sinh một cách an toàn nhất có thể trong năm học 2020-2021.
Quan hệ đối tác và Lực lượng Đặc biệt cho việc mở cửa lại
Mạng lưới IMS đã thành lập Lực lượng Đặc biệt Mở cửa lại Trường học và Nhóm Tư vấn
các Bên liên quan, mỗi nhóm bao gồm nhiều cá nhân khác nhau từ 15 trường học của
chúng ta. Những người trong Lực lượng Đặc biệt và Nhóm Tư vấn mang đến chuyên môn
cụ thể cũng như đại diện cho giáo viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng từ các cộng
đồng trường học đa dạng của chúng ta. Hướng dẫn Mở cửa lại Trường học của Tiểu bang
Pennsylvania và các khuyến nghị từ Sở Y tế Quận Philadelphia cho biết mọi vấn đề thảo
luận và quyết định.
IMS cũng đang hợp tác với một nhóm các nhà lãnh đạo trong ngành để giúp chúng tôi quản
lý dự án và khám phá mọi phương án thay thế có thể nhằm xác định cách an toàn và hiệu
quả nhất để giáo dục cho học sinh vào mùa thu. Từ các thách thức về cơ sở vật chất và
chuyên chở, điều chỉnh hướng dẫn và công nghệ, Lực lượng Đặc biệt và các đối tác sẽ
khám phá ra các cách để đáp ứng kỳ vọng của 15 cộng đồng chúng ta trong khi tuân thủ
các hướng dẫn do chính phủ và các cơ quan y tế đặt ra. Công việc này không phải là một
nhiệm vụ nhỏ và sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn, tôn trọng cũng như thỏa hiệp.
Kết quả khảo sát mở cửa lại trường học
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Phần lớn phụ huynh và người giám hộ của chúng ta vô cùng bày tỏ sự quan tâm đến việc
học sinh trở lại trường học IMS trong một số hoàn cảnh nhất định. Phụ huynh và người
giám hộ chủ yếu mong muốn học sinh trở lại môi trường học tập truyền thống vào năm
2020-2021 và cũng muốn đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được đưa ra. Ngoài
ra, những người tham gia khảo sát đã nhận ra giá trị của việc đeo khẩu trang, tuân theo các
hướng dẫn giãn cách xã hội và thực thi các biện pháp vệ sinh bảo vệ sức khỏe, nhưng họ
bày tỏ mối lo ngại có thể hiểu được về những thách thức tiềm ẩn trong việc tuân thủ an
toàn các hướng dẫn này trong cả ngày học. Liên quan đến việc học trực tuyến trong ba
tháng cuối của năm học 2019-2020, một số gia đình đã báo cáo về những khó khăn, trong
khi những người khác cảm thấy nó vượt quá mong đợi của họ. Tương tự như vậy, một số
học sinh gặp khó khăn trong môi trường học từ xa, trong khi một số khác phát triển tốt.
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Một chủ đề phổ biến khác mà chúng tôi đã nghe được từ cuộc khảo sát đó là các gia đình cho rằng
việc giảm học phí vì dạy học từ xa là phù hợp. Chúng tôi nhận ra rằng cuộc đại dịch và dẫn đến kết
quả là các biện pháp ở tại nhà đã tạo ra gánh nặng cho các gia đình và khiến việc học tập trở nên
khó khăn hơn đối với nhiều người. Khi chúng tôi chuẩn bị chào đón học sinh trở lại vào mùa thu
này, thực tế là việc cung cấp các thiết bị và sắp xếp cần thiết để giữ cho mọi người được an toàn và
khỏe mạnh cũng rất tốn kém. Mặc dù học phí chính thức đang tăng lên tại các trường IMS nhưng
chúng tôi cam kết đảm bảo rằng chi phí đối với các gia đình có học sinh quay trở lại trường học là
không đổi. Tuy nhiên, thật không may là chúng tôi không có đủ khả năng để giảm học phí một
cách an toàn.
Ngoài khoản thanh toán dự kiến dành cho gia đình không tăng, chúng tôi đang nỗ lực để tiếp tục
hỗ trợ thêm học phí thông qua các quỹ cứu trợ khác nhau. Nếu quý vị chưa điền vào các mẫu hỗ
trợ tài chính cho năm học sắp tới thì vui lòng làm việc đó càng sớm càng tốt.
Bằng cách sử dụng phản hồi này cũng như các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe, Lực lượng Đặc
biệt và các đối tác của chúng tôi sẽ cân nhắc tất cả các quan ngại và đề xuất trong các kế hoạch mở
cửa lại của chúng tôi. Là một Mạng lưới, chúng tôi vẫn cam kết cung cấp đào tạo trực tiếp và học
tập từ xa chất lượng cao. Chúng tôi đang hướng đến sự nhất quán cho tất cả mà vẫn có chỗ cho sự
linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của mọi người.
Các bước tiếp theo
Mạng lưới IMS đang tích cực phát triển một kế hoạch mở cửa trở lại để cung cấp cho các trường
học và Hội đồng của chúng ta vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Ngay sau khi một kế hoạch giáo
dục được tạo ra mà chúng tôi tự tin rằng chúng ta có thể thực hiện một cách hiệu quả và an toàn,
chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết về kế hoạch đó cho quý vị. Các khuyến nghị và hướng dẫn tiếp
tục phát triển khi các cơ quan y tế tìm hiểu thêm về vi-rút và sự lây truyền của nó. Khi có nhiều
thông tin hơn và khi chúng tôi tiến tới việc ra quyết định thì quý vị sẽ được thông báo về hướng đi
của chúng tôi. Cuối mùa hè này, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị về một cuộc khảo sát cụ thể và có
mục tiêu hơn cho các khu vực mà cần thêm ý kiến đầu vào.
Xin cảm ơn sự cam kết của quý vị để trở thành một phần của sứ mệnh này.
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