Jefferson Parish Family,
Hãy tin tưởng rằng, gia đình là người thầy đầu tiên của trẻ. Điều này sẽ đặc biệt quan trọng trong thời điểm này. Đáp lại lời tuyên bố khẩn cấp
của Thống đốc, tất cả các trường trong quận Jefferson đều đóng cửa bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16 tháng 3 cho đến ít nhất là ngày 14 tháng 4. Tất cả
các trường học và tòa nhà sẽ đóng cửa và tất cả các hoạt động - bao gồm các giờ học trong ngày, việc giữ trẻ trước và sau giờ tan học, các trường
mầm non, y tế dịch vụ, các hội nghị giáo viên phụ huynh, ghi danh cho học sinh - sẽ bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới.
Trong tình hình này, các trường học của quận Jefferson là nhà lãnh đạo các trường học trong tiểu bang. Chúng tôi đã phát triển các biện pháp
phòng ngừa tốt nhất, trước khi các tích cực đầu tiên tại quận Jefferson có thể xảy ra. Trong suốt quá trình này, tôi đã xác định rõ ràng về ý định
giữ cho cánh cửa của chúng tôi mở càng lâu càng tốt nhằm đảm bảo việc giáo dục con cái, hỗ trợ gia đình và giúp đỡ cộng đồng địa phương của
chúng tôi. Trên thời điểm này, chúng tôi đang đi theo hướng dẫn của các quan chức y tế. Các Ban ngành của trường học và khu học chánh của
chúng tôi đã vượt lên và vượt lên để trở thành người quản lý tuyệt vời trong niềm tin cộng đồng.
Tôi biết, đây không phải là một quyết định dễ dàng mà Thống đốc đưa ra. Ngoài lợi ích của các trường học chúng tôi có gần 51.000 trẻ em và
7.000 nhân viên, tôi hiểu vai trò quan trọng của hệ thống trường công lập trong một cộng đồng lớn. Chúng tôi biết việc đóng cửa trường học sẽ
ảnh hưởng đến các gia đình và cũng dễ bị tổn thương nhất, chúng tôi nhận ra rằng các gia đình lao động phụ thuộc vào tính nhất công việc và dự
đoán của các hỗ trợ và dịch vụ mà trường chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng có những gia đình sống dựa vào trường học để chăm sóc con cái và
các bữa ăn.
Chúng tôi liên lạc thường xuyên với các quan chức địa phương và tiểu bang để đảm bảo chúng tôi giải quyết các nhu cầu của cộng đồng trường
học và chúng tôi sẽ hợp tác với nhà nước về việc đóng cửa mở rộng này có ý nghĩa gì đối với lịch sử của chúng ta. Khi nào chúng tôi có thêm
thông tin, chúng tôi sẽ chia sẻ nó với quý vị.
Trong khi các lớp học của chúng tôi đóng cửa, việc giáo huấn của chúng tôi cho trẻ em vẫn tiếp tục.
Địa phận không yêu cầu học trên trực tuyến vì chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả học sinh sẽ có quyền truy cập như nhau vào việc học.
Chúng tôi là quận lớn nhất trong tiểu bang với số lượng học sinh đa dạng và nhiều sinh viên của chúng tôi không có quyền truy cập thường xuyên
vào kỹ thuật công nghệ hoặc internet.
Chúng tôi sẽ cung cấp bài học giáo án trực tuyến tại jpschools.org. Những bài học giáo án này nhằm cung cấp các cơ hội tùy chọn cho việc học
của học sinh trong khi học sinh vắng mặt ở trường. Chúng tôi khuyến khích học sinh và gia đình của chúng tôi sử dụng các bài học giáo án này.
Giáo viên của chúng tôi sẽ phản hồi và có sẵn sàng trả lời qua email nếu gia đình có câu hỏi. Xin lưu ý, điều này sẽ không thay thế cho những
buổi học thông thường trong lớp. Nó chỉ bổ sung cho học sinh học tập ở nhà.
Nếu có thể, chúng tôi dự định phân phát bữa ăn trưa cho học sinh tại các địa điểm được chọn trong toàn quận. Những thông tin bổ sung sẽ được
đăng tải trên trang web của chúng tôi khi chúng tôi tìm được thông tin thêm.
Một trong những bước tiếp theo của chúng tôi sẽ là vệ sinh cả trường học và tòa nhà hành chính. Học sinh và nhân viên nên mang theo tất cả vật
dụng thích hợp hoặc thức ăn lạnh của cá nhân về nhà hôm nay. Chúng tôi hiểu rằng một số nhân viên có thể vẫn cần quay lại các tòa nhà để lấy
đồ, vì vậy các trường sẽ mở cửa vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 3, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều cho nhân viên vào các tòa nhà và lấy vật dụng của
mình.
Đối với các gia đình cần lấy thuốc của học sinh, các trường học của chúng tôi sẽ mở cửa vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 3. Lịch trình chi tiết về thời
gian các y tá sẽ ở trường sẽ có sẵn trên trang web của chúng tôi cho các gia đình này. Không có bất kỳ học sinh nào được vào trường ngày thứ
hai.
Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người về sự hiểu biết, ưu tiên và luôn đồng hành với chúng tôi cho sự an toàn của học sinh, nhân viên và cộng đồng
trường học của chúng tôi.
Cảm ơn các phụ huynh học sinh và các gia đình của chúng tôi. Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị trong hai tuần qua.
Cảm ơn nhân viên của chúng tôi. Cho dù quý vị đang hỗ trợ học sinh của mình bằng cách lãnh đạo các trường học của chúng tôi, cung cấp hướng
dẫn chất lượng cao, phục vụ trong hội đồng nhà trường của chúng tôi, giữ cho các tòa nhà của chúng tôi sạch sẽ, cung cấp bữa ăn cho học sinh,
hoàn thành bảng lương hoặc cung cấp thông tin cập nhật cho gia đình của chúng tôi, tôi đánh giá cao sự chăm chỉ và sự cống hiến của mọi người.
Cảm ơn các thành viên cộng đồng của chúng tôi, bao gồm nhân viên y tế và cấp cứu, các quan chức chính quyền khu vực và các đối tác khác liên
tục làm việc để giữ cho cộng đồng của chúng tôi khỏe mạnh và an toàn.
Chúng tôi đang làm việc để giúp quý vị cập nhật thông tin và sẽ tiếp tục liên lạc thường xuyên. Để biết các bản cập nhật mới nhất của quận, hãy
truy cập vào jpschools.org và tải xuống ứng dụng di động xuống điện thoại cầm tay. Trường học quận Jefferson trên Apple iTunes hoặc Google
Play. Quý vị cũng nên theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter và Instagram.
Trong thời gian này, chúng tôi khuyến khích quý vị tiếp tục tuân theo các hướng dẫn của CDC để ngăn chặn bất kỳ sự lây lan nào nữa của vi-rút
này. Nếu quý vị có thể, xin vui lòng cung cấp sự trợ giúp cho bạn bè và hàng xóm. Những khoảnh khắc nhỏ của lòng tốt, ân sủng, và sự hỗ trợ sẽ
là một chặng đường dài khi chúng ta điều chung tay hướng về tập thể của mình trước tình huống này.
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