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Như Quý vị đã biết ngày hôm nay, Thống đốc Cooper đã ra lệnh rằng tất cả các trường công lập từ Mẫu
giáo đến Lớp 12 vẫn đóng cửa và hướng dẫn học sinh học trực tuyến cho đến ít nhất là ngày 15 tháng 5
năm 2020. Như vậy hình thức học tập trực tuyến bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 sẽ vẫn tiếp tục được triển
khai. Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh kiểm tra tài khoản email của mình để truy cập được những
hướng dẫn học tập trực tuyến từ giáo viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh tắt và
khởi động lại thiết bị của như bình thường mỗi tuần. Xin vui lòng liên hệ với trường học của con quý vị
nếu quý vị cần sự giúp đỡ.

Kỳ nghỉ Xuân của các Trường học hạt Buncombe không có gì thay đổi, sẽ vẫn diễn ra từ ngày 610/4/2020

Các hiệu trưởng và bộ phận văn phòng trung tâm của chúng tôi sẽ cùng làm việc với nhau để cung cấp
cho các gia đình thông tin liên quan đến hướng dẫn về chương trình giảng dạy và các hoạt động cụ thể
của trường đã được lên kế hoạch cho đến cuối năm. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được thêm những
hướng dẫn NCDPI trong những ngày tới.

Xin lưu ý rằng lệnh điều hành này cho phép chúng tôi duy trì các khu làm việc của chúng tôi mở , với số
lượng nhân viên tối thiểu, để cung cấp các dịch vụ quan trọng như nhận và giao bữa ăn, nhiệm vụ văn
thư và bảo trì, trông coi và hỗ trợ công nghệ.

Đối với tất cả các cập nhật mới nhất liên quan đến trường học, bao gồm danh sách các địa điểm phân
phát bữa ăn và các đối tác cộng đồng hỗ trợ hoạt động này, vui lòng truy cập
answer.buncombeschools.org. Ngoài ra, buncombecounty.org/bc là một trang web chứa đựng đầy đủ
các cập nhật cộng đồng và thông tin sức khỏe.

Các hiệu trưởng của chúng tôi sẽ sớm liên lạc với các nhận viên và các gia đình sớm để giải quyết các câu
hỏi và các mối quan tâm cụ thể về trường học của con quý vị.

Xin cảm ơn sự hợp tác, sự hỗ trợ và sự linh hoạt của quý vị trong sự điều hành tình huống chưa từng có
này.

