18 Tháng Ba, 2020 (7:32 p.m.)
Học khu Công lập Jeffco Ủng hộ Lệnh của Thống đốc Kéo dài Thời gian Đóng cửa Trường học
Kính gửi cộng đồng Học khu Công lập Jeffco,
Để giúp giảm sự lây lan của virus COVID-19 ở Colorado, vào Thứ Tư, 18 Tháng Ba, 2020, Thống đốc Jared
Polis đã ra lệnh tất cả các trường học công lập và tư thục trên toàn tiểu bang sẽ ngừng học tập trên lớp từ 23
Tháng Ba đến 17 Tháng Tư.
Thống đốc ban hành lệnh này qua thông cáo báo chí chiều nay.
Học khu Công lập Jeffco đã triển khai Kế hoạch Học tập và Làm việc Từ xa của mình vào 16 Tháng Ba và sẽ
tiếp tục với chương trình này cho đến 17 Tháng Tư, với thời gian gián đoạn một tuần theo lịch nghỉ xuân của
học khu, từ 23 - 27 Tháng Ba. Ngoài ra, học khu sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ thực phẩm Nhận & Mang đi cho
học sinh trong cùng giai đoạn đó. Bất kỳ học sinh nào cũng có thể nhận bữa sáng và bữa trưa.
Học khu Công lập Jeffco sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho cộng đồng trong thời gian đóng
cửa các trường học của mình. Tất cả nhân viên sẽ tiếp tục được trả lương. Các hoạt động của văn phòng
học khu đã chuyển sang kế hoạch làm việc từ xa cho các nhân viên mà vai trò của họ cho phép họ làm việc ở
nhà. Tất cả nhân viên đã được hướng dẫn thực hành “giãn cách xã hội” và các thực hành vệ sinh được CDC
khuyến nghị để giảm sự lây lan của virus COVID-19.
Chúng tôi biết rằng thông tin này đem đến cả sự chắc chắn và bất định cho các tuần sắp tới. Chúng tôi đề
nghị tất cả mọi người đối xử khoan dung với nhau, khi chúng tôi lập các kế hoạch cho hoạt động của các
trường trong những tuần sắp tới. Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta phải hợp tác với nhau vì lợi ích của trẻ
em và cộng đồng chúng ta. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn cùng chúng tôi trong tình hình mới này.
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