
 

 

 

 

Bản tin thời sự 2019huỳnh:  2 ngày 10-10-2020 

Trường Tượng đài Chủ đề 
7801 e. Collingham Drive, Dundalk, MD 21222 

W: https://battlemonumentes.bcps.org/  T: 410-887-7000 

  

  
Kính gửi quý phụ huynh BMS, 

  

Lúc này, nhân viên dự kiến sẽ báo cáo lại với nhà trường vào 

ngàynd   2/11 và chọn học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 16/11 

(tức ngày 16 tháng 11).th. November Vui lòng hoàn thành khảo 

sát phụ huynh để BCPS có thể đánh giá số lượng học sinh có thể 

trở lại trường. Thông tin này sẽ cung cấp cho tôi thông tin mà 

tôi có thể sử dụng cho nhân sự và sức chứa tòa nhà. 

 

Tôi đang ở trong một lực lượng đặc nhiệm làm việc tại đảm 

bảo sinh viên và nhân viên có một trở lại trường học an toàn. 

Các giao thức đang được viết liên  quan  đến  cách xa xã hội  và 

làm sạch of  busses và  BMS, giao thức y tế, và thiết kế hướng 

dẫn đến tên một vài. Tôi sẽ thông báo cho bạn về tình trạng của 

trường. 

 

Tôi cũng sẽ được gửi một "Tháng tại một Glance cho tiểu học, 

trung học cơ  sở,và các lớphọc trung học để giúp giữ cho bạn 

thông báo  về bài học và các sự kiện sắp tới cho mỗi ban nhạc lớp. 

Bản tin phụ huynh và tuần trong nháy mắt sẽ thay thế bản tin 

Tượng đài. 

  

Chúc Cuối tuần vui vẻ! 

 

Nồng nhiệt, 

  

D. Jerry Easterly, Jr, 

  

Chính 

  

deasterly@bcps.org  

10 năm trước, tôi đã có 10 năm 

làm 

Ngày 0110 06:Th: 

Trong đó, có 2 trường hợp là học 

sinh 100. – Trường học và văn 

phòng đóng cửa. 

10 năm trước02 tháng 11 

Nhân viên BMS là một trong những 

trường hợp điển hình tiên thực 

hiện dự án. 

Ngày 16 tháng 11Th: 

Trong đó, có 2 trường hợp là học 

sinh, sinh viên. 

Ngày 03/03/201911: 

Ngày Bầu Cử – Trường học và Văn 

Phòng Clđã được tẩy chay. 

Báo Quân đội nhân dân Việt Nam 

Vui lòng không biết phải làm thế. 

ảnh minh chứng cho sự việc. 1000 

Ngày 9 và 10/10/2020.. 

https://battlemonumentes.bcps.org/

