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Kính gửi quý phụ huynh BMS, 

 

Vào ngày 24 tháng  9, Giám đốc BCPS Tiến sĩ Williams đã công bố 

lịch trình tái nhập học cho học sinh BCPS    theo họctại bốn 

trường giáo dục đặc  biệtth . Vào thời điểm  này, nhân viên nhà 

trường sẽ trở lại nhà trường vào ngày 4/11th- và học sinh sẽ 

trởlại vào  ngày 16/11th- ngày đầu tiên của giai đoạn chấm 

điểmthứ hai. 

 

Trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng10  đến ngày 9 tháng10, 

bạn sẽ nhận được một cuộc khảo  sát  phụ huynhth. Một phần 

của cuộc khảo sát này sẽ dành cho phụ huynh để cho biết liệu 

con họ sẽ được gửi đến BMS để học trực tiếp hay tiếp tục trong môi 

trường học tập ảo. 

 

Tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan của BCPS để giúp 

phát triển một môi trường học tập an toàn cho tất cả những 

người cư ngụ trong tòa nhà. 

 

Có một ngày cuối tuần tốt!  

Nồng nhiệt, 

D. Jerry Easterly, Jr, 

Chính 

deasterly@bcps.org  

"Quyền lực của bạn không phải là trong ngày hôm qua hoặc 

trong ngày mai. Nó không phải là ở đâu đó chờ đợi cho bạn để 

đạt được nó. Nó không phải là ẩn đằng sau một số mục tiêu 

hoặc thành tích. Quyền năng của anh em ở ngay đây, ngay bây 

giờ. Sức mạnh của bạn là ngày hôm nay. Bạn sẽ làm gì với ngày 

hôm nay?" 

- Emily Maroutian 

 

Sự kiện sắp tới 

Ngày 28 tháng 9: 

Ngày phát triển chuyên môn toàn 

hệ thống – Các trường học đóng 

cửa cho học sinh. 

Ngày 30 tháng 9: 

Ngày giảng dạy thường xuyên. 

Ngày 16 tháng 10: 

Ngày phát triển chuyên môn toàn 

hệ thống / Hội nghị MSEA - Trường 

học đóng cửa cho học sinh. 

 

 

  

  

Thông báo quan trọng 

Tôi sẽ tổ chức các cuộc họp "check-

in" hàng tuần với phụ huynh để cập 

nhật cho bạn về những phát triển 

liên quan đến việc nhập lại BMS để 

được hướng dẫn trực tiếp. 

Nếu bạn có thắc mắc về việc tái 

nhập học của sinh viên để BMS xin 

vui lòng gửi email cho tôi 

deasterly@bcps.org  . 
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