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THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA TỔ CHỨC TRƯỜNG HỌC CỘNG ĐỒNG  

HẠT MONROE 

 

Cảm ơn vì sự hỗ trợ của quý vị để chúng ta vượt qua thời điểm khó khăn chưa từng có này. Sự 

an toàn của các học sinh và nhân viên là vấn đề quan trọng nhất với tất cả chúng tôi. Tối nay 

ngày 12/3/2020, chúng tôi nhận được thông báo một số gia đình đã tiếp xúc với những người có 

biểu hiện các triệu chứng của người nhiễm COVID-19/virus corona. Do vậy chúng tôi tin rằng 

điều an toàn nhất là đóng cửa tất cả các trường học của MCCSC và Trung tâm Giáo dục 

Sớm từ Thứ Sáu ngày 13/3/2020 đến thứ Sáu, ngày 27/3/2020. Điều này sẽ giúp giảm thiểu 

nguy cơ lây nhiễm và cho chúng tôi thời gian để diệt khuẩn kỹ các tòa nhà và xe bus. Ngoài 

trường học, tất cả các hoạt động thực hành và hoạt động ngoại khóa, ngoại trừ các cuộc thi bang 

IHSAA, sẽ bị hủy bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 13/3/2020 đến thứ Sáu, ngày 27/3/2020. Chúng tôi 

sẽ tiếp tục hợp tác với Sở Y tế Hạt Monroe và Sở Giáo dục Indiana để quyết định số ngày/tuần 

đóng cửa tiếp theo nếu cần. 

 

Chúng tôi sẽ làm đơn xin nghỉ dạy vào Thứ Sáu ngày 13/3/2020. Kế hoạch Học tập Đối phó dịch 

sẽ được sử dụng bắt đầu từ thứ Hai, ngày 23/3/2020 đến thứ Sáu, ngày 27/3/2020. Mọi thông 

tin sẽ được cung cấp trên trang web của MCCSC và được dán trên cửa mỗi trường học kể từ 

thứ Bảy ngày 14/3/2020. Các thông tin liên quan đến Kế hoạch học tập Đối phó dịch, bữa sáng 

và bữa trưa, hỗ trợ công nghệ, Dịch vụ giáo dục đặc biệt và thông tin tự chăm sóc sẽ được sắp 

xếp.  

 

Bữa sáng và bữa trưa sẽ có sẵn để nhận tại tất cả các trường vào Thứ Sáu ngày 13/3 từ  

11 giờ sáng đến 1 giờ chiều.  

 

Bữa sáng và bữa trưa cho các ngày 23/3 – 27/3 có thể được nhận vào Thứ Hai, Thứ Tư và 

Thứ Sáu,  

từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều ở mỗi tòa nhà. 

 

Nếu quý vị cần thuốc cho con của quý vị trước Kỳ nghỉ Xuân, vui lòng đến nhận tại trường của 

quý vị  

vào thứ Sáu ngày 13/3/2020, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. 

 

http://www.mccsc.edu/
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Chúng tôi hiểu rằng quý vị có thể có thêm câu hỏi và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật 
trên trang web của chúng tôi www.mccsc.edu và dán trên cửa của mỗi trường học bắt đầu từ 
Thứ Bảy ngày 14/3/2020. 
 
Một lần nữa, Chúng tôi cảm ơn quý vị vì sự kiên nhẫn và hiểu biết của quý vị để chúng ta cùng 
vượt qua thời điểm khó khăn này. 
 
 

http://www.mccsc.edu/

