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Các trường đóng cửa ngày 16-31 / 3 
 
 
Kính gửi các gia đình David Douglas, 
 
Thống đốc Kate Brown đã ra lệnh cho tất cả các trường học ở Oregon đóng cửa bắt đầu từ thứ Hai ngày 16 
tháng 3 và đóng cửa cho đến ngày 1 tháng Tư.  Tất cả các trường David Douglas sẽ đóng cửa cho học sinh từ 
16 tháng 3 đến 31 tháng 3.  Trong thời gian đóng cửa, tất cả các hoạt động thể thao và ngoại khóa cũng sẽ bị 
hủy bỏ. 
 
Chúng tôi biết điều này sẽ rất khó khăn cho nhiều gia đình của chúng tôi.  Các trường học của chúng tôi cung 
cấp cho học sinh những bữa ăn đáng tin cậy, lành mạnh và môi trường học tập an toàn trong khi phụ huynh / 
người giám hộ của họ đang làm việc.  Học sinh của chúng tôi cũng sẽ bỏ lỡ các cơ hội giáo dục. 
 
Sức khỏe và sự an toàn của học sinh, gia đình và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Quyết định đóng 
cửa các trường học được đưa ra để giúp làm chậm sự lây lan của coronavirus mới COVID-19. Bằng cách giảm 
bớt đám đông, chẳng hạn như một tòa nhà trường học đông đúc, hy vọng sự lây lan của virus sẽ đủ chậm để 
giúp ngăn chặn các cơ sở y tế của chúng ta bị quá tải, điều này sẽ nguy hiểm cho hàng ngàn người dân Oregon. 
 
Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch về cách tiếp tục cung cấp bữa ăn cho học sinh trong thời gian này và chúng 
tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi kế hoạch được phát triển. Các quản trị viên David Douglas sẽ tiếp tục làm 
việc trong thời gian này lập kế hoạch mở lại trường học và thường xuyên liên lạc với gia đình của chúng tôi 
khi quá trình này phát triển. Đội ngũ bảo trì của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian này để giữ cho 
trường học của chúng ta sạch sẽ. 
 
Cảm ơn bạn vì tất cả sự kiên nhẫn của bạn, và xin vui lòng tiếp tục giữ an toàn cho bản thân bằng cách rửa tay 
thường xuyên và kỹ lưỡng và che miệng khi ho. Ở nhà nếu bạn bị bệnh và tránh các cuộc tụ họp lớn. Những 
biện pháp phòng ngừa này đặc biệt quan trọng đối với những người trên 60 tuổi hoặc những người đã làm tổn 
hại hệ thống miễn dịch. 
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