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Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Kính gửi các bậc cha mẹ và người chăm sóc MECP,

Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết và kiên nhẫn của bạn. Việc tạm dừng các dịch vụ trực tiếp và tạm
thời quay lại các dịch vụ ảo luôn là một quyết định khó khăn. Quyết định này được đưa ra dựa
trên tỷ lệ nhiễm vi rút Omicron cao, tình trạng thiếu nhân sự, kết hợp với tình trạng trẻ nhỏ chưa
được tiêm chủng, nhiều trẻ không thể thường xuyên đeo khẩu trang. Vì vi rút Omicron dự kiến
sẽ đạt đỉnh vào tháng Hai, chúng tôi ước tính sẽ có ít trường hợp cách ly và tiếp xúc gần hơn
đối với nhân viên và trẻ em. Vì vậy, MECP đang chuẩn bị quay trở lại hướng dẫn trực tiếp vào
ngày 31 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tỷ lệ, số lượng nhân viên
và trẻ em vắng mặt, và khả năng lấp đầy sự thiếu hụt nhân sự bằng giáo viên thay thế.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ trực tiếp trong khi tiếp tục ưu tiên sự an toàn
của trẻ em, gia đình và nhân viên. Do tính chất không thể đoán trước của vi-rút, chúng tôi có
thể cần phải tạm thời đóng cửa các lớp học MECP theo từng trường hợp và chuyển sang các
dịch vụ ảo. Luôn luôn có khả năng chúng tôi sẽ phải tạm thời chuyển sang các dịch vụ ảo cho
toàn bộ chương trình nếu điều đó có nghĩa là giữ an toàn cho trẻ em, gia đình và nhân viên.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo tất cả các quy trình và hướng dẫn an toàn từ Cơ quan Y tế
Oregon, Học khu David Douglas và Bộ Giáo dục Oregon.

MECP sẽ tiếp tục các dịch vụ trực tiếp vào ngày 31 tháng 1 năm 2022 cho những trường
hợp sau:

● Phòng học MECP
● Bất kỳ Head Start nào đang phục vụ trực tiếp trẻ em
● Bất kỳ Trường Mầm non Cộng đồng nào đang phục vụ trẻ tận nơi
● Bất kỳ lớp Pre-K nào trong các khu học có phục vụ trẻ trực tiếp
● Các nhóm đánh giá sẽ tiếp tục đánh giá trực tiếp trừ khi phụ huynh yêu cầu đánh giá ảo
● Các dịch vụ trực tiếp trong tòa nhà MECP sẽ tiếp tục
● Lượt ghé thăm nhà sẽ vẫn ảo tại thời điểm này

Nếu con bạn theo học tại một trường mầm non tạm thời đóng cửa và cung cấp trường mầm
non ảo, nhân viên MECP cũng sẽ cộng tác với trang web đó và hỗ trợ hầu hết mọi người. Nếu
trang web bị đóng cửa và không cung cấp dịch vụ ảo, nhà cung cấp của bạn sẽ liên hệ với bạn
để cung cấp lượt truy cập nhà ảo.

Trân trọng,
Lisa Grotting
Giám đốc EI / ECSE


