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Ngày 13 tháng 3 năm 2020

Kính gửi các bậc phụ huynh và người chăm sóc,
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 4 năm 2020. Ngày 1 tháng 4
năm 2020 đề cập đến tuổi học sinh K-12. Lịch MECP là hơi khác nhau và các kỳ nghỉ xuân
cho chương trình của chúng tôi là ngày 23 Tháng 3 năm 2020 thông qua ngày 06 tháng tư,
năm 2020. Nhiệm vụ hiện nay của Thống Đốc Brown sẽ ảnh hưởng đến các dịch vụ giáo
dục mầm non đặc biệt trong tuần của ngày 16 tháng ba thứ thông qua ngày 20 Tháng ba thứ
 .
Tại thời điểm này, chúng tôi hy vọng các dịch vụ sẽ hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ xuân
MECP vào ngày 6 tháng 4 năm 2020.
● Điều này có ý nghĩa gì với con bạn nếu chúng tham gia lớp học MECP. Các lớp
học MECP sẽ đóng cửa vào tuần 16 tháng 3 năm 2020. Các lớp học sẽ tiếp tục
vào ngày 6 tháng 4 năm 2020 sau kỳ nghỉ xuân.
● Thăm tại nhà, trường mầm non cộng đồng hoặc Bắt đầu Head sẽ bị hủy bỏ 16
Tháng ba thứ
 thông qua ngày 20 tháng 3 thứ
 . MECP mùa xuân phá vỡ là ngày 23
tháng 3 thông qua ngày 06 tháng 4 ngày
 . Dịch vụ MECP sẽ tiếp tục ngày 06 tháng
4 ngày
 , 2020.
Hy vọng chân thành của chúng tôi là bằng cách thực hiện hành động này, sự lây lan của
virus COVID-19 sẽ được giảm thiểu. Chúng tôi liên lạc thường xuyên với Bộ Giáo dục
Oregon. Sức khỏe và sự an toàn của trẻ em và gia đình là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Tôi sẽ thông báo cho gia đình và người chăm sóc khi có thông tin mới
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