
Thông điệp của Giám đốc về Năm học 2021-2022

Kính gửi Cộng đồng Học khu Hazelwood,

Học khu sẽ trực tiếp chào đón tất cả học sinh trở lại trường vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 8,
2021. Tôi khuyến khích tất cả phụ huynh HSD tận dụng cơ hội này để học tập. Các nhà giáo
dục của chúng tôi hướng đến việc cung cấp các lợi ích giáo dục, xã hội và tình cảm độc đáo
của trường học trực tiếp.

Việc trở lại trường học trực tiếp vào mùa xuân năm ngoái và chương trình học mùa hè tiếp theo
cho thấy rằng học khu của chúng tôi đã áp dụng các chiến lược giảm thiểu COVID-19 thích
hợp. Với thành công đó, yêu cầu khẩu trang bắt buộc đối với tất cả học sinh và nhân viên, bất
kể tình trạng tiêm chủng, sẽ tiếp tục.

Không khu học chánh nào có thể bảo vệ 100% khỏi phơi nhiễm với COVID-19, nhưng cam kết
về sức khỏe mà cộng đồng học tập của chúng ta đã chứng minh sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ
phơi nhiễm trong các tòa nhà HSD. Ngoài ra, chiến dịch sức khỏe cộng đồng Help Hazelwood
Get Healthy từng đoạt giải thưởng của học khu sẽ tiếp tục được sử dụng như một công cụ để
chống lại sự lây lan của COVID-19. Đến nay, khoảng 600 nhân viên và 250 học sinh đã được
tiêm chủng đầy đủ thông qua chiến dịch.

HSD sẽ không cung cấp mô hình trường học kết hợp hoặc trường học ảo vào tháng 8 này; tuy
nhiên, Chương trình Tiếp cận Khóa học Missouri (MOCAP) do tiểu bang điều hành là một lựa
chọn trường học ảo mà các gia đình có thể theo đuổi. Để biết thêm thông tin về MOCAP, hãy
truy cập trang web của học khu hoặc liên hệ với hiệu trưởng trường học.

Khi chúng ta bắt đầu một năm học mới, tôi cảm thấy thoải mái khi biết rằng chúng ta có tài
năng, niềm đam mê, nguồn lực và bản lĩnh để vượt qua mọi thách thức có thể gặp phải. Cảm
ơn bạn vì những cống hiến không ngừng nghỉ của bạn cho HSD.

Năm học đang chờ đợi!
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