12 tháng 3 năm 2020
Kính gửi các bậc cha mẹ và người giám hộ:
Có một cuộc khủng hoảng sức khỏe trong cộng đồng của chúng ta. Để đối phó của chúng tôi để
COVID-19, chúng ta phải lắng nghe Butler County Ban Y Tế, O
 hio Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh
tật cũng như các quan chức được bầu của chúng tôi. Vào ngày 12 tháng 3, Thống đốc Mike DeWine
tuyên bố rằng nhà nước sẽ đóng cửa tất cả các trường K-12 tại thời điểm này.
Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16 tháng 3, chúng tôi sẽ đóng cửa tất cả các Trường học Địa phương Monroe
trong tối thiểu 3 tuần do Thống đốc tư vấn và dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 6 tháng Tư. Hành động
này là một chiến lược hiệu quả để ngăn chặn nhiễm trùng lan rộng.
Bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, tất cả các hoạt động của quận sẽ bị hủy cho đến khi có thông báo
mới. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng của một kế hoạch dịch vụ thực phẩm khẩn cấp để phục vụ
các gia đình.
Nếu học sinh của bạn có bất kỳ loại thuốc nào trong phòng khám tòa nhà, phụ huynh hoặc người giám
hộ cần dừng lại ở văn phòng để lấy thuốc vào thứ Sáu ngày 13 tháng 3 vào cuối ngày.
Thống đốc đã mô tả kỳ nghỉ 3 tuần này là một kỳ nghỉ xuân kéo dài, nhưng khu vực của chúng tôi đã
thực hiện các biện pháp để chuẩn bị cho việc đóng cửa kéo dài này. Văn phòng Thống đốc và Bộ Giáo
dục Ohio sẽ cho chúng tôi biết những tuần tới có thể tìm kiếm giáo dục thường xuyên như thế nào.
Một bản cập nhật sẽ được cung cấp vào thứ Hai, ngày 23 tháng 3. Thông tin đó sẽ được đăng trên
trang web, phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi và gửi ra trên hệ thống gọi điện thoại của
chúng tôi.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn các sinh viên của chúng tôi để mang về nhà tất cả các nguyên liệu vào thứ
Sáu,13 thángngày3,cho phép chúng tôi để khử trùng các tòa nhà.
Để biết thêm thông tin, Bộ Y tế Ohio đã mở một trung tâm cuộc gọi để trả lời các câu hỏi liên quan đến
coronavirus (COVID-19). Trung tâm cuộc gọi sẽ mở cửa 7 ngày một tuần từ 9:00 sáng đến 8:00 tối và có
thể liên lạc tại số 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).
Nếu bạn có câu hỏi về mối quan tâm y tế, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ
y tế của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn sẽ liên lạc với Khu Y tế Tổng quát của Quận.
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hiểu biết của chúng tôi khi chúng tôi lập kế hoạch cho tình huống thay đổi
nhanh chóng này.
Trân trọng,

Kathy Demers

