PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC:
Ngày 20 tháng 03 năm 2020

Thị trưởng Bowser Gia hạn Thời gian Hoạt động
Giới hạn của Văn phòng Thị Chính Quận và
Lệnh Cấm Tụ tập Đông người Trong Tình trạng
Khẩn cấp Y tế Công cộng
(WASHINGTON, DC) – Hôm nay, Thị trưởng Muriel Bowser đã thông báo rằng bà đã gia hạn thời gian
hoạt động giới hạn tới ngày 27 tháng 04, bao gồm trạng thái vận hành của Văn phòng Thị chính Quận và
lớp học từ xa tại các trường công lập ở địa bàn Quận.
Chính quyền Quận sẽ hoạt động theo kế hoạch làm việc từ xa tùy thuộc lịch sắp xếp của mỗi văn phòng,
tiếp tục cung cấp các dịch vụ cần thiết, và vận hành các hệ thống và dịch vụ thiết yếu. Một số các hoạt
động của chính quyền sẽ được vận hành toàn bộ từ xa, cùng lúc đó các dịch vụ khác sẽ tiếp tục được vận
hành tại các tòa nhà văn phòng hành chính công nhưng ở trạng thái giới hạn.
Thị trưởng cũng gia hạn lệnh cấm các sự kiện tụ tập đông người trong tình trạng khẩn cấp y tế công cộng
cho tới ngày 25 tháng 04 năm 2020.
Cập nhật về các trường học và công viên ở phía dưới.
Trường Công lập tại DC (DCPS)
Các cơ sở của DCPS sẽ tiếp tục đóng cửa và lớp học từ xa sẽ tiếp tục được thực hiện cho tới ngày Thứ
Sáu, ngày 24 tháng 04. Tại thời điểm này, các lớp học đã được lên kế hoạch mở trở lại vào Thứ Hai, ngày
27 tháng 04. Các cán bộ điều hành của trường công lập có điều kiện (charter school) cũng sẽ được yêu
cầu tuân theo điều kiện hoạt động của trường DCPS.
Lớp học Từ xa
Với việc gia hạn thực hiện lớp học từ xa, các trường học sẽ tiếp sử dụng các phương pháp nhất định để
đưa bài giảng hướng dẫn từ xa tới các học sinh ở môn Ngôn ngữ Nghệ thuật/Khoa học (ELA) và Toán.
Chính quyền Quận sẽ làm việc với các trường học để giải quyết các khó khăn tồn tại và xây dựng quy chế
tham gia và đệ trình để tăng các nhu cầu của lớp học từ xa.
Đánh giá
Với việc gia hạn đóng cửa trường học, Văn phòng Giám sát Giáo dục Quận (OSSE) lên kế hoạch tìm
kiếm giấy miễn trừ một-năm từ các yêu cầu và đánh giá của Đạo luật Liên Bang Mọi Học Sinh Thành
Công (ESSA), và sẽ hủy các đánh giá tổng kết trên địa bàn toàn quận cho học sinh, bao gồm cả Hệ thống
Đánh giá Toàn diện PARCC và Khoa học DC.
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Địa điểm Phát Đồ ăn
Bắt đầu từ ngày 01 tháng 04, Quận sẽ bổ sung thêm 10 địa điểm phát đồ ăn cho học sinh, nâng tổng số
điểm phát đồ ăn tại các cơ sở trường công DCPS lên tới 29 địa điểm trên địa bàn toàn Quận. Các địa điểm
này sẽ cung cấp bữa trưa và bữa sáng nhẹ cho tất cả các cư dân dưới 18 tuổi từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 10H
Sáng – 2H Chiều.
Danh sách đầy đủ các địa điểm phát đồ ăn được chi tiết tại coronavirus.dc.gov/mealsites. Các địa điểm
được bổ sung:
Phường 1
• Marie Reed Elementary School - 2201 18th Street, NW
Phường 2
• School Without Walls at Francis Stevens - 2425 N Street, NW
• Strong John Thomson Elementary School - 1200 L Street, NW
Phường 3
• Woodrow Wilson High School - 3950 Chesapeake Street, NW
Phường 4
• Truesdell Education Campus - 800 Ingraham Street, NW
Phường 5
• Langdon Elementary School - 1900 Evarts Street, NE
Phường 6
• Miner Elementary School - 601 15th Street, NE
Phường 7
• Ron Brown High School - 4800 Meade Street, NE
Phường 8
• Hendley Elementary School - 425 Chesapeake Street, SE
• Simon Elementary School - 401 Mississippi Avenue, SE
Công viên và các Cơ sở Thể thao tại DC
Tất cả các cơ sở của Sở Công viên và Thể thao (DPR), gồm các sân chơi, công viên, và khu bãi thể thao,
sẽ tiếp tục được đóng cửa.
Để biết thêm thông tin về hoạt động ứng phó COVID-19 tại Quận, xin truy cập coronavirus.dc.gov.
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