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NHẰM MỤC ĐÍCH CHUẨN BỊ: 

Ngày 13 tháng 3, 2020 

Thị trưởng Bowser điều chỉnh tình trạng hoạt động của 

chính quyền thành phố DC 

(WASHINGTON, DC) – Thị trưởng Muriel Bowser sẽ điều chỉnh tình trạng hoạt 

động của chính quyền thành phố bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/3 tới thứ Ba ngày 

31/3, để giảm thiểu lây lan của vi rút corona (COVID-19).  

Tại buổi họp báo lúc 12 giờ trưa nay, Thị trưởng Bowser sẽ thảo luận các chỉ thị sau: 

• Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/3 tới thứ Ba ngày 31/3, chính quyền DC sẽ hoạt 

động theo kế hoạch làm việc từ xa áp dụng cụ thể cho từng cơ quan thành phố 

với mục đích tiếp tục các dịch vụ thiết yếu và tiếp tục hoạt động các hệ thống và 

dịch vụ thiết yếu. Một số dịch vụ của thành phố sẽ hoàn toàn hoạt động từ xa, 

trong khi một số khác sẽ tiếp tục tại các cơ quan tiếp dân của thành phố nhưng 

theo lịch sẽ được điều chỉnh. Nhân viên được mời tham gia cuộc điện đàm với 

Thị trưởng lúc 10 giờ sáng nay để nghe về tình trạng hoạt động của chính quyền 

thành phố. Chính quyền thành phố dự định trở lại hoạt động bình thường vào 

thứ Tư ngày 1/4.   

• Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/3 tới thứ Ba ngày 31/3, Hệ thống trường công 

DC  (DCPS) sẽ bắt đầu học từ xa. Học sinh sẽ không tới trường trong các ngày 

này.  

o Thứ  Hai ngày 16/3: Giáo viên và nhân viên sẽ tới trường để chuẩn bị cho 

việc học từ xa.  

o Thứ Ba ngày 17/3 tới thứ Sáu ngày 20/3 và thứ hai ngày 23/3: Học sinh, 

giáo viên và nhân viên của DCPS sẽ nghỉ xuân. Sẽ không có nghỉ xuân vào 

tháng tư nữa. 

o Thứ Ba, ngày 24/3 tới thứ Sáu, ngày 27/3 và thứ Hai ngày 30/3 và thứ Ba 

ngày 31/3: Học sinh sẽ học từ xa.  

o Thứ tư ngày 1/4: Các trường học sẽ trở lại hoạt động bình thường. 
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• Các trường bán công được khuyên nên theo chỉ thị này và mở của trở lại ngày 

thứ Ba 1/4; tuy nhiên các quyết định về ngày chuẩn bị giáo án, chuẩn bị  cho 

việc học từ xa và nghỉ xuân có thể sẽ khác tuỳ vào mỗi trường. 

• Thành phố sẽ cung cấp bữa ăn cho học sinh vào các ngày thường trong tuần từ 

thứ Hai ngày 16/3 tới thứ Ba ngày 31/3, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Danh 

sách các điểm phát đồ ăn sẽ được đăng trên trang web coronavirus.dc.gov. 

• Các thư viện công DC sẽ đóng cửa ngày thứ Hai, 16/3  và mở cửa lại vào thứ 

Tư ngày 1/4. 

THỜI GIAN: 

Thứ Sáu, ngày 13/3, lúc 4PM 

  

NHÂN VẬT: 

Thị trưởng Bowser 

Các quan chức thành phố  

  

ĐỊA ĐIỂM: 

Trường đại học University of the District of Trường cao đẳng Cộng đồng 

Columbia Community College 

Phòng đa chức năng Multipurpose Room 

801 North Capitol Street, NE 

*Bến Metro gần nhất: Union Station* 

Mọi phóng viên và đại diện báo chí muốn tham gia, đề nghị đăng ký 

tại  press@dc.gov. Để xem qua mạng hãy vào trang   mayor.dc.gov/live  hoặc mở 

TV kênh 16. 
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