{Translation from English into Vietnamese}

Xin chào!
Đại dịch COVID-19 đã mang đến những thách thức mới cho cộng đồng và học khu của chúng ta.
Bên cạnh việc thích nghi và tìm kiếm các phương pháp mới để hỗ trợ học sinh, chúng tôi cũng liên tục
nhận được những phản hồi từ gia đình của các em học sinh. Xin cảm ơn tất cả những người đã chia sẻ
đề xuất, câu hỏi, mối quan tâm và ý tưởng để chúng tôi tiếp tục hình dung và thiết kế một năm học mới.
Vào ngày 13 tháng 07, chúng tôi đã thông báo Kế hoạch Tựu trường sơ bộ của NKC, cho phép gia đình
được chọn giữa việc để con em của mình tiếp tục học trực tiếp tại lớp hoặc trực tuyến. Dựa theo kết quả
và phản hồi từ cộng đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các lựa chọn học trực tuyến cho tất cả học sinh.
Đối với năm học 2020-2021, chúng tôi sẽ đưa ra những tùy chọn được cập nhật liên tục, cho phép
học sinh tiếp tục việc học trực tuyến hoặc trực tiếp vào học kỳ mùa thu sắp tới đây, mỗi tùy chọn
đều được hỗ trợ bởi các giáo viên của trường NKC. Chúng tôi hiểu rằng “mỗi nhà mỗi cảnh”, vì vậy
việc kết nối với nhà trường và giáo viên là vô cùng quan trọng trong khoảng thời gian này. Vui lòng Xem
tờ rơi hoặc truy cập nkcschools.org/options để tìm hiểu thêm về từng tùy chọn có sẵn của chúng tôi.
•
•
•

Tùy chọn 1: Học tại lớp (K-12)
Tùy chọn 2: Học trực tuyến qua hệ thống NKS trên Canvas (K-12)
Tùy chọn 3: Học trực tuyến qua hệ thống SchoolsPLP (K-8)

Các gia đình có trẻ học mầm non nên tìm thêm thông tin chi tiết hoặc truy cập trang web của chúng tôi ở
đây để nắm rõ các tùy chọn có sẵn dành riêng cho các em học sinh nhỏ tuổi nhất.
Nếu quý vị có nhu cầu học trực tuyến, các em học sinh sẽ được đăng ký tự động tùy chọn hệ thống NKC
trên Canvas. Nếu vẫn đang cân nhắc một tùy chọn học trực tuyến, nhưng chưa thống nhất hoặc nếu quý
vị muốn chọn hoặc tiếp tục sử dụng hệ thống học trực tuyến SchoolsPLP, vui lòng nêu nhu cầu của mình
thông qua mẫu đăng ký trực tuyến trước thứ Sáu, ngày 14 tháng 08. Nếu muốn con em mình học trực
tiếp tại lớp, quý vị không cần làm gì hết.
Quý vị sẽ có cơ hội được biết thêm về từng tùy chọn thông qua buổi gặp gỡ giữa Gia đình và Trường.
Các buổi này sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng hoặc 5:30’ chiều thứ Tư, ngày 05/08 thông qua
Microsoft Teams. Để đăng ký, vui lòng đăng ký tại đây. Buổi gặp gỡ này sẽ được ghi hình và lưu trữ cho
những ai không có cơ hội tham dự trực tiếp.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nền tảng Let’s Talk của quận hoặc liên hệ
với hiệu trưởng tòa nhà. Xin cảm ơn các phản hồi, sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý vị để chúng tôi tiếp tục
hỗ trợ các học sinh của mình!

