KHAI BÁO HỌC TẬP
___________________________________________________________________
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ để có một năm học mới khởi đầu thành công. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải
thiện hệ thống để phục vụ học sinh và nhân viên tốt hơn, đồng thời giao tiếp thật cởi mở.
Chúng tôi đang tìm hiểu thêm từ bộ y tế, các cuộc khảo sát và ủy ban tiêu chí kiểm soát của
chúng ta khi triển khai thay đổi. Chúng tôi đánh giá cao những đề xuất và hỗ trợ của quý vị.
Học kỳ II sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 01 năm 2021. Trước Thứ Hai, ngày 23 tháng 11, quý
vị cần thông báo cho nhà trường nếu định thay đổi cách học của trẻ trong học kỳ tới. Nếu quý vị
định tiếp tục cho trẻ đi học theo cách hiện tại thì không cần liên hệ với nhà trường. Dưới đây là
một số thông tin quan trọng để quý vị đưa ra quyết định của mình:
CÁC LỰA CHỌN HỌC TRÊN LỚP CHO HỌC SINH LỚP 6-12
Hiện nay, học sinh lớp 6-12 đi học trên lớp hai buổi một tuần. Trong học kỳ tới, có khả năng
chúng tôi sẽ tăng số buổi học trên lớp nếu cách thức này an toàn. Nếu có thay đổi, thời khóa
biểu mở rộng sẽ áp dụng cho TẤT CẢ những học viên học trên lớp. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp
tác với Sở Y tế Thành phố Kansas và Trung tâm Y tế Hạt Clay để cập nhật các kế hoạch của
mình.
CAM KẾT ĐẾN CUỐI NĂM
Trong nửa đầu năm, khu học chánh đã cho phép học sinh dễ dàng chuyển đổi giữa học trên
lớp và học trực tuyến. Điều này đã gây khó khăn cho việc hỗ trợ tất cả học viên. Chúng tôi hiện
đang yêu cầu rằng sự lựa chọn của quý vị sẽ có hiệu lực kéo dài đến cuối năm học.
Trước Thứ Hai, ngày 23 tháng 11, quý vị cần thông báo cho nhà trường nếu định thay đổi
cách học của trẻ trong học kỳ tới. Nếu quý vị định tiếp tục cho trẻ đi học theo cách hiện tại thì
không cần liên hệ với nhà trường.

