
Cơ Hội để Góp Ý cho Bản Dự Thảo Kế Hoạch Chuyên Cần Học Tập 

 
SCUSD đang tìm kiếm ý kiến từ các học sinh, gia đình, và các thành viên cộng đồng cho bản dự thảo ban đầu của học khu 

về Kế Hoạch Chuyên Cần Học Tập. Mục đích của kế hoạch này là để mô tả cách thức học khu giải quyết các tác động của 

COVID-19 và duy trì việc học tập liên tục của học sinh trong năm tới. Tài liệu cuối cùng sẽ bao gồm kế hoạch của học khu 

để: 

• Cung cấp việc học từ xa và, khi điều kiện y tế cho phép, giảng dạy tại trường 

• Đo lường sự tiến bộ và tham gia của học sinh cũng như giải quyết việc mất mát học tập 

• Cung cấp hỗ trợ cho các Học Sinh Học Tiếng Anh, Thanh Thiếu Niên là con Nuôi, Thanh Thiếu Niên Vô Gia Cư, các học 

sinh có các Nhu Cầu Đặc Biệt, và các học sinh có thu nhập thấp 

• Đảm bảo việc tiếp cận các thiết bị và khả năng kết nối 

• Cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ để giải quyết vấn đề sức khoẻ tinh thần và lành mạnh về tình cảm xã hội cho học 

sinh và nhân viên 

• Tham gia và tiếp cận các học sinh và gia đình để liên lạc các học sinh vắng mặt, chưa tham gia, hay rủi ro do mất mát 

học tập 

• Cung cấp các bữa ăn của trường cho các học sinh trong thời gian dạy học từ xa và dạy học tại trường 

• Gia tăng/cải thiện các dịch vụ cho các Học Sinh Học Tiếng Anh, Thanh Thiếu Niên là con Nuôi, Thanh Thiếu Niên Vô 

Gia Cư, và các học sinh có thu nhập thấp 

 
Kế Hoạch Chuyên Cần Học Tập của SCUSD được liên kết chặt chẽ với các thành phần của Kế Hoạch Cùng Nhau Trở Lại sẽ 

được công bố khi chúng được thực hiện. SCUSD đánh giá tiếng nói của bên liên đới và ý kiến đóng góp sẽ được sử dụng 

để hướng dẫn việc sửa đổi. Bản dự thảo được sửa đổi sẽ trình bày trong phiên điều trần công khai tại buổi họp của ủy 

ban quản trị vào ngày 3 tháng 9 và bản dự thảo cuối cùng sẽ được trình bày để thông qua tại buổi họp của ủy ban quản 

trị ngày 17 tháng 9. 

 
Tất cả các bên liên đới được khuyến khích góp ý cho Bản Dự Thảo Kế Hoạch. Bản dự thảo có sẵn bằng các thứ tiếng Tây 

Ban Nha, Tiếng Hmong, tiếng Hoa, Tiếng Việt và tiếng Anh. Bản dự thảo kế hoạch và các mẫu góp ý có thể được tiếp cận 

tại địa chỉ sau https://www.scusd.edu/pod/learning-continuity-and-attendance-plan hoặc bằng cách hướng ca mê ra của 

điện thoại thông minh lên mã Phản Hồi Nhanh (QR) ở trang này. 
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Cảm ơn quí vị đã chia xẻ kinh nghiệm và quan điểm của mình. Tiếng nói của các học sinh, nhân viên, gia đình, và cộng 

đồng là một phần quan trọng trong tiến trình lập kế hoạch của học khu. 

https://returntogether.scusd.edu/
https://www.scusd.edu/pod/learning-continuity-and-attendance-plan

