
 
 
Xin chào các gia đình SCUSD, 
  
Khi tỉ lệ COVID-19 tiếp tục giảm trong cộng đồng của chúng ta và theo sự hướng dẫn 
của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento và Bộ Y Tế Công Cộng Cali, chúng tôi 
mong muốn chào đón tất cả các học sinh trở lại một cách an toàn để chọn mô hình học 
tập trực tiếp bắt đầu vào tháng tới.  Xin xem tin tức về qui trình An Toàn và Lành Mạnh 
của học khu chúng tôi tại returntogether.scusd.edu và công việc của chúng tôi giúp 
đảm bảo một môi trường học đường an toàn tại reopeningdashboard.scusd.edu.  
  
Tại thời điểm này, chúng tôi yêu cầu tất cả các gia đình cho biết việc lựa chọn học tập 
cho con của quí vị.  Việc lựa chọn mô hình học tập cho học sinh của quí vị sẽ là 
mô hình mà các em sẽ tham gia trong phần còn lại của năm học.  Xin hoàn tất mẫu 
khảo sát tại đường dẫn theo sau để thông báo cho học khu biết việc lựa chọn của quí 
vị: k12-schedule.com/sac-city  
  
Chi tiết về mỗi sự lựa chọn học tập có thể được tìm thấy tại 
learn.scusd.edu.  Những lựa chọn là: 

1. Trở lại mô hình Học Tập Trực Tiếp/Đồng Thời – Các học sinh sẽ tham gia học 
trực tiếp tại trường hai (2) ngày mỗi tuần và tham gia học từ xa trong ba (3) ngày 
khác mỗi tuần.  Các lớp sẽ học theo nhóm cohorts, hay nhóm nhỏ, để đảm bảo 
giữ giãn cách xã hội và an toàn.  Xin xem learn.scusd.edu để biết thêm thông tin 
về các lớp học này sẽ như thế nào và để xem Những Câu Hỏi Thường Gặp với 
những thắc mắc mà quí vị có thể có.   

2. Duy trì Việc Học Từ Xa – Các học sinh sẽ tiếp tục học từ xa năm ngày mỗi 
tuần. 

Các Trung Tâm Học Tập: Học khu chúng tôi cũng tiếp tục cung cấp các Trung Tâm 
Học Tập như là một lựa chọn cho các học sinh đã ghi danh vào các chương trình này 
rồi.  Nếu quí vị là phụ huynh của học sinh hiện đã ghi danh vào một Trung Tâm Học 
Tập, xin cho biết rằng quí vị muốn con mình tham gia học Trực Tiếp/Đồng Thời.  

Xin hoàn tất mẫu khảo sát tại k12-schedule.com/sac-city để thông báo việc lựa 
chọn mô hình học tập cho học sinh của mình vào ngày 17 tháng 3.  Mẫu khảo sát 
phải được hoàn tất cho từng học sinh của Học khu Sac.  Nếu có từ hai học sinh 
trở lên sống trong cùng hộ gia đình, xin hoàn tất mỗi mẫu khảo sát cho từng học 
sinh một.  Quí vị cần bao gồm số thẻ học sinh của học sinh để hoàn tất mẫu.   
  
Lịch trình hiện tại cho các học sinh để bắt đầu Học Trực Tiếp/Đồng Thời là:  

• Ngày 8 tháng 4 – trở lại trường của các học sinh lớp PreK – 3, và các lớp Ngày 
Đặc Biệt K-6  

• Ngày 15 tháng 4 – trở lại trường của các học sinh lớp 4-6  
• Nếu Quận Hạt Sacramento nằm trong Bậc Đỏ: ngày 6 tháng 5 – trở lại trường 

của các học sinh lớp 7-12 


