
Cập Nhật Kế Hoạch Cùng Nhau Trở Lại  

 

Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại các học sinh của mình khi chương trình học tập từ xa 

bắt đầu vào ngày 3 tháng 9.  Các học sinh của chúng ta mong muốn có được những kinh 

nghiệm học tập từ xa chất lượng cao để đáp ứng các nhu cầu học tập, tình cảm xã hội của các 

em.   

 

Xin xem xét các tin tức cập nhật quan trọng bên dưới: 

 

Hỗ Trợ về Ngôn Ngữ  

Chúng tôi đã cập nhật số điện thoại đường dây chính của học khu, 916-643-7400, để cung cấp hỗ 

trợ các ngôn ngữ theo sau ngoài tiếng Anh: tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hoa, Tiếng Hmong, Tiếng 

Việt và Tiếng Nga. Những người gọi điện thoại đang tìm kiếm sự hỗ trợ theo ngôn ngữ của họ có 

thể kết nối với một thông dịch viên, hoặc để lại tin nhắn để nhận được sự hỗ trợ sau đó.  

 

Tập Tài Liệu Điện Tử và Các Tài Liệu về Ngày Khai Giảng  

Viếng thăm trang mạng learn.scusd.edu để có tin tức giúp cho ngày khai giảng của các học sinh 

diễn ra suôn sẻ.  Trang này bao gồm các hướng dẫn để đăng nhập trong ngày khai giảng, cũng 

như hỗ trợ kỹ thuật, hội thảo trên mạng, các nguồn, các mẫu đơn, và sự giúp đỡ.  Viếng thăm 

trang để tìm tin tức về cách thức tiếp cận tài khoản của học sinh.  

 

Cập nhật Trở Lại sự Lành Mạnh; Trở Lại sự Kết Nối: Kế Hoạch Tham Gia và Học Tập 

Gần đây, chúng tôi đã cập nhật tư liệu Trở Lại sự Lành Mạnh mà bao gồm tin tức nhóm Cohort, 

các đề nghị việc đeo khẩu trang vả các thủ tục bổ sung trong trường hợp có khả năng lây nhiễm 

COVID-19 trong các trường của SCUSD.  

 

Thời Khoá Biểu Học và Liên Lạc của Giáo Viên 

Trong hai ngày đầu, chúng tôi sẽ thực hiện một thời khoá biểu học thay đổi.  Các học sinh sẽ bắt 

đầu tương tác với giáo viên và tự mình học tập.  Chúng tôi sẽ thông báo các tin tức sớm về thời 

khoá biểu học vào tuần tới!   

 

Sách vở và Tài Liệu 

Các trường tổ chức phân phát tài liệu và sách giáo khoa với nhiều sự kiện liên tục diễn ra trong 

những ngày sắp tới.  Khi nhà trường bắt đầu khai giảng vào ngày 3 tháng 9, tất cả các học sinh 

phải được tiếp cận sách giáo khoa điện tử và một máy tính được học khu cung cấp theo yêu cầu.   

Liên lạc trường của quí vị để biết.   

https://learn.scusd.edu/student-account
https://returntogether.scusd.edu/return-health
https://www.scusd.edu/e-connections-post/schedules-first-days-school

