
 

Điền Mẫu này để giúp chúng tôi Phát Triển Kế Hoạch Cùng Nhau Trở Lại của SCUSD 

 

Mặc dù chúng tôi bết rằng chúng ta sẽ bắt đầu Năm Học 2020-21 với mô hình học tập từ xa 

hoàn toàn, chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi phải tiếp tục lập kế hoạch khi các điều kiện 

sức khoẻ công cộng được cải thiện và chúng ta có thể Cùng Nhau Quay Trở Lại an toàn.  Khi 

ngày hạnh phúc đó tới, chúng tôi muốn có sẵn các tin tức cần thiết để phát triển nhanh chóng 

các kế hoạch.    

 

Chúng tôi biết mỗi học sinh và các gia đình của chúng ta có các nhu cầu riêng biệt và khác 

nhau.  Điều này có nghĩa rằng trong lúc một số học sinh có lẽ đã sẵn sàng để đi học trở lại cho 

một số ngày hay mỗi ngày trong tuần một khi các quan chức quận hạt và tiểu bang xem là 

an toàn, các học sinh khác có thể cần tiếp tục tham gia chương trình học tập từ xa hoàn toàn.    

 

Cho đến khi chúng tôi đạt được thời điểm nơi mà tất cả các học sinh chúng ta sẽ quay trở lại 

trường để học, chúng tôi cần các gia đình cho chúng tôi biết việc ưa thích để quay trở lại 

trường, và tiêu chuẩn nào làm quí vị cảm thấy an toàn.    

 

Xin xem xét và hoàn tất mẫu này (cho mục đích lập kế hoạch) tại trang mạng: 

www.scusd.edu/return-together-form. Đây không phải là quyết định chính thức của quí vị về 

việc khi nào thì an toàn để Cùng Nhau Trở Lại, mà sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích giúp học 

khu lập kế hoạch mà thôi.   

 

Các phụ huynh và người giám hộ rất được khuyến khích để đáp ứng thời hạn chót được hoàn 

thành vào ngày 10 tháng 8 cho mỗi học sinh đang tham gia theo học tại Học Khu Sacramento.  

Nó bao gồm các câu hỏi ngắn về:  

● Việc quay trở lại trường 

● Học tập từ xa 

● Các nhu cầu công nghệ 

● Những ưa thích của việc giao tiếp 

 

Xin nhớ có sẵn tên và thẻ học sinh của con mình khi điền mẫu đơn này.    

 

Để nhắc lại, câu trả lời của quí vị không phải là quyết định chính thức và cuối cùng về sự 

ưa thích của quí vị cho việc cùng nhau trở lại và tin tức này sẽ chỉ được sử dụng cho mục 

đích giúp học khu lập kế hoạch mà thôi.   

 

Việc an toàn cho các học sinh, phụ huynh và giáo viên thì rất quan trọng đối với chúng tôi. Tin 

tức này sẽ giúp chúng tôi tạo ra các điều kiện học tập tốt nhất cho mọi người.   

 

https://www.scusd.edu/e-connections-post/return-together-update-scusd-distance-learning-plan-and-new-webpage
https://www.scusd.edu/e-connections-post/return-together-update-scusd-distance-learning-plan-and-new-webpage
http://www.scusd.edu/return-together-form

