
 
Cho Chúng Tôi Biết Con Quí Vị sẽ Tham Gia Như Thế Nào – Học Trực Tiếp hay 
Học Từ Xa 
Hoàn tất Mẫu Lựa Chọn Học Tập Ngày Hôm Nay 

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng các trường sẽ tái mở cửa sớm trở lại với các biện 
pháp nghiêm ngặt được áp dụng để bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho các học sinh 
và nhân viên của chúng ta.    

Hiện tại chúng tôi cần quí vị cho chúng tôi biết qui vị muốn cho con mình tham gia như 
thế nào khi chúng ta cùng nhau trở lại trường.  

Xin hoàn tất mẫu của chúng tôi tại k12-schedule.com/sac-city để cho chúng tôi 
biết học sinh của quí vị sẽ trở lại trường học trực tiếp hay tiếp tục học từ xa.  

• Xem learn.scusd.edu để tìm hiểu nhiều hơn về các mô hình học trực tiếp hay 
học từ xa. 

• Cần tin tức về những yêu cầu Sức Khoẻ và Sự An Toàn của SCUSD, xem Kế 
Hoạch Trở Lại Sự lành Mạnh của chúng tôi.   

• Để tìm hiểu thực tế về những nỗ lực của học khu, viếng thăm Bảng Đánh Giá 
việc Tái Mở Cửa Trường tại đây. 

• Nộp những đề nghị và tin tức phản hồi cho kế hoạch ở đây. 
• Để nhận được email cập nhật từ học khu, đăng ký ở đây 

 
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 

 

 
 
 


