26 Tháng 10, 2020
Kính gửi các Học Sinh, Gia Đình và Nhân Viên,
Trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hội Đồng Giáo Dục, các đối tác lao động và các quan
chức Y Tế Công Cộng của Quận Sacramento, Học Khu Thống Nhất Elk Grove sẽ sử dụng các Số
Liệu Cấp Quốc Gia để giúp hướng dẫn việc ra quyết định của mình để có cách tiếp cận theo từng
giai đoạn để chuyển đổi từ Mô Hình Học Tập Toàn Diện Từ Xa sang Mô Hình Giảng Dạy Đồng
Thời một phần trực tiếp. Khi Quận Sacramento tiến dần lên bậc màu cam, nếu quận chuyển sang
màu cam trước ngày 3 tháng 11, Học Khu sẽ bắt đầu phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn để
mở lại các trường phù hợp với lịch học. Nếu điều này xảy ra, Học Khu sẽ cung cấp nhân viên hai
tuần để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các trường học.
Dự kiến Giai đoạn Tham gia của Học sinh Nếu Quận Sacramento chuyển sang màu da cam vào
ngày 3 tháng 11:
• Ngày 17 tháng 11 năm 2020: PreK-3 và Trường Jesse Baker (bao gồm tất cả các chương
trình và dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt tương ứng);
• Ngày 8 tháng 12 năm 2020: Lớp 4-6 (bao gồm tất cả các chương trình và dịch vụ Giáo Dục
Đặc Biệt khép kín từ tất cả các cấp lớp, cho đến và bao gồm các chương trình phục vụ học
sinh 22 tuổi);
• Ngày 7 tháng 1 năm 2021: Trung Học (lớp 7-12)
Nếu quận không đạt được mốc cấp màu cam vào Tháng Mười Một, tất cả học sinh của Thống Nhất
Elk Grove sẽ tiếp tục học hoàn toàn từ xa và Học khu sẽ có kế hoạch mở lại các trường với Mô
Hình Giảng Dạy Đồng Thời vào đầu học kỳ thứ hai, bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2021. Hiện tại,
phụ huynh không cần phải làm bất kỳ việc gì.
Christopher R. Hoffman, Tổng Giám Đốc Học Khu của Học Khu Thống Nhất Elk Grove cho biết,
“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của học sinh và nhân viên. Ưu tiên thứ hai của
chúng tôi là duy trì tính liên tục trong học tập và cung cấp cho học sinh các nguồn tin cần thiết cho
sự phát triển tình cảm, học tập và xã hội của các em. Chúng tôi hiện đang giải quyết hai ưu tiên này
trong mô hình đào tạo đầy đủ từ xa của chúng tôi và với các nhóm cá nhân nhỏ được lên kế hoạch
cẩn thận. Khi điều kiện sức khỏe cho phép, mô hình giảng dạy đồng thời một phần trực tiếp của
chúng tôi cho phép chúng tôi chuyển tiếp trở lại trường học với sự linh hoạt hơn mà không làm gián
đoạn sự tiến bộ của học sinh, sang hình thức học hoàn toàn từ xa nếu tình trạng sức khỏe thay đổi.
Lý tưởng nhất, chúng tôi muốn tất cả học sinh trở lại trường để truy cập không hạn chế vào toàn bộ
các chương trình học, dịch vụ cho học sinh, các sự kiện của trường và các hoạt động ngoại và kết
hợp chương trình học và tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ đạt được điều đó khi cộng đồng của chúng ta
tiếp tục làm việc với nhau để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 dù có hoặc không có thuốc
chủng ngừa ”.
Thông tin chi tiết về Mô Hình Giảng Dạy Đồng Thời và những điều phụ huynh cần biết sẵn sàng
được cung cấp trong một bài thuyết trình trước Hội Đồng Quản Trị dự kiến vào Thứ Tư, ngày 28
tháng 10 năm 2020, phiên họp dự trù bắt đầu lúc 10:15 sáng. Bản tin của Hội Đồng sẽ được được
đăng trực tuyến vào cuối giờ làm việc ngày Thứ Hai, 26 tháng 10, và bình luận của công chúng sẽ
kết thúc vào lúc 8:00 sáng ngày họp. Thông tin sẽ được đăng lên trang mạng của Học khu tại:
www.egusd.net.
________________________________________________________________________
Phụ huynh được khích lệ nghe các cuộc họp trực tuyến của Hội Đồng Giáo Dục sắp tới :
● Ngày 28 tháng 10 năm 2020 - Hội Thảo Đặc Biệt của hội đồng: 10:15 sáng - 3:00 chiều
Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Gia đình có cần phải làm gì ngay bây giờ không? Không. Lúc này Gia đình nên theo dõi
email của Hội Đồng để cập nhật. Họ hoan nghênh theo dõi buổi hội thảo đặc biệt của Hội Đồng
Đồng Thống Nhất Elk Grove Elk Grove vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 để nghe chi tiết về Mô
Hình Giảng Dạy Đồng Thời và phương pháp tiếp cận kế hoạch theo từng giai đoạn.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn sẽ được thực hiện tại các trường học? Đúng. Các chi
tiết đó sẽ được cung cấp cho các gia đình để biết.
Sẽ có phương tiện chuyên chở? Thông tin và chi tiết về chuyên chở sẽ được cung cấp trong
buổi trình bày của HĐ Quản Trị ngày 28 tháng 10. Tuy nhiên, do các hướng dẫn khác biệt về
giãn cách xã hội, chúng tôi cho rằng khả năng sẽ hạn chế.
Học sinh có thể đi học 5 ngày một tuần không? Không. Chúng tôi sẽ phải duy trì một lịch
trình luân phiên phù hợp với các nguyên tắc về sức khỏe và an toàn. Chuông hoặc thời khóa
biểu hiện tại sẽ vẫn còn với một số thay đổi nhỏ và học sinh sẽ được chỉ định vào các ngày đi
học và đến lớp.
Liệu học sinh của tôi có phải thay đổi trường học hoặc giáo viên nếu họ vẫn tiếp tục đào
tạo từ xa không? Không. Để liên tục học tập, học sinh sẽ ở lại với giáo viên trong hồ sơ của
các em và tại trường cư trú. Nếu phụ huynh chọn thay đổi, chúng tôi sẽ tuân thủ các thủ tục yêu
cầu thay đổi giáo viên thông thường.
Phụ huynh có thể thay đổi từ hình thức học hoàn toàn từ xa sang giảng dạy trực tiếp
một phần đồng thời bất cứ lúc nào không? Có, nhưng chúng tôi yêu cầu phụ huynh làm việc
với giáo viên và trường học của con họ để chuẩn bị cho học sinh trở lại trước thời hạn.
Làm cách nào để tôi có thể lấy được thông tin tôi cần? Trong Hội thảo đặc biệt của Hội
Đồng Giáo Dục, tổng quan về Mô Hình Chuyển Tiếp Đồng Thời sẽ được cung cấp. Trang mạng
của Học khu sẽ cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào thông tin chi tiết cụ thể về lịch học,
thiết lập lớp học sức khỏe và an toàn, tài nguyên gia đình, thực phẩm và dịch vụ dinh dưỡng,
v.v. EGUNews và các bản cập nhật Thứ Sáu sẽ tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời về tất cả
các khía cạnh của quá trình chuyển đổi.

Chúng tôi yêu cầu mọi người cảnh giác về việc đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách xã hội và
rửa tay để giúp Quận Sacramento có màu cam vào cuối tháng 10. Đối với những người có thể,
hãy nhớ tiêm phòng cúm cho bạn và gia đình bạn.
Cuối cùng, hãy dành một chút thời gian để đăng nhập vào cổng ParentVUE để kiểm tra điểm
của học sinh, sự chuyên cần và thông tin liên lạc từ giáo viên của chúng. Đối với những phụ
huynh cần hỗ trợ với việc kích hoạt ParentVUE, vui lòng liên hệ với địa điểm trường học của
bạn hoặc Văn phòng Cộng Đồng và Gia Đình Tham Gia theo số (916) 831-5530 và các dịch vụ
thông dịch và phiên dịch dành cho gia đình có sẵn tại (916) 793-2953.

Cảm ơn qúi vị và luôn an toàn khỏe mạnh,
Lãnh Đạo của HKTNEG
Hãy nhớ đăng ký Kênh YouTube của Học Khu Thống Nhất Elk Grove .
Cách truy cập và sử dụng ParentVUE
Tôi có thể tìm hiểu thêm về ParentVUE ở đâu ?: Truy cập trang Câu Hỏi Thường Gặp về HKTNEG
Synergy - ParentVUE
Cách sử dụng video ParentVUE
● ParentVUE là gì? (Tiếng Anh)
● ParentVUE là gì? (Người Tây Ban Nha)
● ParentVUE là gì? (Tiếng Quảng Đông)
● ParentVUE là gì? (Hmong)
● ParentVUE là gì? (Tiếng Việt)

