
ĐƯỜNG DÂY GỌI NGUỒN TIN 
CHO GIA ĐÌNH & HỌC SINH

(916) 686-7568

E G U S D

Học Khu Thống Nhất Elk Grove có Đường Dây Gọi Nguồn Tin cho Gia Đình và Học Sinh với những người có thể 
giúp trả lời về sức khỏe, cảm xúc xã hội, tư vấn học tập, đi học, thiếu niên vô gia cư và / hoặc có cha mẹ nuôi các 
câu hỏi hỗ trợ và cung cấp thông tin về các nguồn tin trong thời gian đóng cửa trường vì COVID -19. Gia đình và 
học sinh có thể nói chuyện trực tiếp với một nhân viên trên Đường Dây Nguồn Tin theo số (916) 686-7568 trong 
khoảng thời gian từ 9:00 sáng đến 3:00 chiều. Sau nhiều giờ hoặc nếu người qúi vị liên lạc đang giúp đỡ người 
khác, vui lòng để lại lời nhắn cho biết nhu cầu và cách liên lạc với qúi vị, cuộc gọi của qúi vị sau đó sẽ được trả 
lời sớm nhất khi có thể. Nếu qúi vị gọi cấp cứu y tế hoặc tâm thần, xin vui lòng gọi 9-1-1.

Dịch Vụ Y Tế
Các Y Tá của Học Khu sẵn sàng trả lời các câu 
hỏi về sức khỏe tại trường và kết nối các gia 
đình với các nguồn tin y tế trong cộng đồng. 
Các Y Tá của Học Khu sẽ tiếp tục tiếp xúc với 
các gia đình trong thời gian đóng cửa trường 
để cập nhật các kế hoạch chăm sóc sức khỏe 
khẩn cấp và giúp chuẩn bị các tài liệu sức khỏe 
của con qúi vị trong năm học 2020-2021.

Hỗ Trợ Cảm Xúc và Xã Hội
Nhà Cung Cấp Sức khỏe của 
chúng tôi sẵn sàng tham 
khảo ý kiến của các gia đình 
để trả lời các câu hỏi liên quan 
đến sức khỏe tâm thần và hỗ 
trợ cảm xúc xã hội. Chúng tôi 
cũng có thể cung cấp hướng 
dẫn về việc truy cập các nguồn 
tin của cộng đồng và học khu.  

Hỗ Trợ Tư Vấn Học Thuật 
Cố Vấn Trưởng của Học Khu sẽ 
có sẵn những người gọi với các 
câu hỏi liên quan đến tư vấn 
từ xa về thành công ở trường, 
thời khóa biểu, tín dụng, các 
nguồn tin kế hoạch nghề 
nghiệp/đại học và thiết lập mục 
tiêu cảm xúc xã hội cá nhân.

Văn Phòng Cải Thiện Đi Học (AIO) 
Thành viên của AIO sẵn sàng trả lời bất 
kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc đi học 
mà qúi vị có thể có cho con qúi vị. Vui 
lòng cung cấp tên của con qúi vị, số ID 
học sinh (nếu có thể), trường học và lớp 
có sẵn cho cuộc gọi. Qúi vị co thể liên lạc 
với AIO tại egusdattendance@egusd.net.

Hỗ Trợ cho Thiếu Niên Vô Gia Cư & Thiếu Niên Có Cha Mẹ Nuôi 
Thành viên của Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh hoặc Thiếu Niên có Cha Mẹ Nuôi có sẵn để trả 
lời các thắc mắc liên quan đến nguồn tin cộng đồng và tuyển sinh ngay lập tức cho học 
sinh có gia đình đang trong quá trình chuyển đổi và có thể thiếu nơi thường trú ban đêm.


