Ngày 8 tháng 4, 2021
Thân gửi các Học Sinh, Gia Đình và Giáo Chức của HKTNEG,
Bản tin này đặc biệt liên quan đến năm học '21 -22. Các chi tiết khác về năm học hiện tại sẽ
tiếp tục được trường của bạn chia sẻ qua các bản tóm tắt của Học khu. Dưới đây là các bước
hành động quan trọng mà Học Khu Thống Nhất Elk Grove đang thực hiện để tìm kiếm ý kiến
đóng góp và phản hồi của bạn trong quá trình chuẩn bị cho Năm Học '21 -22 của HKTNEG :
•

Khảo Sát Phân Tích Nhu Cầu LCAP - Hoàn thành với 34,000 câu trả lời. Cảm ơn
bạn!

•

Ý kiến của Phụ huynh cho Lời Mời '21 -22: Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm ý kiến
đóng góp của phụ huynh trong quá trình lập kế hoạch cho năm học mới!
o Ngày 21 tháng 4 năm 2021 từ 4:00 chiều đến 6:00 chiều. Cuộc họp đóng góp ý
kiến qua Zoom.
o Sử dụng liên kết này nếu bạn muốn tham dự cuộc họp: Parent Advisory Team
Invitation 2021-2022 (Hơn 150 phụ huynh đã đăng ký!)

•

Khảo Sát Mô Hình Học Tập Ưa Thích cho năm học 2021-2022 ( ParentVue ) - Hiện
đang mở!
o Phụ huynh, vui lòng vào tài khoản ParentVue của bạn để bày tỏ sự ưa thích mô
hình học tập cho con em mình trong năm học '21 -22. Cuộc khảo sát này kết
thúc vào ngày 14 tháng 4, 2021 lúc 5:00 chiều
o Khảo Sát Mô Hình Học Tập Ưa Thích cho Năm học 2021-2022 Tổng quan
 English | Spanish | Hmong | Vietnamese
o Cập nhật Hướng Dẫn Khảo Sát Mô Hình Học Tập Ưa Thích 2021-2022 qua
ParentVUE
 English | Spanish | Hmong | Vietnamese

Chúng tôi biết ơn sự giúp đỡ của mọi người trong việc mở cửa lại trường học của chúng tôi một
cách an toàn và hỗ trợ chúng tôi chuẩn bị cho năm học '21 -22.
Với lòng biết ơn,
Lãnh Đạo của HKNEG

