
 

Nhắc Nhở: Thời Hạn cho Cuộc Khảo Sát Ý Kiến Lựa Chọn 
Học Tập Hybrid K-5 Kéo Dài đến Ngày 25 Tháng 2 
Ngày 19 Tháng 2, 2021 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Như chúng tôi đã chia sẻ vào tuần trước shared last week, chúng tôi đang tiếp tục cung cấp thêm nhiều 
cơ hội học tập trực tiếp giáp mặt cho các học sinh, với mục tiêu khai trương chương trình giảng dạy kết 
hợp (hybrid) cho các học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm váo Tháng Tư. Chúng tôi có một vài thông tin 
cập nhật cho quý vị trong tuần này:  
 

● Chúng tôi đã gia hạn thêm thời hạn trả lời cho cuộc khảo sát ý kiến Mô Hình Học Tập Quý 4 dành 
cho các gia đình có học sinh K-5. Cuộc khảo sát giúp các gia đình có cơ hội cho chúng tôi biết nếu 
muốn cho học sinh tham gia vào chương trình học tập kết hợp hay tiếp tục theo học chương 
trình Học Tập Toàn Diện Từ Xa Toàn (CDL). Cuộc khảo sát sẽ kéo dài đến hết Thứ Năm, Ngày 25 
Tháng Hai. 

● Nếu quý vị chưa nhận được bản khảo sát hoặc nếu cần hỗ trợ hoàn tất bản khảo sát, xin gửi 
email tới research@pps.net. Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ quý vị. 

● Nhân viên PPS sẽ gọi điện thoại đến từng gia đình, bảo đảm quý vị biết về các lựa chọn của 
chúng tôi dành cho gia đình như được trình bày trong cuộc khảo sát, bắt đầu từ tuần tới. 

● Chúng tôi đã đăng một số Câu Hỏi Thường Gặp về mô hình học tập kết hợp. Quý vị có thể tìm 
thấy tại pps.net/hybridfaq. Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn bằng tất cả sáu ngôn ngữ được hỗ 
trợ của chúng tôi. 
 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin, bao gồm các biện pháp an toàn và sức khỏe mà chúng tôi đang thực 
hiện để hỗ trợ việc học tập trực tiếp, các thời khóa biểu mẫu cho học sinh trong mô hình giảng dạy kết 
hợp và các thông tin khác, trong bài thuyết trình presentation to the Board of Education Ngày 9 Tháng 2 
của chúng tôi trước Hội Đồng Giáo Dục. 
 
Chúng tôi cầu chúc tất cả các gia đình PPS có một cuối tuần bình an khi cộng đồng của chúng ta phục hồi 
sau một thử thách khác bắt nguồn từ cơn bão mùa đông cuối tuần trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp 
cho quý vị các thông tin cập nhật thường xuyên khi chúng tôi tiến gần hơn đến việc khai trương chương 
trình giảng dạy kết hợp tại PPS. 
 
Cám ơn quý vị. 
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