Tìm Hiểu Về Các Lựa Chọn Cho Học Sinh K-5 tại Sự
Kiện Trực Tuyến vào Ngày 18 Tháng 2 từ 6-8 giờ
chiều.
Ngày 12 Tháng 2, 2021

Kính gửi các gia đình PPS,
Chúng tôi muốn mời quý vị tham gia với chúng tôi trong một sự kiện thông tin dành cho các gia
đình có học sinh sẽ học trong các cấp lớp K-5 trong năm học 2021-22.
Ai nên tham dự?
Chúng tôi chào đón tất cả các gia đình đến với sự kiện này. PPS sẽ tổ chức một sự kiện trực
tuyến Khám Phá Lựa Chọn vào Thứ Năm, Ngày 18 Tháng Hai từ 6 đến 8 giờ tối, dành cho các gia
đình có học sinh K-5 quan tâm đến các lựa chọn chuyên môn, các trường không theo truyền
thống và các trường bán công, và các chương trình song ngữ hội nhập.
Về sự kiện này
Sẽ có một buổi họp tổng quát để tìm hiểu về việc kết nối với trường học trong khu vực cư ngụ
của quý vị và nộp đơn xin chuyển trường, tiếp theo là ba cơ hội để tìm hiểu sâu hơn trong các
cuộc họp được chia ra các nhóm nhỏ trong các lớp học. Truy cập vào tất cả các phần của sự kiện
qua một liên kết cuộc họp duy nhất: : https://pps-net.zoom.us/j/89619150632.
Có thông dịch viên
Buổi họp tổng quát và các cuộc họp được chia ra trong các phòng chương trình song ngữ hội
nhập sẽ có nhiều ngôn ngữ, và phiên dịch sẽ có bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Somali,
tiếng Nga, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ.
Tìm hiểu thêm về các lựa chọn K-5, bao gồm các hướng dẫn bổ sung cho sự kiện Ngày 18 Tháng
2 tại pps.net/k-5options.
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