Thông báo dưới đây mà chúng tôi đã chia sẻ gần đây là về một sự kiện thông tin liên quan đến
các lựa chọn chương trình đặc biệt K-5 có sẵn thông qua rút thăm chuyển trường hàng năm
cho năm học 2021-22. Thông báo này không liên quan đến các lựa chọn mô hình học tập cho
năm học hiện tại. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

Tìm Hiểu Về Các Lựa Chọn cho Học Sinh K-5 tại Sự
Kiện Trực Tuyến vào Ngày 8 Tháng 3 từ 6-8 giờ
chiều
Ngày 25 Tháng 2, 2021

Kính gửi các gia đình PPS,
Đối với những người không thể tham dự sự kiện Khám Phá Các Lựa Chọn K-5 vào Ngày 8 Tháng
2 Explore Your K-5 Options event on February 18, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện này một lần nữa
vào Thứ Hai, Ngày 8 Tháng 3, từ 6-8 giờ chiều.
Sự kiện trực tuyến này sẽ cung cấp thông tin cho các gia đình có học sinh K-5 quan tâm đến các
lựa chọn chương trình chuyên môn, các trường không theo truyền thống và trường bán công, và
các chương trình song ngữ hội nhập- và sẽ bao gồm một buổi họp tổng quát để tìm hiểu về việc
kết nối với trường học trong khu vực cư trú và nộp đơn xin chuyển trường, tiếp theo là hai cơ
hội để tìm hiểu sâu hơn trong các phòng họp được chia ra theo các nhóm nhỏ.
Buổi họp tổng quát và các phòng họp chia ra theo chương trình song ngữ sẽ có nhiều ngôn ngữ,
và sẽ có thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Somali, tiếng Nga, tiếng Quảng
Đông và tiếng Quan Thoại.
Tìm hiểu thêm về các lựa chọn K-5, bao gồm các hướng dẫn bổ sung cho sự kiện Ngày 8 Tháng 3,
tại pps.net/k-5options. Liên kết cho cuộc họp trực tuyến sẽ được đăng trước Ngày 1 Tháng 3.
Cũng xin lưu ý rằng thời hạn nộp đơn cho hầu hết các lựa chọn trường tiểu học là Ngày 16 Tháng
3. Quý vị có thể ghi danh tại pps.net/schoolchoice.
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