Trường Kellogg Chuyển Sang Tạm Thời Giảng Dạy Học Trực Tuyến Trên Mạng
Kính gởi Phụ Huynh Cộng Đồng Trường Kellogg,
Sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp COVID-19 do biến thể Omicron gây ra đã làm gia tăng
đáng kể tình trạng vắng mặt của học sinh và nhân viên tại trường Kellogg. Khả năng để có đầy đủ
nhân viên và thực hiện sự an toàn cho các trường học là yếu tố then chốt dẫn đến sự quyết định
khó khăn trong việc tạm thời chuyển Kellogg sang việc giảng dạy qua trực tuyến trên mạng.
Do đó, đã đến thời điểm mà chúng tôi phải đóng cửa khuôn viên trường Kellogg đang được
giảng dạy trực tiếp bắt đầu từ Thứ sáu, ngày 14 tháng một.

Chúng tôi dự định Thứ sáu là ngày để cho phép các nhà giáo thực hiện kế hoạch chuyển
sang hình thức giảng dạy trực tiếp. Học sinh sẽ được truy cập vào tài liệu học tập trong hệ
thống học tập (Canvas) vào ngày chuyển tiếp này. Các vị lãnh đạo và giáo viên của
trường học con em quí vị sẽ chia sẻ các chi tiết về việc học tập qua trực tuyến cho học
sinh.

Chúng tôi dự định thực hiện việc giảng dạy tạm thời qua trưc tuyến trên mạng ít nhất vào [date].
Gia đình quí vị có thể nhận được thông tin liên lạc trước ngày này nếu việc gia hạn tạm dừng này
là cần thiết để học tập trực tiếp và các hoạt động ở trường là cần thiết.
Dưới đây là những điều quí vị cần biết về tác động của việc tạm thời học tập qua trực tuyến tại
Kellogg:
•

Trong thời gian đào tạo từ xa tạm thời, một số hoạt động ngoại khóa cá nhân hạn chế sẽ
diễn ra tại Kellogg. Ban lãnh đạo trường học của bạn sẽ chia sẻ thêm chi tiết về các hoạt
động hạn chế này với cộng đồng Kellogg.

•

Buổi ăn sáng và trưa sẽ được cung cấp hàng ngày trong khi học sinh đang theo học qua
trực tuyến. Quí vị có thể nhận lãnh các phần ăn hàng ngày từ 11:00 sáng đến 12:30
chiều tại Kellogg.

•

Năm nay, con em quí vị đã được cấp một Chromebook PPS. Nếu con em quí vị cần thiết
bị, vui lòng liên lạc với trường học của con quí vị để được cấp thiết bị. Nếu quí vị cần liên
lạc với văn phòng hỗ trợ về kỹ thuật, quí vị có thể gửi email tới support@pps.net hoặc
gọi đến đường dây hỗ trợ của chúng tôi qua số 503-916-3375.

Chúng tôi rất quan tâm đến tác động về việc chuyển trường học sang hình thức học qua trực
tuyến trên mạng. Tuy nhiên, khi chúng tôi không thể cung cấp đủ nhân viên để tiếp tục giảng
dạy tại trường học với một môi trường an toàn, chúng tôi sẽ phải thực hiện việc tạm thời giảng
dạy trực tuyến cho đến khi chúng tôi có thể mở cửa trường trở lại.
Nếu quí vị có bất cứ câu hỏi nào về nhận xét hoặc quan tâm, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua
Let’s Talk. Chúng tôi rất cảm kích về sự kiên nhẫn của quý vị khi cùng với chúng tôi vượt qua
thời điểm khó khăn này trong cộng đồng của chúng ta.
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