
 

Chúc Quý Vị Nghỉ Xuân An Toàn Và Bình An 
Ngày 19 tháng 3 năm 2021 
 
Kính gửi các Gia đình PPS, 
 
Như chúng tôi đã chia sẻ tối qua we shared last night, Hội đồng Giáo dục PPS đã chấp thuận sự thỏa 
thuận để cho phép chúng tôi tiếp tục các kế hoạch bắt đầu cho chương trình giảng dạy trực tiếp kết hợp 
trong tháng Tư. Chúng tôi vui mừng chia sẻ tin tích cực này trước kỳ nghỉ xuân và rất vui mừng được 
chào đón các học sinh và nhân viên sớm trở lại trường học của chúng tôi một cách an toàn. Cảm ơn tất 
cả học sinh, các gia đình, nhà giáo dục và  nhân viên khác vì sự kiên trì không ngừng của mọi người trong 
năm qua - chúng tôi sẽ không thể làm được điều này nếu không có sự mạnh mẽ và sự hỗ trợ của tất cả 
mọi người. 
 
Chúng tôi muốn nhắc quý vị rằng, sau kỳ nghỉ xuân: 

● Học sinh từ Mầm non đến lớp một sẽ tham gia vào việc học không đồng bộ(asynchronous) vào 
Ngày 29-31 tháng 3, sau đó bắt đầu lịch trình giảng dạy trực tiếp kết hợp vào Ngày 1 và 2 tháng 
4. Trường của các em sẽ cập nhật thêm thông tin về lịch trình cụ thể cho Ngày 1 và 2 tháng 4 

● Các lớp 2-5 sẽ tham gia vào việc học không đồng bộ từ Ngày 29 tháng 3 đến Ngày 2 tháng 4, sau 
đó bắt đầu lịch trình hướng dẫn trực tiếp kết hợp vào Ngày 5 tháng 4. 

● Các lớp 6-12 sẽ tiếp tục theo mô hình Học tập Toàn diện Từ xa (CDL) của chúng tôi sau kỳ nghỉ 
xuân cho đến Ngày 19 tháng 4, khi mà chúng tôi sẽ bắt đầu lịch trình giảng dạy trực tiếp cho 
những học sinh tham gia. Vui lòng kiểm tra email của quý vị về Bản Khảo sát Lựa chọn Học tập 
Quý 4 để cho chúng tôi biết sở thích của quý vị là hướng dẫn kết hợp trực tiếp hoặc tiếp tục học 
tập từ xa. 

 
Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin trong những ngày tới để chuẩn bị cho quý vị và các em học sinh 
trong phần còn lại của năm học.Trong khi chờ đợi, vui lòng truy cập trang web Mở lại trường học PPS 
Reopen webpage của chúng tôi để biết các cập nhật và thông tin quan trọng.  
 
Chúc quý vị một kỳ nghỉ xuân an lành và bình yên. 
 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=164018&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/reopen2021
https://www.pps.net/reopen2021

