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Thân ái chào các gia đình của Montgomery,

Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục cung cấp chương trình học trực tuyến có phẩm chất cho các gia đình chọn lựa để (các) con em mình tiếp tục học
trực tuyến và cũng để cung cấp mô hình Hỗn hợp Tại trường/Trên mạng bắt đầu từ ngày 12 tháng Tư. Phần học Tại trường của việc học hỗn hợp
sẽ cung cấp cho học sinh bốn ngày học tại trường cho Các giáo viên lớp học của chúng tôi cung cấp 4 giờ và đi ăn trưa khi họ tan học để về nhà.
Trong thời gian còn lại của mỗi ngày học/tuần, học sinh trong mô hình hỗn hợp sẽ làm việc độc lập với các bài học do giáo viên cung cấp. Việc
"Học tập không đồng bộ" này sẽ được thực hiện cả trực tuyến và ngoại tuyến. Ngay sau khi hoàn thiện mô hình Hỗn hợp Tại trường/Trên mạng,
chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị các thông tin chi tiết cụ thể về lịch trình học của con quý vị.

Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục cung cấp một môi trường học tập an toàn trong suốt ngày cho học sinh và cung cấp thêm thời gian ngoài ngày
giảng dạy cho việc học tập. Thời gian bổ sung ngoài ngày học có thể do nhân viên cung cấp chứ không nhất thiết phải là giáo viên của con em quý
vị. Các ý kiến đóng góp của quý vị sẽ cần thiết để xác định mức độ mà các cơ hội bổ sung có thể được cung cấp.

Dựa trên con số học sinh chọn mô hình Hỗn hợp Tại trường/Trên mạng, Montgomery có thể cần giảm thời gian học sinh ở trong khuôn viên
trường để bảo vệ sức khỏe của mọi người. Chúng tôi sẽ luôn duy trì các điều kiện sức khỏe và an toàn cao nhất có thể. Trong trường hợp này, có
thể cần phải chuyển sang mô hình 2 ngày học trong khuôn viên trường, 2 ngày học ngoài khuôn viên trường, cho những học sinh đang nhận việc
giảng dạy trực tiếp thông qua mô hình Hỗn hợp Tại trường/Trên mạng.

Học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ nhận được các dịch vụ được nêu trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) của các em trong cả
hai mô hình giảng dạy Hỗn hợp Tại trường/Trên mạng và mô hình Chỉ Trên mạng.

Vui lòng hoàn tất lựa chọn của quý vị bằng cách điền vào Mẫu đơn Chọn lựa Mô hình Giảng dạy này cho biết lựa chọn của quý vị cho mô hình
Hỗn hợp Tại trường/Trên mạng hoặc mô hình Chỉ Trên mạng trước ngày 22 tháng Ba năm 2021. Xin hoàn tất MỘT mẫu đơn cho MỖI TRẺ,
sử dụng số thẻ học sinh của con em quý vị.

Nếu không nhận được phản hồi của quý vị trước ngày thứ hai, 22 tháng Ba năm 2021, con của quý vị sẽ được chỉ định vào mô hình Chỉ
Trên mạng. Các gia đình muốn thay đổi lựa chọn của mình trong những tuần cuối cùng của năm học có thể được đáp ứng tùy thuộc vào tình trạng
sẵn có chỗ trống, tuân thủ theo các nguyên tắc về sức khỏe và an toàn.

Bấm vào khảo sát. Tiếng Việt Nam

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu nhân viên của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị hoặc gia đình quý vị, xin liên lạc Principal Trueblood at  at
(619) 512-2855 or write to strueblood@sandi.net

Vô cùng cảm kích, Hiệu trưởng
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