Kính thưa toàn thể gia đình OSD,
Tuần này, chúng tôi đón chào học sinh lớp một và lớp hai trở lại học tại trường (kết hợp giữa
học trên mạng và học tại trường). Tất cả học sinh này sẽ nhập học cùng với số học sinh mẫu
giáo và mầm non đã bắt đầu từ ngày 1 tháng hai vừa qua.
Hôm nay, chúng tôi công bố kế hoạch trở lại học tại lớp cho học sinh các cấp lớp kế tiếp, trong
khi vẫn tuân theo các quy định về an toàn và sức khỏe.
●
●

Thứ hai, 8 tháng 3: Lớp 3, 4 và lớp 5 sẽ bắt đầu học tại lớp
Thứ hai, 15 tháng 3: Lớp 6 sẽ bắt đầu học tại lớp

Trường sẽ liên lạc để thông tin thêm cho những gia đình có học sinh trong các cấp lớp này, bao
gồm nhóm học/ngày học đã được ấn định cho học sinh khi trở lại học tại trường.
Kế hoạch của chúng tôi là thực hiện chương trình học kết hợp cho tất cả các học sinh cấp hai
và cấp ba (trung học và phổ thông) vào cuối tháng ba này. Chúng tôi sẽ công bố ngày bắt đầu
ngay sau khi có quyết định.
Những gia đình chọn học qua mạng toàn thời gian sẽ vẫn tiếp tục học bình thường.
Chúng tôi tiếp tục chuyển thêm các cấp lớp qua hình thức học kết hợp và vẫn tiếp tục hướng
dẩn cho các học sinh học qua mạng, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị kế hoạch học kết hợp
của cấp một (tiểu học) và cấp hai (trung học).
Kế hoạch học kết hợp 1.0 bao gồm những thông tin như là các quy định giữ an toàn / giảm lan
truyền, điểm danh, giao thức ăn trưa và / hoặc giờ giải lao, chấm điểm, và mẫu lịch trình học
qua mạng hoàn toàn, và học kết hợp (học qua mạng và tại lớp) cho học sinh cấp một và cấp
hai. Thông tin này sẽ được cập nhật thường xuyên khi có bất kỳ thay đổi nào về các hướng dẫn
của địa phương hoặc tiểu bang liên quan đến việc học tại trường trong tương lai.
Tin cập nhật về hình thức học kết hợp, cũng như học qua mạng hoàn toàn, được đăng trên
trang mạng của Sở giáo dục Olympia Trang mạng tin tức học tại trường và qua mạng
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