
Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ của Các Trường Công Lập Shakopee:  
 
Chúng tôi rất biết ơn vì quý vị đã đi cùng chúng tôi trên hành trình mới này! Chúng ta đã 
đồng hành cùng nhau để tiếp tục phục vụ học sinh của mình thông qua học tập từ xa. Cảm 
ơn quý vị đã ủng hộ mọi quyết định của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng những đóng góp 
của quý vị!  
 
Đây là thông tin cập nhật của tuần này: 
 
Khảo Sát Học Tập Từ Xa 
Tất cả chúng ta đều hy vọng sẽ trở lại việc học trực tiếp càng sớm càng tốt. Trong khi đó, 
chúng tôi rất thích nghe ý kiến của quý vị về việc học tập từ xa. Quý vị hãy điền vào một 
mẫu riêng cho mỗi học sinh trong gia đình. Nhấp vào đây để tham gia bài khảo sát 
(Russian, Somali, En Espanol). 
 
Tuần Lễ Gắn Kết Gia Đình 
Tuần tới, Bộ Giáo dục Minnesota sẽ tổ chức Tuần lễ Gắn kết Gia đình, bao gồm các hội 
thảo trên web và cung cấp các tài nguyên cho các gia đình để giúp hỗ trợ học sinh học tập 
trong những tháng hè. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 
 
Nhắc nhở: Trả lại thiết bị 
Khi chúng ta gần kết thúc năm học chính và học từ xa, chúng tôi muốn chia sẻ kế hoạch 
thu thập thiết bị của mình. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 
 
Nhắc nhở: Nhận và giao bữa ăn trên toàn quận  
Nhận và giao bữa ăn trên toàn quận sẽ hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu cho trẻ em 
Shakopee. Các dịch vụ thực phẩm này sẽ tiếp tục trong ít nhất đến ngày 30 tháng 6 và có 
thể đến hết mùa hè. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 
 
Trân trọng cảm ơn, 
Ban Truyền thông Trường Công lập Shakopee  
 


