
Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ của Các Trường Công Lập Shakopee: 
 
Hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình thực hiện những cập nhật quan trọng hằng tuần để các phụ huynh thu 
xếp việc liên lạc sao cho hợp lý. Kỳ Nghỉ Xuân rơi vào tuần sau từ 30 tháng 3 - 3 tháng 4 và Kế Hoạch Học 
Tập Từ Xa của chúng tôi bắt đầu vào thứ Hai, ngày 6 tháng 4. 
 
Học Tập Từ Xa  
Từ thứ Hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020, học khu của chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện học tập từ xa. 
Mô hình học tập từ xa sẽ tiếp tục dạy cho học sinh những bài học mới đồng thời củng cố bài học 
cũ. Các nhiệm vụ sẽ có ý nghĩa và quan trọng đối với mục tiêu và kết quả học tập của học sinh. 
Giáo viên sẽ tập trung vào việc thiết lập thói quen và cấu trúc để hỗ trợ các học sinh và gia đình. 
Trước khi bắt đầu học tập từ xa, vui lòng đảm bảo rằng quý vị và con em của mình có thể đăng 
nhập vào SeeSaw (với học sinh tiểu học) và Canvas (với học sinh trung học). 
 
Lịch biểu cho Quý 3 và 4 như sau: 

● 6 - 9 tháng 4: Kết thúc Quý 3 
● 10 tháng 4: Ngày Đánh Giá Giáo Viên - Không Học Tập Từ Xa 
● 13 tháng 4: Đã đăng điểm của Quý 3 lên, Quý 4 bắt đầu (Học Tập Từ Xa) 

 
Nhấp vào đây để đọc kế hoạch học tập từ xa của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp các nguồn 
tài nguyên bổ sung trên trang web, gồm cách trò chuyện với trẻ về virus corona, hướng dẫn học 
tập tại nhà, và một mẫu lịch biểu. 
 
Nguồn Tài Nguyên về Sức Khỏe Tinh Thần 
Chúng tôi hiểu rằng đây là khoảng thời gian áp lực và nhiều lo lắng với các học sinh, phụ huynh 
và gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các nguồn tài nguyên về sức khỏe tinh thần cho 
những học sinh cần tới nó trong thời gian học tập từ xa. Vui lòng lưu ý rằng trong kỳ nghỉ xuân, 
nhân viên của chúng tôi có thể không làm việc. Nếu quý vị cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng gọi: 
 

● Dịch Vụ Khủng Hoảng Scott County | Cuộc Hẹn về Khủng Hoảng (8:00 sáng - 4:30 
chiều) 952-496-8481 

● Dịch Vụ Khủng Hoảng Scott County | Dịch Vụ Di Động về Khủng Hoảng (24/7) 952-
818-3702 

● Nhắn Tin về Khủng Hoảng (24/7) TEXT  741741 
● Hỗ Trợ Khủng Hoảng | LGBTQ+ (24/7) 866-488-7386 hoặc nhắn START gửi tới 678678  

 
Chúng tôi cũng cung cấp các nguồn tài nguyên bổ sung về sức khỏe tinh thần trên trang web của 
mình. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.  
 
Chăm Sóc Con Em Miễn Phí cho Các Nhân Viên Dịch Vụ Thiết Yếu 
Dịch vụ chăm sóc con em miễn phí tại Trường Tiểu Học Sun Path dành cho các nhân viên dịch 
vụ thiết yếu sẽ vẫn tiếp tục trong kỳ nghỉ xuân. Nhấp vào đây để xem liệu quý vị có đủ điều kiện 



không và tìm hiểu thêm về cách đăng ký. Từ thứ Hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020, học khu sẽ bắt 
đầu các dịch vụ này. Chúng tôi muốn cảm ơn River Valley YMCA đã giúp chúng tôi khởi động 
chương trình này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có thể liên hệ với nhân viên phụ trách dịch 
vụ qua số 952-697-8708.  
 
Giao và Nhận Thực Phẩm 
Ngoài ra, từ thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020, chúng tôi liên kết với chương trình Good To Go 
Kids để phân phát các ba lô thực phẩm cho trẻ em dùng vào cuối tuần. Tất cả trẻ đều có thể nhận 
thực phẩm vào mỗi thứ Sáu từ 9h sáng tới 3h chiều tại Trường Trung Học East. Trẻ không phải 
đăng ký trước hoặc đã đăng ký trong năm học. Chương trình dành cho tất cả trẻ em vào các thứ 
Sáu. Giao thực phẩm tại nhiều địa điểm trên toàn học khu và tất cả các trẻ vẫn tiếp tục nhận thực 
phẩm tại Trường Trung Học Shakopee cho tuần này và trong kỳ nghỉ xuân (chỉ vào ngày 
thường). Nhấp vào đây để xem danh sách tuyến đường chi tiết. Tất cả chương trình thực phẩm 
đều vẫn tiếp tục cho tới khi có thông báo mới. 
 


