Lời chào hỏi,
Hãy để tôi là người đầu tiên chính thức chào đón bạn đến với mô hình học tập kết hợp trực tiếp của chúng tôi! Chúng
tôi rất mong có bạn trở lại trường bắt đầu từ ngày 19 tháng 4. Mục đích của lá thư này là cung cấp cho bạn thông tin
về những gì sẽ xảy ra khi bạn đến đây. Đây là thông tin đầu tiên trong số một số thông tin liên lạc mà bạn sẽ nhận
được. Trong tuần từ 5-9 tháng 4, đội ngũ lãnh đạo sinh viên tuyệt vời của chúng tôi sẽ gửi một video đề cập đến các
chi tiết của việc học trực tiếp. Ngoài ra, vào ngày 7 tháng 4, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi Hỏi và Đáp trực tuyến từ 6
đến 7 giờ tối để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn hoặc cha mẹ của bạn.
Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn là lịch trình Hybrid của chúng tôi trông như thế nào. Về cơ bản, đó là lịch
trình giống như bạn đã có trong cả năm, bốn tiết mỗi ngày từ 8:30 sáng đến 12: 20 tối. Sự khác biệt là bạn sẽ đi học
thực tế hai ngày mỗi tuần, trong khi tiếp tục Học Từ xa Toàn diện (trường học trực tuyến) vào hai ngày còn lại. Thứ
sáu sẽ vẫn như vậy. Vậy bạn sẽ tham dự hai ngày nào? Chúng tôi sẽ chia bạn thành hai nhóm hoặc nhóm thuần tập,
nhóm A và nhóm B. A-cohort sẽ đi học vào Thứ Hai và Thứ Tư trong khi B-cohort sẽ đi học vào Thứ Ba và Thứ Năm.
Bạn sẽ ở trong nhóm A nếu địa chỉ nhà của bạn kết thúc bằng số lẻ (1,3,5,7,9), nhóm B nếu địa chỉ nhà của bạn kết
thúc bằng số chẵn (0,2,4,6,8 ).
Một số điều khác bạn nên biết:
Làm thế nào để bạn biết những phòng học của bạn đang ở trong? Tài khoản Chế độ xem sinh viên của bạn hiển thị
số lớp học chính xác.
Làm cách nào để tìm lớp học của tôi? Trong gói này, bạn sẽ tìm thấy bản đồ của các tòa nhà phía Bắc và phía Nam.
Những bản đồ này không chỉ hiển thị số lớp học mà còn minh họa rằng chúng ta sẽ sử dụng hành lang một chiều. Sẽ
là tốt nhất nếu bạn xác định vị trí lớp học của mình trước thời hạn và vạch ra cách bạn sẽ đi đến đó. Chỉ cần biết rằng
sẽ có rất nhiều người trong hội trường để giúp bạn tìm phòng học của bạn khi bạn đến đây.
Tôi nên / không nên mang theo những gì? Hãy chắc chắn để đeo mặt nạ! Chúng sẽ được yêu cầu mọi lúc. Ngoài ra,
hãy mang theo Chromebook trường học được chỉ định của bạn được sạc đầy mỗi ngày. KHÔNG mang theo máy tính
xách tay của riêng bạn… chúng tôi chỉ muốn lo lắng về một loại vi-rút! Nếu bạn cần kiểm tra Chromebook dành cho
trường học, vui lòng đến Văn phòng phía Bắc để kiểm tra Chromebook. KHÔNG mang theo thức ăn. Chúng tôi sẽ
cung cấp cho bạn một bữa ăn sáng và bữa trưa / bữa tối. NÊN mang theo chai nước của riêng bạn. Cuối cùng, hãy
nhớ điện thoại di động và mũ trùm đầu sẽ không được phép mang vào tòa nhà trong giờ học.
Lịch trình xe buýt: Phụ huynh có thể truy cập lịch trình trên trang web của học khu theo phương tiện đưa đón và nhập
số ID và ngày sinh của học sinh để tìm lịch trình xe buýt cho học sinh đó.
Đường dẫn liên kết là: https://www.ddouglas.k12.or.us/dep domains/transportation-information/bus-route-information/
5. Cũng trong gói này:
Mẫu phát hành kiểm tra COVID: vui lòng yêu cầu phụ huynh / người giám hộ của bạn ký vào biểu mẫu này, sau đó
gửi lại cho giáo viên dạy tiết 1 vào ngày đầu tiên của bạn.

Con tôi có thể đi học hay không: đây là biểu đồ mà quý vị có thể sử dụng để xác định xem có nên đi học hay không
nếu con có biểu hiện của các triệu chứng.

Chúng tôi rất mong được gặp bạn vào ngày 19 hoặc 20 tháng 4!
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