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Kính thưa phụ huynh , 
 
Như chia sẻ trước đó, tất cả học sinh sẽ nghỉ học từ  thứ hai, Ngày 16 tháng 3 năm 2020, đến thứ 
Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không có ai nào được chẩn đoán 
về dịch COVID-19 trong cộng đồng học khu của chúng tôi. 
 
Để giúp học sinh tiếp tục học tập trong thời gian này, học sinh sẽ cho phép truy cập vào hướng dẫn 
trực tuyến, được tạo bởi giáo viên của họ, thông qua trang web của trường để làm bài tập tại nhà. Nếu 
con bạn cần một thiết bị để truy cập trang web của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu Yêu cầu Sử dụng 
Tài sản của Học khu, cũng trên trang web của trường chúng tôi và mang đến văn phòng trường. Hình 
thức bổ sung có sẵn trong văn phòng trường học. Tài nguyên giảng dạy trực tuyến có sẵn trên trang 
web của trường chúng tôi theo liên kết,  Bài tập học sinh trực tuyến . Nếu phụ huynh không có internet 
truy cập vào thiết bị và không muốn mượn thiết bị, phụ huynh nên nhận các gói bài tập từ trường , từ 
8 giờ sáng ---6:00 chiều vào  thứ ba ngày 17 tháng 3 . 
 
Các bữa ăn cho tất cả trẻ em từ 18 tuổi trở xuống sẽ tiếp tục được cung cấp tại trường trung học 
Muscatel tư`  thứ hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 1:00 chiều bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16 tháng 3. 
Các bữa ăn cũng sẽ có sẵn trong khoảng thời gian này tại trường Encinita và Savannah . Để nhận được 
một bữa ăn, mỗi đứa trẻ phải có mặt.  
 
Trong thời gian này, Học khu của chúng tôi sẽ vẫn mở cửa và nhân viên sẽ có mặt qua email hoặc điện 
thoại để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. 
Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về tình trạng của trường và có thẻ học sinh sẽ kéo dài ngày nghỉ.  
 
Trân trọng, 
 
 
Jocie Wilson 
Hiệu trưởng, Trường trung học Muscatel 
 

 


