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Chào gia đình Rosemead,
Cập nhật của chúng tôi, chúng tôi co chia sẻ trường hợp COVID-19 với Quận Los Angeles vi điều này cho phép học sinh
Lớp TK-8 trở lại học sau COVID của khu-19 An toàn (CSP) được phê duyệt. Phu huynh sẽ nhớ trình kế hoạch mở của
chúng tôi được Hội đồng Quản trị của chúng tôi phê duyệt trước roi, với trở lại nhóm nhỏ học tập. Chúng tôi vui khi báo
tin Kế hoạch An toàn COVID-19 (CSP) của khu chúng tôi được các sở y tế công cộng của tiểu bang và quận phê duyệt.
Ngày mở lại cho TK-8: Chúng tôi có thể mở lại chương trình Hybrid Learning, Hội đồng Quản trị của chúng tôi đã biểu
quyết chấp thuận các ngày sau nay quay trở lại chương trình hướng dẫn trực tiếp. Xin xem dưới để biết them chi tiết:
Các Lop Hoc

Ngày đầu tiên học tập cho nhóm tập A (Thứ
Hai và Thứ Tư)

Ngày đầu tiên trong học tập cho nhóm B
(Thứ Ba và Thứ Năm)

Nửa ngày và SDC PreK

Thứ tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Thứ ba, ngày 23 tháng ba năm 2021

Lớp TK, K, 1 và 2

Thứ Hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Thứ Ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Lớp 3 và 4

Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Lớp 5 và lớp 6

Thứ hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Thứ Ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Lớp 7 hay lớp 8

Thứ hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Thứ Ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Lớp 7 hay lớp 8

Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021

*Học sinh nào chọn Học tại nhà sẽ học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tại nhà.
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Xin lưu ý neu gia tăng tỷ lệ COVID trên 25.0 trường hợp trên 100.000 dân hay hành động của Cơ quan Lập pháp hay
Thống đốc có thể khac điều chỉnh đối với tiến trình mở cửa trở lại của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho phu huynh
khi cần điều chỉnh.
Chi tiết Mở lại: Xin Vui lòng coi khu học Reopening of School Framework để biết them chi tiết về trình Mô hình Học tập
và các su an toàn.
Thông tin quan trọng: gia đình có trẻ em từ lớp TK-8 sẽ nhận được them thông tin liên lạc trực tiếp từ các trường hoc
của phu huynh về nhóm hoc tập. Phu huynh sẽ được yêu cầu xác nhận của mình. Xin lưu ý rằng không bắt buộc phải có
mặt. Chúng tôi sẽ hỗ trợ học sinh và gia đình neu chọn học o nha cho đến cuối năm học.
Trở lại cho lớp 7-8: Một cấp lớp vào Thứ Hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021 và lớp khác sẽ vàoThứ Hai, ngày 12 tháng 4
năm 2021 . Điều này sẽ được xác định vào đầu tuần sau và chia sẻ với phụ huynh.
Giữ trẻ: Dịch vụ giữ trẻ cho gia đình đăng ký Học tập chung thông qua chương trình ASES / ASART của chúng tôi. Xin
Vui lòng liên lac với co Deborah Lawrence số dien thoai (626) 312-2900 x258, dlawrence@rosemead.k12.ca.us, hay co
Bella Galvan at (626) 312-2900 x235, bgalvan@rosemead.k12.ca.us để biết thêm thông tin.
Tiếp Theo: Gia đình sẽ nhận thông tin trực tiếp từ các trường hoc với những thông tin quan trọng đến lịch trình và các kỳ
vọng an toàn.
Chúng tôi vui mừng được đón học sinh trở trường của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn các gia đình của chúng tôi trong thời
gian khó này. Cảm ơn phu huynh đã tiếp tục hỗ trợ khu học của chúng tôi.
Trân trọng,

Alejandro Ruvalcaba

Alejandro Ruvalcaba
Giám đốc khu học

Chúng tôi thông tin cập nhật của khu học và trường học về kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi và đại dịch qua trang
web của khu học, liên lạc qua điện thoại, và email, và các nền tảng truyền thông. Xin Vui lòng coi các nền tảng thường
xuyên.
www.rosemead.k12.ca.us

