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Ngày   17   tháng   5   năm   2020  

Kính   thưa   phụ   huynh   ,  

Tôi   hy   vọng   bạn   an   toàn   và   khỏe   mạnh.   Thật   khó   để   tin   rằng   9   tuần   đã   trôi   qua   kể   từ   khi   trường   COVID-19   đóng   cửa.   Xin   lưu   ý  
rằng   học   khu    của   chúng   tôi   đang   làm   việc   siêng   năng   và   hợp   tác   để   lên   kế   hoạch   cho   việc   trở   lại   trường   an   toàn.   

Để   chuẩn   bị   cho   kỳ   nghỉ   hè,   học   sinh   có   thể   lấy   đồ   đạc   của   mình   và   trả   lại   bất   kỳ   cuốn   sách   thư   viện   nào   họ   có   thể   có   .   Sách   giáo  
khoa   và   Chromebook(máy   vi   tính)   sẽ   được   thu   thập   sau   mùa   hè.   Học   sinh   không   cần   phải   có   mặt   như   phụ   huynh   /   người   giám   hộ   có  
thể   nhận   /   trả   lại   thay   cho   họ.   Tất   cả   các   vật   dụng   cá   nhân   không   ai   lấy   về   sẽ   bị   loại   bỏ   vào   ngày   11   tháng   Sáu.   

Để   cung   cấp   một   môi   trường   an   toàn   cho   nhân   viên   và   gia   đình,   phải   tuân   các   nguyên   tắc   sau:  

● Tuân   thủ   lịch   trình   được   công   bố   dưới   đây   để   tránh   xa   xã   hội   an   toàn.   Nếu   bạn   có   nhiều   hơn   một   đứa   trẻ,   hãy   đi   vào   thời  
gian   đã   lên   lịch   cho   đứa   con   út   của   bạn   và   thông   báo   trước   cho   giáo   viên   của   bạn.  

● Ở   trong   xe   của   bạn   trong   khi   bạn   vào   bãi   đậu   xe   trên   Lower   Azusa.   Một   nhân   viên   sẽ   trao   cho   bạn   hoặc   nhận   các   mặt   hàng.  
● Tất   cả   những   người   đến   thăm   phải   đeo   khăn   che   mặt   /   khẩu   trang.  
● Nếu   đi   bộ,   vui   lòng   đợi   theo   hình   nón   màu   cam   được   chỉ   định   và   duy   trì   khoảng   cách   6   ft.  

 
Thứ   2   ngày   8   Tháng   Sáu   

Lớp    lớp   4  phòng   20  

Thời   gian  1-2:30   pm  2:   30-4:   00  

 
Thứ   ba   ngày    9   Tháng   Sáu   

Lớp     lớp   3    lớp   1  

Thời   gian  1-2:30   pm  2:   30-4:   00  

 

Thứ   tư   ngày   10   Tháng   6   

lớp   lớp   2  lớp   5  

Thời   gian  1-2:30   pm  2:   30-4:   00  

 

Thứ   năm   ngày    11   tháng   6   

lớp  Lớp   Mẫu   Giáo  Lớp   6  

Thời   gian  1-2:30   pm  2:   30-4:   00  

Cảm   ơn   bạn,  
Tiến   sĩ   Chang  


