
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu bạn đã chọn các lớp trực tiếp, bạn và con bạn đã sẵn sàng chưa? 

• Tìm mã số/điểm dừng xe buýt của con bạn, và xác định các biện pháp an toàn được áp 
dụng trên xe buýt. Các gia đình có thể gọi 485-RIDE nếu có câu hỏi về việc di chuyển 
trong tuần học đầu tiên. 

• Phải luôn đeo khẩu trang cả ngày trừ khi học sinh được miễn trừ vì lý do y tế. Nếu con 
quên, làm mất hay làm bẩn khẩu trang, con sẽ được cung cấp khẩu trang mới. 

• Hãy kiểm tra danh sash vật tư trường học, và hỏi trường xem có cần mặc đồng phục như 
được yêu cầu trước đây không. 

• Cập nhật thông tin liên lạc với trường của bạn, và đăng ký Tin Nhắn Trường Học và CNXT 
Trường Học để nhận thông tin liên lạc với JCPS và trường học của con bạn. 

 THỨ TƯ, NGÀY 17/3 • Học sinh mẫu giáo-lớp hai ở Nhóm A 
 (Họ bắt đầu bằng chữ A-K) 
• Học sinh mẫu giáo-lớp hai đang nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt (ECE) 

THỨ NĂM, NGÀY 18/3 
 
THỨ SÁU, NGÀY 19/3 

• Học sinh mẫu giáo-lớp năm ở Nhóm B 
 (Họ bắt đầu bằng chữ cái L-Z) 
• Học sinh tiểu học đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt (ECE) 

THỨ HAI, NGÀY 22/3 
 
THỨ BA, NGÀY 23/3 

• Học sinh mẫu giáo-lớp năm ở Nhóm A 
 (Họ bắt đầu bằng chữ A-K) 
• Học sinh tiểu học đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt (ECE) 
• Học sinh mầm non Nhóm A 
 (Họ bắt đầu bằng chữ A-K) 

THỨ TƯ, NGÀY 24/3 • Ngày Học Trực Tuyến cho tất cả học sinh 
THỨ NĂM, NGÀY 25/3 
 
THỨ SÁU, NGÀY 26/3 

• Học sinh mẫu giáo-lớp năm ở Nhóm B 
 (Họ bắt đầu bằng chữ cái L-Z) 
• Học sinh tiểu học đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt (ECE) 
• Học sinh mầm non Nhóm B 
 (Họ bắt đầu bằng chữ cái L-Z) 

  
  
Để biết thêm thông tin chi tiết: www.jefferson.kyschools.us/back-school-0 

Lịch AA/BB sẽ tiếp tục từ thời điểm này với học sinh cấp hai và cấp ba trong Nhóm A kể từ 
các lớp dạy và học trực tiếp vào ngày 5/4. Học sinh cấp hai và cấp ba ở Nhớm B sẽ bắt đầu 
vào ngày 8/4. 

 

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

MỘT CON ĐƯỜNG MỚI 
ĐỂ TIẾN VỀ PHÍA 

TRƯỚC 
QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC: CÁC GIA ĐÌNH CẦN BIẾT NHỮNG GÌ 

JCPS Sẽ Bắt Đầu Mở Lại Các Lớp Dạy Và Học Trực Tiếp Vào Ngày 17/3/2021 
Hãy lựa chọn hoặc thay đổi lựa chọn học trực tiếp hoặc hoặc học trực tuyến cho con của bạn. 

Sau đây là lịch trình hai tuần đầu tiên của trường tiểu học: 
CÁC NGÀY CỦA TUẦN 1 & 2  NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO SẼ HỌC TRỰC TIẾP? 

http://www.jefferson.kyschools.us/back-school-0


 
 
 
 
 
 
 
 

CÁC LỚP ẢO   
Con bạn có lựa chọn duy trì các lớp trực tuyến 5 ngày/tuần. 
Học trực tuyến sẽ tương tự như trải nghiệm học tập hiện tại 
của con bạn với Giảng Dạy Phi Truyền Thống (NTI). Giáo 
viên JCPS sẽ giảng dạy các lớp chỉ học trực tuyến, từ đó đó 
bảo đảm giảng dạy hiệu quả với nền tảng Google 
Classroom hiện đang được sử dụng. 
 
 
DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN SO VỚI TRỰC TIẾP 
Mục tiêu của chúng tôi là giúp học sinh tiếp tục được học 
với giáo viên cũ của mình. Có thể có thay đổi tùy theo số 
lượng học sinh lựa chọn học trực tuyến hay trực tiếp. 
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