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ELK GROVE THỐNG NHẤT SẴN SÀNG MỞ LẠI CÁC TRƯỜNG VỚI MÔ HÌNH GIẢNG DẠY 

ĐỒNG THỜI MỘT PHẦN TRỰC TIẾP PHỤ THUỘC VÀO SỐ LIỆU CẤP QUỐC GIA 

 
Mô Hình Giảng Dạy Đồng Thời Mới Duy Trì Liên Tục Học Tập và An Toàn, Công Bằng và 

có Trách Nhiệm đối với Học Sinh và Nhân viên 

ELK GROVE, California - Ngày 26 tháng 10 năm 2020 - Trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ 

với Hội Đồng Giáo Dục, các đối tác lao động và các quan chức Y Tế Công Cộng của Quận 

Sacramento, Học Khu Thống Nhất Elk Grove sẽ sử dụng các Số Liệu Cấp Quốc Gia để giúp 

hướng dẫn việc ra quyết định của mình để có cách tiếp cận theo từng giai đoạn để chuyển đổi 

từ Mô Hình Học Tập Toàn Diện Từ Xa sang Mô Hình Giảng Dạy Đồng Thời một phần trực tiếp. 

Khi Quận Sacramento tiến dần lên bậc màu cam, nếu quận chuyển sang màu cam trước ngày 

10 tháng 11, Học Khu sẽ bắt đầu phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn để mở lại các 

trường phù hợp với lịch học. Nếu điều này xảy ra, Học Khu sẽ cung cấp nhân viên hai tuần để 

chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các trường học. 

 
Dự kiến Giai đoạn Tham gia của Học sinh Nếu Quận Sacramento chuyển sang màu da cam vào 

ngày 10 tháng 11: 

 

● Ngày 1 tháng 12 năm 2020 (3 tháng 12 cho các học sinh Khối A): PreK-3 và 

Trường Jesse Baker (bao gồm tất cả các chương trình và dịch vụ Giáo Dục Đặc 

Biệt tương ứng); 

● Ngày 15 tháng 12 năm 2020: Lớp 4-6 (bao gồm tất cả các chương trình và dịch 

vụ Giáo Dục Đặc Biệt khép kín từ tất cả các cấp lớp, cho đến và bao gồm các 

chương trình phục vụ các học sinh tới 22 tuổi); 

● Ngày 7 tháng 1 năm 2021: Trung Học (lớp 7-12) 

 
Nếu quận không đạt được mốc cấp màu cam vào Tháng Mười Một, tất cả học sinh của Thống 

Nhất Elk Grove sẽ tiếp tục học hoàn toàn từ xa và Học khu sẽ có kế hoạch mở lại các trường 

với Mô Hình Giảng Dạy Đồng Thời vào đầu học kỳ thứ hai, bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 

2021. Hiện tại, phụ huynh không cần phải làm bất kỳ việc gì. 
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Christopher R. Hoffman, Tổng Giám Đốc Học Khu của Học Khu Thống Nhất Elk Grove cho biết, “Ưu 

tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của học sinh và nhân viên. Ưu tiên thứ hai của chúng tôi là 

duy trì tính liên tục trong học tập và cung cấp cho học sinh các nguồn tin cần thiết cho sự phát triển 

tình cảm, học tập và xã hội của các em. Chúng tôi hiện đang giải quyết hai ưu tiên này trong mô hình 

đào tạo đầy đủ từ xa của chúng tôi và với các nhóm cá nhân nhỏ được lên kế hoạch cẩn thận. Khi 

điều kiện sức khỏe cho phép, mô hình giảng dạy đồng thời một phần trực tiếp của chúng tôi cho phép 

chúng tôi chuyển tiếp trở lại trường học với sự linh hoạt hơn mà không làm gián đoạn sự tiến bộ của 

học sinh, sang hình thức học hoàn toàn từ xa nếu tình trạng sức khỏe thay đổi. Lý tưởng nhất, chúng 

tôi muốn tất cả học sinh trở lại trường để truy cập không hạn chế vào toàn bộ các chương trình học, 

dịch vụ cho học sinh, các sự kiện của trường và các hoạt động ngoại và kết hợp chương trình học và 

tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ đạt được điều đó khi cộng đồng của chúng ta tiếp tục làm việc với nhau để 

ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 dù có hoặc không có thuốc chủng ngừa ”. 

 

Thông tin chi tiết về Mô Hình Giảng Dạy Đồng Thời và những điều phụ huynh cần biết sẵn sàng 

được cung cấp trong một bài thuyết trình trước Hội Đồng Quản Trị dự kiến vào Thứ Tư, ngày 28 

tháng 10 năm 2020, phiên họp dự trù bắt đầu lúc 10:15 sáng. Bản tin của Hội Đồng sẽ được được 

đăng trực tuyến vào cuối giờ làm việc ngày Thứ Hai, 26 tháng 10, và bình luận của công chúng sẽ 

kết thúc vào lúc 8:00 sáng ngày họp. Thông tin sẽ được đăng lên trang mạng của Học khu tại: 

www.egusd.net. 

 

Giới Thiệu về Học Khu Thống Nhất Elk Grove 

 
Học Khu Thống Nhất Elk Grove (HKTNEG) là học khu lớn thứ năm ở California nằm ở miền 

nam Quận Sacramento. HKTNEG bao gồm 320 dặm vuông,bao gồm 67 trường: 42 trường tiểu 

học, chín trường trung học sơ cấp, chín trường trung học phổ thông, năm trường giáo dục thay 

thế, một trường cho người lớn, một trường bán công và một học viện trực tuyến. Học Khu cung 

cấp nhiều chương trình giáo dục, bao gồm hơn 70 học viện và các khóa học đặc biệt về nghề 

nghiệp trong 15 lĩnh vực công nghiệp, chúng tôi chuẩn bị cho học sinh của mình vào đại học và 

nghề nghiệp bằng cách hỗ trợ họ phương tiện để trở thành người sáng tạo giải quyết vấn đề; 

tự giác, tự chủ, rèn luyện kỷ luật; biết kỹ thuật; tuyên truyền viên và cộng tác viên hiệu quả; và 

tham gia vào cộng đồng với tư cách là những cá nhân liêm chính. Chúng tôi tích hợp học thuật 

nghiêm ngặt với học tập dựa trên nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế tại nơi làm việc và đảm 

bảo rằng Mọi Học Sinh đều đang Học, trong Mọi Lớp Học, Trong Mọi Môn Học, Mỗi Ngày để 

Chuẩn bị Tốt nghiệp Đại Học, Nghề Nghiệp và Cuộc Sống Sẵn Sàng Khi Tốt Nghiệp. 

 
Để biết thêm thông tin về Học Khu Thống Nhất Elk Grove, vui lòng truy cập @ElkGroveUnified 

on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube and Eventbrite. 
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