
Ngày 30 Tháng Ba, 2020 

Thân gửi các Học Sinh, Phụ Huynh và Gia Đình Thống Nhất Elk Grove: 

Khi chúng tôi chuẩn bị cung cấp học tập hướng dẫn từ xa và trực tuyến, các học sinh sẽ cần có một thiết 

bị loại máy tính và kết nối internet để truy cập trực tuyến vào nền tảng Học Từ Xa của HKTNEG. Các thiết 

bị qúi vị hiện có ở nhà kết nối với internet phải đủ cho công việc của học sinh.Thí dụ, thiết bị của qúi vị 

có thể là PC Windows, Mac, Chromebook, Linux PC, hoặc iPad. Bắt đầu từ ngày 1 Tháng 4, 2020 đến 

ngày 9 Tháng 4, 2020, nhân viên của HKTNEG sẽ cho những học sinh cần một thiết bị để học từ xa mượn 

một Chromebook. Chúng tôi yêu cầu các gia đình chỉ mượn một Chromebook của HKTNEG nếu qúi vị 

thực sự cần. Chromebook mà các bạn mượn sẽ cần có kết nối internet để hoạt động. 

KẾ HOẠCH CHO MƯỢN CHROMEBOOK  

Những gì qúi vị phải mang theo khi Mượn Chromebook:  

• Học sinh phải có mặt trong xe để nhận thiết bị – tối đa 1 cho mỗi học sinh 

• Thẻ ID cho mỗi học sinh 

• Nếu em không có thẻ ID học sinh, đảm bảo rằng em biết số ID học sinh và tên của giáo 

viên 

NGÀY CẤP 

• 1 Tháng 4, 2020 – 9 Tháng 4, 2020 

QUI TRÌNH KÝ MƯỢN 

Tuân thủ những hướng dẫn của Quận và Tiểu Bang, Chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống ký mượn theo kiểu lái 

xe vào dựa trên chữ cái đầu của họ của học sinh . Quá trình ký mượn Chromebook sẽ được thực hiện 

theo hai giai đoạn: một cho Lớp 7-12 và một cho Lớp 1-6. Dịch vụ cho Chromebook ký mượn sẽ có tại 

mỗi trường Trung Học Phổ Thông toàn diện (Xem dưới đây). Vui lòng đến trường Trung Học Phổ Thông 

khu vực của các em nếu các em cần ký mượn Chromebook vào thời điểm thích hợp.  

ĐỊA ĐIỂM (CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHU VỰC) 

• TH Phổ Thông Cosumnes Oaks, TH Phổ Thông Elk Grove, TH Phổ Thông Florin, TH Phổ Thông 

Franklin Laguna Creek, TH Phổ Thông Monterey Trail, TH Phổ Thông Pleasant Grove, TH Phổ 

Thông Sheldon và TH Phổ Thông Valley.   

Các học sinh giáo dục thay thế  trình diện tại những địa điểm sau theo lịch trình Giáo Dục Cấp Hai: 

• TH Phổ Thông William Daylor: ký mượn tại TH Phổ Thông Florin  

• TH Phổ Thông Calvine: ký mượn tại TH Phổ Thông Monterey Trail  

• TH Phổ Thông Las Flores & Rio Cazadero: ký mượn tại TH Phổ Thông Valley 



THỜI GIỜ & NGÀY KÝ MƯỢN CHROMEBOOK:  

Chương Trình Học Sinh Trung Học (lớp 7-12)  

  Lớp Tên HỌ bắt đầu A – L Tên HỌ bắt đầu M-Z 

1 Tháng 4 12 & 11 9:00 sáng – 1:00 chiều  1:30 chiều - 6:00 chiều 

2 Tháng 4 10 & 9 9:00 sáng – 1:00 chiều 1:30 chiều - 6:00 chiều 

3 Tháng 4 8 & 7 9:00 sáng – 1:00 chiều 1:30 chiều - 6:00 chiều 

Những ngày này chỉ dành cho học sinh trung học. Nếu qúi vị có nhiều học sinh trung học, vui lòng đến 

vào khung thời gian của đứa con lớn nhất của qúi vị. Nếu qúi vị có một em ở Trung Học và một Tiểu Học, 

quí vị sẽ cần nhận cho em ở Trung Học vào giờ ở trên, và sau đó trở lại vào khung giờ cho Tiểu Học.  

Chương Trình Học Sinh Tiểu Học (lớp 1-6)  

  Lớp Tên HỌ bắt đầu A – L Tên HỌ bắt đầu M-Z 

7 Tháng 4 6 & 5 9:00 sáng – 1:00 chiều  1:30 chiều - 6:00 chiều 

8 Tháng 4 4 & 3 9:00 sáng – 1:00 chiều 1:30 chiều - 6:00 chiều 

9 Tháng 4 2 & 1 9:00 sáng – 1:00 chiều 1:30 chiều - 6:00 chiều 

Những ngày này chỉ dành cho học sinh Tiểu Học. Nếu qúi vị có nhiều học sinh Tiểu Học, vui òng đến vào 

khung thời gian của đứa con lớn nhất. 

*Học sinh của Jessie Baker và Elk Grove Charter sẽ theo qui trình của trường để nhận các thiết bị. 

KẾT NỐI MẠNG INTERNET  

Nếu qúi vị không có kết nối Internet tại nhà, HKTNEG đang hợp tác với T-Mobile để có được hot spots 

cho các gia đình cần có nó. Các hotspots này chỉ hoạt động với các Chromebook HKTNEG. Có được các  

hot spots trong thời kỳ đại dịch này là vô cùng khó khăn về số lượng chúng ta cần. Thông tin chi tiết sẽ 

đến sớm trong phần này.  

Dưới đây là những nhà cung cấp dịch vụ Internet cho các gia đình đủ điều kiện: 

• Internet Essentials by Comcast: https://www.internetessentials.com/ 

• Access from AT&T: https://www.att.com/shop/internet/access/#!/ 

• Consolidated Communications: https://www.consolidated.com/about-us/locations/california 

• T-Mobile: https://www.t-mobile.com/ 

• Verizon: https://www.verizonwireless.com/ 

Các nhà cung cấp khu vực khác: 

• Truyền thông Frontier: https://frontier.com/ 

 

Cảm ơn qúi vị đã hỗ trợ và kiên nhẫn trong thời kỳ thử thách này. Trong Elk Grove Thống Nhất, chúng tôi 

muốn thấy mọi học sinh trong mọi Lớp Học Google, học mọi môn học, mỗi ngày. Mục tiêu của chúng tôi 

là học tập chất lượng cao, theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh, sức khỏe của học sinh và nhân 

viên và sự tham gia của gia đình và cộng đồng tiếp tục như lời hứa của chúng tôi để thu hẹp khoảng cách 

thành tích.  Chúng ta cùng nhau vượt qua điều này. 

 

Lãnh Đạo HKTNEG 
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