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Ngày 29 Tháng 4, 2020 

Phụ Huynh SLPS: 
Trong hai tháng vừa qua vì sống qua dịch coronavirus thành phố St. Louis cùng nhau "tách 
rời" và chúng ta làm việc tốt trong các hướng dẫn để giúp đỡ người khác. 

Tất cả chúng tôi muốn cảm ơn phụ huynh vì phụ huynh ủng 
hộ việc học trực tuyến bắt đầu ngày 6 tháng Tư. Trước khi 
đại dịch này, hầu hết chúng ta có thể nói việc chuyển 22,000 
học sinh qua chương trình học trực tuyến là không thể nào. 
Nhưng chúng ta đang thực hiện. Chúng ta không hoàn hảo và 
việc này đã không dễ dàng. Nhưng những gì nhân viên 
trường học, giáo viên, và gia đình trong khu Học đã làm là 
tuyệt vời. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giúp gia đình của chúng tôi 
mạnh mẽ và duy trì kết nối, vì chúng tôi làm việc để kết 
thúc năm học rất bất thường này. Dưới đây là một số cập nhật quan trọng: 

Tài liệu học tập mới: 
Cùng với các bài tập từ giáo viên dạy con của bạn, SLPS sẽ tiếp tục cung cấp các tài liệu học 
tập trực tuyến tại www.slps.org/keeponlearning và các gói bài tập in tại các địa điểm phân 
phối bữa ăn của chúng tôi (www.slps.org/meals) vào mỗi Thứ Sáu. Bài tập cho ngày 27 tháng 
4 - ngày 8 tháng 5 đã được tải lên và sẵn sàng để bạn truy cập. 

Tầm nhìn cộng đồng:  
Bây giờ chúng tôi có báo cáo cuối cùng của các hội thảo về 
tầm nhìn cộng đồng được tổ chức từ ngày 29 tháng 2 đến 
ngày 12 tháng 3. Chúng tôi khuyến khích các gia đình xem 
xét và phản hồi tại www.slps.org/workshops. 

Một lời cảm ơn đặc biệt đến Emerging Wisdom, Rebeccah 
Bennett, Jessica Perkins và nhân viên của họ cho công việc 
tuyệt vời được thực hiện trong việc tạo điều kiện cho các 
cuộc họp, thu thập dữ liệu và kéo cộng đồng của chúng ta 
lại với nhau xung quanh nhu cầu về một tầm nhìn chung về 
tương lai của giáo dục ở St. Louis. 
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Chuẩn bị cuối năm và Lịch 2020-2021: 
Ngày cuối cùng của học sinh cho năm học 2019-2020 là ngày 21 tháng 5 năm 2020. Vào 
ngày 28 tháng 4, Hội đồng Giáo dục đã phê duyệt một lịch cho năm học 2020-2021. Ngày đầu 
tiên đến trường sẽ là Thứ Hai, 24 tháng 8. Chương trình học hè trực tuyến học sinh trung 
học sẽ được tổ chức vào ngày 6 đến 31 tháng 7. Chương trình học hè trực tuyến dành cho 
học sinh tiểu học và trung học tổ chức vào ngày 3 đến 14 tháng 8. Tùy thuộc vào hướng dẫn 
của Sở Y tế Thành phố St. Louis, học sinh có thể trở lại trường học, học trực tuyến hoặc 
làm cả hai cách. Ngày cuối cùng của năm học 2020-2021 cho học sinh sẽ là ngày 3 tháng 6. 
Ngày cuối cùng cho nhân viên là ngày 4 tháng 6. 

Chấm điểm: 
Theo các hướng dẫn của Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học Missouri (DESE), việc chuyển 
sang qua chương trình học trực tuyến trong khóa học 4 sẽ không ảnh hưởng  xấu đến điểm 
học của các học sinh, điểm đã bị đóng sau khóa học 3. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải 
nhắc nhở học sinh của bạn rằng cơ hội này có nghĩa là học sinh thời có gian để tăng điểm. 
Kỳ vọng là TẤT CẢ các học sinh phải tạo sự nỗ lực để học trực tuyến. 

 

Công nghệ:  
Học khu đã hoàn thành hơn 14,000 yêu cầu công nghệ. 
Cảm ơn bạn đã tham gia và hỗ trợ để có được iPad và / 
hoặc các điểm internet cho sinh viên của chúng tôi để học 
trực tuyến. Sắp tới, yêu cầu sẽ được hiệu trưởng xử lý. 
Nếu bạn vẫn cần iPad và / hoặc các điểm internet, hãy gọi 
số điện thoại chính cho trường của bạn, và hiệu trưởng 
của bạn sẽ hoàn thành và gửi khảo sát cho bạn. 

Tốt nghiệp: 
Trong vài tuần qua, Học khu đã nghiên cứu các kế hoạch tốt nghiệp truyền thống cho các 
sinh viên tốt nghiệp Lớp 2020 của chúng tôi. Các kế hoạch rất lỏng lẻo, do sự không chắc 
chắn của dòng thời gian để quay trở lại các cuộc họp nhóm một cách an toàn, nhưng mục 
đích là để có một buổi lễ cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi vào cuối tháng 7 hoặc đầu 
tháng 8. Ngoài ra, có một số trường muốn làm các lễ  trực tuyến để kỷ niệm mùa tốt nghiệp 
tháng 5. Bắt đầu năm học 2020-2021 có thể sẽ là khi lúc chúng tôi tổ chức học sinh chuyển 
từ lớp 5 sang lớp 6 và lớp 8 đến lớp 9. 

Cách truy cập tài nguyên: 
Vui lòng thường xuyên truy cập trang web của chúng tôi www.slps.org nơi chúng tôi đã tích 
lũy thông tin và dịch vụ để hỗ trợ học sinh và gia đình của bạn. Chúng tôi may mắn có 
được những đối tác tuyệt vời, như SLPS Foundation, để giúp chúng tôi qua những lúc 
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khó khăn này. 

Nếu bạn cần liên lạc với hiệu trưởng, vui lòng gọi số 
chính của trường. Đường giây này chuyển tiếp đến 
hiệu trưởng và được trả lời trong giờ làm việc.  

Đối với các câu hỏi chung cho Học khu, hãy gọi số 
314-437-8430. Để được hỗ trợ về mặt cảm xúc, hãy 
gọ i số 3 1 4 - 3 4 5 - 6 9 0 0 h oặc gử i e m a i l 
studentservices@slps.org. Các câu hỏi khác có thể được 
gửi trực tuyến qua Let’s Talk. Chúng tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn đang làm để 
hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi. Xin vui lòng, giữ an toàn, ở nhà, và kết nối. 

Sự kiện sắp tới:  

• Tòa thị chính trẻ em của Thị trưởng Lyda Krewson về coronavirus: Học sinh lớp 
K-5 được mời đến stlouis-mo.gov/mayor/kidstownhall để gửi câu hỏi cho thị trưởng 
liên quan đến COVID-19 không muộn hơn Thứ tư, 29 tháng 4 lúc 5 giờ chiều. 
Tòa thị chính sẽ được phát trực tuyến vào thứ Năm, ngày 30 tháng 4 lúc 10:30 
sáng tại facebook.com/lydastl. 

• 6th Annual Move Your Body Virtual Flash Mob: Hãy đứng dậy và hoạt động bằng 
cách tham gia vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 lúc 9:45 sáng tại facebook.com/events/
1951456324998405. Tìm hiểu các điệu nhảy và thông tin phải biết TẠI ĐÂY. 

LỜI KHUYÊN: 
• Tạo một lịch trình học ở  nhà để giúp học sinh cảm thấy như đi học bình 

thường . 
• Giáo viên đang tiếp cận với tất cả học sinh. Giúp học sinh của bạn giữ liên lạc 

với giáo viên.  
• Hạn chế truyền hình và phương tiện truyền thông xã hội vì một số sinh viên có 

thể bị choáng ngợp vì các thông điệp xung quanh COVID-19. 
• Rèn luyện các kỹ năng rửa tay tốt, cách xa xã hội và sử dụng khẩu trang và 

găng tay bảo vệ khi bạn rời khỏi nhà. 
 
* Học khu đang tiếp cận với các gia đình bằng nhiều cách khác nhau. 
Nếu bạn không được nghe thông tin trực tiếp, thì chúng tôi không thể 
liên lạc được bạn. Vui lòng kiểm tra với hiệu trưởng trường học hoặc 
một giáo viên ngày hôm nay. Điều rất quan trọng, đặc biệt là bây giờ, 
chúng tôi có số điện thoại hoặc email mới nhất của bạn. 
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