
  

Kính thưa phụ huynh SLPS, 

Khi chúng tôi hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus (COVID 19), các 
trường học sẽ đóng cửa vào ngày 23 tháng 3 - ngày 3 tháng 4. Vào thời điểm 
này, khu học Saint Louis Public Schools và các đối tác của chúng tôi cam kết 
cung cấp thực phẩm bổ dưỡng (bữa sáng và bữa trưa ) và đảm bảo trải nghiệm 
học tập liên tục (Continuous Learning Experience) cho mọi trẻ em.  

Trong thư này sẽ có một danh sách có những nơi mỗi gia đình có thể lãnh bữa 
ăn và sách học tập làm bài ở nhà. Kèm với những học tập có sẵn trên trang 
web của trường, chúng tôi có bài tập này sẵn sàng cho mỗi gia đình học thêm 

Mặc dù internet cho phép chúng ta giữ thế giới trong tầm tay của trẻ em, chúng 
tôi cũng muốn học sinh của mình tham gia vào công việc cho phép chúng thu hút 
thế giới xung quanh, tài nguyên ở nhà và tài nguyên chúng tôi đang cung cấp. 

Bộ học tập của bạn sẽ bao gồm: 
 1) Lịch trình hàng ngày 
 2) Nhật ký học tập cần hoàn thành hàng ngày 
 3) Các kế hoạch học tập có các hoạt động học tập cho mỗi môn học 

Các gia đình có thể truy cập các tài liệu này và nhiều hơn nữa trên mạng tại 
www.slps.org/keeponlearning 

Đây là cách bạn có thể giúp: 

 ➔ Xem lại Lịch trình hàng ngày và giúp con bạn chọn trong số các hoạt 
động của Bộ học tập được cung cấp. 
 ➔ Làm tất cả các môn học chính với con bạn mỗi ngày. 
 ➔ Khuyến khích con bạn đọc một chút mỗi ngày! 
 ➔ Khuyến khích hoạt động thể chất hàng ngày. 
 ➔ Tận dụng các cơ hội bữa ăn được cung cấp bởi các trường công lập St. 
Louis! 
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 ➔ Hoàn thành học tập hàng ngày và gửi chúng trở lại trường khi chúng tôi 
trở lại. 
 ➔ Nói chuyện với học sinh về những gì họ đang thấy và nghe về tin tức về 
coronavirus. Tăng cường rửa tay và ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy hoặc khuỷu 
tay. 

Nếu bạn có thắc mắc về bất cứ điều gì trong thư này, bạn có thể đăng câu hỏi 
của mình lên trên “Let’s Talk” qua trang web SLPS hoặc liên hệ với Tiến sĩ Paula 
Knight, Phó Giám đốc Học thuật / Giám đốc Học thuật qua email tại 
paula.knight@slps.org. 

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ liên tục về giáo dục của con bạn! 

Bất kỳ phụ huynh nào không có truy cập internet có thể liên hệ với 
Charter / Spectrum theo số 844-488-8395 để nhận quyền truy cập 
miễn phí trong 60 ngày.
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