Complete the Learning
TOGETHER Options Form by March 17
return

Select In-Person or Distance Learning for Your Student
Please complete our form at k12-schedule.
com/sac-city to tell us whether your student will
return in-person or continue in distance learning.
Complete the form by March 17 at 11:59 P.M.
View learn.scusd.edu to find out more about our in-person
and distance learning models.
Student ID is required to complete the form. Student ID numbers can be found in
Infinite Campus.
The current schedule for students to begin In-Person/Concurrent Learning is:
April 8 – Return of PreK – 3 students, and K-6 Special Day Classes
April 15 – Return of 4-6 grade students
If Sacramento County is in Red Tier: May 6 – Return of 7-12 grade students
Learn more:
• View learn.scusd.edu to find out more about our in-person and distance
learning models.
 information about SCUSD Health and Safety Requirements view our
• For
Return to Health Plan.
 o learn about the status of our district’s reopening plan, visit our
• T
Reopening Dashboard here.
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Complete el formulario de
opciones de aprendizaje antes
del 17 de marzo

Díganos Cómo Participará Su Estudiante – Aprendizaje
en Persona o a Distancia
Complete el formulario de opciones de aprendizaje hoy mismo.
Nos complace anunciar que las escuelas reabrirán pronto con estrictas medidas
para proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal.
Ahora necesitamos que nos diga cómo quiere que su estudiante participe cuando
regresemos juntos.

Por favor complete nuestro formulario en k12schedule.com/sac-city para decirnos si su estudiante
regresará al aprendizaje en persona o continuará en el
aprendizaje a distancia.
• Visite learn.scusd.edu para obtener más información sobre nuestros modelos de
aprendizaje en persona y a distancia.
• Para obtener información sobre los requisitos de salud y seguridad de SCUSD,
consulte nuestro Plan de Regreso a la Salud. (https://returntogether.scusd.edu/
return-health)
• Para obtener información sobre el estado del esfuerzo de nuestro distrito, visite
nuestro Tablero de Reapertura. (https://reopeningdashboard.scusd.edu/)

El horario actual para que los estudiantes comiencen el Aprendizaje en
Persona/Concurrente es:
• 8 de abril – Regreso de los estudiantes de PreK – 3° grado, y estudiantes de K- 6°
grado en Clases Especiales del Día
• 15 de abril – Regreso de los estudiantes de 4°- 6° grado
• Si el Condado de Sacramento está en el Nivel Rojo: 6 de mayo – Regreso de los
estudiantes de 7°-12° grado
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Ua kom tiav Daim Ntawv Qhia
Xaiv Cov Qauv Kawm tsis pub
dhau Lub Peb Hlis 17

Qhia rau Peb Seb Koj Tus Menyuam Yuav Koom Licas
rau – Kev Kawm Tim Ntsej Tim Muag ntawm Tsev Kawm
Ntawv lossis Kev kawm rau hauv Distance Learning
Ua kom Tiav Daim Foos Xaiv Kev Kawm Hnub No
Peb zoo siab tshaj tawm tias cov tsev kawm ntawv yuav rov qhib sai sai nrog kev
tswj hwm nruj rau kev tiv thaiv kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm peb
cov tub/ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm.
Tam sim no peb xav kom koj qhia peb txog qhov koj xav kom koj tus menyuam mus
koom rau thaum peb rov tuaj uake.

Thov ua kom tiav peb daim foos ntawm k12-schedule.
com/sac-city los qhia peb seb koj tus menyuam yuav rov
qab tuaj rau kev kawm tim ntsej tim muag ntawm tsev
kawm ntawv lossis kawm twj ywm txuas ntxiv rau hauv
distance learning.
• Mus saib learn.scusd.edu kom paub ntau ntxiv txog peb tus qauv kev kawm tim ntsej tim
muag ntawm tsev kawm ntawv thiab tus qauv kev kawm rau hauv distance learning.
• Yog xav paub ntxiv txog SCUSD Txoj Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb mus saib
peb qhov Return to Health Plan. (https://returntogether.scusd.edu/return-health)
• Txhawm rau paub txog tus txheej txheem ntawm peb lub hauv paus tsev kawm ntawv
kev siv zog npaum licas, mus saib peb qhov Reopening Dashboard ntawm nov. (https://
reopeningdashboard.scusd.edu/)

Cov sijhawm tam sim no rau cov tub/ntxhais kawm ntawv uas yuav pib kawm
tim ntsej tim muag ntawm tsev kawm ntawv/Tib lub caij nyoog:
• Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 8 – Hnub rov qab tuaj rau cov tub/ntxhais kawm qib PreK – 3,
thiab cov tub/ntxhais kawm rau Cov Chav Kawm Ntawv Tshwj Xeeb qib K-6
• Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 15 – Hnub rov qab tuaj rau cov tub/ntxhais kawm rau qib 4-6
• Yog tias Sacramento County nyob rau hauv Theem Xim Liab (Red Tier): Lub Tsib Hlis
Ntuj Tim 6 – Hnub rov qab tuaj rau cov tub/ntxhais kawm qib 7-12
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Hoàn thành Biểu mẫu Tùy chọn
Học tập trước ngày 17 tháng 3

Cho Chúng Tôi Biết Con Quí Vị sẽ Tham Gia Như Thế Nào
– Học Trực Tiếp hay Học Từ Xa
Hoàn tất Mẫu Lựa Chọn Học Tập Ngày Hôm Nay
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng các trường sẽ tái mở cửa sớm trở lại với các biện
pháp nghiêm ngặt được áp dụng để bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho các học sinh
và nhân viên của chúng ta.
Hiện tại chúng tôi cần quí vị cho chúng tôi biết qui vị muốn cho con mình tham gia
như thế nào khi chúng ta cùng nhau trở lại trường.

Xin hoàn tất mẫu của chúng tôi tại k12-schedule.com/
sac-city để cho chúng tôi biết học sinh của quí vị sẽ
trở lại trường học trực tiếp hay tiếp tục học từ xa.
• Xem learn.scusd.edu để tìm hiểu nhiều hơn về các mô hình học trực tiếp hay học
từ xa.
•C
 ần tin tức về những yêu cầu Sức Khoẻ và Sự An Toàn của SCUSD, xem Kế Hoạch
Trở Lại Sự lành Mạnh của chúng tôi. (https://returntogether.scusd.edu/return-health)
• Để tìm hiểu thực tế về những nỗ lực của học khu, viếng thăm Bảng Đánh Giá việc
Tái Mở Cửa Trường tại đây. (https://reopeningdashboard.scusd.edu/)

Lịch trình hiện tại cho các học sinh để bắt đầu Học Trực Tiếp/Đồng
Thời là:
• Ngày 8 tháng 4 – trở lại trường của các học sinh lớp PreK – 3, và các lớp Ngày Đặc
Biệt K-6
• Ngày 15 tháng 4 – trở lại trường của các học sinh lớp 4-6
• Nếu Quận Hạt Sacramento nằm trong Bậc Đỏ: ngày 6 tháng 5 – trở lại trường của
các học sinh lớp 7-12

