Chào buổi tối các Gia đình thuộc các Trường học hạt Buncombe:
Các ngày học trực tuyến của các Trường học hạt Buncombe sẽ chính thức bắt đầu vào Thứ 4,
ngày 18/3. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể giáo viên và cán bộ công nhân
viên đã làm việc vất vả để chuẩn bị cho ngày này. Cảm ơn các phụ huynh đã nhanh chóng thu
gọn các đồ dùng cá nhân của các con để có thể sẵn sàng tham gia vào những ngày học trực
tuyến. Xin lưu ý rằng, nếu quý vị chưa mang về thiết bị học hoặc bộ dụng cụ học về nhà cho
con, hãy liên hệ trực tiếp với trường của con quý vị. Hiệu trưởng và giáo viên của con quý vị sẽ
làm việc với quý vị.
Nếu quý vị chưa biết thông tin, xin vui lòng truy cập trang web này
http://virtualdays.buncombeschools.org.
Học trực tuyến hình thức có thể khác nhau phụ thuộc vào lớp học và môn học. Chúng tôi cũng
đang đề nghị các giáo viên tiếp cận với các học sinh và các gia đình bằng cách sử dụng hình
thức liên lạc mà quý vị quen sử dụng.
Các bữa ăn sáng và trưa miễn phí sẽ luôn sẵn sàng ở những điểm phân phát được chỉ định ở
mỗi một quận trên tổng số 6 quận. Các bữa ăn này sẽ được cung cấp từ thứ 2 đến thứ 6. Xin
vui lòng đăng nhập vào to response.buncombeschools.org để biết thông tin đầy đủ về các thời
gian và các điểm phân phát bữa ăn.
Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục chờ đợi sự hướng dẫn từ phía Tiểu bang để trả lời các câu hỏi bổ
sung và những băn khoăn. Đây mới chỉ là ngày thứ 2 thực hiện các hoạt động hướng dẫn học
sinh như thường lệ chỉ có khác là không diễn ra trực tiếp tại các trường học. Xin hãy tiếp tục
kiên nhẫn và cho phép chúng tôi cập nhật các thủ tục và các mong đợi vì chúng tôi đang hoàn
thiện dần các hoạt động trong tình huống này.

