Gwinnett County
Board of Education
Louise Radloff
2020 Chairman
District 5

Carole C. Boyce
2020 Vice Chairman
District 1

Steven B. Knudsen
District 2

Dr. Mary Kay Murphy
District 3

Everton Blair, Jr.
District 4

J. Alvin Wilbanks
CEO/Superintendent
The Mission of
Gwinnett County
Public Schools
is to pursue excellence
in academic knowledge,
skills, and behavior
for each student,
resulting in measured
improvement against
local, national, and
world-class standards.

Vào thứ Hai, ngày 23 tháng 3, các trường công lập quận
Gwinnett sẽ ra mắt Tuần 2 của học kỹ thuật số . Chúng tôi đánh
giá cao giáo viên, học sinh và gia đình của chúng tôi đã làm việc
cùng nhau để làm cho Tuần 1 thành công. Chúng tôi rất ấn tượng với
cam kết của họ để đảm bảo việc dạy và học tiếp tục trong những thời
điểm thử thách này! Và chúng tôi cũng cảm ơn những người bạn ở
nhà vì đã đảm bảo rằng con bạn đang đăng nhập và cập nhật thông tin
về bài tập trên lớp. Giáo viên đang làm việc với các sinh viên và gia
đình có câu hỏi về học tập kỹ thuật số. Nếu bạn cần hỗ trợ, liên hệ
với giáo viên hoặc trường học của con bạn. Hãy nhớ rằng, Ngày học
kỹ thuật số là những ngày học sẽ không được tạo nên, vì vậy công
việc này, những gì trẻ em đang học và điểm số chúng kiếm được rất
quan trọng.
Là một phần hỗ trợ cho học sinh và gia đình trong Tuần 2, khu
học chánh sẽ tiếp tục cung cấp bữa ăn trưa để đón tại 68 địa điểm
của trường và xe buýt của trường sẽ tiếp tục giao bữa trưa tại các
điểm dừng xe buýt. Những bữa ăn này có sẵn cho bất cứ ai từ 18
tuổi trở xuống, bất kể bạn học trường nào. Một danh sách các trang
web của trường và các cụm và trường học nơi cung cấp giao hàng có
thể được tìm thấy trên trang web của học khu. Xin lưu ý rằng
những bữa ăn này sẽ không được cung cấp trong thời gian nghỉ
xuân (30 tháng 3 đến 3 tháng 4).
Một lần nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu Tuần 2 của việc học kỹ thuật số
vào tuần tới, sẽ được theo sau là Kỳ nghỉ xuân theo lịch trình của
GCPS (30 tháng 3 đến 3 tháng 4). Là một khu học chánh, chúng tôi
biết ơn tất cả các bạn vì sự kiên nhẫn và hiểu biết của bạn khi chúng
tôi làm việc trong thời gian chưa từng có này. Xin chân thành cảm ơn
mọi người đã cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau và các bạn sinh viên của
chúng tôi.
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