
Khảo sát gia đình cuối năm học về 
COVID-19 của DMPS 
Kính gửi các gia đình DMPS:  

 

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ con em và nhà trường khi chúng ta chuyển sang học trực tuyến vào 

mùa xuân này.  Nhiệm vụ giúp con em tham gia học tập tại nhà trong khi vừa làm việc, chăm 

sóc người khác, v.v. và vừa đối phó với sự căng thẳng của đại dịch toàn cầu là rất lớn lao. 

Những nỗ lực của quý vị không hề bị lãng quên.  Trân trọng cảm ơn! 

 

Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các gia đình hoàn thành một cuộc khảo sát ngắn với hai mục 

đích: (1) đảm bảo các gia đình có quyền tiếp cận các hỗ trợ cần thiết trong mùa hè này và (2) 

thu thập thông tin để hỗ trợ chuẩn bị trở lại trường vào mùa thu này.   

 

Việc đi học trở lại vào mùa thu này có thể là học trực tuyến hoặc học trong môi trường học 

đường thực tế. Vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định - trong khi chờ đợi, chúng ta cần bắt 

đầu lên kế hoạch. Nếu mùa thu này, chúng ta đi học trở lại trong môi trường trực tuyến, DMPS 

sẽ sử dụng phương pháp học tập trực tuyến cần thiết. DMPS đã sử dụng phương pháp học 

trực tuyến tự nguyện vào mùa xuân này - có nghĩa là không dạy nội dung mới và không bắt 

buộc tham gia (tự nguyện).  Học trực tuyến bắt buộc có nghĩa là nội dung mới sẽ được dạy 

thông qua các tài liệu được cung cấp và học sinh bắt buộc phải tham gia. 

 

Vui lòng hoàn thành bản khảo sát dài 10 phút đính kèm và cho chúng tôi biết tình hình gia đình 

quý vị và giúp chúng tôi chuẩn bị cho việc học vào mùa thu. 

 

Quý vị sẽ được yêu cầu đăng nhập vào khảo sát bằng số điện thoại quý vị đã cung cấp cho nhà 

trường làm số điện thoại liên lạc của mình. Số điện thoại của quý vị cho cuộc khảo sát là [chèn 

số điện thoại].  

 

Trân trọng cảm ơn,  

Hệ thống Trường Công lập Des Moines 

 

 


