Tiếng Việt
Thông tin quan trọng của ISD
Khảo Sát Chăm Sóc Trẻ ở ISD

Trong thời gian đóng cửa trường, ISD sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí cho học
sinh Lớp K đến Lớp 5 chỉ cho các nhóm sau đây:
·
·
·
·
·

Nhân viên đang đi làm tại ISD
Nhân viên Y Tế
Lính cứu hỏa, Cảnh sát, Nhân viên phụ giúp Y Tế, Nhân viên Cấp Cứu
Nhân viên cửa hàng tạp hóa
Nhân viên Nhà thuốc

Vui lòng giúp chúng tôi đánh giá mức độ cần thiết trong cộng đồng của chúng ta bằng cách thực
hiện khảo sát nhu cầu chăm sóc trẻ em của chúng ta. Tại thời điểm này, chúng tôi có một địa
điểm được xác định và sẽ thông báo thêm các địa điểm chúng tôi biết. Sau khi quý vị hoàn
thành khảo sát, quý vị sẽ được Nhân viên Chăm sóc Trẻ của chúng tôi liên hệ qua email hoặc
điện thoại để sắp xếp nếu quý vị đủ điều kiện để không phải trả tiền chăm sóc trẻ. Thời gian
6:30 sáng đến 7 giờ tối. Địa điểm có thể: Trường Sunset Elementary
Hỗ trợ Thực phẩm và Dinh dưỡng - ở 8 Địa điểm
Khu Trường Học Issaquah (ISD) có cung cấp hai bữa ăn theo phong cách lấy và đi hàng ngày từ
thứ 2 đến thứ 6 cho học sinh trong suốt thời gian đóng cửa kéo dài. Dịch vụ sẽ bắt đầu vào thứ
2, ngày 18 tháng 3.
• Học sinh phải có mặt để nhận các bữa ăn.
• Các bữa ăn sẽ được phân phối tại các địa điểm sau:
·
·
·
·
·
·
·

Briarwood Elementary
Newcastle Elementary
Issaquah Middle School
Issaquah Valley Elementary
Grand Ridge Elementary School
Endeavour Elementary School
Sunset Elementary

• Cả hai bữa ăn có thể được chọn trong khoảng 9:00 sáng đến 12:00 trưa.
• ISD đang xem xét các cơ hội để mở rộng chương trình có thể bao gồm các lựa chọn đồ ăn,
chẳng hạn như các bữa ăn không có thịt. Chúng tôi sẽ thông báo mở rộng chương trình trong
những ngày tới.

Máy tính xách tay và Internet
Trong thời gian đóng cửa trường, học sinh không có máy tính xách tay ở nhà có thể kiểm tra một chiếc
từ khu học chánh. Phụ huynh sẽ có thể nhận máy tính xách tay tại một trong những trường Hỗ trợ Thực
phẩm được liệt kê ở trên.
Phụ huynh quan tâm đến việc kiểm tra máy tính xách tay, xin vui lòng gọi cho một trong các nhân viên
dưới đây. Ngoài tiếng Anh, nhân viên luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi của bạn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
Wenli Mithal (中文)
MithalW@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7106
Text: 978-252-3686

Francisca Mejia Campos (Español)
CamposF@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7141
Text: 978-400-2516

Ina Ghangurde (Marathi, Hindi)
GhangurdeI@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7008
Text: 252-563-3498

Krima Molina (Filipino)
MolinaK@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7214
Text: 971-251-0691

Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được yêu cầu ký vào một biểu mẫu chịu trách nhiệm cho máy tính
xách tay. Yêu cầu trước 12:00 tối (trưa) sẽ có sẵn để nhận vào ngày hôm sau.

Các gia đình có thể kiểm tra một điểm nóng internet cho máy tính xách tay nếu internet không có sẵn ở
nhà (giới hạn một điểm cho mỗi gia đình). Xin lưu ý rằng nhiều công ty đã thay đổi quy tắc của họ để
cung cấp cho các gia đình nhiều tùy chọn dữ liệu hơn trong thời gian này. Thông tin thêm có thể được
tìm thấy trên các trang web của công ty. Comcast, T-Mobile, AT & T và Verizon.
Tài nguyên học tập cho sinh viên
Mỗi học sinh trong Khu Học Chánh Issaquah đều có quyền truy cập vào các công cụ kỹ thuật số trực
tuyến.

·
·
·

Technology tools and information on login - http://bit.ly/isd-digital-tools
Elementary school - Digital tool resources - http://bit.ly/isd-digital-k-5
Secondary school – Digital tool resources - http://bit.ly/isd-digital-6-12

Nếu bạn có thắc mắc về thực phẩm hoặc chăm sóc trẻ em, vui lòng liên hệ với một trong những
Liên lạc đối tác gia đình của chúng tôi.
Francisca Mejia Campos
Wenli Mithal (中文)
(Español)
425-837-7106
425-837-7141
MithalW@issaquah.wednet.edu
CamposF@issaquah.wednet.edu

Ina Ghangurde (Marathi, Hindi)
425-837-7008
GhangurdeI@issaquah.wednet.edu

Đơn Đòi Hỏi Để Mượn Laptop
Covid 19 đóng cửa khẩn cấp
Vui lòng mang theo mẫu này trong ngày nhận thức ăn
Student Name(s): Tên
Student School(s): Trường
Student ID(s): Mã Số của HS
Parent/Guardian: Cha Mẹ
Parent/Guardian E-mail:
Email của cha mẹ
Equipment:
Trường Issaquah
Học khu duy trì quyền sở hữu
Thiết bị và cấp phép cho Học
sinh sử dụng Thiết bị theo các
hướng dẫn được nêu trong tài
liệu này. Ngoài ra, nhân viên
hành chính của Học khu
Issaquah có quyền thu thập và
/ hoặc kiểm tra Thiết bị bất cứ
lúc nào, bao gồm cả thông qua
truy cập từ xa điện tử; và để
thay đổi, thêm hoặc xóa phần
mềm hoặc phần cứng đã cài
đặt.

 1 Dell Laptop
 1 AC Adaptor and power cord
 ________________________

Học sinh có trách nhiệm duy trì một thiết bị làm việc 100% mọi lúc. Học
sinh sẽ sử dụng sự chăm sóc hợp lý để đảm bảo rằng thiết bị không bị
hư hại. Học Khu Issaquah có quyền tính phí cho học sinh và phụ huynh
toàn bộ chi phí sửa chữa hoặc thay thế khi xảy ra thiệt hại do bất kỳ sơ
suất nào được xác định bởi chính quyền.
Ví dụ về sơ suất bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
• Hư hỏng hoặc mất mát do thiết bị không giám sát và / hoặc mở khóa
trong khi ở hoặc đi học.
• Cho mượn thiết bị cho người khác không phải là một phụ huynh /
người giám hộ.
 • Sử dụng thiết bị trong môi trường không an toàn và / hoặc theo
cách không an toàn và hoặc theo cách không có chủ ý.

Tôi hiểu rằng học sinh của tôi có đặc quyền sử dụng máy tính xách tay này miễn là:
• Nguyên tắc sử dụng có trách nhiệm của Học khu Issaquah (Quy định 2022) được tuân thủ mọi lúc khi
sử dụng máy tính xách tay này.
• Không có nỗ lực nào được thực hiện để mở, sửa chữa, sửa đổi, thay đổi hoặc thay thế các bộ phận
trên máy tính xách tay.
• Học sinh của tôi chịu trách nhiệm về các tệp của riêng họ, bao gồm sao lưu và lưu giữ các tệp đó.
 • Tôi chịu trách nhiệm trả lại máy tính xách tay, bộ chuyển đổi và dây ngay khi kết thúc Đóng
khẩn cấp.

Parent/Guardian Signature &
Date: Ký tên & Ngày
Laptop ISD Asset
(Completed by ISD staff, Parent/Guardian does not fill this box
Tag Number(s):
out)
Vui lòng mang theo mẫu này trong ngày nhận thức ăn

ISD School Care Survey Form
Parent/Guardian name: _______________________________________________
(last name, first name)
Parent/Guardian telephone number: _____________________________________
Parent/Guardian email: _______________________________________________
Parent/Guardian is a: (circle one choice below)
a. Health care workers
b. Fire Fighters, Police, Paramedics, Emergency Medical Technicians
c. Grocery store employees
d. Pharmacy employees
e. Issaquah School District Employee
Student name, school and grade level in K- 5
1. Child name ______________________________________________(Last name, first name)
Child has an: IEP

504

School: _____________________ Grade level: _____

2. Child name ______________________________________________(Last name, first name)
Child has an: IEP

504

School: _____________________ Grade level: _____

3. Child name ______________________________________________(Last name, first name)
Child has an: IEP

504

School: _____________________ Grade level: _____

4. Child name ______________________________________________(Last name, first name)
Child has an: IEP

504

School: _____________________ Grade level: _____

Once you have completed this form, please return it to the school at the next food pick up date.You
will be contacted by our School Aged Care Coordinator by email or phone to make arrangements if you
qualify for no cost school aged care. Child care between 6:30 am to 7 pm

ISD Quan Tâm Thông Tin:
Thông tin về an toàn và sức khỏe tâm thần:
Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911 để được đánh giá về an toàn và sức khỏe tâm lý ngay lập tức.
Đường dây liên lạc khủng hoảng 24 giờ của Quận King / CCORS 206-461-3222 (cung cấp hỗ trợ ổn định khủng hoảng
ngay lập tức tại nhà của quý vị)
Hoặc đến Bệnh viện Phòng Cấp Cứu (xem bên dưới)
Seattle Children’s Hospital ER
Swedish ER—Issaquah
Valley Medical Center- ER
206-987-2000
Highlands
425-690-1000
4800 Sand Point Way NE, Seattle 425-394-0610
400 South 43rd St, Renton 98055
98105
751 NE Blakely Drive, Issaquah Đậu xe miễn phí tại lối vào chính 5 giờ sáng đến
Đậu xe miễn phí 24 giờ / 7 ngày 98029
5 giờ chiều Thứ 2 đến thứ 6
trong tuần
Bãi đậu xe miễn phí
Bãi đậu xe miễn phí trong nhà để xe South
Lối vào “Forest”, Lầu 1
Tower

Thông tin về COVID-19:
Xem các liên kết dưới đây để biết thông tin hữu ích về COVID-19:
https://www.kingcounty.gov/depts/health/news/2020/March/5-suspected-covid.aspx
https://publichealthinsider.com
Food Resources:
Ngân hàng thực phẩm Issaquah:

Mở lại vào thứ 2 ngày 16 tháng 3, nhưng trong một khả năng khác.
• Gia đình sẽ không còn có thể mua sắm; thay vào đó, sẽ có một hệ thống mới là quý vị sẽ nhận được một túi
đồ ăn sẽ được mang ra xe của quý vị.
• Ngân hàng Thực phẩm phục vụ TẤT CẢ học sinh của Khu Trường Học Issaquah, ngay cả khi học sinh sống ở
một thành phố khác, học sinh có quyền truy cập vào các tài nguyên này!
Chương trình bữa ăn cộng đồng:
Các bữa ăn hàng đêm (Thứ 2 - Thứ 6) lúc 5:30 chiều cho các cá nhân ở mọi lứa tuổi tại Hội trường Cộng đồng nằm
giữa Cảnh sát Issaquah và Trạm Cứu hỏa.
Nhân viên đối tác gia đình của Khu Trường Học
Nếu bạn cần giúp đỡ cho các tài nguyên hãy liên hệ với Nhân viên đối tác gia đình của chúng tôi:
Wenli Mithal
Ina Ghangurde
Francisca Mejia Campos
Văn phòng: 425-837-7106
Văn phòng: 425-837-7008
Văn phòng: 425-837-7141
Nhắn Tin: 980-252-3686
Nhắn Tin: 252-563-3498
Nhắn Tin: 980-400-2516
mithalw@issaquah.wednet.edu
ghangurdei@issaquah.wednet.edu
camposf@issaquah.wednet.edu
Language: (中文)

Language: Hindi and Marathi

Language: (Español)

Những cách để trả lại:
Ngân hàng thực phẩm Issaquah:
• Các thành viên cộng đồng, những người đang tìm cách hỗ trợ Ngân hàng Thực phẩm và các gia đình trong
cộng đồng của chúng ta, có thể làm như vậy thông qua trang này trên trang web của họ:
https://www.issaquahfoodbank.org/emergency-needs-list. Tại thời điểm này, họ chỉ chấp nhận quyên góp
tiền tệ.
• Họ cũng cần tình nguyện viên (Bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên, xin lưu ý rằng những người 16 và 17 tuổi phải có
người lớn đi kèm): https://www.issaquahfoodbank.org

