
BỮA ĂN
MIỄN PHÍ

�eo lệnh thống đốc bang , Quận 279 có dịch vụ chăm sóc 
cho học sinh từ 4-12 tuổi, có phụ huynh/người giám hộ là các 
nhân viên "thiết yếu” ( theo định nghĩa của thống đốc ), bao 
gồm nhân viên y tế, nhân viên ứng phó khẩn cấp và nhiều 
hơn nữa. Đăng ký tại:  kidstop279.org hoặc gọi: 763-585-7281.CHĂM SÓC TRẺ

Học sinh sẽ sử dụng Chromebooks do quận cung cấp để làm bài tập.

INTERNET MIỄN PHÍ HOẶC GIẢM GIÁ
Comcast: 1-855-8-INTERNET
Spectrum: 1-855-243-8892
Spectrum hotspots: 1-844-579-3743
Wireless Minneapolis: 952-253-3262
Tìm thêm thông tin về nguồn truy cập mạng tại: district279.org/covid-19

Thực phẩm và các trợ giúp khác
https://thefoodgroupmn.org/

https://www.capiusa.org/covid-19-resources/

www.hungersolutions.org/2020/03/16/-
meals-for-kids-during-covid-19-closings/

Second Harvest Heartland: 651-209-7980

Osseo Area Schools Advocate Program giúp các gia đình 
với các nhu cầu cơ bản và trợ giúp với các nguồn khác .  
Amy Knooihuizen, 763-585-7378 
knooihuizena@district279.org

Nguồn trợ giúp cho các gia đình đa ngôn ngữ

Tiếng Việt: 763-391-8830 

www.facebook.com/VietNamISD279/

Nguồn trợ giúp của Hạt Hennepin 

Hennepin County Waypoint: nguồn miễn phí hoặc giá 
rẻ (gọi trước khi đến), 
https://gis.hennepin.us/waypoint/

Đối tác Hành động Cộng đồng của Hạt Hennepin
www.caphennepin.org/community-resources/

Hỗ trợ Tâm lý
COPE: 612-348-2233
Số phòng Tiếp Tân hạt Hennepin : 612-348-4111

NGUỒN ĐỊA 
PHƯƠNG

CHI TIẾT VÀ CÁC NGUỒN KHÁC TẠI WWW.DISTRICT279.ORG/COVID-19

032420

HỌC TỪ XA
Tất cả học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 12 sẽ học từ xa cho đến khi trường học mở cửa trở lại,  
(đang chờ chỉ thị từ thống đốc). Giáo dục đặc biệt từ xa sẽ được cung cấp cho học sinh từ 
mầm non (ECSE) đến chuyển giai đoạn (OSTC).

Nếu quý vị có thắc mắc gì về học từ xa, vui lòng liên hệ với giáo viên của con (bao gồm cả 
giáo viên giáo dục đặc biệt).

Nếu quý vị cần trợ giúp với thiết bị công nghệ quận cấp,  vui lòng email help@district279.org 
(tốt hơn) hoặc gọi số: 763-391-7180.

MẪU GIÁO-LỚP 5
Học sinh sẽ dùng Bảng Học Linh Hoạt có các hoạt động hàng ngày do trường cung cấp. 
Giáo viên sẽ kiểm tra học sinh hàng ngày qua điện thoại, Google Meets, và/hoặc Seesaw.

LỚP 6-12
Qua Schoology, học sinh sẽ tham gia học các môn hàng ngày/hàng tuần.

Sẽ có bữa trưa miễn phí cho học sinh 18 tuổi trở 
xuống và học sinh từ 8-21 tuổi trong dịch vụ 
chuyển tiếp bất kể họ có đi học ở trường hay đủ tiêu 
chuẩn được cấp bữa ăn miễn phí/giảm giá hay 
không.

Nếu người lớn đến lấy bữa ăn cho con, phải có con 
đi cùng. Để tuân thủ quy định cách ly xã hội, học 
sinh không được ăn tại chỗ.

THỨ 2-6: TỪ 10:30 ĐẾN 1:30
NGHỈ XUÂN: TỪ NGÀY 6-10 THÁNG 4

• Chỉ phục vụ �ứ 2 ngày 06 tháng 04
• Sẽ cung cấp bữa ăn cho năm ngày 

Nếu con quý vị không đến nhận bữa ăn được, hãy 
gọi 763-391-7129. Nhân viên sẽ làm việc với quý vị 
để tìm giải pháp khác

Brooklyn Center
• Garden City Elem: 3501 65th Ave N 

Brooklyn Park
• Birch Grove Arts: 4690 Brookdale Dr
• Crest View Elem: 8200 Zane Ave N
• Edinbrook Elem: 8925 Zane Ave N
• Park Brook Elem: 7400 Hampshire Ave N
• Palmer Lake Elem: 7300 W Palmer Lake Drive
• Woodland Elem: 4501 Oak Grove Pkwy
• Zanewood STEAM: 7000 Zane Ave N
• Park Center Senior: 7300 Brooklyn Blvd

Maple Grove
• Weaver Lake Elem: 15900 Weaver Lk Rd 
• Maple Grove Middle: 7000 Hemlock Ln
• Maple Grove Senior: 9800 Fernbrook Ln

Osseo
• Osseo Education Center: 324 6th Ave NE


