Rocketeers,
Thank you for your incredible partnership and persistence over the past year. Your persistent
commitment to your child’s education and well-being has been inspiring and we are so grateful for
your partnership throughout. We know it hasn’t always been easy for you to support your
Rocketeer at home, and we are so grateful for your help navigating this unprecedented time.
At Rocketship, we have been proud to serve a small portion of our students in-person since
August. In that time, we have been working hard to grow our in-person support so that it is safe
and an excellent experience for your Rocketeer. The current scientific consensus is that
elementary schools can safely bring more students back, with the CDC updating their guidance
recently to support safe reopenings. We remain firmly committed to reopening our school
communities in a way that prioritizes health and safety, following all health guidelines around
social distancing, staff testing, etc.
We are expanding our campus reopening this spring. We will have limited availability for in-person
learning due to physical distancing and other limitations. But we will be bringing more students to
our campus. In order to plan to best serve our Rocketeers in-person this spring, we ask that you
complete your survey by March 26th. You need to complete one survey PER Rocketeer.
We are asking for ALL Rocketship families to complete this survey (one per student) as we
prepare for in-person learning this spring. Your answer on this survey does NOT lock you into
that decision, it merely helps us to understand parent demand by campus for our planning.
Your school sent you a survey link - please use that link to respond.
While we cannot fully reopen our schools just yet due to county and state guidelines to maintain
six feet of distance between students on campus, I am very excited for this next step in our
Rocketship community. This spring will give us the space to build strong practices on-campus
around social emotional learning, community meetings, opportunities for students to actively
socialize outdoors, and to come together as a community. We will also prioritize high-quality end
of year testing for all grades--K-2 NWEA, and 3-5 SBAC, to better set-up our Rocketeers for
success and more accurately inform instruction and interventions in the 2021-22 school year.
We are so excited to see Rocketeers again in-person and to have the opportunity to reignite our
Rocketship communities together, on campus. Moreover, I am so thankful for your continued trust
and partnership in this endeavor as we collectively work to ensure your child receives an excellent
education. In addition to growing our in-person learning offerings this Spring, we will also
continue to offer distance learning for the rest of the school year. Your survey responses will be
used to inform our planning for your Rocketeer’s success this year. We will share more details in
the next two weeks as we finalize our model and solidify our student capacity on each campus.
Thank you for your continued partnership. Please stay safe, wear your mask, and thank you all for
continuing to spread hope, love, and learning with your Rocketeer.
Thank you.

Rocketeers,
Gracias por su increíble colaboración y persistencia durante el año pasado. Su compromiso
persistente con la educación y el bienestar de su hijo ha sido inspirador y estamos muy
agradecidos por su asociación. Sabemos que no siempre ha sido fácil para usted apoyar a su
Rocketeer en casa, y estamos muy agradecidos por su ayuda.
En Rocketship, hemos estado orgullosos de servir a una pequeña porción de nuestros estudiantes
en persona desde agosto. En ese tiempo, hemos estado trabajando duro para aumentar nuestro
apoyo en persona para que sea seguro y una experiencia excelente para su Rocketeer. El consenso
científico actual es que las escuelas primarias pueden traer a más estudiantes de vuelta con
seguridad, con el CDC actualizando su guía recientemente para apoyar re-aperturas seguras.
Seguimos firmemente comprometidos a reabrir nuestras comunidades escolares de una manera
que priorice la salud y la seguridad, siguiendo todas las pautas de salud en torno al distanciamiento
social, las pruebas del personal, etc.
Estamos expandiendo nuestra reapertura del campus esta primavera. Tendremos disponibilidad
limitada para el aprendizaje en persona debido al distanciamiento físico y otras limitaciones. Pero
vamos a traer más estudiantes. Con el fin de planificar el mejor servicio a nuestros Rocketeers en
persona esta primavera, le pedimos que complete esta encuesta antes del 26 de marzo. Necesita
completar una encuesta por cada Rocketeer individualmente.
Estamos pidiendo que TODAS las familias de Rocketship completen esta encuesta (una por
estudiante) mientras nos preparamos para el aprendizaje en persona esta primavera. Su
respuesta sobre esta encuesta NO lo encierra en esa decisión, simplemente nos ayuda a
entender la demanda de los padres para nuestra planificación.
Aunque no podemos reabrir completamente nuestras escuelas aún debido a las pautas del
condado y del estado para mantener seis pies de distancia entre los estudiantes, estoy muy
emocionado por este siguiente paso en nuestra comunidad de Rocketship. Esta primavera nos dará
el espacio para construir prácticas fuertes alrededor del aprendizaje emocional social, reuniones
comunitarias, oportunidades para que los estudiantes socialicen activamente al aire libre, y para
reunirnos como una comunidad. También priorizaremos las pruebas de fin de año de alta calidad
para todos los grados--K-2 NWEA, y 3-5 SBAC, para establecer mejor nuestros Rocketeers para el
éxito y más exactamente informar la instrucción e intervenciones en el año escolar 2021-22.
Estamos muy emocionados de ver a Rocketeers otra vez en persona y de tener la oportunidad de
reavivar nuestras comunidades Rocketship juntas, en el campus. Además, estoy muy agradecido
por su confianza y asociación continua en este esfuerzo, ya que colectivamente trabajamos para
asegurar que su hijo reciba una excelente educación. Además de aumentar nuestras ofertas de
aprendizaje en persona esta primavera, también continuaremos ofreciendo aprendizaje a
distancia por el resto del año escolar. Sus respuestas a la encuesta se utilizarán para informar

nuestra planificación para el éxito de su Rocketeer este año. Compartiremos más detalles en las
próximas dos semanas mientras finalizamos nuestro modelo y nuestra capacidad estudiantil en la
escuela.
Gracias por su continua colaboración. Por favor, manténgase a salvo, use su máscara, y gracias a
todos por su continuo esperanza, amor y apoyo.
Gracias,

Kính thưa Quý phụ huynh,
Cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ kiên trì của quý vị trong năm qua. Sự giúp đỡ và đóng góp nhiệt tình
của quý vị trong học vấn cũng như trong việc truyền cảm hứng cho các em có thêm tinh thần và
động lực trong học tập. Chúng tôi rất biết ơn sự đóng góp của Quý vị trong suốt thời gian qua. Và
chúng tôi hiểu rằng việc giúp đỡ các em học tại nhà thật không đơn giản, vì vậy chúng tôi rất trân
quý sự giúp đỡ và hướng dẫn của quý vị dành cho các em trong thời gian khó khăn này.
Rocketship chúng tôi rất tự hào vì đã trực tiếp giảng dạy một số lượng nhỏ các em học sinh tại
trường kể từ tháng 8. Trong thời gian đó, chúng tôi đã và đang cố gắng làm việc thật tốt với mong
muốn hỗ trợ và giúp các em có một kiến thức cũng như những kỹ năng cần thiết nhằm đảm bảo an
toàn cho các em Rocketeer. Căn cứ theo bảng thống kê hiện nay current scientific consensus các
trường tiểu học có thể đưa các em quay trở lại trường một cách an toàn, cùng với sự cập nhật
hướng dẫn mở cửa lại theo ( CDC updating their guidance ). Chúng tôi cam kết mở lại cộng đồng
trường học của mình theo cách ưu tiên cho sức khỏe và an toàn, tuân theo tất cả các hướng dẫn về
sự giản cách xã hội, kiểm tra nhân viên, v.v.
Chúng tôi đang tiến hành mở cửa lại trường học vào mùa Xuân này, nhưng trường sẽ có sự giới
hạn về số lượng học sinh nhằm đảm bảo cho việc giữ khoảng cách giao tiếp xã hội và các hạn chế
khác. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng đưa nhiều học sinh đến trường học hơn. Để có kế hoạch phục
vụ cho các Rocketeers được đến trường học tốt vào mùa xuân này, quý vị vui lòng giúp trường
hoàn thành bản khảo sát này trước ngày 26 tháng 3, 2021. Mỗi Rocketeer cần làm một bản khảo
sát riêng.
Quý phụ huynh Rocketship vui lòng hoàn thành bản khảo sát này (mỗi học sinh một bản) để
giúp chúng tôi chuẩn bị cho việc học trực tiếp tại trường vào mùa xuân này được thuận tiện
hơn. Câu trả lời của quý vị trong cuộc khảo sát này KHÔNG ảnh hưởng đến quyết định của quý
vị, nó chỉ giúp chúng tôi hiểu nhu cầu của phụ huynh trong việc mong muốn cho các em quay về
trường.
Mặc dù chúng tôi chưa thể hoàn toàn mở lại trường học do việc giữ khoảng cách 6 feet với nhau
trong khuôn viên trường theo sự hướng dẫn và qui định của quận hạt và tiểu bang. Chúng tôi rất
vui với việc lên kế hoạch cho bước tiếp theo trong việc giảng dạy Rocketeer của chúng ta. Mùa
xuân này sẽ mang đến cho chúng ta không gian để cùng xây dựng các phương pháp thực hành
trong khuôn viên trường về việc học tập cảm xúc xã hội, giao tiếp, và cơ hội cho học sinh được
giao lưu ngoài trời, nối kết cộng đồng lại gần nhau. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên trong việc kiểm tra
NWEA cuối năm cho tất cả các lớp từ mẫu giáo đến lớp 2, và kiểm tra SBAC cho học sinh từ lớp
3-5, để giúp cho các em thành công trong học tập cũng như cung cấp thông tin hướng dẫn chính
xác hơn cho Rocketeers trong năm học 2021-22 .

Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại các em Rocketeer và quý vị phụ huynh Rocketship trong
khuôn viên trường. Hơn nữa, chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng và hợp tác của quý vị để đảm bảo
rằng các Rocketeer nhận được một nền giáo dục xuất sắc. Nhằm giúp việc thực hiện cho các em
học trực tiếp tại trường vào mùa Xuân này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp hình thức đào tạo

từ xa trong thời gian còn lại của năm học. Các câu trả lời khảo sát của quý vị sẽ được dùng để giúp
chúng tôi lên kế hoạch để hỗ trợ các em Rocketeer được tốt hơn. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông
tin chi tiết trong hai tuần tới khi chúng tôi hoàn thiện mô hình của mình và củng cố số lượng học
sinh trong mỗi khuôn viên trường.

Cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Mong quý vị hãy giữ an toàn, đeo khẩu trang và cảm ơn tất cả phụ
huynh đã tiếp tục hỗ trợ và giúp cho các em Rocketeer.
Chân thành cảm ơn,

