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October 2, 2020 
 
Dear Families, 
 
Welcome back to school 2nd - 8th graders who are choosing in person instruction! Our families who have chosen 
virtual instruction will remain in virtual until at least December 2020. School hours are from 7:30-2:00 pm for both 
virtual and in person students. This will be different from the schedule we had during full virtual instruction. Please 
click on this link to see our Grant Ranch DPS 5 plan for keeping our students safe. The days listed below are for students 
to come in to learn our protocols and to practice the systems we have put in place for everyone’s safety. Student 
attendance is vital during these days to ensure everyone's safety. 

 

Return to School Practice Safety Systems Schedule. These will be FULL days 7:30 - 2:00.  

Breakfast and lunch will be served. 

Grade Monday 10/12 Tuesday 10/13 Wednesday 10/14 Thursday 10/15 Friday 10/16 

2nd 

Regular Remote Day 

- Business as usual 

for remote learning 

In Person:  

Practice Safety 

Systems & 

Structures 

Virtual: 

Asynchronous 

(Lessons all online 

on Seesaw) 

In Person:  

Practice & Practice  

Virtual:  

Live Streaming 
In Person: 

Instructional Day 

incorporating the 

systems & 

structures 

Virtual:  

Live Streaming 

Conference Day 

3rd 

4th 

5th 

6th 
Regular Remote 

Day Business as 

usual for remote 

learning 

In Person:  

Practice Systems & 

Structures 

Virtual: 

Asynchronous 

(Lessons all online 

on Schoology) 

7th 

8th 

 
Please screen your child at home each morning on the Student Safe Access COVID-19 screening tool for COVID19 
symptoms (Cough, Difficult or Painful Breathing, Sore Throat, Fatigue, Fever (>100.4oF), Diarrhea/Vomiting, Head or 
Body Aches, Loss of Taste or Smell). If your child has a temperature of  100.4 degrees or more, or if they have any 

symptoms listed on the COVID Screening form, please keep them home and call to let us know. It is imperative 
that you do not administer acetaminophen or ibuprofen (Tylenol/Advil)  and then send your child 
to school. If your child is ill please keep them home. Click here for guidance on How Sick is Too Sick. We do not want 
to have a COVID19 outbreak and then have to close down the classroom or school and move to remote learning again. 
For more information on current COVID19 conditions visit: https://www.dpsk12.org/coronavirus/covid-conditions/.  
 
Unfortunately, there will be no school bus transportation this year due to the limitations in place because of 
COVID19/Coronavirus. The transportation department has sent out numerous calls regarding this change. You will see 
other changes to ensure everyone at school stays safe and healthy. Breakfast and lunch will be served in classrooms. 
Students will then go outside to play after lunch. They must remain with their class outside in their designated area 
during recess.  
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In-person arrival and dismissal are both earlier than last year. You may begin to drop off students at 7:20 am. Our staff 
will work in pairs to take your child’s temperature and screen for COVID19 symptoms. Students will then line up in the 
field where their teacher’s name is posted, in designated circles 3 feet apart. Teachers will bring students into the 
building at 7:30 am. Everyone is required to wear a mask. This includes all students and all staff members. At the end  
of the day, you will pick up students from the field, same place as drop off. As you drive up, please place the paper with 
your child’s name and the teacher’s name on the dashboard that we have provided so that we can call for your child to 
come to your car.  
 
Other safeguards include for elementary students having our teachers and students stay together all day with their 
class from the moment they enter school at 7:30 until they leave at 2:00. Middle school students will attend all four of 
their core classes with the same group of students transitioning to math, science, social studies and language arts 
rooms.  
 
Essentials and electives classes will be completed at home asynchronously through Seesaw or Schoology just as 
students did during remote learning. Please look for communication from the Essentials teachers as to which essentials 
class your student(s) are taking. 
 
If you need to pick up a student for any reason we will ask you to buzz into the front office and wait outside while we 
bring the student out to you. There will be limited access to the office as only staff members and students will be 
allowed in the building. We are really excited to have our students come back to school. We’ve created a safety plan to 
ensure we all stay healthy. If you’d like to see the safety plan please call the office. We thank you for your cooperation 
in advance and look forward to a successful year! Please call the office if you have any questions. 
 
Sincerely, 

 
Dr. Patricia Hurrieta, Principal 
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2 de octubre 2020 
 
Queridas familias, 
 
Bienvenidos de regreso a los  estudiantes de segundo al octavo grado que han elegido aprendizaje en persona. 
Nuestras familias que han elegido aprendizaje a distancia permanecerán en aprendizaje en distancia por lo menos 
hasta por lo menos hasta diciembre del 2020.  
 

Horario para practicar  el regreso a las clases. Estos son días completos de 7:30am - 2:00pm. 

Grado lunes martes miércoles jueves viernes 

2o 

Aprendizaje a 

distancia:  

día normal 

Aprendizaje en 

persona:  

Sistemas y 

estructuras de 

práctica 

Aprendizaje a 

distancia: 

Asincrocnico  

Aprendizaje en 

persona:  

Practica y Practica  

Remote:  

Transmisión en vivo  

Aprendizaje en 

persona:  

Dia de instrucción 

incorporando los 

sistemas y 

estructuras  

Aprendizaje de 

distancia:  

Transmisión en vivo  

Conferencias 

3o 

4o 

5o 

6o 

Aprendizaje a 

distancia:  

Día normal 

Aprendizaje en 

persona:  

Practice Systems & 

Structures 

Aprendizaje a 

distancia: 

Asincronico 

7o 

8o 

 
Por Favor revise a su hijo/a en casa cada mañana en el enlace de Safe Access siguinte: 
https://live.safeaccess.app/en/organizations/gdnTNQ/attest de sintomas del COVID19 ( tos, difilcultad o dolor al 
respirar, dolor de garganta, fiebre (>100.4), fatiga, diarrea/vomito, dolor de cabeza o cuerpo, la perdoda del gusto u 
olfato). Si su hijo/a tiene temperatura de 100.4 o más, o si tiene alguno de los síntomas nombrados en el formulario de 
entrar con toda seguridad de COVID por favor manténgalo en casa y llame a la oficina para informarnos. Es muy 
importante que no le administre acetaminofén o ibuprofeno (tylenol/advil) y mandar al estudiante a la escuela . Si 
su estudiante está enfermo por favor manténgalo en casa. Oprima aquí para un  guía en Que tan enfermo es 
demasiado enfermo. No queremos tener un  brote de COVID19 y tener que cerrar el aula o la escuela y regresar a 
aprendizaje a distancia de nuevo. Para más información sobre las condiciones actuales de COVID19 visite la página web 
https://www.dpsk12.org/coronavirus/covid-conditions/.  
 
Desafortunadamente, no habrá transporte de autobús escolar este año escolar debido a las limitaciones vigentes 
debido a COVID19/Coronavirus.  El departamento de transporte ha hecho numerosas llamadas acerca de este cambio. 
Habrá otros cambios realizados  con el fin de que todos se mantengan  seguros y saludables. El desayuno y  almuerzo 
será servido en las aulas. Los estudiantes saldrán a jugar después del almuerzo. Los estudiantes deberán mantenerse 
con su clase en su área designada cuando estén afuera.  
 
 Este año escolar los horarios de entrada y salida serán más temprano que el año anterior. Pueden comenzar a dejar a 
los estudiantes a las 7:20am. Nuestro personal de la escuela trabajará en equipo para tomarle la temperatura a los 
estudiantes y evaluar los síntomas de COVID19. Después, los estudiantes se formarán en una fila en el campo donde 

School website: https://grantranch.dpsk12.org/ 

Find us on Facebook: https://www.facebook.com/GrantRanchSchool/ 

https://live.safeaccess.app/en/organizations/gdnTNQ/attest
https://drive.google.com/file/d/1X5bayGXVFerqS05pGExyxVDiAPJfAyMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5bayGXVFerqS05pGExyxVDiAPJfAyMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X5bayGXVFerqS05pGExyxVDiAPJfAyMY/view?usp=sharing
https://www.dpsk12.org/coronavirus/covid-conditions/
https://grantranch.dpsk12.org/
https://www.facebook.com/GrantRanchSchool/


5400 South Jay Circle, Denver, CO 80123 

Main Office/Línea principal: 720-424-6880 

Attendance Line/Línea de asistencia: 720-424-6961 

 

 

 

está el nombre de su maestra, en círculos designados y a 3 pies de distancia. Los maestros entrarán al edificio con los 
estudiantes a las 7:30am. Todos deben usar una mascarilla. Esto incluye a los estudiantes y miembros del personal de 
la escuela. Al final del día, recogerá a su estudiante en el campo, el mismo lugar que los dejo. Por favor mantenga el 
papel que les proporcionamos con el nombre de su estudiante y nombre del maestro/a en el tablero para poder 
llamarle a su estudiante.  
 
Otras medidas de seguridad incluyen que nuestros maestros y estudiantes se mantengan todo el día con su clase desde 
el momento que entran a la escuela a las 7:30am hasta que se van a las 2:00pm. Los estudiantes de séptimo y octavo 
grado asistirán a las cuatro materias: matemáticas, inglés, ciencia, e historia. Las otras materias como arte, educación 
física, y música se completarán desde casa por SeeSaw o Schoology tal cual lo han estado haciendo durantes las clases 
virtuales.  
 
Si necesita recoger a algún estudiante temprano les pediremos que esperen afuera mientras le traemos al estudiante. 
Solo el personal de la escuela y los estudiantes son permitidos dentro de la escuela. Habrá acceso limitado a la oficina. 
Estamos muy emocionados de tener a nuestros estudiantes de regreso a la escuela. Hemos creado un plan de 
seguridad para asegurarnos que todos nos mantengamos saludables. Si le gustaría ver el plan de seguridad hable a la 
oficina. Les damos la gracias de antemano por su cooperación y esperamos un año exitoso. Si tiene alguna pregunta 
por favor llame a la oficina.  
 
 
Atentamente,  
 

 
Dr. Patricia Hurrieta, Principal 
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Tháng 10, Ngày 2, Năm 2020 

 

Kính gửi phụ huynh, 

 

Chào mừng những học sinh từ lớp hai đến lớp tám trở lại trường học.  Những gia đình đã chọn cho con em học 

trên mạng ở nhà thì sẽ không có gì thay đổi cho đến ít nhất tháng 12, 2020.  Giờ học sẽ từ 7:30 sang cho đến 2:.00 

chiều cho những học sinh học trong trường hoặc học trên mạng.  Thì giờ này khác thì giờ của đầu năm.  Xin bấm 

vào cái link này GRANT RANCH DPS 5 để biết thêm chi tiết về những kế hoạch để giữ sự an toàn cho những học 

sinh.  Những ngày sau đây dành cho những học sinh đến trường để tập luyện những phương cách mới để giữ sự 

an toàn cho mọi người ở trường.   Sự hiện diện của những học sinh trong những ngày này rất là quan trọng để 

giúp được cho những học sinh biết thêm về cách để gìn giữ an toàn của mọi người. 

  

Đây là lịch trình của trường để cho học sinh đến trường tập luyện những kiểu cách đi học mới.   Những ngày sau 

đây học sinh sẽ đến trường từ  7:30 sang cho đến 2:00 chiều.   Trường sẽ có  buổi ăn sáng và buổi ăn trưa  cho 

mỗi học sinh. 

  

Lớp  Thứ Hai 10/12  Thứ Ba 10/13   Thứ Tư 10/14 

 Thứ  Năm 

10/15  Thứ Sáu 10/16 

2nd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Học sinh vẫn sẽ 

học ở trên mạng 

như bình 

thường 

 Học ở trường:  

tập luyện những kiểu 

cách đi học mới.  

  
 Học trên mạng:  giáo viên 

sẽ đăng bài cho học sinh 

tự học trên mạng Seesaw. 

Học ở trường:  

tập luyện những 

kiểu cách đi học 

mới.  
  

  

 Học trên mạng:  

 giáo viên sẽ thu 
hình trực tiếp từ 

trong lớp 

Học ở trường:  

tập luyện 

những kiểu 

cách đi học 

mới.  

  
  

Học trên mạng:  

 giáo viên sẽ 
thu hình trực 
tiếp từ trong 

lớp 

 Ngày này sẽ 

dành cho  những 

buổi hợp giữa 

giáo viên và phụ 

huynh. 

3rd 

4th 

5th 

6th Học sinh vẫn sẽ học ở 

trên mạng như bình 

thường 

Học ở trường:  

tập luyện những 

kiểu cách đi học 

mới.  
  

Virtual: giáo viên sẽ 

đăng bài cho học sinh 

tự học trên mạng 

Schoology. 

7th 

8th 
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Chúng tôi cũng yêu cầu mỗi gia đình giúp chúng tôi bằng kiểm tra những em học  sinh mỗi buổi sáng và báo cáo 

trên trang mạng này  SAFE ACCESS.  Xin kiểm tra những bệnh tình sau đây (ho, khó thở, đau khi lúc thở, đau cổ 

họng, mệt mỏi, sốt trên 100.4°, tiêu chảy, ói mửa, đau đầu, hoặc đau toàn thân,  mất vị giác hoặc khứu giác) 
Nếu học sinh nào có nhiệt độ trên 100.4 hoặc có những dấu hiệu bệnh như trên thì nên giữ học sinh ở nhà và gọi 

cho trường biết.   Chúng tôi khuyên những phụ huynh đừng nên cho con mình uống thuốc giảm sốt giống như 

Tylenol hoặc Advil trước khi đưa những học sinh đến trường.   Nếu những con em cảm thấy không được khỏe 

thì nên giữ ở nhà.  Xin phụ huynh bấm vào  link này để biết thêm những dấu hiệu bệnh.  Chúng tôi rất muốn ngăn 

ngừa COVID19 ở trường vì không muốn trường phải bị đóng cửa cho hết tất cả học học sinh nếu không thì hết 

tất cả học sinh sẽ phải học ở nhà thêm một lần nữa.  Nếu muốn biết thêm chi tiết, thì xin coi trang mạng này 

Tình hình COVID19 của Denver tình hình COVID19 của Denver. 

 

Rất tiếc, vì COVID19, năm nay trường sẽ không có xe bus để đưa rước học sinh như mọi năm. Những thay đổi này 

sẽ giúp cho sự an toàn của mọi người ở trường. Buổi ăn sáng và buổi ăn trưa sẽ được đưa đến học sinh để ăn 

trong lớp học. Sau đó học sinh sẽ có thì giờ để ra sân chơi.  Trong giờ chơi, học sinh sẽ giữ trong khu vực của mỗi 

lớp. 

 

Giờ đến lớp và giờ tan lớp năm nay sẽ sớm hơn mọi năm.   Phụ huynh có thể đưa học sinh đến trường lúc 7:20 

sáng.  Trường sẽ nhân viên để đo độ cho mọi học sinh và kiểm tra những dấu hiệu bệnh.  Sau đó học sinh sẽ sắp 

hang ở trên sân cỏ trước sân trường gần tên của  giáo viên của mỗi lớp trong những khoanh tròn cách nhau ba 

feet. Những giáo viên sẽ đưa học sinh vào trường lúc 7:30 sang.   Tất cả mọi người đều phải mang khẩu trang kể 

cả học sinh và hết cả nhân viên của trường.  Cuối ngày các phụ huynh sẽ được rước học sinh trên sân cỏ trước 

trường. Khi các phụ huynh lái xe đến sân trường, chúng tôi yêu cầu phụ huynh viết tên của học sinh và để tờ giấy 

trên cửa sổ xe và chúng tôi sẽ đưa các học sinh đến xe của mỗi gia đình. 

  
Để bảo vệ sự an toàn của học sinh và mỗi người, chúng tôi sẽ cho những giáo viên và học sinh ở trong một lớp 

học từ lúc học sinh đến trường cho đến khi học sinh ra về.  Những học sinh lớp bẩy và lớp tám vẫn sẽ được học 

bốn môn như bình thường.  

  

Những môn đặc biệt khác thì sẽ vẫn được tự học trên mạng bằng chương trình Seesaw hoặc Schoology như lúc 

học sinh đang vẫn còn học ở nhà.  Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết về những lớp đặc biệt này. 

  
Nếu các phụ huynh cần rước học sinh trước giờ tan học, chúng tôi yêu cầu các phụ huynh bấm nút gọi vào văn 

phòng và đợi ở ngoài trường và chúng tôi sẽ đưa học sinh ra ngoài.  Chúng tôi rất vui mừng khi học sinh có thể 

trở lại học với chúng tôi. Chúng tôi đã sắp đặt những chương trình và kế hoạch để bảo vệ sự an toàn cho mọi 

người. Nếu các phụ huynh muốn biết thêm về những kế hoạch này thì xin liên lạc với  văn phòng. Chúng tôi thành 

thật cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ của mọi gia đình và chúng tôi mong sẽ có được một năm học tốt đẹp. Nếu 

các phụ huynh có thêm câu hỏi hoặc thắc mắc, xin liên lạc với văn phòng. 

 

Thành  thật cảm ơn, 

 

 

Dr. Patricia Hurrieta, Hiệu Trưởng 
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