
Good afternoon Grant Ranch family this is Dr. Hurrieta calling with important information regarding 
remote learning for your middle school student. Superintendent Cordova informed us at noon today that 
the  district has called for remote learning until November 9th for all students in grades 6 through 12 
due to an increase in COVID19 cases. You will be receiving additional communication from the district 
later today regarding this change. What does this mean right now? We will be canceling the activities 
we had planned for Wednesday and Thursday for our 6 through 8th grade students. They will remain 
home for remote learning until November 9th! ECE through 5th grade students will continue to come to 
school daily if you selected in person learning as they are right now from 7:30 to 2 p.m. Thank you for 
understanding in these very uncertain and ever changing times. You can reach us 720-424-6880 if you 
have any questions. 
 
Buenas tardes familia de Grant Ranch, soy la Dra. Hurrieta llamando con información importante sobre 
el aprendizaje remoto para su estudiante de secundaria. Superintendente Cordova nos informó al 
mediodía de hoy que el distrito ha pedido el aprendizaje remoto hasta el 9 de noviembre para todos los 
estudiantes en los grados 6 al 12 debido a un aumento en los casos de COVID19. Recibirá 
comunicación adicional del distrito más tarde hoy con respecto a este cambio. ¿Qué significa esto 
ahora mismo? Cancelaremos las actividades que habíamos planeado para el miércoles y jueves para 
nuestros estudiantes de 6º a 8º grado. ¡Se quedarán en casa para el aprendizaje remoto hasta el 9 de 
noviembre! Los estudiantes de ECE a quinto grado seguirán asistiendo a la escuela todos los días si 
seleccionó el aprendizaje en persona como de 7:30 a 2 p.m. Gracias por su comprensión en estos 
tiempos tan inciertos y siempre cambiantes. Puede comunicarse con nosotros al 720-424-6880 si tiene 
alguna pregunta. 
 
Kính chào những gia đình của trường Ranch.   Đây là cuộc gọi của hiệu trưởng Dr. Hurrieta 
để báo một tin rất quan trọng về chuyện học của những em trung học của trường.   mới trưa 
nay thì giám thị của  toàn thể trường học ở Denver đã ra thông tin rằng những học sinh từ lớp 
sáu đến lớp 12 sẽ tiếp tục học ở nhà và học trên mạng cho đến tháng 11 ngày 9 vì số nhiễm 
bệnh COVID đã lên rất nhiều.   Chúng tôi sẽ gửi thêm về thông tin này và chúng tôi đang sắp 
xếp vì sự thay đổi này.   Hiện tại thì trường sẽ hủy bỏ những chương trình của lớp sáu đến lớp 
tám trong tuần này.  Thứ tư và thứ năm này thì học sinh sẽ bắt đầu học lại ở nhà cho đến 
tháng 11 ngày 9.   Những học sinh lớp mầm cho đến lớp 5 vẫn sẽ được đến trường học theo 
như mỗi phụ huynh đã yêu cầu.   Giờ học vẫn sẽ giữ yên như cũ là 7:30  sáng cho đến 2:00 
chiều.   Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong mọi phụ huynh hiểu những sự thay đổi này là 
hoàn toàn ngoài Ý muốn.  Xin liên lạc chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc gì.   Số phone là 
7204246880. 
 


